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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete
2016. augusztus 25-én 9.00 órakor aJőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

tćlr gy alőj ában me gtarto tt 2. re n d kív ĺi li ül é s érő l

Jelen vannak: dr. Kocsis Mźfi{ Balogh István, Egry Attila, dr. Eľőss Gáboľ, dr. Ferencz
orsolya, Guzs Gyu1a, Jakabfy Tamás, Kaiser JózseĹ Komássy Akos, Pintér
Attila, dľ. Sára Botond Attila' Soós Gyĺirgy, dľ. Szllágyi Demeter, Vĺjrös
Tamás. Zentai oszkar

Távol maľadt: Dudás Istvánné, Gondos Judit, Simon Gyĺirgy.

Jelen varurak továbbá a meshívottak:

Danada-Rĺmán Edina - jegyző' dr. Mészár Erika _ aljegyző, dľ. Kovács Gabriella _
a|jegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet vezetője' Tóth-Fábián Melinda -

Polgármesteľi Kabinet vezető-helyettese, Tóth Tímea - Polgáľmesteľi Kabinet vezeto-
helyettese, dr. Dabasi Anita - ĺinkoľmányzatí főtanácsadó, dr. Balla Katalin _ Jegyzőí
Kabinet vezetóje, N4átraházi Judit - Személytigyi Iroda vezetője, Annus-Fábián Márta -
Belső Ellátási lroda vezetője, Bodnár Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,
dľ. Visnyay Noémi _ Jogi lrođavezetője, Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőľzési Iľoda
vezetóje, dr. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna - Családtámogatási Iroda vezetóje, Kincses
Ibolya - Humánkapcsolati Irođa vezetóje, dľ. Kórĺódi Eva _ Hatósági IJgyosztźůy vezetője,
Tĺóth Csaba _ Igazgatási Iroda vezetője, Páris Gyuláné - Gazdastlgi vezető, Csendes
Antalné _ Pénzngyi Ügyoszĺály vezetője, dľ. Galambos Eszter _ Gazdá|kodási Ügyosztály
vezetóje,Iványi Gyłingyvéľ - Városépítészeti lroda vezetóje, Bajusz Feľenc _ KözteľĹilet-
felügyeleti LJgyosztáIy vezetoje, dľ. Fejes Tamás - Budapest Főváros Kormányhivata|a
VIII. ker. mb. hivatalvezető-helyettes, Váľadi Gizella _ Jőzsefvźtosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ vezetője, Yáczi Miklósné _ Jőzsefvźltosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Központ, Józsefuárosi Kábítószeľügyi Egyezteto Fórum munkataĺsa, Annus
Viktoľ _ Rév8 Zrt. vezéńgazgatőja, dr. Alfiildi Gyiirgy - Rév8 Zrt. igazgatósági elnök, dr.
Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elnĺike, Faľkas ors -
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpoft Zrt. Yagyongazdálkodási lgazgatőja, Á"s Péteľ -
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Váľosüzemeltetési igazgatója, l.Iező János _
Jőzsefváľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. Parkolási igazgatőja, Mach József - Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Központ ZÍ:t. Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Rácz Edina .
JózsefuaÍos Közösségeiért Nonproťlt Zrt' Igazgatőság elnök-helyettese, dr. Hoľváth Szilárd
_ Jőzsefvźttosi Szęnt KozmaEgészségiigyi Központ fóígazgatőja, dr. Táľnokiné Joĺó Ildikĺí -
Napraforgó Egyesített ovoda vezetóje, Bonyhády Elek _ BKIK VIII. ker. Tagcsoport
elnöke, Vámos Andrea - Emberi Erőfoľrás Bizottsźry külsős tagtra, Camara.Bereczki
Ferenc Miklós - Embeľi Erőfonás BizoÍtságkülsős tagsa.

Dr. Kocsis Máté
K<jszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016. augusztus 25-i 2. rendkíwli ülését,
mely az sZMsZ 8-10-12. $-aiban foglaltak a|apján keľĹilt ĺĺsszehívásra, megnyitja.
Távolmaľadásukat bejelentették Dudás Istváĺmé, Gondos Judit és Simon György képviselők.



Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő. A minősített szótöbbséghez 70, az egyszeru

szótöbbséghez 8 egybehangző szavazatra Van sztikség. Tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy a következő képviselő-testÍ.ileti ülés várható időpontja f0I6. szeptember 8-a (csiitörtök)

9.00 óra. Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napiĺendi
j avaslat szav azźsa kcivetkezik.

Napirend:

1. Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János u. szám a|atti bérlők bérleti
j o gviszonyán ak megszüntetésével kapcsolatos dtintések meghoza tal'ár z
(írásbeli előteľjesztés) ZART ULES
Eloterjesztő: dr. Pesti Ivett - Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatőság

elnöke

2. Javaslat a ,,Páůyázatos épůileteneľgetikai felhívás a ktizép-magyarországi régió
telepiilési önkormányzataiszámára KEHOP.S.2.9.,, tárgyÍlpáůyázat benyújtásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat páIlyá.zati dtintések meghozata|ára ,,A leromlott településrészeken élő

alacsony státuszli lakosság életktiľülményeinek javítása, táľsadalmi és fizikai
rehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.t-15) c. felhívás támogatási kérelmének
benyúj tásával kapcsolatban
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

dľ. Sára Botond - alpolgármesteľ
dľ. Ferencz orsolya - képviselő
Kaiser József - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a napirendet 14 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERŰ s zoľo g ľ sÉc s zÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
157tf016. (vIII.2s.) 14IGEN 0 NEM I TARTOZKODASSAL

Napiľend:

1. Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János u. szám alatti bérlők béľIeti
j o gviszonyának megsziintetés év el kap cs o lato s d tintés ek Yl eghozzta|ár a
(írásbeli előteľjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., igazgatőság

elnöke



Javaslat a ,,Pá|yázatos épiileteneľgetikai felhívás a ktizép-magyarorszáei régió
telepiilési tinkormányzatai számára KEHOP-S .2.9.', tárgyíl pá|y ázat benyújtására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat páůyázati dtintések meghozata|ára ,,A leromlott telepĺilésrészeken élő
alacsony státuszú lakosság életköľüIményeinek javÍtása, táľsadalmi és Íizikai
rehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.1-15) c. felhívás támogatási kérelmének
benyújtásával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Sára Botond - alpolgáľmesteľ
dr. Ferencz orsolya - képviselő
Kaiser József - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

Dľ. Kocsis M.áté
Zźrtu|és következik, kéri, hogy ennek feltételeit biztosítsák.

Napirend 1. pontja
Javaslat a 1083 Budapest, Bókay János u. szám alatti bérlők bérleti
j o gv iszo nyának megszii ntetés ével kapcs olatos dtintés ek meęhozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés) ZART ULES
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatőság elnĺjke

A napirenď tdrgyaldsa zdrt iilés keretében történt az Mtjtv. 46. s (2) bekezďésének c.) pontja
értelmében. A napirend tórgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 158/2016.

(WII.25.) szdmú hatdľozatot a zárt iłlésről késziilt jegyzókönyv tartalmazza.

Napĺrend 2. pontja
Javaslat a,,Páůyázatos épületeneľgetikai felhívás a ktizép-magyarországi
ľégiĺó telepĺilési önko rmányzatai számára KEHOP.S .2.9.,' tárgyűl pá.Jy ázat
benyújtására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

Napirend vitźĺját megnyitj a, megaďja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Az első kérdése, hogy a KEHOP páIyázati kiírásban van egy onkoľmĺĺnyzat á|tal páIyazhatő
maximális elszámolható összeg, ha minden igaz,250 millió. Miért csak ennek a feléľe adnak
be pá|yazatot, milyen oka van? Nem találtak új épületeket, vagy úgy gondolják, hogy ez
reális, amit meg tudnak nyerni satobbi. Második kéľdése kicsit kapcsolóđik eI.lhez,bizottsági

)
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ülésen is felvette eztmár, hogy erľe aházra, ahol most is ezt az ülést taĄák, elég sok pénzt
ľáköltottek az ltőbbí években, jó, hogy szercznek rá még pá|yázati támogatást, de van még
annyi intézmény, amit még fel lehetne újítani, hogy nem feltétlentil a volt elöljáľóság
épületére kellett volna ezt a pénz költeni. A harmađik kérdése, hogy az el nem számolható
költségek során taláIhaÍő 70-80 millió foľint' csak az építési költségeknél 73 millióľól
beszélnek, örült volna, hogyha jobban rész|etezve lettek volna, hogy. aberuháztĺsban milyen
olyan elemek tartoznak bele, amelyek nem elszámolhatók ebbe apáIyázatba. Végtil, de nem
utolsósorban itt a köZbeszeľzéseket kiszeľvezik újfent a JGK-hoz, amikor ilyen dolgok
előkertilnek, azÍ. gondolja, hogy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hetente ülésezik,
úgyho gy ktilönszava zást kér err oI.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt v áIaszadásra dr. S ara B otond alpolgáľmesternek.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Az első két kérdésľe egy válasZvan, utalt is rá Képviselő Úľ. Próbálnak a maximális összegre
ptiyázni, de ezekkel az épületekkel lehetett, tehát vannak előfeltételek, vannak megtérülési
mutatók, aminek meg kell felelni. Volt egy szakmai előkészítés, ezekkel az épületekkel lehet
páIyázni, nincs több, nyilván páIyáztak volna továbbiakkal is, ha befértek volna a projektbe.
Pontosan ezért került bele a Hivatal épiilete is, tehát minden éptilettel, amivel lehet ptůyćzni
és az e|ófeltételeknek megfelel, azttegyékbe, ezt történt. Nem szervez senki kozbeszerzést,
az onkormźnyzat az ajtn|attevó, tehát pźiytnati előfeltétel, hogy az onkormányzat az, aki
számolhatja eI a költséget, az onkormáĺyzatnak keIl lennie az aján|atÍevőnek, ennek
megfelelő eljarásban fog történni eZ a progÍam. A harmadik kérdésére nyilván nem fognak
tudni választ ađni, az e| nem számolható költségek listájáľól van sző, nyilvánvalóan egyfajta
részletességgel az előterjesztésben a szakmai előkészítő szeÍv, a RévS erľe fog tudni választ
adni, vagy most, vagy későbbi időpontban, hogyha szfüséges.

Dľ. Kocsis NdáLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Az jć; dolog, hogy épületkoĺszenĺsítésre és energiahatékonyságra lehet pá|yázni, és páIyázLk a

kerület, és ezze| tartósan csökken a rczsi. Méghozzá a Briisszelből folyósított támogatásnak
ktjszonhetően, ezúton uzenjék közcĺsen Bľiisszelnek, hogy már előľe is köszĺjnik és ezze| a

kömyezetet is védik, amit még emellett jelezne, az, hogy Jakabfy Tamás kérdésére adott

alpolgármesteľi válaszbőI már ki is deľiilt, hogy van egy ilyen abszurd helyzet, hogy
tulajdonképpen nincs miľe koltení aú. apénzt, ami lehetne több is, pa|yźubatnának akár tobbre
is, csak nincs annyi kozintézmény. Miközben épp ezeknek a pénzeknek a felhasználásából
kizfujek a magtlnszemélyeket, tehát miköZben ĺjrĺilnek a jőzsefvárosi közintézmények
megújulásanak és energiahatékonyság növelésének, aközben szomorúan konstatáljfü, hogy
akár Jőzsefuarosban, akáľ másutt az országban ilyen energiahatékonysági uniós pénzek nem
igényelhetők lakásokra, csa|áđi hźłzakĺa. Végiil feltenné másfeleképpen ań. a kérdést, amit
szintén Jakabff Tamás feszegetett, hogy hogyan lehetne intézményesíteni a pénnigyi
bizottság, gazdasági bizottság szerepét ebben a folyamatban, tehźń, hogy legyen a
Bizottságnak egy olyan döntési jogkoľe, amely biztosítja egyrésń. a nagyobb nyilvánosságot,
másrésztpedig ań.,hogy semminek az ámyéka ne vetüljön ezeke akozbeszerzésekľe.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt dt, Mészár Erika a|jegyzőnek.
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Dr. Mészár Erika
Képviselő Úrnak az utolsó kérdésére válaszol. Maga a Testtilet fogadta el az onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatát, ahogy Alpolgármester úr elmondta, a pályázat
megköveteli, hogy az onkormányzaÍ. legyen az aján|atkérő, a határozatí javaslatnak a 4.
pontjában, hogyha elolvassák, a JGK-t a műszaki dokumentáció összeáI|itására kéľi fel a
Testület, nem másra, és innentől kezdve a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatnak
megfelelően a VPB fogja meghozni a dĺjntéseit akozbeszeľzés kérdésében.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvĺĺzli &ń, hogy egy ilyen energiahatékonyságot javító beruházźscsomag érkezik
Józsefvaľos közintézményelhez, fontosnak taĄa.Ugyanakkor a potenciálisan eléľhető forrás
nem teljes kihasználásźú azérttartja aggályosnak, meľt hogyha jól értelmezi, đejavítsák ki, ha
téved, akkor az egyébként kifejezetten jelentős, adott esetben sokkal jobb szorzőva|
figyelembe vételre kerĹilő megújuló energia előállítása, mint célkitíizés, meg feladat, nem
szeľepel az energiahatékonyság novelési projektekben. Csak 1|yen nyíIászaľócserékkel és
egyéb eszközĺjkkel toľténő fogyasztáscsökkentés, ami szintén az energiahatékonyság nĺivelése
és nagyon fontos, de bőségesen lehetne még korszerű újrahasznosítható energiát ę|őa|Iítő
műszerekĺe és eszkĺjzökĺe foľdítani pénzt, akár ugyanezeknéI az épi|eteknél is, és akkoľ
kényelmesen ki lehetne haszná|ni ütktjzésig adott esetben azt a pénzigyi keretet, ami ebben
megmozditható. Konkľét esetenként ke|| eztvizsgáIni, de nem gondolja ań.,hogy ne tudnának
Jőzsefvtltos óvodái, bölcsődéi adott esetben napelemből termelt energiát ugyanúgy
hasznosítani, mint számos más intézmény is teszi, még akkor is, ha elenyésző töredéke az
energiafelhasználásuknak. Csak azt akarja jelezni, hogy bőségesen lęnne mire kihasználni an.
apénzljgyi keretet, amimegpá|yázhatő, de lehet, hogy téved.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az tévesztette meg kicsit, hogy az eredeti eIőtetjesztésben még a lebonyolítással is a JGK-I
bízták meg' a tegnap érkezett cserében már szerencsére nem, úgyhogy a különszavazás emiatt
tźľgfia|anrlá vá|t, azt nem kéri. Még egy olyan kéľdése volna, hogy az épületeknek a
kijelölését, a páIytnat céIjźtra való kijelöIését az befolyásolta-e vagy esetleg kor|źtońa-e
valamennyiben az,hogy az onkormrányzatnak az RFV-ve| vaĺ ez a bizonyos szerződése.

I)r. Kocsis NIáté
Megađja a szőt dr. Mészźr Erika a|jegyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
Nem korlátozta a pá|yázat benýjtásánál, nem volt semmi koze az e|készítésénél, hogy az
RFV-vel ez a szerzódésük fennáll.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitáját |ezźnja, és
szav azásr a bocsátj a a határ ozati j avaslatot.



A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. aMagyarország Kormánya áIta| meghirdetett,,PáIyázatos éptileteneľgetikai felhívás a
ko zép -magy ar or szági ľé gi ó te l eptĺl é s i ö nko rmány zatai számár a,, c ímű KEH oP - 5 .f .9 .

kódszámú pá|ytnaton indul bruttó 205.378.564Ftberuházási összkĺjltséggel aza|ábbi
épületek energetikai rekonstrukciój a célj ából:

- Napľafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tcimő
u.38/A)

- Napraforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy
ottó u. 35.)

- Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rĺíkóczi
út 15.)

- Józsefuáľosi Egyesített Bĺjlcsődék Központi Szervezeti Egység (1083
Budapest, Szigetvari u. 1.)

- Fecsego-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.)

- Gyermekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.)
- Szigony utcaiHáziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2lB)
- Hungáľia körúti Háziorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungaľia korút 18.)
- Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatal (1082 Budapest,

Baross u.63-67.)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. augusztus 25.

2. ahattľozat 1. pontjában foglalt páIyázat saját fonásánakbinosításáľa a 2017. évi
koltségvetés terhéľe önként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal bruttó
69.220.177 Ft összegben az onkormćnyzat saját felhalmozási bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2017. évi költségvetés készítése

3. eľedményes páIyázat esetén a pľojekt befejezésének napjátóI számitott 5 évig a
pá|yźuatbarl szereplő éptiletekĺe és funkciókľa fenntartási kötelezettséget vállal,
valamint vá||a|ja, hogy az 5 év a|att évente projekt ferrntartási jelentést készít,
épületenergetikai szakértő igénybe vételével, melynek költségére összesen 5 évľe
2.540 e Ft-ra, azaz 20I8-tó1 évente önként vállalt feladatként 508 e Ft-ra előzetes
kĺjtelezettséget vállal az onkormtnyzat saját műköđési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a pľojekt |ezáĺásźú kcjvető <jt év

4. a hatźrozat 1. pontjában foglalt ptllyźzat benýjtásához sztikséges közbeszerzés
műszaki dokumentációjanak tjsszeállításéra megbizza a Jőzsęfuaĺosi Gazdálkodási
Központ ZÍt.- t.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. aususztus 25.

5. határozat 1. pontja alapján felhata|mazza a po|gármesteľt a páLyázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további koltségvetési forrást nem
igénylő hianypótlások és a megvalósítási helyszínek esetleges módosításaľa vonatkozó
dokumentumok a|áfuására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kömyezeti és



Energiahatékonysági operatív Pľogramokért Felelős Helyettes Államtitkarság felé
történő benyújtásáľa.

Felelős: polgármesteľ
Határidó : 20 1' 6 . október 1 4., esetle ge s hiánypótlásokat követő en azoma|

a ptiyázati dokumentáció összeáI|ításáva| megbízza, valamint eľedményes pá|yázat
esetén a projektmenedzseri feladatok e||átására felkéri a Rév8 Zrt.-tbruttó 1.860.550
Ft đíjazás ellenében és felkéri a polgármesteľt az eÍÍe vonatkozó megállapodás
a|áfuástra.

Felelős: polgármesteľ
H atĺíri dő : a tźlmo gatźtsi szęr zo dés me gk öté st kö vető en

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a k<jltségvetés következő
módosítása során, valamint a 20|7-2022. évi költségvetések készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: a költségvetés következő módosítása' valamint a 2017-2022. évek
kĺiltségvetés készítése.

Dľ. Kocsis NI.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT AL:nIZ MtNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG szÜrs Écp s
HATAROZAT:
1s9t2016. (V[r.2s.) O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Magyaľország Koľmtnya á|tal meghirdetett,,PáIyázatos éptiletenergetikai felhívás a
k1zép-magyarcrszági régió települési önkormźnyzatai számára,, című KEH)P-5.2.9.
kódszámú pá|yázaton indul bruttő 205.378.564 Ftberuházási összköltségge| az alábbi
épületek eneľgetikai rekonstrukciőja cé|jábő|:

- Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tĺjmő
u.38/A)

- Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy
ottó u. 35.)

- Napraforgó Egyesített ovoda ľÁ-ľI-xa Tagővodája(l088 Budapest, Rĺĺkóczi
út 15')

- Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék Központi Szervezeti Egység (1083
Budapest, Szigetvaľi u. 1.)

- Fecsegőtipegők Bĺjlcsőde (1087 Budapest, Szazados út 1.)
- Gyeľmekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkiľályi u. 15.)
- Szigony utcaíHtziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2lB)
- Hungaľia köruti Háziorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungaria körut 18.)
- Budapest VIII. kerĹilet lőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal (1082 Budapest,

Baľoss u.63-67.)

7.

15IGEN



2.

a).

4.

5.

Felelős: polgármester
Határiđó: 2016. augusztus 25.

a hattlrozat l. pontjában foglalt pá|yázat saját forľásának binosítására a 20L7. évi
költségvetés terhéľe onként vállalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal bĺuttó
69.220.177 Ft összegben az Önkormányzat" saját felhalmozási bevételeinek teľhére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2017. évi költségvetés készítése

eredményes páIyázat esetén a pľojekt befejezésének napjától számított 5 évig a
páIyázatban szereplő éptiletekĺe és funkciókĺa fenntartási kötelezettséget vá'|Ia|,

valamint vá||alja, hogy az 5 év a|att évente projekt fenntartási jelentést készít,
épületenergetikai szakéttő igénybe vételével, melynek költségéľe összesen 5 évre
2.540 e Ft-ra, azaz 20I8-tó1 évente önként vá|Ialt feladatként 508 e Ft-ra előzetes
kötelezettséget vállal az onkormćnyzat saját múktidési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a projekt |ezárásźft kovető ot év

a hatźľozat 1. pontjában foglalt pá|yázat benyújtásához sztikséges közbeszeľzés
muszaki dokumentációjának összeállításźra megbizza a Jőzsefuárosi Gazdálkodási
Központ ZÍt.- t.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. augusztus 25.

határozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a polgármestert a pá|yázat benyujtźsźthoz
szifüséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további költségvetési forrást nem
igénylő hianypótlások és a megvalósítási helyszínek esetleges módosításáravonatkoző
dokumentumok a|áirására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kcirnyezeti és
Eneľgiahatékonysági operatív Progľamokért Felelős Helyettes Allamtitka$ág felé
tĺjrténő benffitásaľa.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. október 14., esetleges hianypótlásokat kĺjvetoen azonrlal

a pźiy ázati dokumentáci ó ĺj sszeállítźsáv aI megbízza' valamint eredménye s ptiy ázat
esetén a projektmenedzseľi feladatok elltúásfua felkéri a Rév8 Zrt.-tbruttó 1.860.550
Ft díjazás ellenében és felkéri a polgármestert aZ eÍre vonatkozó megállapodás
aláitására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺri dő : a támo gatási szer ző dés me gköté st kö vetően

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosítása soľán, valamint a 2017-2022. évi kĺĺltségvetések készítésénél vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: a költségvetés következő módosítása, valamint a 2017-2022. évek
költsésvetés készítése.

6.

7.



Napirend 3. pontja
Javaslat pá|yázati dtintések meghozata|ára ,,A leromlott településrészeken
élő alacsony státuszú lakosság életkłirĺilményeinek javítása, társadalmi és
fizikai ľehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.t-|5) c. felhívás támogatási
kérelmének benyújtásával kapcsolatban
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Sára Botond - alpolgármester
dr. Feľencz orsolya - képviselő
Kaiseľ József - képviselő
Guzs Gyula - képviselő

Dr. Kocsis N ĺ.áLté

Napirenđ vítájźń megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Itt azza| kezdené, ahogy azt meglette tegnap is a bizottsági ülésen, hogy ez alapvetően egy jó
dolog, hogy folytatódnak a Magdolna Negyed Pľogramhoz hasonló programok,méghozzások
ilyen úgynevezett szoft, tehát nem betonra költött pénzze|, hanem olyan programokkal, amik
közvetlentil segítenek, és tiímogatnak, és mentoľálnak, úgyhogy ez egy jó dolog. Yiszont az
ördög nyilván a részletekben bújik meg' ugyanakkor szerencsés helyzetben vanlnak, ez a
pá|yazási folyamat ez még a kozepén tart, és itt van az a lehetőség, hogy még bizonyos
pontokon más iľanyt szabjanak a dolgoknak. A tegnapi vitában, beszélgetésben maľ felmeľült
néhany olyan szempont' és mások is felvetettek olyan szempontokat, amelyeket az
előterjesztő egyébként a Rév8 részéro| megfontolandónak talá|t' Ugyhogy ezt most
összefoglaló jelleggel elmondaná. Például felmerĹilt, felvetette, hogy minél korábban
avatkoznak be, minél korábban kezdenek adott esetben mentoľálni, a gyerekeket korrepetálni,
tanođába jtnatni, satĺjbbi, egyéb módon segíteni, annáI olcsóbban ússzák meg ezt a pľoblémát.
Amikor munkaerőpiaci ľeintegráciőrő| beszélnek, és a program fükuszában is ez van, egyńszt
helyes, másrészt viszont érdemes megelőzni aŻ. a helyzetet, hogy reintegrációról keltjen
beszélni, tehát mielőtt még lemorzsolódnának az iskolában a gyerekek' még azelott éľdemes
beavatkozni' mindenki jobban jał. Ez az egy1k, a másik pedig. .....(a milcrofon a hozzászóĺási
idő lejáľtakor kikapcsolt, a hozzászólás többi része nem hallható)

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt Alföldi Gyĺlrgynek.

Alfitldi Gyg.gy
Képviselő Urnak a javaslatait megvizsga|tek délután, a bizotĺsági ülés után, és a képzések
kĺjzötti 8 osztályos és középiskolai mentorálást azt szét lehet húzni annak az iđőtávjźt, tehát
ott figyelembe lehet venni, minél koľábbi bevonását a gyeľekeknek, tehát azt otttudjak.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Csatlakozik az elótte sző|őhoz, üdvözli, hogy az orczy negyed szociális rehabilitációja
szemmel |áthatőanbeláthatő időn beltil elindul. Bízzanak benne, hogy a pá|yázat eredményes
lesz, és annak következtében elindu|. An. már kevésbé tĄa szerencsésnek, hogy az orczy
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negyed rehabilitációja keretében a negyed egyébként kĺitikus állapotban lévo egyes ńszei
kiesnek az akciőterületből, viszont áttolják félig a pľogľamot a Magdolna negyedre, ahol
egyébként tizenéve szociális városrehabilitáció folyik. Tudja, hogy nem kie|égitőek az
eľedmények, hogy továbbra is szegľegáció-veszélyeztetett tombökĺől van szó, đe azt gondolja,
hogy az orczy Negyed Program jó lenne, ha az Orczy negyed minden problémás tömbjével
legalább érdemben foglalkozna. Tehát azt érti, hogy a kéményes házak miért nincsenek benne
a szociális rehabilitációs progľamban, de azt, hogy a Kőľis utca külso tésze, meg a Diószegi
Sámuel utca túlnyomó többsége miéĺt nem szerepel aZ orczy negyed szociális
rehabilitációjában, nem érti, és nem taľtja elfogadhatónak. Kérdezi továbbá, hogy mi a tervük
a közismerten legkľitikusabb helyzetben lévő Diószegi 18-20-22 |akőházakjövojét illetően,
amelyek ugye kiesnek az akciőteľületről, holott tudják, hogy alapvetően konfliktusforľásként
üzemelő házakÍó| van sző, és legalább annyira Wizisházak, mint az akciőterületben szereplő
teľületek. A másik, amit meg akart említeni, az az,hogy persze sok részlet van, amivel lehetne
foglalkozni, de korlátozott az ideje is. A Helyi Támogató Csoport érti, hogy intézményekből
rakják öSsze, de teljesen ...(a miĺcrofon a hozzászólási idő ĺejórtakor kikapcsolt, a hozzószóIás
tobbi rĺźsze nem haĺĺható)

Dľ. Kocsis lIáté
Megadj a a szőt v tiaszađtsra Alftjldi Györgynek.

Alföldi Gytiľgy
A kéľdés beĺurfü is felmerült, hogy lehet-e ebből a 2 mi|Iiárd forintból az orczy negyed
egészét megújítani.Megnéńék apá|yázati kiírásokat, megcsináltak a szakmai elemzéseket és
az jott ki, ha azorczy negyed felől kozelítenek, hogy eza2mi||iárđ foľint arÍaaZ egy tömbre
nem elég, tehát emiatt ennek a tömbnek ahelyzete kérdésessé vált. A másik iranyból pedig,
azt keII, hogy mondja, hogy a Magdolna negyedet nem lehet még magźra hagyni, tehát a
Magdolna negyed szociális programjainak és a szoft pľogramjainak a megléte és a
továbbvitele az egy olyan érdek, hiszen nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy a
két pľogram kĺjzött lesznek amozgtlsok.Ezért ań. gondoIták, hogy sokkal biztosabb, hogyha a
KźtIvźttia tér centrumával épül ftil a progratn, ez egy kis lépés az orczy negyed fe|é, tehát az
Orczy negyed felől tekintvę ez egy kis lépés, viszont olyan szempontból, hogy a Magdolna
negyedet nem hagyjfü magtta, onnantól pedig ez egy szerves folytatása, és szerves fejlesztése
a kerületnek' tehát emiatt döntöttek úgy. Technológiailag pedig a 7 tomb is már a teljesítés
hatfuźt súrolja, hiszen az ę|őftźlsok kĺjzott varrnak olyan keretszámok, hogy a tászoruItaknak
hźny sztĺzalékával kell foglalkozniuk, egyéni fejlesztési szeľződéssel ugye, amí az előzo
pľogramokban nem volt berrne. Tehát nem lehet egy á|talános programot csinálni, és ezértvan
berne az a pÍogramban is, hogy 2077 Iesz aZ az időpont, amikor ęzeket az egyéni
rászorultakat és a helyzeteket pontosítani kell, és a végső pľogľamot lehet majd megkötni.
Ezért gondolták azt, hogy ez a 7 tömb bőven elég feladatként 2 miIliarđ foríĺtľa az
onkormanyzatnak, illetve ebben a programb arl azt lehet tinnepelni, hogy jó hosszú, tehát2020
jtlniusáig lehet konkĺétan az embeľekkel foglalkozni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Folytatná, ahol abbahagyta, egy olyan kérdéssel, amiľe a bizottsági ülésen az volt a váIasz,
hogy ez nem szakrnai, nem a Bizottsźę elé való, hanem politikai. Ugyhogy most
megkérdezné, hogy a Helyi Támogató Csoport ĺjsszetételével kapcsolatosan megfontolnák-e
esetleg, hogy egy kicsit kevésbé ''komikus'' Helyi Ttlmogatő Csopoľt összetételt alakitanźnak
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ki közösen. Most tĺgy ĺéz ki' hogy a projektet végrehajtja Szabó János, vagy mondhatna
Kovácsot, konzorciumi partneľ Kovácsné, Helyi Támogató Csoport tagja ifiabb Kovács és
idősebb Kovács. Ha megfontolnák például' hogy a ReformátusEgyhaz mellett az ott helyben
található és szociális téľen aktív Evangélikus Egyházat bevonnák. Továbbá megfontolnák,
hogy nem csak fideszes egyéni képviselőket, hanem ellenzéki képviselőt is bevonnának,
például őt, aki szociológus. Amennyiben megfontolnák, hogy az onkormányzat, amely
konzorciumi partner, nem saját magávaI, mint Helyi Támogató Csopoľt tagga| műkĺ'dik
együtt, mint a JSZSZGYK a JGK-val, vagy a Moravcsik Alapítvány egyik fele a Moravcsik
Alapítvány másik felével, akkoľ lehetne igazán konszenzuálissá tenni ezt a projektet, ami
egyébként méltó ana, hogy az |egyen. Tudja' hogy ań. nem szeretnék, de gondolta, hogy
felveti, mert akkor kevésbé ,,komikus'' volna a Helyi Támogató Csoportnak, és Kaiser lőzsef
sem magával mrĺködne együtt három kültjnböző...(A milcľofon a hozzászóĺási idő lejórtakor
kikapcsolt, a hozzószólás tĺjbbi része nem hąllható)

Dr Kocsis M:áté
Y álaszadásr a me gadj a a szőt dr. S áľa B oto nd alp o l gĺĺrme steľnek.

Dr. Sára Botond Attila
Kérđezi a Képviselő Urat, hogy komikusnak ta|alja a Teleki Térért Egyesület, vagy a JóMa
Csoport' vagy a Refoľmátus Egyház, vagy az önkormányzatí íntézmények munkájét ebben a
kerületben? Azok vannak ebben a Helyi Támogatói Csoportban, akik már letettek valami
értéket az asńalta. Véleménye szerint a Képviselő Uľ munkája az egyéni képviselőkhciz
képest a nullához konveľgál, ezért nincs benne. Ez nem ,,szeretnék' nem szeľetnék'' kérdés,
hanem valamit le kell temi az asztalra, dolgozni kell, ugyanis ez egy komoly elokészíto
munka volt. Az egyéni képviselők egész nyáron dolgoztak, jöttek be hozzźt és javaslatokat
tettek ezze| kapcsolatban, tekintettel arľa, hogy ismerik az összes hánat és a lakókat a
körzettikben, viszont Képviselő Úr ne- ismeri, és semmit nem tett e|lhezhozzá, ezért nincsen
benne. Előterjesztőként biztos nem fogja befogadni ezt a javaslatot, úgyhogy külon szavazást
kér.

Dr Kocsis lNI.áłté

Ügyrendben megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Ktr személyeskedésbe elvinni, meľt ő azt javaso|ta, hogy vonjfü be a Református Egyhaz
mellett az EvangéIikus Egyházat is. . ..

I)r Kocsis lĺ.áté
Kérđezi, hogy mi azigytenđi javaslata Képviselő Úľnak.

Dr. Erőss Gábor
Az a javaslata, hogy szavazzaĺak egyenként a Helyi Témogatő Csopoľt tagjairól. Tudja előre,
hogy a javas|attú le fogjak szavazni, đe ań, megnézné, ahogy az Evangélikus Egyhźnat is
|eszavazzźtk. Felhívja a ťrgyelmet, hogy arca értetĺe, hogy komikus, hogy a Józsefuárosi
onkormányzat egyik intézméĺye a másik intézménnyel mfüödik egyiitt. Szerinte az
onkormĺínyzat részvétele ebben a pľojektben értelemszeríen és deÍiníció szerint biztosított,
tehát nincs sziikség ana, hogy a JGK a Helyi Támogató Csoport taga |egyen, hiszen
értelemszerúen maľ most is tagsa ezerféle értelemben. A JGK helyére egy civi| szervezetet,
például a Város Mindenkié Csoportot érdemes volna meghívni, mivel a JGK így is úgy is
részt vesz. Ezek a civilek fontos szempontokat tudnának ebbe a teľvezésbe bevonni. Tudja,
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hogy velük is konfliktusos a viszonyuk, viszont mtlr tárgyaltak is velük és pontosan tudjak,
hogy milyen sok szaknai javaslatot letettek aZ aszta|ra. Azt kéri, hogy egyenként
szavazzanak. Leszavazhatják ot, és akkor meglesz az orömük, de kéri, hogy szavazzákbe az
általajavasolt tobbi civil szervezeteket és egyházat is.

Dr. Kocsis M.áté
Nyugalmat kér, nem kelt Képviselő Úr minden 1.0-ás provokáciojának ,,feliilni'', majd
elrendezik. Ugyrendi indítvany érkezett aľra vonatkozőan, hogy a hatźrozati javaslat 3-as
pontjának elemeiről, aTámogaÍó Csopoľtban ľésztvevőkről egyesével toľténjen szavazás. Az
ügyrendi javaslat arra irányul, hogy ezękrőI külön döntsenek. Szavazásra bocsátja dr. Eľőss
Gábor képviselő ügyrendi javaslatát.

Megállapítja, hogy 3 igen, 12 ellenében,tartőzkodás nélkül a Képviselő-testület az ügyľendi
j avaslatot elutasította.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ EGYSZERŰ szóľosB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
160/2016. (vlrr.2s.) 3IGEN 12 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hog,, nemíogadja eI dr. Erőss Gábor ügyrendi javaslatát, mely
szerint a hatórozati javaslat 3. pontjának eĺemeirőĺ, a Helyi Támogató Csoport tagjairól
e gy e s év e l s zav azz anak.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Jakbfy Tamás képviselőnek.

Jakbs Tamás
orül, hogy most talán elindul az orczy negyed pľogram. Előszoľ nyilvánosan az EUB II'
vitájában mondta, hogy igen nagy igény volna rá. Megjegyzi,hogy a Diószegi utcának nagy
ľésze és a ,,keményebb'' ľésze nélkül éptilt fel az akcíőteriilet, nem gonđolja ezt jőnak. Azt
|átja, hogy nem csak hogy ott nem lesz semmiféle szociális városľehabilitáció, hanem még a
mobil őľsöt, vagyis konzervrendőľt is el fogják onnan hozni, áthelyezik aKá|vária térľe, tehát
feltételezi, hogy ott romlani is fognak a viszonyok. Amit Alfi'ldi Gytĺrgy Ur elmondott, az azt
jelenti, hogy mive| ez a program' ha megnyerik, az EU ciklus végéig fut ki, ezért
boľítékolható, hogy ez a tera|et már egyáIta|án nem fog szociális varosrehabilitációban
részesülni, máĺ ha igaz,hogy azEU pénzeket a k<jvetkező cikIustól jelentősen, vagy teljesen
el ťogjfü vonni. Eĺurek ellenére kívánatosnaktĄa,hogy az a terület is újuljon meg. Kérdezi,
hogy látnak-e lehetőséget at-ra' hogy valamely más fonásból a következő néhany évben,
mondjuk ebben a vá,Iasztźsi ciklusban még el tud indulni a Diószegi utca kiilső részének is a
rehabilitációja.

(9 óra 48 perckoľ dr. Szilágyi Demeteľ távozott az ülésteľemből, így a Képviselő-testüĺet
ĺétszáma I4 főre csokkent.)

Dr. Kocsis ľ/Iáúé
Yźiaszadásra megadja a szőt dľ. Sáľa Botond alpolgármesternek.

If



Dľ. Sára Botond Attila
Amit Alföldi Úr elmondott, hogy a jelenlegi akcióterület az a Magdolna negyeđ folytatása és
egyben az orczy negyed kezdete, és annak kijelolése, az nyl|ván azt feltételezi, hogy
szándékukban áI| a kimaradt teľületekĺe vagy újabb pá|yćzaton, vagy más módon forrást
szerezni. Úgy is mondhatná, hogy azorczy negyednek az első üteme, és azt se felejtsék el,
hogy a Ludovika Campus beruházás' ami a parkon kíviil is zaj|Ik, az még nem fejeződott be.
Azza| kapcsolatban is össze kell hangolni a varosfejlesztési terveket az orczy negyed
tekintetében. A vá|asz igen, szeretnék tovább fejleszteni és elkezdeni azt a pľogramot is még
ebben a ciklusban. Keresik a lehetőséget és a forľását, terveik vannak már, hogy egyébként
mit kellene csinálni, tehát második ütemkéĺt számitanak rá, igen.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Köszöni aváIaszokat. Erti, hogy korlátozott a forľás, de ań. gondolja, hogy ezze| egytitt egy
olyan elvi elhatáľozás, hogy orczy negyed pľogramot, szociális ľehabilitáciőt indítanak az
Orczy negyedben és a,,Dió''-thagyjákki belőle, aki egy picit ismeri Józsefuárost, aznem érti,
hogy ez hogyan is áll össze gonđolatilag. Erti, hogy nincsen annyi pénz ebben a programban
amennyi kellene, de ettől még, hogy az akciőteriletben ne legyen benne a ,,Diő,,, az szerinte
egészeĺ abszurd. A HTCS-vel kapcsolatban röviden szerinte itt egy koncepcionális tévedés
van. Azért probléma az, hogy az intézmények arnúgy is közreműködnek a páIyázat
megvalósításában, és benne ülnek a Helyi Támogató Csoportban' mert ennek a pályázatnak a
koncepciója szerint, a Helyi Támogató Csopoľt az, aki (ha úgy tetszik) a fejlesztést kívülről
támogatő helyi szeľeplőket, nem ań. végrehajtó helyi szeľeplőket gyujti cissze. Ha összetették
volna a HTCS-t egyszeľiien csak a Kovessiből, a Református Egyházkĺizségből, a
Polgáľőľségbő|, a MEJoK-ból, a Moravcsikból, akkor az ęgy Helyi Támogató Csopoľtnak
nézne ki. Igy nem annak ĺéz ki, meľt ott vannak benne féIig azok az önkormtnyzati
intézmények, akik egyébként így is-úgy is végrehajtói a progľamnak, tęhát semmi értelme
annak, hogy benne vannak a Helyi Tttmogatő Csopoľtban. A képviselői besorolással
kapcsolatban annyit mond, hogy Polgármester Ur és Alpolgármester Uľ, mindketten jogászok,
így pontosan tudják, hogy nincsen Józsefuáľos 9. választókerĹiletének oĺlkormźnyzati
képvíselője, 10. választókerületének önkormányzati képviselője, 17. váIasztókeriiletének
önkormányzati képviselője, hanem Józsefuárosnak vannak önkoľmtnyzati képviselői, az,
hogy őket hol választották meg, az egyébként... (A milcrofon a hozzászólási idő lejártakor
kikapcsolt, a hozzászólás többi ľésze nem hallható)

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser Jĺózsef
A 10. váIasńőkorzet tjnkoľmźnyzati képviselője. Igazat ad abban, hogy nincsen ilyen
képviselő az onkormźnyzatban azMSZP-ĺek, a DK-nak, đe aFiđesznek van. Ha a Képviselő
Ur jobban megnézi a vá|asztási eľedményeket, akkor megláthatja, hogy vannak ilyen
képviselők, Azért fontos bevenni a HTCS-be ezeket a képviselőket, ahogy az Alpolgármester
Ur is mondta, mert ezek a képviselők, magát is beleértve, egész nyáľon a hivatali sziĺnet alatt
is azon do|goztak, hogy tető alá kerüljĺin ez apá|yazat. o zool őta dolgozik ezen, és most
ennek anehéz útnak egyik legfontosabb állomásánálvannak. A Magdolna negyed és azOtczy
negyed nem a Fidesz íđőszaka alatt ment tönkľe, ez az e|mult 50-60 év sara. Komássy Akos
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képviselő úr ,,Szemére vette'' a páIyázatnak, hogy miért nem foglalkozik a Magdolna negyed
III. tömbjével. Mint a negyed és a tömbök képviselője, ezt kikéri magának, mert azt gondolja,
hogy ezek a negyedek a Belső-Józsefváros, ezt kell ľehabilitálni, de ide érti még a Népszínház
negyedet ís... (A miĺĺrofon a hozzászólási idő lejártakor kikapcsolt, a hozzászólás többi része
nem hallható)

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Jónak tartja, hogy sikerü|tpénzt szerezni, és folýatódik a városrehabilitáció. Szóba kerilt az a
2 mllliárď forint, hogy miért nem a Diószegi utcára költi az onkormanyzat.YéIeménye szerint
olyan rossz állapotban van azutca, hogy kevés lenne oda ez az osszeg, és nem émének el vele
hatást, ilyen értelemben felesleges lenne oda. Köztudott, hogy ebben a városľészben a
kozbińonságga| nagy problémák vannak annak ellenére' hogy a rendőrség és az
onkormányzat nagy erőfeszítést tesz elsosorban a dľoggal kapcsolatos bűncselekmények
ellen. orül annak, hogy jelentős forrást szánnak ebből a progĺamból a bűnmegelőzésre. A 10

fős állandó ľendőri stáb, ha jól érti rendőrök, akik tulajdonképpen a VIII. keľületi
Rendőľkapitányságľól kertilnek kiválasztásľa és ott fognak ezen a területen működni' Kérđezi,
hogy ez milyen formában fog megvalósulni a kapitánysággal, tehát a páIyázati pénzbol
valamifele őrađíjat ťlzetnek-e és ez elszĺímolható. Másľészt írja az előteľjesztés, hogy
kozteľület-felügyelőket is átképeznének eľľe a fe|adafua, de úgy tudja, hogy most sincs elég
közterület-felügyelő. Kérdezi, hogy eń. hogy fogja megoldani a Hivatal, hogy még tobbet
vegyenek fel.

Dr. Kocsis NIáté
Yźt|aszadásľa megadja a szőt dľ. Alföldi Gyöľgynek.

Dr. Alftildi György
Ez a Szomszédsági Rendőrségi Program kicsit folýatása a Magdolna negyedi Szomszédsági
Rendőrségi Progľamnak. A 10 fő lehatárolása az ó szakmai kérésiik volt a kerületi
Rendőrkapitány úrtól, hogy állandó arcok legyenek a területeken, akiket az emberek
megismernek és megbiznak bennfü. Egy kis vá|tozás van a progrÍ}m előzó koncepciójához
képest, hogy a rendőrség most nagy erőkkel a körzeti megbízotti rendszerrel próbálja lefedni
azokat a feladatokat, amik rátartoznak' és ehhez csatIakozna be ez a pľogram. Ezek
szabadidős rendőrök lesznek, akik külcln foľľáséľt a Fővárosi Rendőľkapitĺínysággal kötött
szerzőďés a|apjźn fognak đíjazást kapni, páľokban, foleg délutríni időszakban lesz állandó
jelenlét a területen. A program újdonsága, hogy a rendőrség és a köĺerület-felügyelők egyĹitt
fognak dolgozni, így tĺjbb paľ tud majd kialakulni.

Dr. Kocsis N{.áté
Megadja a szőt I egyzo Asszonynak.

Danada-Rimán Edĺna
Tekintettel arra,hogy maga a programnak a végrehajtása 2018 elejére tehető, így mar most
elkezdték a Közteľület-felügyelet felkészítését. Terveznek átalakításokat, annak éľdekében,
hogy eń a fe|ađatot végre tudjĺĺk hajtani. Pľóbálják vonzővá tenni a józsefuĺĺĺosi kĺizteľiilet-
felügyeleti pá|yát. Már sikerült többletjuttatásokat biztosítani nem csak a Hivatal
állomĺĺnyának, hanem ezen belül a köĺeriilet-felügyelőknek is, úgyhogy azt gondolja,hogy a
megfelelő áI|omány rendelkezésre fog állni. Maga aképzés, ami ebben a projektben szeľepel'
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az a Íenđorokre is vonatkozik, tehát a ľendőröket és a feltigyelőket is egy olyan képzett
csopoľt fogja kiváIasztani, hogy alkalmasak legyenek eÍre a feladatľa és folyamatosan is
kapjanak mentoľálást, hogy a problémákat minél hatékonyabban tudják megoldani a
területeken.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser József
A HTCS-vel kapcsolatban szeretné folýatni, hogy a Magdolna negyed progľamnál is
körülbelül ezvo|t az osszetétel és nagyon jól ment, és ań. gonđolja, hogy az orczy negyed, a
belső-józsefuáľosi program is jól fog menni. A Diószegi nem marad ki, ha odafigyelnek a
Képviselő urak, mert 1-15-ig benne van az utca, csak a Diószegi egésze nem lesz megújítva'
mert az anyagi lehetőségek korlátozottak. Ha széÍteľítenék ezt a 2 mllliárdot az egész
teľtiletre, akkor nem csinálnának semmit tulajdonképpen és például a szoft progľamok nem
érnének cé|t a fejlesztés keretein belül. Kĺjsz<jni a Hivatalban dolgozók munkáját, és
Ieginkább a Rév8-ét' akik keményen' jól dolgoztak, de ugyaneń elmondhatja a JGK és a
Családsegítő dolgozóival szemben is.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Folytatná ahozzźszőIź.sźú a kĺjzterület-felügyelőkkel kapcsolatban. Szeľinte mindenképp plusz
emberekĺe lesz szükség, mert ha ez a program úgy valósul meg, hogy az emberek az
onkoľmányzat más teriileteiről kerülnek elvonásra, akkoľ ott komoly pľoblémák lesznek, mert
vannak olyan teľületek itt Józsefuaľosban, ahol nagyon fontos, hogy jelen legyenek a
hatóságoktő|, ezért ľeméli, hogy lesznek jelentkezők.

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitélját|ezźlrja. Szavazźsrabocsátja a 7 pontból á||őhatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Magyarország Kormánya źita| 2016. március 03-án megjelentetett ,,A leromlott
településrészeken éIó alacsony státuszú lakosság életköľĹilményeinek javitása,
tarsađalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-6.2.|Ą5 kódszĺĺmú
páIyazati felhívásľa a Jőzsefváĺosi onkormányzat Támogatási kérelmet nýjt be,
,,Budapest-Józsefuiíros, Magdolna-orczy Negyed szociális vaľosrehabilitációs
progľam'' című, a Dankó utca - Magdolna utca _ Dobozi utca - Baross utca - Ká|varia
tér _ Diószegi utca _ Dugonics utca - Illés utca _ Ká|varia t& á|ta| határolt teľĹiletľe
eső 7 ttjmb (I41,, |42.,I44.,I45.,260.,26I.,262. tömbök) terĺiletre fokuszáló projekt
ťlnanszirozása érdekében" az a|ábbi tartalmi elemekkel:
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Projektelemek

Tervezett
bľuttó
le|számo|batőĺ
összköltsés

Lakhatási Programok 1.099 millió Ft
onkormany zati |akőépületek komplex kĺjzosségi megúi ítása (kb. 3 0-5 0 lakás)
Műszakilae sziikséges épületek bontása (kb.2 épület)
Bérházak és bérlakások üzemelési költsée csökkentése (300 lakás)
Közossési zoldudvar Drogram (kb. 10 udvar)
Család ésLakőhźn Mentorálás &b. 300 kliens)
Lakhatási szerv ezetek integráció i anak elő se gítés e (JGK, J S zS zGyK, PH)
Foslalkoztatási és sazdasáei Pro gramok 330 millió Ft
Munkaeľőpiaci (re)inteeráló
Képzési programok

Helyi eazđasásfei lesztési
Munkahelvteremtés megváltozott munkaképességűek részére
Ktĺzterület és ktizbiztonsási Prosľamok 473 milliĺí Ft
Gyermek és ifiúsági szabadidős programok há|őzata, JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítás, közö sségi miniproj ekt
Családlátosató Mobil Team / Csaláđi Konzultációs Team
Prob1émaoľientált közossési rendészet kialakítása
Szomszédok Esvmásért Mozsalom kialakítása és műkĺjdtetése
Bűnme selőzés a körnv ezet terv ezés se sítsé gével ( CPTED)
Esyéb ktiltsée 78 millió Ft
pľo I ektmenedzsment, kozbeszer zés, tái ékońatás, könyw izsgá,|aÍ

TartaIék 20 millió Ft
Osszesen 2.000 milliĺó Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. augusztus 31.

2. a) elfogadja a hatétrozat 1. sz. mellék|etét képező konzorciumi együttműködési
megállapodásl'arta|mát.

b) az a|ábbi szervezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és
velük koĺlzorciumi egyiittmúkĺidési megállapodást kot az alábbiak szeľint:

Konzoľciumi partneľ Érintett tevékenység

Konzorciumi
tagra jutó
bľuttó
elszámolható
ktiltsés

Józsefuaľosi Szociális
S zo|gáItatő é s Gyermekj ó l éti
Központ

C salád és Lakőház Mentoľálás
Munkaerőpiaci (re)integľáló progľamok
Családlátogató Mobil Team l Családi
Konzultációs Team

525.000.000

Kövessi Erzsébet Baptista
Szakkozépiskola, Szakiskola és
Gimnázium

Képzési programok

100.000.000
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Moravcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelyteľemtés
munkaképességűek részéte

mesváltozott
20.000.000

IJ.

c) az a) és b) pontban foglaltak szeľint felhatalmazza a po|gármestert a megállapodás
és azabban foglaltak szerinti meghatalmazás aláírására.

Felelős: polgármester
Határiđő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus f5., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

a) az a|ábbi szervezeteket a Helyi Támogató Csoportba tagként bevonja:

b) e l fo gadj a a határ o zat 2 . szźmu mel l ékl etét kép ező tartal o mmal a támo gatási kérel em
pá|yazatbenýjtásához szfüséges Helyi Támogató Csopoľťtal ktjtendő megállapodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint fe|hata|mazza apoIgármestert a Helyi Támogató
C soport megállapodásanak a|źĺírásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

4. a) a támogatźsi kérelemben foglalt szakmai program megvalósíttsźůloz sziikséges
önĺészére összességében bruttó 350.000.000,- Ft foľást biztosít az alábbiak szeľint.

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
önkormĺínyzati képviselő, 10. választókeľület
választókerĹilet <jnkorm ányzatí képviselő

onkormányzat
önkormánvzati

vá1asztókerület
képviselő, 1 1.

9.

Józsefuárosi Kozbiztonsági Polgárőrség és Kataszttőfavédelmi onkéntes TuzoItő
Egyesület

Józsefuáros Kcizösségeiért Nonproťĺt Zrt.

Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt.

Józsefuárosi Magdolna Negyeđ Egyesület

J őzs efv źlt os i Reformátu s Egyházko zs é g

Józsefu áro si S zociáli s Szo|gá|tatő és Gyeľmekvédelmi Központ

Kcjvessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany

Moravcsi k Alapítvany P szichiátriai B ete gek Inte gľált S zociáli s Intézet
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Költség megnevezése
2017 (eFt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 20f1. (eEt) Osszesen

(eFt)
proiektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000
beruházás (Kövessi) 65.000 0 0 0 0 6s.000
képzési, foglalkoztatási
progľamok üzemeltetési
kte. (Kövessi)

2.500 5.000 5.000 2.500 0 1s.000

onk. telek átmeneti
hasznosításának
Ĺizemeltetési kts.

0 s.000 s.000 s.000 0 15.000

szabadidős háIőzat
Ĺizemeltetési kts.

0 r0.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám. szoft (p1.:

ösztöndíi)
0 s.000 10.000 10.000 0 2s.000

Osszesen 67.s00 8s.000 90.000 87.500 20.000 3s0.000

5.

6.

1.

b) aZ a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal ĺjnként vállalt
feladatként az onkoľmányzat saját műkĺidési és fę|ha|mozási bevételeinek teľhére a
2017. évi költségvetésben 67.500.000,- Ft osszegben, a 2018. évi koltségvetésben
85.000.000,- Ft cisszegben, a 2019. évi koltségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi koltségvetésben 87.500.000,- Ft összegben, a 202I. évi költségvetésben
20.000.000,- Ft osszegben.

c) felkéľi a polgármesteľt' hogy a 2017., 2018., 2019., 20f0. és 202I. évi
költségvetésľől szóló ľendeletek megalkotásáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye
ťrgyelembe.

Felelős : polgĺármesteľ
Határidő: a) _ b) pont esetén 2016. augusztus 25.; c) pont esetén a20|7.,f0I8.,2019.,

2020., 202I' évi költségvetésről szóló rendelet elfogađása

eredményes páIyázat esetén vá||alja, hogy a projekt befejezésétől száĺnított 5 évig a
projekt megfelel az I303l20I3lEU Rendelet 7I. cikkében foglaltaknak, azaz a
páIy tzat által érintett infrastrukfuľális elemeket fenntaľtj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016' augusztus 25. és a projekt zźrásátőI számított 5 év

a hatźtrozat 1. pontja a|apjźn fe|hata|mazza a po|gélrmestert a pá|yázathoz szfüséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forľást nem igénylő
hianypótlások aláírására és a Nemzetgazdasági Minisztérium felé tĺirténő benyújtásaľa.
Felelős: polgármester
Hatźniďő: 20I 6. augusztus 25.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy sikeľes pá|yźnat esetén nýjtson be előterjesztést a
Képviselő-testület részére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítására.
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Felelős: polgármester
Határidő: a pá|yázat tćĺmogatásárőI szőIő döntés
tilés

kĺlvetkező képviselő-testületi

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 2 tartőzkodással a TestĹilet ahatározatot elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z lvĺnĺó s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
1'6tĺ2016. (uII.25.)

után

12IGEN O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Magyaroľszág Kormánya á|ta| 2016. marcius 03-án megjelentetett ,,A leromlott
teleptilésľészeken é|ő alacsony státuszú lakosság életkĺjrülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKoP-6.2'1-l5 kódszámú
páIyázati felhívásra a Jőzsefvźtosi onkormányzat Támogatási kérelmet nyújt be,
,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna-oľczy Negyed szociális vĺĺrosrehabilitációs
program'' című, a Dankó utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca _ KáIvária
tér - Diószegi utca _ Dugonics utca _ Illés utca _ Ká|vária tér źita| hatĺírolt terÍiletre
eső 7 tömb (14I.,142.,I44.,I45.,260,26I.,262. tömbök) területre fokuszáló projekt
ťlnanszirozásaérdekében.azalábbitar:ta|mielemekkel:

Projektelemek

Tervezett
bruttó
lelszámo|hatőĺ
tĺsszkiiltsés

Lakhatási Programok 1.099 millió Ft
onkormány zati |akő épületek komplex közö s ségi me gúi ítása (kb. 3 0- 5 0 lakás)
Műszakilag szükséges épületek bontása (kb.2 épület)
Bérházak és bérlakások üzemelési kĺĺltség cstjkkentése (300 lakás)
Közösségi zöldudvaľ pľogľam (kb. 1 0 udvar)
Család ésLakőhaz Mentorálás &b. 300 kliens)
Lakhatási szew ezetek integrációj ának elősegítése (JGK' JSzSzGyK, PH)
Foglalkoztatási és gazdasági Programok 330 milliĺó Ft
Munkaerőpiaci (ľe)integráló
Képzési programok
Helyi gazdaságfej l esztési
Munkahelyteremtés megváItozott munkaképességűek részére
Kiizteľtilet és ktizbiztonsági Progľamok 473 milliĺi Ft
Gyermek és itúsági szabadidős programok háIőzata, JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítás, közösségi miniproj ekt
Családlátogató Mobil Team l Csalráďi Konzultácíós Team
Problémaorientált közössési rendészet kialakítása
S zomszédok Egymásé rt Mozga|om kialakítása és múködtetése
Rűnmegel őzés a körny ezet terv ezés segítsé gével (CPTED)
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Ecvéb ktiltsés 78 millió Ft
oroiektmenedzsment.kozbeszerzés.táiékoztatás.könywízssáIat
Taľtalék 20 millió Ft
Osszesen 2.000 millió Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.

f. a) elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező koľrzoľciumi együttműködési
me g ál l ap o d ás tarLalmát.

b) az a|ábbi szetvezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és

velĺik konzorciumi egytittmrĺkĺ'dési megállapodást köt az altlbbiak szeľint:

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint felhatalmazza a po|gármestert a megállapodás
és az abban foglaltak szerinti meghatalmazás aláitástna.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

a) az a|ábbi szeruezeteket a Helyi Támogató Csoportba tagként bevonja:a
J.

Konzorciumi partner Erintett tevékenység

Konzorciumi
tagra jutĺó

bľuttó
elszámolható
ktiltsés

Józsefirarosi Szociáhs
S zolgá|tatő é s Gy eľmekj ó léti
Krizpont

C salád és Lakőház MentoľáIás
Munkaerőpiaci (re)integráló pľogramok
Családlátogató Mobil Team i Családi
Konzultációs Team

s2s.000.000

Kĺjvessi Erzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium

Képzési progľamok

100.000.000

Moravcsik Alapítvány
P szichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelyteremtés megváItozott
munkaképes ségtiek r észér e 20.000.000

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi
önkormányzati képviselő' 10. választókerĺilet
választókerület önkorm źlny zati képviselő

onkormányzat
cinkoľmánvzati

választókeľülęt
képviselő, 11.

9.

Józsefuĺíľosi Közbiĺonsági Polgĺíľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tíĺzo|tő
Esvesület

J őzsefv źr os Kozö sségeiért Nonpr ofit Zrt'

Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület

JózsefÝaĺosi Református Egyhazk ozség

Józsefváľo si S zo ciáli s Szo|gá|tatő é s Gyermekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakkĺizépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany

Mo ravc s ik Al ap ítvány P szichiáttiai B ete gek Inte grált S zo c i ál i s Intézet

4.

b) elfogadj a ahatátozat2. számu mellékletét képezó taľtalomma| atámogatási kéľelem
p á|y ázat b enyúj tásrĺhoz szfü sé ges Helyi Támo gató C sopoľttal kötendő megállapodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint fe|hata|mazza apo|gźrmestert a Helyi Támogató
C soport me gállapo dásanak a|tńĺ ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus f5., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

a) a támogatási kérelemben foglalt szakmai program megvalósításához sziikséges
örľészére összességében bruttó 350.000.000'- Ft foľrást biztosít az a|ábbiak szerint.

b) az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vźiIal önként vállalt
feladatként az onkormányzat saját múkodési és fe|ha|mozási bevételeinek terhére a
2017. évi k<ĺltségvetésben 67.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi kĺiltségvetésben
85.000.000,- Ft összegben, a2019. évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi költségvetésben 87.500.000,- Ft ĺisszegben, a 202I. évi kciltségvetésben
20.000.000,- Ft összegben.

c) felkéri a polgáľmesteľt' hogy a 2017.,2018.,2019.,2020. és 202I' évi
költségvetésről szóló rendeletek megalkotásáná,| az a)-b) pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Kiiltség megnevezése
2017 (eEt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021 (eFt) Osszesen

(eFt)
proiektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000
beruházás (Kövessi) 65.000 0 0 0 0 65.000
képzési, foglalkoztatási
programok tizemeltetési
kte. (Kövessi)

2.500 5.000 s.000 2.500 0 15.000

önk. telek átmeneti
hasznosításának
izeme|tetési kts.

0 5.000 5.000 5.000 0 1s.000

szabadidős há|őzat
üzemeltetési kts. 0 10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszĺím. szoft (pl.:
ösztöndíi)

0 s.000 10.000 10.000 0 2s.000

Osszesen 67.500 8s.000 90.000 87.500 20.000 350.000

21



5.

Dľ. Kocsis l.Iáté
-'iU gyrendi ho zzásző|źsb an

Komássy Ákos

megadja aszót Komássy Akos képviselőnek.

A hozzászólásában jeleńe, hogy pontonkénti szavaztst kér
Erőss Képviselő ur ponton belüli tételenkéntí szavazását
pontonként szavazást tudtával csak kezđeményeznie kell és
szavazás.

6.

Felelős: polgáľmester
Hatźtrido: a) - b) pont esetén 2016 . augusztus 25 .; c) pont esetén a f0I7 ., 2018 ., f0l9 .,

20f0., 202I . évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

eredményes páIyázat esetén vá|Ia|ja, hogy a projekt befejezésétó| számított 5 évig a
pľojekt megfele| az I303l2013lEU Rende|et ]1. cikkében foglaltaknak, aZaZ a
pá|y ázat által érintett infľastrukturális elemeket fenntartj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 25. és a projekt zárásátő| számított 5 év

a határozat 1. pontja alapjźn felhatalmazza a polgármestert a pźúyázathoz szükséges
dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forľást nem igénylő
hianypótlások aláírźsáta és aNemzetgazdasági Minisztéľium felé torténő benyújtására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 25.

felkéri a polgármestert, hogy sikeres páIyázat esetén nýjtson be előteľjesztést a
Képviselő-testület tészére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítástra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a pá|yázat támogatásáról szóló döntés után következő képviselő-testületi
tilés

( A Képviselő-testület a ]62/2016. (WII.25.) számú határozata alapján
a szavazást megismételte)

7.

a HTCS pont miatt. Eti, hogy
a képviseIők leszavańĺĺk, de a
onnantól kezdve pontonkénti a

Dľ. Kocsis M:áté
Ez elkerülte a figyelmiiket, ezért ugyrendi javaslatot tesz a szavazás megismétlésére.
S zav azźsr a b o c s átj a tigyľendi j av aslattú.

Megállapítj a,hogy 14 igen szavazaÍtal a Képviselő-testület azugyreĺdi javaslatot elfogadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR oZATHo Z AT ALHI Z E GY S ZERŰ s zoľo s g s Éc s zÜrs É cps
HATAROZAT:
162/f016. ľIrI.25.) 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL14IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát a napirend
szav azásárĺak me gismétléséľől.

Dľ. Kocsis Máté
Mielőtt a szavazást megtaľtják szintén ügyrendi hozzászőLásban Jakab$l Tamás képviselőnek
adja meg aszőt.

Jakabfy Tamás
Erőss Gábor képviselő úr vita előtt elhangzolt javaslatátilgy éftelmeńe, hogy a Képviselő úr
megjelölt a HTCS-ben két szetvezetet, az Evarlgélikus Egyhźzat és a Város Mindenkié
Csoportot, ezért űgy gondolja, hogy az ügyrendi javaslatĺíľól való te|jes szavazásnál ezeknek a
szeľvezetekn ek a hozzźlađása is beletaľtozna.

Dľ. Kocsis Máté
Az ülés vezetóje szánźtra ez egyźita|án nem derült ki, meľt Képviselő ur magźń is jelölte
például, nem módosító indítvĺĺnyként, hanem ötletként tüntette fel, és nem jelölte meg.
Maľadva Komássy Képviselő w áIta| kezdeményezett,megismételt pontonként szavazásná|, a
7 pontból á||ő határozati javas|atról pontonként szavaznak. Kéri a Képviselő-testületet, hogy
az 7 . hatáĺozati pontr ő| szav azzon

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyaľország Kormáĺya á|ta| 2016. marcius 03-ĺĺn
megjelentetett ,,A leromlott településľészeken élo alacsony státuszú lakosság
életkörtilményeinek javítása, taľsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-
6.2.I-15 kódszámú pá|yazatí felhívásra a Jőzsefvtrosi onkormányzat Támogatási kérelmet
nyujt be, ,'Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-Orczy Negyed szociális vaľosľehabilitációs
program'' című, a Dankó utca _ Magdolna utca - Dobozi utca _ Baross utca - Ká|váłiatér _
Diószegi utca _ Dugonics utca - Illés utca - KáLvátia tér áItaI hatarolt terĹiletre eső 7 tĺlmb
(I4I.' I42., I44,, I45.,260.,26|.,262. tömbtik) teniletre fokuszáló pľojekt ťĺnanszítozása
érdekében, az alábbi tartalmi elemekkel:

Pľojektelemek

Tervezett
bľuttó
ĺe|számo|batől
összkiiltsée

Lakhatási Progľamok 1.099 miltiĺí,Ft
onkormanyzati lakóépiiletek komplex k<lzösségi megújítása (kb. 30-50lakás)
Műszakilag sziikséges épületek bontása (kb.2 épület)
Bérházak és bérlakások üzemelési köItsée csökkentése (300 lakás)
Kĺjzĺjsségi zöldudvar program (kb. 10 udvar)
Család ésLakőhazMentorálás ftb. 300 kliens)
Lakhatási szerv ezetek inteerációi anak előse eítése (JGK. JS zS zGvK. PH)
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Fosla|koztatási és sazdasási Prosramok 330 millió Ft
Munkaerőoiaci (ľe)inteeľáló
Képzési programok
Helyi sazdasásfei lesztési
Munkahelvteľemtés me sváltozott munkakéoessé sriek r észér ę

Kłizterůilet és ktizbiztonsási Prosramok 473 millió,Ft
Gyermek és ifiúsági szabadidős programok há|őzata, JSzSzGyK telek
átmeneti hasznosítás' kcjzösségi miniproi ekt
Családlátosató Mobil Team / Családi Konzultációs Team
Pľoblémaoľientált k<jzössési rendészet kialakítása
Szomszédok Esvmásért Mozsa]om kialakítása és működtetése
Bűnme gel ő zés a korny ezet tetv ezés se gítsé gével (CPTED)
Elrvéb kłiltsés 78 millió Ft
pľoiektmenedzsment,kozbeszerzés,táiékoztatás,könywizsgáIat
Taľtalék 20 millió Ft
Osszesen 2.000 millió Ft

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. aususzťus 3 1.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkođással az alábbi határozatot a Testület elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN tł rÉpvlsEro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
163t2016. (Vrrr.2s.) 13 IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Magyaľoľszág Kormźnya éůtal 2016. marcius 03-an
megjelentetett ,,A leromlott településrészeken é|ő alacsony státuszú lakosság
életkĺjrülményeinek javítása, tarsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című, VEKOP-
6.2.I-15 kódszámli páLyt.a;ati felhívásra a Jőzsefvárosi onkoľmtnyzat Támogatási kéľelmet
nyujt be' ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna-orczy Negyed szociális városrehabilitációs
pľogram'' című, a Dankó utca - Magdolna utca _ Dobozi utca - Baross utca _ Kálvaria tér _
Diószegi utca - Dugonics utca _ Illés utca - Ká|vária tér á|ta| hataľolt területľe eső 7 tömb
(I4I., 742., I44', I45., 260., 261r., 262. tömbök) területľe fókuszáló pľojekt ťtnanszírozása
éľdekében. az alábbí tartalmi elemekkel :
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Projektelemek

Tervezett
bruttó
/e|számo|batő/
összktiltsée

LeŁŁéllsiPrograp-9k 1.099 millió Ft
onkormĺĺn y zati lakő épületek komplex kcjzö s sé si mesúi ítása &b. 3 0 - 5 0 lakás)
Mrĺszakilag szfüséges épületek bontása ĺkb. 2 éptilet)
Bérházak és bérlakások üzemelési költsés csökkentése (300 lakás)
Köztjsségi zöldudvar program (kb. 10 udvar)
Család ésLakőházMentoľálás íkb. 300 kliens)
Lakhatási szerv ezeÍek inte grációj anak elő se gítése (JGK, JS zS zGyK, PH)
Fo gla|koztatási és gazdasági Pro gramok 330 milliĺó Ft
Munkaerőpiaci (re)integráló
Képzési programok
Helyi gazďaságfei lesztési
Munkahelyteľemté s me gváltozott munkaképessé sűek r észét e
Közterůilet és kiizbiztonsáei Programok 473 millió Ft
Gyermek és ifiúsági szabadidős programok háIőzata, JSzSzGyK telek
átmeneti hasznosítás, kcĺzĺisségi minipľoiekt
Családlátosató Mobil Team / Családi Konzultációs Team
Problémaorientált kĺjzössési rendészet kialakítása
Szomszédok Eeymáséľt Mozsalom kialakítása és mfüödtetése
Bűnmeeel őzés a körny ezet terv ezés se gítsé sével ( CPTED)
Esyéb kiiltsée 78 mitliĺó Ft
pro i ektmenedzsment' kozb eszeľzés, tái ékońatás' könyw izseáLat
Taľtalék 20 millió Ft
Osszesen 2.000 milliĺó Ft

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. augusztus 3 1 .

Dr. Kocsis lV Iáté
Szav azźsr a bo csátj a a 2. határ ozati pontot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadjaahatźrozat mellékletétképezó konzorciumi együttműkĺjdési megállapodás
tarta|mát.

b) az alábbi szervezeteket a pľojekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és
velük konzorciumi együttműkĺjdési megállapodást köt az a\ábbiak szerint:
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Konzoľciumi paľtneľ Erintett tevékenység

Konzorciumi
tagra jutó

bruttó
elszámolható

kiiltsés
Józsefuárosi Szociáhs
Szolgáltató és Gyermekj óléti
Központ

C salád és Lakőház Mentoľálás
Munkaeľőpiaci (re)integráló programok
Családlátogató Mobil Team / Családi
Konzultációs Team

s2s.000.000

Kövessi Eľzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium

Képzési programok

100.000.000

Moravcsik Alapiwtny
Pszichiátľiai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelýeremtés megváltozott
munkaképességűek r észére 20.000.000

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint felhata|mazza a po|gármesteľt a megállapodás
és az abban foslaltak szerinti meshatalmazás aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25.,c) pont esetén 2016. augusztus 31.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I taÍtőzkođással az alábbi határozatot a Testület elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR jZATH)ZATALHOZ vnqo sÍrBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
16412016. (VIII.25.) 13IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. a) elfogadja ahatźtrozat.mellékletét képező konzorciumi egyĹittműködési megállapodás
1artalmźń.

b) az a|ábbi szervezeteket a projekt megvalósításélba konzorciumi tagként bevonja és
veliik konzorciumi együttműködési megállapodást kot az alábbiak szerint:

Konzoľciumi partner Erintett tevékenység

Konzorciumi
tagľa jutó

bľuttĺó
elszámolhatĺó

kiiltsép
Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekj óléti
Központ

C salád és Lakőhźn Mentorál ás
Munkaeľőpiaci (re)integráló programok
Családlátogató Mobil Team l Csa|ádi
Konzultációs Team

525.000.000

26



Kövessi Erzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnazium

Képzési pľogramok

100.000.000

Moravcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Iĺltézet

Munkahelyeľemtés megváltozott
munkaképessé gűek r észére 20.000.000

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint felhatalmazza a polgfumestert a megállapodás
és az abban foglaltak szerinti meghatalmazás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

A 16412016. (WII.25.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 1. számú melléklete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté

Szav azásra bocsátj a a 3 . hattrozati pontot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az alábbi szetvezeteket a Helyi Támogató Csopoľtba tagként bevonja:

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuárosi
önkormányzati képviselő, 10. választókeľület
választókeriilet önkorm ánv zati kéoviselő

onkormányzat
önkormánvzati

választókerület
képviselő, 11.

9.

Józsefuĺírosi Közbiztonsági Polgaľőrség és Kataszttőfavédelmi onkéntes Tíizoltő
Esyestilet

Józsefuaros Közösségeiéľt Nonpr oťĺt Zĺ.
Józsefuiírosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

Józsefuaľosi Magdolna Negyed Egyesület

Józsefuárosi Református EgyhĺŁközség

Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnfuium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvĺíny

Moravc s ik A|apítv ány P s zi chiátriai B ete gek Inte gĺált S zo ciál i s Intézet

b) elfogadj a ahatározat mellékletét képező taľtalomma| a tźtmogatási kéľelem páIyázat
benyújtásához sztikséges Helyi Támogató Csopoľttal kĺjtendő megállapodást.
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c) az a-b) pontban foglaltak szeľint fe|hata|mazza a po|gármesteľt a Helyi Támogató
C soport me gállapo dás ának aláir ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźridó: a-b) pontok esetén 2016. augusztus 25', c) pont esetén 2016. augusztus 31.

Dr. Kocsis MáLté
Megállapítja, hogy 11 igen, 3 nem, 0 taľtózkodássa| az alábbihatáĺozatot a Testület elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT HoZ AT AL:ľrIZ ľĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
Í6512016. (v[I.25.) 11 IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dont' hogy

1. a) az alábbi szeľvezeteket a Helyi Támogató Csoportba tagként bevonja:
HTCS tagiai

Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi
önkoľmányzati képviselo, 10. választókeľÍilet
választókeľület önkorm ány zati képviselő

onkormányzat
önkoľmánvzati

választókerület
képviselő, 1 1.

9.

Józsefvárosi Kozbinonsági Polgarőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes TÍlzoItő
Esvesület

Józsefu áros Kozosségeiért Nonpro ťĺt Zrt.

Józsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

Józsefuáľosi Magđolna Negyed Egyesület

Józsefuĺírosi Református Egyhazk ozség

Józsefvaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnazium

Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány

Moravcsik Alapítvány P szichiátriai B ete gek Inte gľált S zociális Intézet

b) elfogadjaahatáĺozat mellékletétképező taľtalommal atźtmogaÍźlsi kérelem páIyázat
benyújtásahoz szfüséges Helyi Támogató Csoporťtal kötendő megállapodást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint fe|hatalmazza a po|gármestert a Helyi Trímogató
Csopoľt megállapo dásanak altirásźlr a.

Felelős : polgiírmester
Határiđő: a-b) pontok esetén 20|6. augusztus 25., c) pont esetén 2016. augusztus 31.

^ 
1'6512016. (VIII.25.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. számű melléklete

tartalmazza.
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Dľ. Kocsis M:áté
Szav azásr a bocsátj a a 4. hatfu ozati pontot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a támogatási kérelemben foglalt szakmai progľam megvalósításához szükséges
önrészére összességében bľuttó 350.000.000,- Ft forrást biztosít az alt.ŕ,biak szerint:

b) aZ a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vźi|a| önként vźi|alt
feladatként az onkoľmányzat saját mfücĺdési és fe|ha|moztlsi bevételeinek terhéľe a
2017. évi kĺiltségvetésben 67.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi kĺiltségvetésben
85.000.000,- Ft osszegben, a20|9. évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi költségvetésben 87.500.000,- Ft ĺisszegben, a 202I. évi költségvetésben
20.000.000,- Ft összegben.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2017., 2018., 20T9., 2020. és 202I. évi
költségvetésľől szóló rendeletek megalkotásánáI az a)-b) pontban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: a)-b) pont esetén 2016. augusztus 25.; c) pont esetén a20|7.,2018., 2019.,

2020., 202I. évi kcĺltségvetésről szóló rendęlet elfogadása

Dr. Kocsĺs NIáúé
Megállapítja, hogy 12 igen,0 nem, 2 tartőzkođássa| az alábbi hatáĺozatot a Testiilet elfogadta.

;ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 14 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ unĺo s ÍrpTT SZoToBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
|'66/2016. (uII.25.) 12IGEN 0 NEM 2 TÁRTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

KöItség megnevezése
2017 (eEt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021 (eFt) Osszesen

(eFt)
projektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000
beruházás (Kövessi) 65.000 0 0 0 0 65.000
képzési, fo glalkoztatási
programok üzemeltetési
kte. (Kövessi)

2.500 5.000 5.000 2.500 0 1s.000

ĺink. telek átmeneti
hasznosításának
üzemeltetési kts.

0 s.000 5.000 5.000 0 15.000

szabadidős háIőzat
üzemeltetési kte.

0 10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám. szoft (p1.:

ösztöndíi) 0 s.000 r0.000 10.000 0 2s.000

Osszesen 67.500 8s.000 90.000 87.500 20.000 3s0.000
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1. a) a támogatási kéľelemben foglalt szakmai program megvalósításához sziikséges
önĺészére osszességében bľuttó 350.000.000.- Ft forľást biaosít az alábbiak szeĺint:

b) aZ a) pontban fogIaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként az onkormtnyzat saját mfüodési és felhalmozási bevételeinek terhére a
2017. évi költségvetésben 67.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben
85.000.000,- Ft összegben, a 2019' évi költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a
2020. évi költségvetésben 87.500.000,- Ft cisszegben, a f02I. évi költségvetésben
20.000.000,- Ft összegben.

c) felkéri a po|gátmestert, hogy a 2017., 2018., 2019., 2020. és 202I. évi
költségvetésről szóló ľendeletek megalkotásáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye
figyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a)-b) pont esetén 2016. augusztus 25.; c) pont esetén a2017.,2018.,2019.,

2020., 202I . évi kcĺltségvetésrőI szóló ľendelet elfogadása

Dr. Kocsis M.áńé
Szavazásra bocsátja az 5.hatźrozati pontot.

A Képviselő-testület tgy dönt, eredményes pa|yźnat esetén vttllalja, hogy a pľojekt
befejezésétoI számitott 5 évig a pľojekt megfelel az 1303l20I3lEU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak, azaz apá|yázat áItai- érintett infrastrukturális elemeket fenntaľtja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 25. és a pľojekt zárásátő| sztĺnított 5 év

Dr. Kocsis M.áté
Megá|Iapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I taĺtozkođással az alábbihatźnozatot a Testület elfogadta.

SZAY AZASNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z unĺo s ÍľBTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
|'67t20t6. (uII.25.) 13 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

Kiiltség megnevezése
2017 (eBt) 2018 eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021 (eFt) Osszesen

(eFt)
proiektmęnedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000
beruházás (K<jvessi) 6s.000 0 0 0 0 65.000
képzési, fo glalkoztatási
pľogramok üzemeltetési
kts. (Kövessi)

2.500 s.000 s.000 2.500 0 1s.000

önk. telek átmeneti
hasznosításának
iizemeltetési kts.

0 5.000 5.000 s.000 0 1s.000

szabadidős há|őzat
üzemeltetési kts.

0 10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám. szoft (pl.:
ösztöndíi)

0 s.000 10.000 10.000 0 25.000

Osszesen 67.s00 85.000 90.000 87.500 20.000 3s0.000
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A Képviselő-testĺilet úgy dönt, eredményes pá|yázat esetén vá||a|ja, hogy a pľojekt
befejezésétó| számított 5 évig a projekt megfelel az I303l20I3lEU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak, azaz apá|yázat á|ta| érintett infrastľuktuľális elemeket fenĺltartja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 25. és a pľojekt ztlrásátő| számított 5 év

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátj a a 7 . hatfuozati pontot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a I63l20L6. (V[I.25.) számű határozat a|apjtn
fe|hatalmazza a polgármestert a pá|yázathoz sztikséges dokumentumok, nyilatkozatok,
esetleges költségvetési forľást nem igénylő hiánypótlások a|áírtsźtra és a Nemzetgazdasági
Minisztérium felé tcirténő benyújtásara.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. augusztus 25.

Dr. Kocsis M.őLté
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodássa| az alábbi határozatot a Testület elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z MINo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HaľÁRozn.ľ:
168lf016. (uII.25.) 13 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 163120|6. (VIII.25.) szétmt határozat a|apján
fe|hata|mazza a polgármestert a pá|yázathoz szfüséges dokumentumok' nyilatkozatok,
esetleges kciltségvetési foľľást nem igénylő hiánypótlások a|źirźsára és a Nemzetgazdasági
Minisztéľium felé tĺirténő benyúitásĺíra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20116. augusztus 25.

Dr. Kocsis Máté
Szav azźsra bocsátj a a 7 . hatźrozati pontot.

A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy sikeres páIyázat esetén nyrijtson
be előterjesztést a Képviselő-testület részéte és tegyen javaslatot a kĺiltségvetés módosításźtra.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: apá|yázatttlmogatásáĺól szóló döntés után kĺivetkező képviselő-testületi ülés

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 14 igen' 0 nem, 0 hrtôzkodással az a|ábbi határozatot elfogadta a
Képviselő-testtilet.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATHI Z AT ALHI Z unĺo s Íľpľľ s zóľon s s Éc s zÜrs Éop s
H,q.ľÁRoz,tľ:
169t2016. (Vrrr.zs.) 0 NEM o ľa.nľozxouÁssa.r14IGEN

A Képviselő-testület rigy dönt, felkéri a polgármestert, hogy sikeres pá|yázat esetén nyújtson
be előterjesztést a Képviselő-testület részére és tegyen javaslatot a költségvetés módosíttsára.

Felelős: polgármester
Határidő: apá|ytĺzattźtrnogatásáról szóló döntés után következő képviselő-testtileti ülés

FeIviIáeosítás kérés
(Szó szerinti leiratban)

Dr. Kocsis M:álté
A testületi iilés végén a szokásoknak megfelelően képviselői kérdések kovetkeznek. Eľőss
Gábor képviselő uré az első, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Koszĺjnöm a szőt, két kérdésem volna. Az egyik, hogy annak idején javasoltam, hogy közösen
lépjtink ťo| az iigyben' hogy a kerĹileti iskoláknak minekután elvették a fewiartását a helyi
önkormányzatoktő|, így Józsefuĺĺľostól is, hogy legalább az izeme|tetését ne vegyék el.
Polgármesteľ Ur aztmonđta, hogy nem kell erľől külön hatźrozat, mert o majd képviseli ezt a
megfelelő fürumokon. Megfontolja a Potgármester Úr, hogy tegközelebb, amikor egy közos
fellépést javasolunk, esetleg ha on ezek szerint mégsem tud önállóan ilyen jó érdekeket
érvényesíteni, akkor velünk közosen prőbá|ja meg, mert ez most nagy kár, hogy a fenntaľtás
után a működtetést is elveszítettük, tehát ebben most nem volt sikeres. Legközelebb lehet'
hogy ha közosen lépünk fel, akkoľ sikeľesebbek Ieszünk. A másik kérdésem az peđig az
volna, hogy ugye nagyra értékelem a fideszesek belső humoľát (most olvasom én is, hogy
Mengyi Rolandot csak Mennyi Rolandként emlegetik egymás közcitt), az vo|ĺa a kérdésem,
hogy a Mengyi, vagy Mennyi Rolanddal, aki ellen most mar a Főügyészség is vádemelést
javasol és a parlamenti mandátumán.... tehát, hogy a felmentését a Parlamentben. ovele
szoros üzIeti kapcsolatban á|| az a Juhatos Róbert, aki az on személyes tanácsadója, és

egyébként a Fidesz józsefuaľosi elnĺjke. Az volna tehát egyébként az egyik kérdésem, ez egy
tényszeľű kérdés, hogy tanácsadóként ebben a ciklusban ő, vagy cégei menĺyi pénzt kaptak,
tehát forintra pontosan, ha ezt ĺjsszeadnák. A másik kérdés, hogy megfontolja-e on, hogy
mivel elég rossz fený vet JózsefuaľosÍa az, hogy egy ilyen embenel mrĺkĺjdik on egyiitt
személyes. .... (a milĺrofon a hozzászólást idő lejártakor kikapcsolt, a hozzászóĺás tobbi része
nem hallható)

f)r. Kocsis M:áté
Az első kérdésére az a vá|aszom, hogy semmilyen tigyben nem szeretnék onnel
egyĹittműktjdni. Semmilyen forum és grémium előtt. A második kéľdésĺe az aváIaszom... az
első kérdésre még annyit engedjen meg, hogy eddig is nagyon jól elmtĺködtĺĺnk, hogy Maga
nem okoskodott bele mindenbe. A második kérdésére az a vá|aszom, hogy on egyszenĺen
pľovokál engem és hazudozik, és hülyének nézi a hallgatóságát is. En ezt a kesńyut nem
veszem fel,, ezMagti minősíti. Egyébként az em|itett Juharos Róber|tel meg tudja eń. az tigyet
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beszélni. Az, hogy most megint nyilvánvalóan hazudott egyet, aZ engem máľ nem lep meg,
mások megta|ánmajd felvilágosodnak, hogy ők üzleti kapcsolatban nem álltak. Mégaz index
is egészen rossz szándékú, tényfeltáró cikkében is' amelybe Juharos Róbertet belekeverte,
még abban is világosan rögzítik, hogy Mengyi Roland volt feleségével volt rizleti kapcsolata
az LJgyvéđ 'Úrn$. Az, hogy én kivel dolgozom, és kivel nem, azt pedig én eldöntcim,
Képviselő Ur! Es most eldontöttem, hogy Juharos Róberľtel a jövoben is egyĹitt fogok
dolgozni, akinek semmi köze nincs Mengyi Rolandhoz. Az őcs,ka pľovokációit meg tartsa
meg a sajilpártján belül, ott lehet, jó? Jakabfy Tamás Képviselő Ur, paľancsoljon!

Jakabfy Tamás
Köszĺjnöm szépen! Nekem egy nagyon ľövid kérésem volna itt az ülésekkel kapcsolatban,
tehát nem is igazábőI kérdés. Az lenne a kérésem, hogy amikor itt a Tisńe|t
Képviselőtáľsaimnak, meg nekem lejár ahozzászőIźtsi időm, akkor azt szeretném kérni, hogy
az I sipolás után a pittyegés hangerejét azt vegyük le a felére, és ha lehet, akkor 5 másodperc
helyett 10 másodpeľcet hagyjunk a képviselőknek, hogy befejezzék a mondatot a jövőben.
K<jszön<jm szépen.

Dr. Kocsis M.áté
Rendben vaĺ. Aztilést 10 őra09 perckoľ bezárom, további jó munkát kívĺánok!

Kmf.
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mán Edina

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület2016.
augusztus 2 5 -ei ülésén elhangzottakat hitel ę sen tanúsítj a.
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1. sz. melléklet
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KoNzoRc|UM| EGYÜTTMÚxooÉsl MEGÁLLAPoDÁs
Támogatási kérelem benyújtására

1. Je|en konzorciumiegyüttműködési megállapodás (a továbbiakban Megá||apodás) a|áírásávala
2. pontban megnevezett szeződő fe|ek konzorciumot hoznak |étre abból a cé|bó|, hogy a
Versenyképes Közép-Magyarország operatív Program keretében a VEKOP-6 '2.1-15 jeĺű, ,Ą
|erom|ott településrészeken é|ő alacsony státuszú lakosság é|etkörÜlményeinek javítása,
társadaĺmi és fizikai rehabi|itációja Budapesten'' című fe|hívásra (a továbbiakban: felhívás)
támogatási kére|met nyújtsanak be, és a támogatási kére|em támogatása esetén az abban fogla|t
célt közös egyÜttműkodéssel megva|ósítsák'

A támogatási kérelem címe: BudapestJózsefuáros, Magdolna-orczy Negyed Szociá|is
Városrehabilitációs Program

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább fe|sorolt intézmények, szervezetek és
szemé|yek, akĺk az 1. pontban megje|ö|t támogatási kére|emben meghatározott cé|(ok)
megvalósításában a támogatási kére|emben fogla|taknak megfele|ően a je|en Megállapodás
keretei közott részt válla|nak:

Szervezet neve: Budapest Főváros Vl |l. Kerti |et Józsefvárosi on kormánrrzat

Postacím: 1082 Budapest. Baross utca 63€7.

SzékheIy: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Azonosító szám (törzs-
szám/céoieovzékszám ): 735715

Adószám: 15735715-242

Aláírásra jogosult
képvise|őie: dr. Kocsĺs Máté po|gármester

Szervezet neve: Józsefvárosi Szociá|is Szolqáltató és Gvermekió|éti Központ

Postacím: 1 081 Budapest, Népszínház utca 22.

Székhelv: 1 081 Budapest' Népszínház utca 22.

Azonosító szám (tozs-
szám/céoieovzékszám): 00-15-791454

Adószám: 15791454-2-42

A|áírásra jogosu|t
kéovĺse|őie: Váradi Gĺze|la intézményvezetó

Szervezet neve: Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépisko|a, Szakiskola és
Gimnázium

Postacím: 1089 Budapest, Duqonics utca '17-21.

Székhelv: 1089 Budapest, Duqonĺcs utca 17-21.

Azonosító szám (törzs-
szám/cégiegyzékszám) :

038245 oM azonosító

Adószám: 18248845-142

# líĘ'-"*xruE
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A|áĺrásra jogosu|t
Kozma Lász|ó igazgato

Szervezet neve:
Moravcs|k Alapítvány Pszichiátriai Betegek lntegrá|t Szociális
lntézet

Postacĺm: '1446 Budapest, Pf.: 452.

Székhe|v: 1083 Budaoest. Balassa utca 6.

Azonosító szám (törzs-
számlcéoieovzékszám): 0,ĺ-01-0001957

Adószám: 19669072-2-42

A|áírásra jogosu|t
kéovĺseIőie: Dr' Simon Lajos kuratórium e|noke

A Konzorcium vezetőjének a je|en Megál|apodás a|áírásával a Tagok Budapest Főváros Vll|'
ke rü |et Józsefváros i o n korm á nyzatot (a továbbiakban Vezető.t) vá|asztják.

3. Jelen Megá|lapodás a|áírásáva| a Tagok Po|gárĺ Torvénykonyvről szó|ó 2013. éví V. törvény
6:11. $-a és 6:15. $-a alapján meghata|mazzák a Vezetőt, hogy he|yettük és nevilkben a
támogatási kére|met a|áírja, benyújtsa és a támogatásĺ kérelem e|bírá|ása során a konzorciumot
képviselje.
A Tagok kijelentĺk, hogy a támogatási kére|emben fog|altakat ismerik, és az abban fog|altakat
magukra nézve kote|ezőnek ismerik e|'

4. Je|en Megá||apodás a|áírásáva| a Tagok kote|ezettségek vá||a|nak arra, hogy a támogatási
kére|em támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megva|ósítják, és ennek
érdekében együttműködnek.

5. Tagok kĺjelentik, hogy a fe|hívás részét képező ,,Konzorcĺumi együttműkodési megál|apodás
támogatásban részesĺtett projekt megva|ósítására'' című dokumentumot ĺsmerik, és a támogatási
kére|em támogatása esetén az abban fog|a|t tarta|omma|, valamint a támogatási kére|emben és a
iámogatási kérelemrő| hozott dontésében fog|a|t tarta|omma| szerződést kötnek.

6. Je|en Megá||apodás a támogatási kére|em me||ék|etét képezi.

7. Je|en Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem ľészesü| támogatásban, illefue
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumiegyiittműködésimegá|lapodást kötnek.

A Tagok a Megál|apodást átolvasták, és közös értelmezés után, mĺnt akaratukkal és elhangzott
nyi|atkozataikka| mĺnden ben egyezőt a |á írták.

Konzorcĺum vezeÍője konzorciumitag

dr. Kocsis Máté
po|gármester

Budapest Fóváros Vl||. keľti|et Józsefuárosi
Önkormányzat

P.H.

VáradĺGize||a
intézményvezető

Jizsefuárosi Szocĺális Szo|gá|tató és
Gyermekjóléti Kozpont
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A|áírás dátuma: A|áĺrás dátuma:

Konzorcium vezetője

Kozma Lász|ő
igazgatő

Erzsébet Baptista Szakközépiskoĺa,
Szakisko|a és Gimnázium

P.H.

A|áírás dátuma:

Dr. Simon Lajos
kuratórium elnöke

Moravcsik A|apítvány

P.H.

A|áírás dátuma:

konzorcĺumĺtag
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Egytittmíĺktidési MegáIlapodás

amely Helyi Támogatói Csoport (tovóbbiakban: ,,HTCS',) formájában létrejott aĺulírott
együttmíĺkodő partnerek kozott a VEKOP-6.2.1-15 kódszámmal ktírt ,,A leromlott telepüĺésrészeken
élő alacsony státuszú lakosság életkarulményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Budapesten'' címiÍ pályázatifelhívósľa kidolgozásra kerüIő projelđjavaslat megvalósítása céĺjĺźból a
kov e tke z ő fe l t é t e I e kke l :

1. A HTCS létrehozásával az önkormányzat célja, hogy a szociális célú varosrehabilitaciós
projektjavaslat megvalósítása soľán a projekt szociális céljainak megvalósuiźsát a partnerség által
biztosítsa.

2. A HTCS tagjainak célja, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása során a kiďakított céloknak
megfelelően a tevékenységeket a helyi igényeknek és szĹikségIeteknek leginkább megfelelően
alakítsák.

3. Az együttrnfü<idő paľheľek feladata, hogy a projekt elkészítésében, megvalósításában résa
vegyen' szakmai tamogatást biztosítson a pľojekt fejlesĺési iđőszakában a projekt tartalmanak
véglegesítéséhez és megvalósításához, mobilizálja az érintett csoportok részvételét a városrész
meglijításában, jelezze az énĺtett terĺileten felmerülő igényeket, és támogassak a projekt által eléľt
eredmények ferrntaľth atő ságźú.

4. A támogatói csopoľhrak fontos szeľepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, és a projekt
egyes elemeinek kornmunikáciőjźban, az ercdméĺyek elteľjesńésében. A HTCS visszacsatolói
fórumként is műköđik, a célcsopoľt szfüségleteit, igényeit beépíti a progľamokba. Emellett a
támogatói csopoľt ťe|ađata a döntéshozók és intézrnényi szereplők mobilizalása is.

5. A HTCS egytittrníikĺidő paľtneľei vĺíllaljak, hogy szakmailag átfedésben alló részprogľamokat
tĺsszehangoltan, az egyuttml,lködés jegyében hajtjak végre. A személyi feltételeket egyĹittrniíködő
paľtnerek kcizösen biztosítj ĺĺk.

6. A HTCS egy egytittműkodő fórum, amelynek keretében egyĹittműkcidő partneľek legalább havonta
egy alkalommal szalanai konzultációs ülést ta.rtanak, ahol a paľtneľszervezetek delegáltak útjan
képviseltetik magukat. EgyĹittrntĺkĺĺdő paľbrerek az ülések időpontját minden évben kĺizös
megegyezésselkiďakítotti.ĺtemteľvszeľinthatźltozzźú<meg.

Budapest,2016.



A HTCS tagiai:

HTCS tagiai
Buđapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormany zat 9 . vtiasztôkerület önkormányzati
képviselő, I0.vá|asztőkeriilet önkormányzati képviselő, 11'.vá|asztőkerĺilet önkormányzati
kéoviselő

Jtizseľvárosi Ktjzbiztulrsági Polgárőlség és Katasztr.ófavédelnri Önkéntes Tűzoltó Egycsiilct

Józsefuáros Köz<isségeiéľt Nonpľoťrt Zrt.

Józsefuárosi GazdáIkod ási Kozpont Zrt.

Józsefuárosi Magdolna Negĺed Egyestilet

Józsefu árosi Reformátu s Egyhźzkozség

Józsefu árosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ

Kĺjvessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Moľavcsik Alapítvány Pszichiátriai Betegek Integrált Szociális Íntézpt


