JEGYZoKoľyv
KészĹilt Budapest Főváros VIII. keriil et Jőzsefvźtrosi onkorm ányzat Képviselő-testĺilet
20t7. április 13-án (csütörtök) 9.00 órakor aJőzsęfvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet
300-as tárgya|őjaban megtartott 3. rendes üléséről

Jelen

vannak:

dr. Kocsis Máté, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss Gáboľ, dr. Feľencz

orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Józset
Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond, Simon György, Soós
György, dr. Szilágyi Demeter, V<jrös Tamás, Zentai oszkaľ

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péterné- alpolgármester, Danada-Rimán Edina - jegyző' dr. Mészár Erika _
a|jegyző, dr. Kovács Gabriella _ aljeryző, Faľkas Ors - Polgármesteľi Kabinet vezetője,
TĺíthTímea - PolgĺáľmesteľiKabinet vezető-helyettese, dr. Vĺtátyos Fanny - polgáľmesteri
főtanácsadó, dr. Balla Katalin - Jegyzoi Kabinet vezetoje,Mátraházi Judit _ Személyügyi
Iroda vezetóje, dľ. Hencz Adľĺenn- Jogi lroda vezetője' Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda
vezetője, dr. Dabasi Anita - VáľosvezetésíÜgyoszály vezetője, Tó,th.Fábián Melinda TisĺségviselőiIľoda vezetője, Bodnár Gabľiella _ Szewęzési és Képviselői Iľoda vezetóje,
Iványi Gyiingrvér - Főépítész,VaľosépítészetiIroda vezetője, Majerné Bokoľ Emese _
Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgá|tatási Ügyosztály
u.ezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati lroda vezetője, dľ. Kĺiľódi Eva - Hatósági
Ügyosaály vezetője, Tóth Csab a _ Igazgatási Iľoda vezetője, Szalĺókné Fekete Anikĺi _
Anyak<inyvi Iroda vezetője, Páľis Gyuláné _ Gazđasági vezető, Csendes Antalné Pénzugyi,Ügyosztá|y vezetője, dr. Suba Áľpád - Adóügyi Iľoda vezetője, dľ. Balisani Ciro
Gazdálkodási Ügyosztá|y vezető-he|yettese, Bajusz Ferenc - Köztertilet-felügyeleti
Ügyosztály vezetoje, Mezeĺnédľ. LudvaÍ Erzsébet - Budapest Fővĺáros Kormanyhivatala
VIII. kertileti Hivatal Hatósági Főosztály vezetője, MoInáľ Gáboľ ľ. alezredes - VIII.
keľületi Rendőrkapitanyság vezetője, Yáľadi Gĺzella _ Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjóléti K<izpont iĺltézményvezetője,Ilovszky Edina Józsefuárosi Szociális
Szo|gáItatő és Gyeľmekjóléti Központ gazđaságivezetóje, Annus Vĺktoľ_ Rév8 Zrt.
vezétigazgatőja, dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt, Igazgatőság
elnö,ke, Bozsik Isfván Péter - Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Yagyongazdálkodási
igazgatőja, Ács Péteľ Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt. Ýlĺrostizemeltetési
igazgatoja, lldező János - JózsefuĺĺľosiGazđálkodási Központ Zrt. ParkoIási igazgatója,
Kovács Barbaľa - Józsefuĺĺros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőság elnöke, dr.
Horuáth Sziláľd _ Jőzsefvárosi Szent Kozma. EgészségĹigyi Közpoĺlt főigazgatója, dľ.
Táľnokiné Joó Ildikó _ Napraforgó Egyesített ovoda intézményvezetoje, Szabĺóné Fónagy
Eusébet _ Belső-Pesti Tankeriilet szakmai helvettese

Dľ. Kocsis Nĺáté
Tisztelettel kĺjszĺintia Józsefuarosi onkormányzat képviselő-testületi rilésénmegjelent
valamennyi munkatiĺrsat és venđéget.A2017. évi 3. ľendes tilést megnyitja. Távo|marudását
és késésétĺem jelezte senki. Dľ. Ferencz orsolya képviselő asszony je|ezte, hogy idővel el
kell mennie a képviselőtestületi iilésľől.Kéri a képviselőket, hogy kapcsoljak be
szavazőgépeiket a |étszám megállapítźstĺhoz.Megállapítja, hogy 17 képviselő van jelen, a

minősített szótöbbséghez |0, az egyszeruhoz9 egybehangző szavazat sziikséges.

TźĄékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület febľuári ülésén kinyilvánította egy
határozatban azonvé|eményét,hogyaz Orczy parkban a történelmi kert teljes |ezártsźpa| nęm
ért egyet, egyidejűleg felkértéka Nemzeti KozszolgáIati Egyetemet, hogy az Orczy park
rekonstrukciőját úgy ütemezze, hogy ne legyen olyan időszak, amikor a Paľk területének
teljes egésze a kozönség, a városlakók e\ott zárva tart. A Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem
2OI7 . lltáľcius 29-éll éľkezett vźiaszában azt a tájékońatást aďta az onkormányzat száĺnára,
hogy a lakosság érdekeit szem előtt tartva az orczy Park ľekonstrukciójának ütemezése végtil
is úgy került meghatźrozásľa, hogy a Park rekľeációs területének teljes egésze ne legyen
Iezfuva aberuhźzás teljes időtatama alatt, elfogadva az onkormányzat áIläspontját, ami jó
hír. Elsődleges céljuk azt biztosítani, hogy a Park felújítása a lehető legkevesebb
kęllemetlenséggel járjon, ezt hangsú|yozzák levelükben, és hogy a lehető leggyorsabban
megvalósuIjon. Ezze| együtt megoldhatónak látják különboző építkezéshezkothető szabályok
betartása mellett is, hogy legyen a Parknak mindig nyitva levő része, a felújítás ugyanis nem
érinti az orczy út melletti spoľtpályákat. Azok mindvégig a sportolni vágyók rendelkezésére
állnak az elkovetkező időszakban is. Továbbá Rektor Ur tźýékoztatta,hogy a Park
megújulásanak első iiteme várhatőanjúniusban fejeződik be (ez a jtĺtszőtér és a tópaľt egy
szakasza). Nyár végérekészül e| azEgyetem.új oktatási éptilete, valamint a Diószegi utcában
taltihatő Rendészeti Speciális oktatási Epület és Kollégium. A második ütemben,
előreláthatóIag 2017. november 30-tó1 a Park korábbi teljes teľülete megnyitásľa keľül. A
harmadik ütem viíľhatóan 2018 áprilisára készül el, a megújuló Lovarda és a spoľtkomplexum
létesítményeinekátadását j elenti.
A napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az alábbi előterjesztést
az eloterjesztő visszavonta (meghívó szeľinti szźtmozéssa|): a 2l3. KEHOP páIyázatta|
kapcsolatos előterjesztés, illetve a meghívó szeľinti 6lI.,,Javaslat Józsefuaľos rendjét és
binonstryát szolgáló rendeletek megalkotásaľa'' címúírásbeli előterjesĺés helyett
,,Tájékoztató a közrend', kozbinonság témában lefolytatott konzultáció eredményeiróI és az
eddig megtett intézkedésekľől',címmel szóbeli tájékoztatő keľÍil a Képviselő-testiilet elé,
polgármesteri komponálásban. Az SZMSZ 25,s (1) bekezdés éľtelmébentájékońatja a
Képviselő-testtiletet, hogy 2 stirgősségi indítvany érkezett, melyekĺől külön szavaznak. Az
első a tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos előteľjesztés, eztFerencz orsolya képviselő
asszony jegyzi. Tekintęttel aľľa, hogy Képviselő Asszony jó eséllyel nem tud a Képviselőtestiilet teljes ülésén részt venni javasolja, hogy előteľjesztésételső napiľendkénttfugya|ják.
Erről vita nélkül dtjntenek. Szavazásta bocsátja az előterjesztés napirendľe vételét.

Megállapítja, hogy 16 igen,

0

nem,

0

tartőzkodással

a

Képviselő-testiilet

a

stirgősség

napirendre vételételfogadta.
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HATAROZAT:
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A

Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja
indítvĺĺnykéntb eteľj e s ńett alábbi el őterj e s zté sné l :

1l1. Javaslat a tisztviselőtelepi

a

siirgősség okźĺa siirgősségi

szennyezéssel kapcsolatos dtintések

(írásbeli előteľjesĺés,HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: dr. Ferencz oľsolya - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Ügyrendi kérdésbenkéĺszőt dr. Erőss Gábor képviselő úr.
Dr. Erőss Gábor
Szavazás előtt szerette volna javasolni, hogy a Testület napirendjén szeľeplő előteľjesztését,
aminek tárgya megegyezik Feľencz orsolya képviselő javaslatával, szeretné kéľni,hogy a
kettőt együtt tárgya|jźlk, mert Képviselő Asszony javaslata értelmezhető úgy is, mint a
javaslata kiegészítése.Elég furcsa lenne, ha a Testtilet ugyanabban a témttbaĺkét különböző
napirendet tárgya|na, és azt tárgya|ná előbb, amely később érkezett. Szerinte jobbat tenne a
vita színvonalának, ha egyiitt tárgya|nák ezt akettőt. Most megszavazták' hogy előľe kerĹiljĺin
Ferencz orsolya képviselő javaslata, tehźtt az szeretné, hogy szavazzanak arľól is, hogy ezzel
egyidoben, vagy emellett trírgyalhassák az ó javaslatźúís.
Dr. Kocsis ls.ĺ.álté
Két napiľend egyidejű targyalásiĺľa nincs mód. Két külön előterjesĺőľől és előteľjesztésről

van szó, még akkoľ is, hogyha hasonló atémája, Egyébként ahatározati javaslatai feltiĺnően
eltérnek egymástól, éppen ezértazt javasolja, hogy 2. napirendkénttárgyalják Eľőss képviselő
úr meghívóban is felttintetett előterjesztését. Szavazásra bocsátj a az igyrendi javaslatot, mely
szerint a ,,Yeszé|yes hulladék feldolgozásáta iráĺy:uló, fokozott kĺimyezeti és egészségiigyi
kockázatot jelentő ipari tevékenységmegsziintetése'' címúelőterjesĺést Il2. napirendként
tfugyalják.

Megállapítja, hogy

javaslatot.

a

Képviselő-testület 15 igen,

0

nem,

2

tartőzkodással elfogadta a
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A

Képviselő-testület úgy d<!nt' hogy elfogadja dr. Kocsis Máté ügyľendi javaslatźlt, me|y
szerint I/2. napirendként táľgyaljak meg a ,,Veszélyes hu||adék feldolgozásáľa iľányuló,
fokozott ktiľnyezeti és egészségüryi kockázatot jelentő ipari tevékenységmegszüntetése''
című előterjesztést.

Dľ. Kocsis Máté

A másik stirgősségi indítvanyt Pintér Attila képviselő llr jegyzi, ez ,,Az európai béľuniót célzó
polgráľi kezdeményezés támogatása,, cimľ- Az előterjesaést ki lett osztva a képviselőknek, így
a1artalrmát megismerhették. Szavazásra bocsátja a sĹirgősség napirendre vételét.

Megźilapítja, hogy

5 igen, 8 nem' 4

tartőzkođással

a

Képviselőtestiilet

a

siirgősség

napiľendre vételételutasította.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ szóľo g g s ÉcszÜrs Écps
HATAROZAT:
4 TARTóZKODÁSSAL
8st2017. (rv.13.)
5IGEN
8 NEM

A Képviselő-testüĺet úgy dont, hogy nem .fogadja el Pintér Attila sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint ,,Az európai béruniót célzó polgdri kezdeményezés túmogatdsa,,
című előterj

e

s zté s

ét v e gy é k napir endľe.

Dr. Kocsis Máté

Szavazásra bocsátj a a módosított napirendet.

NAPIREND:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1.

Javaslat

n

tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos diintések

1ĺreśbelielőterj esztés, HELYSZÍN ruoszTAs)
Előterjesztő: dľ. Ferencz oľsolya - képviselő

2.

2.

Veszélyes hulladék feldolgozására iľányuló, fokozott kiiľnyezeti és
egészségügyi kockázatot jelentő ipari tevékenységmegsziintetése
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

P énziigyio kiiltségvetésselkapcsolatos előterj esztések

I.
'

3.

Juvaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmeghozata|ára
(íľásbelielőteľjesztés)
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - polgáľmester

Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés
Juvaslat az ,,onkormányzati feladatellátást szolgáló

,

fejlesztések

o ga tá s ár a,, tár gy űl p áily ánat b enyúj tá s á ľa
(íľásbelielőterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

tá m

,

Javas|at az 1818/2016. (XII.22.) Koľmányhatározat alapján' iinkoľmányzati
érlakás ok fej lesztés e cé|jár,a kap ott támo gatás felhasznáI ásá.ľ a
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ
b

4.

Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előterjesztések

a Corvin

Sétány projekt keľetszeľződésköztis megegyezéssel

,

J"vaslat

,

Juvaslat a Magyar Áttamĺ operaházza| kapcsolatos

szóló m egállap o d ás m ĺi dos Ítás á ra
(írásbeli e|őterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
tö rtén ő |ezár ás ár őI

döntések

meghozata|ára

(Irásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

5.

Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

,
I.

J"vaslataTíÍzfa|festésiProgrammódosítására

,

Javaslat a ĺoxÉszmódosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

6.
,

'

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Hu

m á nsz

o|gáiltatással kapcsolatos előteľj esztések

Juvaslat házioľvosi szeľződés megkiitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: đr.Kocsis Máté _ polgármesteľ
Köznevelési intézményátszervezésénekvéleményezése
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesáő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
Santha Péterné- alpolgármester

J.
"

Javaslat az tinkormányzati rendezvények egyenlő esélyiĺhorzáférésének
biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
Sántha Péteľné- alpolgaľmester

7.

Egyéb előterjesztések

a

1.

Tájékoztatő

,

J^vaslat kiirzeti megbízotti iroda kialakítására, műktidtetésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

.

Juvaslat a 2017. évre vonatkozóan igazgatási sziinet elrendeléséről szólĺi
4 120|7 . (II.09.) tinkoľmányzati ľendelet mĺidos ítására

ktizľend, közbiztonság témában lefolytatott konzultáció

eredményeiľől és az eddig megtett intézkedésekről
(szóbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

!o
^

Javaslat a Polgáľmesteľi Hivatal Szervezeti és Műktidési Szabályzatának
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Tájékoztatók

1.

Po|gármesteľi tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľĺól, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺľészénekpónzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásbel i táj éko ztatő)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis ľ{ńté
Megállapítja, hogy

a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 3

tartőzkodással

a

napirendet

elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBI,o
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ S ZóToBB
FIATÁROZAT:
86t20Í7.

(IV.13.)

A Képviselő-testülęt

14

IGEN

0

az a|ábbi napirendet fogadja el:

s

NEM

Écs zÜrSÉGES
3

TARTóZKODÁSSAL

NAPIREND:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1.

Javaslat a tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos

dtintések

(írrásbeli előterj esĺés,HELYSZÍM zuo szTÁS)
Előterjesĺő: dr. Feľencz orsolya - képviselő

2.

Veszélyes hulladék feldolgozásáľa irányulró, fokozott köľnyezeti
egészségüryi kockázatot jelentő ipari tevékenységmegszüntetése

és

(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Erőss Gáboľ - képviselő

2. Pénzügyi' kiiltségvetésselkapcsolatos előterjesztések

'

3.
,

Juvaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmeghozata|ára
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Városrehabilitációval

és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Juvaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló
o gatás ár a,, tár gy űl p
(írásbeli előterj esztés)

tá m

á.1ly

ázat

b

e

ny

rĺ j tá s á

ra

fejlesztések

Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

.,

4.
,

Juvaslat az 18|812016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján' tĺnkormányzatĺ
bérlakások fej lesztése céljára kapott támogatás felhasznál ásáľ:a
(írásbeli előterjeszté s, poľrnzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Gazdá|kodást' Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések
Juvaslat

a Coľvin Sétány pľojekt keretszeľződés kiiziis

ľténő lezár ásár ől l szó tĺím e gá|lap o dás mó dos ítás áľa
(írásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
tii

megegyezéssel

Javaslat a Magyar Áilami

.,

operaházza|

kapcsolatos dtintések

meghozata|ára

(Iľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5.

Vagyonkezeléssel, váľosiizeme|tetéssel kapcsolatos előterjesztések
Javaslat a T uzfa|festés i P ro gľa m m ó dos ítás ár a
(írásbeli előterjesztés)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1.

Javaslat a ĺóxÉszmódosítására
(íľásbelielőterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

)

6.
1.

)

Hu

m á n sz

o|gźĺltatálssal ka

p cs o la

tos

el őte rj

esztés e k

Javaslat házioľvosi szerződés megkötésére
(íľásbelielőterjesztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester
Kłiznevelési intézmény átszerv ezés ének vélem ényezés e
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ
Sántha Péterné- alpolgaľmester

3.

Javaslat az tinkoľmányzati ľendezvények egyenlő esélyíĺhozzáférésének
biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Péterné- alpolgáľmester

7.
1.

2.

Egyéb előteľjesztések
Tájékoztatő

ktizrend, közbiztonság témában lefolytatott konzultáció

eľedményeiről^és az eddig

megtett intézkedésekľől
(szóbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

rzeti megbízottí iľod a kialakítá sára, működtetés ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: dr. Kocsis Máté - polgármester
Javas lat kti

ą

Javaslat a 20|7. évre vonatkozőan igazgatási szĺinet elľendeléséľőlszóló
4 /2017 . (II.09.) tinkorm ányzati rendelet módos ítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

n
t.

Javaslat a Polgáľmesteri Hivatal Szerwezeti és Műktidési Szabályzatának
mĺódosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Tájékoztatók

1.

Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől,a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszkiizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészénekpénzpiaci jellegű lekiitéséről
(íľásbel i tźĄ ékoztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések
Napiľend

1/1.

pontja

Javaslat a tisztviselőtelepi

szennyezéssel

kapcsolatos

dtintések

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI ruoszTÁS)
Előterjesĺő: dr. Ferencz oľsolya - képviselő

Dľ. Kocsis ľI.áLté

Megadja a szőt az előterjesztőnek, dr. Ferencz oľsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz oľsolya

Februaľ végétől folyamatosan megkereste a lakosság, csakúgy mint Kaiser képviselő urat és a
tĺibbi képviselőt azza|, hogy feltűnően erős vegyszerszag érzőďik a Tisztviselőtelep egyęs
részein. Azonnal kiment, amit csak tudott, megmozdított az tigy érdekében.Többszor beszéIt
a rendőrség, a Csatornázási Művek, a katasztrőfavédelem embeľeivel. A lakosságnak a
megnyugtatása mellett is próbált minél több informáciőt átadni. Kéréséremegtciľtént a
rendőrségi bejelentés is és úgy tudja, hogy a rendőrség el is indította a szfüséges nyomozást.
Jelenleg is zajlik, azoĺlban ez nem elég. orult volna annak, ha a hatóság a |eheto legtöbb
nyomot foľrónyomkéĺltta|áLja. Ellhez szfüséges az, hogy akaľ ľajtatitésszeľÍientclľténjenek
hatósági ęllenőrzések, mintavételek. Ez is egy méľlegelendő szempont volt. Ma mar ennek
egyľe kisebb az esélye, de ténylegesęn fel kellett méľni,hogy ebben hogy tuď az
onkoľmĺĺnyzatsegíteni, hiszen nincs másképp éľinfue,mint tigyfél. Azt szeretnék, hogy a
Józsefuaľos teľiileténé1ő lakosság köľében minden a lehető legnagyobb ľendben zaj|arn.
(Hangjelzés) Hol tudnak úgy belépni, hogy érdemben segítsenek az lgyon. ...(Hozzászólás
tobbi része nem hallható)

Dr. Kocsis M'áté
Eloterj esztőként hall gad uk a Képvi selő As szonyt

!

Dr. Ferencz Orsolya
Haľom dolgot jelöltek meg, ahogy a képviselők is látják az előterjesztésből. Az egyik az,hogy
felkérik a polgármestert arľa, hogy a véclettségiterüIetet novelje meg és kertiljön bele minden,
beleértve a Pénzverde területe is, és amennyiben lehetséges, kiemelt kĺirnyezetvédelmi
védettségetkapjon a teľület. Kérjen fel az onkormányzat igazságügyi szakértőt, aki a
batározatijavaslatban felsorolt kérdésekľeadjon egyértelmű vźllaszt. Továbbá szeretné, ha egy
általános' egész Józsefuáros területére érvényes, helyi környezet- és természetvédelemi
szabźiyoztlst készítenénekel, egy olyan koncepciót, ami alapj án ezek az igyek egységesen,
gyorsan és hatékonyan fel göngyö

líthetőek és szabál y ozhatőak lennének.

Dr. Kocsis ľĺáńé

A napirend

vitźtját az előterjesztői kiegészítésutánmegnyitja. Megadja

aszőt dľ. Erőss Gáboľ

képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Ebben a témttban hozzźl is fordultak a helyi lakosok. Azt tudni kell, hogy nem februáľban
kezdődött ęz atorténet, hogy a hatóság á|tal nyi|vánosságra hozotladatok szeľint a Metal-Art
Zrt. nevu cég több ízben kömyezets zeĺlnyezést végzett a teľületen. Dokumentálva van, hogy
kęzeletlenül engedett szellrlyvízet a csatoľnába' és most a Yizugyi Hatóság hivatalos
dokumentumairól beszél, aĺrik az engedélyeztetési eljráľás során születtek. Ezek nem
feltételezések, hanem hivatalos dokumentumok. Tehát az uzem területén is volt nehézfémszennyezés, a kaľbium koncentrációja példáu| szźnszoros volt. Ezek több éwel ezelőtti
adatok, nem februáľi. Akkor töľténhętett valami akut esemény, hogy a lakosság je|ezte,
feltételezhető, hogy szenrlyezett anyagok ker{iltek a csatornába. Biintetőfeljelentést tett, meľt
azt gondolja, hogy ezęrr a ponton, igazságngyi szakértőt is felkérhetnek, de itt amennyiben a
Fővaľosi Csatomázási Művek hivatalos jelentése a\ap1an a BTEX vegyĹiletek tekintetében a

határértékęttizerlkétezerszeresen ha\ađtameg, annyiban ez már büntetőügy. A rendőrség meg
az igyészség végzi a do|gźú,ez komyezetszenrlyezés, méreggel való gazďáIkodás rendjének
megséľtése,tehátaBtk.aIátartoző cselekményekügyében végzianyomozást. (Hangielzéý A
javaslata, amit ez után fognak közvetlenüI tárgya|ni, az aÍra iľanyul... (Hozzászólás többi
része nem haĺlható)

Dr. Kocsis Máté

Előterjesztőként Ferencz orsolya képviselő asszonynak adja meg a szőt'

I)ľ. Feľencz Orsolya
Természetesen ęZ a cég tcibb évtizede ott tevékenykedik. Ahogy Önnek sem lehet hatóságilag
engedéIyezve, így más sem léphet bele hatóságilag, ęzért akkor értesülnek ľóla' amikoľ a
lakosságnak van megkeľesése.Tudomása szerint Képviselő úr sem jelezte az ę|miit években,
hogy töľtént volna ott valami, érdekes módon csak most, amikor a lakosság Képviselő urat
megkereste.Ezen kívĹil a lakosság számos feljelentést tett. Volt olyan lakossági feljelentő, aki
vele és Kaiser képviselő íľĺalegyeztetve tette megabtintetőfeljelentését.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Akos
Hozzá is eljutott a Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület levele, és számos ott élő lakos
je|ezte ezze| kapcsolatos problémáit. Szerinte egy kicsit ízléstelena lakói problémáknál nem
az orvoslással foglalkozni, hanem rögtön eljźttszani a médiasztárt anélkül, hogy ki lenne
ta|áIva, hogy mi |esz a probléma megoldása. Persze érti, hogy a nyilvánosságnak élnek. Az a
hľoi helyzet, hĺlgy ez a MeĹal-At tijbb évtizede férnhulladékfeldolgozással foglalkozik a
Tisztviselőtelep sarkában.Ez nagyon nem új információ. Sajnos a környezetszerrlyezés, ami
ebből fakad, pletykaszinten sem újdonság. Elkezdett ezze| kapcsolatban körbekérdezni belső
berkekben, hogy mi a teendő ezze| a problémáva|. Azt a vźiaszt kapta, hogy Ferencz
képviselő asszony dolgozik ennek a he|yzetnek a kezelésén, és hogy kömyezetvédelmi
átminősítésekľe van sztikség a\lhoz, hogy hatékonyan fel tudjanak |épni az ilyen iizemek
Józsefuaĺos területén való üzemeltetése ellen. Ez nem egy egyik napról a másikľa megoldható
probléma. (Hangjetzés) ÖľĹĺl,hogy foglalkoznak az Ĺiggyel, de jó lenne, ha a megoldásra
tudnának koncentrálni, és nem arra' hogy ki, hogyan... (Hozzószólás tobbi része nem
halĺható)

Dľ. Kocsis Máté

Előterjesztőnęk ad szót.

Dr. Ferencz Orsolya
Nagyon öriil ennek a véleménynekés Komássy képviselő úľpontosan a lényeget foga|mazta
meg. Ez nem egy politikai kéľdés,és itt nem a rövidtávú politikai haszonszerzéssel, adott
esetben pánikkeltéssel, vagy a hatóság munkájának az akađá|yozásáva| kell foglalkozní,
amikor egy nyomozás zajlik egy btintetőfeljelentés soľán. Az, hogy valaki médiahírvęrésért,5
peľc médiáért a hatóság munkáját megnehezítse, ez rendkívüli mértékúpolitikai felelőtlenség,
ezkár. Kösztjni szépen, hogy van olyan politikai erő, aki ezt máshogy gondolja.
Dr. Kocsĺs N.Iáté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.
Pintér Attila
Azt gondolja, hogy amire a Képviselő-testiiletnek is jelentős hatása van, azt kell átgondolni.
Azqhogy egy ennýre belvarosias kcirnyezetben és lakókörnyezetben helye van-e egy ilyen
jellegű ipaľi tevékenységetfolytató cégnek. Lehetséges-e, hogy báľki ilyen jellegű
tevékenységet folýasson. Ezt szabá|yozással lehetséges megváltońatĺ| mert lehet, hogy ez
száz éve itt működik, de akkor mások voltak a normák, az e|vźtrások, valószínűleg a
feldolgozási tevékenyégis változflatott az utóbbi időben tękintettel ana, hogy néhány éve
futott fe| az elektronikai hulladékokból a külonféle nemesfémek kinyeľése.Ilyen jellegtĺ
tevékenység10, 20, 30 éwel ezelőtt még nem volt. Azt gondolja, hogy ezt kellene a
Képviselő-testiiletnek átgondolni, és erre megoldást keresni. Egyszet mfu bizonyítottan
megt<irtént a szennyezőanyag kijutása, ettől érthetően a lakosok megijedtek. Beszélt a Rezső
hogy van-e olyan technológia, amely valóban meg t.lđjaazt
téren lakókka|. Az a kérđés,

akaďá|yozni, hogy egészségreártalmas szenĺryezők kijussanak a kö,ľnyezetbe, vagy sem,
illetve hogy milyen mennyiségben jutnak ki. Minden ilyen anyagnak van egy egészségiigyi
gźz, vagy szenrlyezés kijuthat. Eń.bizoĺy az ott élők éľezhetik.
hatźrértéke,hogy kisméľtékú
Más kerületekben, akik példáu| győgyszergyár környékén laknak, tapasztaljtk a különböző
gźz-, gőzkibocsátásokn ak a szaghatását.

71.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás

Képviselő Asszony határozati javas|atźnak 2. pontja az igazságigyi szakértővel foglalkozik,
és r<igtön az a) pontban azt ta|áIják, hogy terjedjen ki a szakértó véleményekülönösen a
következőkre: ''... lakossági bejelentések alapján új környezetterhelés tapasztalhatő-e?,, Aú.
szeretné kéľdezni,hogy ha van ott egy adott ľákkelto molekula ata|ajban, vízben,levegőben,
nem teljesen mindegy, hogy az valarrlilyen új környezetterhelésbol keľült oda, vagy pedig
újból keľült oda? Azt szeretné elérni, hogy semmiféle ilyen molekula ne legyen a füldben,
vízben,levegőben, illetve ha véletlenül mégis volna, akkoľ az az egészségügyi határéľtékek
alatt maradjon. Innentől kezdve szerinte nem ęz a releváns kéľdés,amit ftjl kell tenni, hanem
arľa kellene vźiaszt kapni, hogy a hatóság miért nem tudta az utóbbi néhány évben betartatni a
hatáľéľtékeket.Nem új kibocsátási határértéketkell megállapítani, hanem be kell tartatní a
régieket, és ha nem taÍtJákbe, akkor a hatóságnak be kell zźtratni a helyet. Komássy képviselő
ur említette, hogy évtizeđekóta femhulladék feldolgozás zajlik. A probléma nem ez' hanem
az,hogy veszélyes hulladék feldolgozásazajlik, A fémhulladékés a veszélyes hulladék köz<jtt
óľiási kiilönbség van. A veszélyes hulladék fe|do|gozásnak kifejezetten semmi helye 20
méterľe a jőzsefvárosiak lakásátő|.EZt a tevékenységetkellene ott megsziintetni.
Dr. Kocsis Nĺáté
Jegyző Asszonynak adja meg a szőt.

Danada.Rimán Edina
Pintér képviselo úr felvetésére szeretne reagá|ni, hogy olyaĺ szabźůyozás kell, hogy ne
lehessen ilyen tevékenységet folytatni. 2006 őta, mióta hatályban van a Józsefuárosi Epítési
SzabáIyzat, gyakorlatilag lehetetlen újból ilyet megnyitni. Azt tudni kell' ahogyan Komássy
képviselő úr is mondta, hogy eznagyonÉgőta működik, 1922-tő| fennálló tevékenység. A
legkorábbi engeđély,ami az onkormanyzatnak megvan' az,98-as, tehát mér akkor is végzett
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységet.Feręncz oľsolya képviselő
előterjesztésében új köľnyezetterhelést kell, hogy megállapítson az igazságugyi szakéľtő, mert
a KET a|apjan újrafelvételi eljĺĺrást lehet kéľni6 hónapon belül, a jogerős engedélyt kĺivető 6
hónapon beltil, és ha az onkormźnyzat belép ügyfélként és olyan tény, vagy adat merül fel,
arĺlía korábban kiadott engedélý megváItońathatja, akkor ez lehet az, aĺľlia|apján a Pest
Megyei Kormányhivata| Kĺirnyezetvédelmi Hatósága az engeđélytfelül tudja vizsgálni.
Hangsúlyozza azt is, hogy a telepnek, az engedéIyes cégnek az engeđéIyétis szintén ęz a
Kormányhivatal tudja visszavonni, és tudja a tevékenységétvéglegesen megsztintetni.

Dr. Kocsis ľ Iáté
Elĺĺterjesaőnęk ad szót.
Dr. Ferencz Oľsolya
Csatlakozva Jegyző Asszony szavaihoz és értve azt, hogy Jakabfy képviselő mfue uta|, ań.
javasolja, hogy tegyenek fęl egy pontosító kéľdést,hogy a szakértő aľľais adjon vá|aszt,hogy
tapasztalható-e huzamosabb ideje fennálló kĺirnyezetszenrlyezés. Ha Képviselő úrnak van
ennél pontosabb szĺjvegjavaslata, akkor vátja szeretettel. Valóban, ha olyannak nyomára akad
az ígazságigyi szakértő, hogy például el vannak ásva a talajba eszkozok, vagy anyag, vagy
tartá|y, amit nyilvĺínnem tegnap tettek oda, erľe is kapjanak vá|aszt. Egy kiegészító kérdés
me gfo galm azźsźtta kéri Jakabfy képvi selő urat.
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Dr. Kocsis N{áté

Megadja a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser Jĺízsef

Pontosan úgy van, ahogy Képviselő Asszony mondta, hogy nem tudják, előtte mi volt, mert
nerrr volt jeLzés. Az februartól van. Arrrikoľ nregkapták a je|zést, Képviselő Asszonrryal együtt
kimentek, sokszor éjjel is, és a megoldást keresték. Az volt, hogy a Csatornázási Múveket és a
Katasztrófavédelmet kiértesítették,és kivitték velfü a mozgőlaboratóriumaikat, melyekkel
méréseket végeztettek, azért dolgoztak egyiitt, hogy felderítsékaz okot, hogy mi okozta, és
hogy honnan jĺin ez. Azt el kell, hogy mondja, hogy sikerült elérniük, hogy Csatomázási
Művek és a Katasztrófavédelem megegyezzen. Nekik kĺjszönhető, hogy olyan csatomafedelek
vannak most már, ami a szagokat nem engedi ki, de az esót beengedi, ezek ki lettek cserélve a
környéken. Azt gondo|ja,ha az az ember, aki nem azza| foglalkozik ott, ami probléma, hanem
elmegy amédiához, az nem a megoldást keresi, hanem a megoldást megnehezíti és kárt okoz
azért, mert elhíreszteli mindenhol, hogy itt bajok vaľľrak. Akkor például 50 oÁ-ka| esik a
telekaľ, az ingatlanáĺ, ez đurvakaľokozás és felelőtlenség. Arra kéľmindenkit, hogy tartsa
távol magát az ilyenektől, meľt nem az a dolguk, hogy a lakosságot megijesszék,hanem az,
hogy megnyuglassák, és a megoldást megkeressék.

Dr. Kocsis NIáfté

Megadja a szot Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Van, amiben egyetéľtenek, ez jó, abban, hogy ami szźz évve| eze|őtt még ľendben volt, most
maľ semmiképpen. A váľos szívébenilyen kockźnatta| járő ipari tevékenységnek nincsen
helye. Képviselő Asszony és az ő előterjesztése is eľe irányul, hogy ez a jovőben ne
történhessen meg. Többször, dokumentáltan' évek óta az egészségrekáros anyagokat
bocsátottak a környezetbe ennek a cégnek a telephelyéľől, és ezttuđjźk.Tudják aztis,hogy ez
a szenrlyezés februaľban felerősĺldött. Mindeĺtkíazzalfoglalkozik, hogy ő miért kezdett ezzel
foglalkozni' meľt az emberek megkeľesték őt, nem ő ijesztette meg a Tisztviselőtelepen élő
embereket' ez fordítva volt, pánikban voltak, mert láttak, hogy a Csatomźzási Művek, a
Katasztrőfavédelem, és ktilönbözőhatősźąok folyamatosan ott k<jröznek azĺjzem köriil. Nem
helyes szőnyeg alá s<ipcirni a problémát, ilyenkor nem is a háttérben kell maradni, hanem
lépni kell, a nyilvánosság elé. A CsatorntŁási Miĺvek kiadta a mérésekadatait, a
Katasztĺőfavédelem még nem válaszolt a közérdekű adatkéľésre,(Hangjelzés) az a dolguk,
hogy a miír meglévő adatokat megszętezzék, és hogy a jĺĺvőbenilyen ne folyhasson, és erről
hozzanak kĺizösen döntést. A dolog fe|tárźsát szeľinte legjobb a nyomozóhatóságľa...
(Hozzászólás többi része nem hallható)

Dr. Kocsis lNĺ.áLté
Aztény, hogy van, aki nem akkoľ jar a Tisztviselőtelepre, amikoľ sajtótájékoztatőt tart, hanem
ott él. AzéÍtnem ellęnezte soha Képviselő Ur előterjesztését, és azért került fel a napiľendľe
is, meľt a családja vá||a|kozźlsa több mint 20 éve működik a Tisztviselőtelepen, a Képviselő
Úľ mellett ülő Vöľĺjs Tamás ott nőtt fel, és ott él, úgyhogy van, aki nem csak akkor jár oda,
amikor a sajtótájékoztatőt oda hirđetimeg. Ebben a kontextusban fogadja e| ezt a kľitikát,
nem először teszik Képviselő Úľnak szővá, és nem csak egy politikai kĺizĺisségből,hanem
többőlis, valószínúleg nem alaptalanul. Megadja aszőt Simon György képviselőnek.
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Simon Gyöľgy
Hajlamosak arra, hogy általánosítsanak. Szeretné, ha a végső határozatban egy olyan
minősített veszélyes hulladék megfogalmazás kerĺilne, amivel nem ĺintenékki a gyereket a
fürďővízzel, ugyanis azt tudni kell, hogy veszélyes hulladéknak számtalan foľmája lehet. A
Tisztviselőtelepen a Heim Pá| kőrház az, ame|ylk térfogatban a legnagyobb veszélyes
hullađékotállítja elő, fel is do|gozzák. A vęszélyes hulla'ĺlékot., er,t mindenképpen minősíteni
kell. Van egy 225l2015-ös kormányrendelet, amely nagyon szigorúan szabtiyozza a veszélyes
hulladék táro|ását, kezelését,újľafeldolgozását. Véleményeszerint jelen esetben nincs
sztikség új szabályozásra, ez akormźlnyľendelet tcjkéletesen megfelel annak, hogy ezt hogyan
kell kezelni, ígazábőI ennek az ellenorzése és feltĺgyelete okozza a problémát, hogy ezt kinek
kell ellenőľizni. Ki az, aki beavatkozhat, ki az, aki megtilthat tevékenységeket. Szerinte a
jelenlegi szabá|yozás az jő, az a|ka|mazássa| vaÍI a pľobléma.
Dľ. Kocsis Nĺ'áúé
Az előteľj esztőnek ad szőt.

Dľ. Feľencz Oľsolya
Szeretné megköszĺlnni Jakabfy Tamásnak, Simon Gyöľgynek és Komássy Akosnak azt a
felelős hozzáá||ást, amivel az onkormźnyzat életében is ritka módon felelősen és segítőleg
állnak az ĺJLgyhoz, oket is megkeresték a lakók, és mégsem |źńtak nyomát annak, hogy a
sajtóba sza|ađgáInak5 peľc hírnévért,szerették volna a saját ismertségüket azon az áron
növelni, hogy adott esetben olyan megnyilatkozásokat tesznek, amelyek nincsenek kellően
mega|apozva.Ezze| szemben Erőss képviselő úrnak továbbra is aá tudja mondani, hogy amit
teilt. a sajtóban, az semmi másľa nem volt jó, csak hogy még tovább nĺlvelje a telepen Iévő
fesztiltséget. Nagyon ori| az előterjesĺésének,abban semmi kivetnivalót nem lát, egyetlen
probléma az e\őterjesztéssel az, hogy taľtalmi, lényegi érdemi politikai segítségnyújtási
taľtalma nincsen. Ma olyan szabáLyozás van érvényben, amivel nem lehet ilyen új engeđélý
kiadni' ďe az előteľjesaése tárgyalásáná| ezt úgyis el fogja mondani. Kettejiik előterjesztése
lényegileg tér el, meľt ennek az előterjesztésnek van tartalma, Képviselő úr előterjesztésének
meg nincs.

Dr. Kocsis N.Iáté
V<jrös Tamás képviselőnek ad szót.
VtiľtĺsTamás
Jó, hogy van olyan előteľjesztés, aminek van tartalma, és a probléma megoldásĺíra és
kezeléséreirlĺnyul. Tudja, hogy amikoľ Erőss képviselő úr a sajtóhoz fordult, vagy a
facebookon irtbejegyzést, akkoľ mar több hete, több hónapja folytak azok a munkák, amik
irányultak. Azt. gondolja, hogy ez éles kontrasń.. Azért nem
ęnnek az tigynek a kiderítéséľe
vaÍL ez a két előterjesztés, meľt így mindenki |áthať1a,
probléma,
egymás
mellett
hogy
nagy
hogy van egy valós teljesítményés munka, ami egy probléma megoldására irányul, viszont
van egy olcsó, de nem sok érdemi előnnyel jáľó habveľés, ezek között jól látszik, mi a
kül önb s é g, ez gy akor|atíIag a két el őterj e szté sben marifesztáló dik.
Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szot Jakabfu képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Megpróbálta megfoga|mazní, hogy mire lenne még jó, ha vá|asń. adna az igazságngyĺ
szakéľtő, ez2 ponÍban sikerült. Az egyiki ,,AZ engedélyben foglalt kibocsátási határéľtékek
túllépésetapaszta|hatő-e, vagy tapaszta|hatő volt-e régebben?',, a másik, hogy: ,,AZ
egészségügyi hatźrértékektúllépésea környezetben tapaszta|hatő-e?,, Szerinte ez fontos
lenne, hogy megállapításra keĺĹiljön a szakértó által is. Visszatérve Erőss Gábor által kikért
j

egyzőkonyvekľe, abból is megállapítható a 2' Iega|ábbis,

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőnek ad szót.
Dr. Ferencz Oľsolya
Kcjszöni a konstruktivitást' befogadja. A kiegészítéstmajd szĺivegszerűen adja át Képviselő
Úr a Hivatalnak, kéľi,hogy ahatározati javaslatsort ezzeIbővítsék.
Dr. Kocsis NIáúé
sZJilsZ szerint nincs módja a Képvisető Úrnak szotkérĺi, ezért arra kéri, hogy egy percnél
hosszabban ne szóljon hozzá. Megadja aszőt Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Amikor a képviselők őt minősítik, akkor a helyi civileket, a ToE javaslatát minősítik, ugyanis
ők voltak azok, akik egyetértőlegtámogatták a javaslatát, és kérték,hogy eń' a tiirelmi időt,
amit eređetilegtaľtalmazott az előterjesztése, azthagyják ki, illetve terjesszék ki a veszélyes
hulladékĺais. Ezeket előterjesztőként, mivel a helyben lakókat ők képviselik hitelesen,
elfogadta. Kár egymást minősítgetni. Most Komássy Akost megdicsérte a Fidesz, rendben

van, most egyetéľtenek abban, hogy nem kellett volna sajtótájékońatőttar:taria, rendben van,
de ha tényleg a megoldást keľesik, akkor ań. egyrészt a nyomozás fogja meghozni, másľészt
adott esetben ehhez mindkét e|őterjesztéshozzájźrulhat. Ań. gondolja, maľ eleget foglalkozott
azza|, hogy ki mikor taľt sajtótáj ékoztatőt, most oldják meg eń. akomyezetszennyezést, ami a
helyben lévők egészségét v eszé|y ezteti.

Dľ. Kocsis

lĺáté

,ÍJgyaneztmondtfü

aze|ejeóta, Képviselő Úr! Akinek igazźnlett volna oka, lehetősége és oka
sajtótájékoztatót tartarli, az éppen a TÖE, vagy a Tisztviselőtelepen élők kozössége. Talán
nem áľt, ha itt a Képviselő-testiilet ülésénis megosztj źlk azt a téný a nyilváĺrossággal, hogy
nem sokkal ugyan, de Képviselő Ur sajtótájékońatőja e|őtt jelezte Képviselő úmak, hogy
óvatos legyen afoga|mazásban, meľt folyamatban van egy nyomozás. Ezzę| parhuzamosan
azt á||ítari, hogy itt senki nem foglalkozott a pľoblémáva|, aú" mégbarź./rilagis vissza kell,
hogy utasítsa. Egyebekben, ha van valamilyen egyetértés egy történt esemény kapcsán, aztne
borítsa le Képviselő ur megint egy politikai szósszal. Tudja, hogy fel sem meľiil, hogy esetleg
Képviselő Ur hibźzott, eń nem kockáztatja meg, még a vélelmet sem' de még egyszer
mondja, hogy az ezze|kapcsolatos kľitikĺákat legyen kędves eltűrni. Abban egyetértenek, hogy
haladjanak a megoldás fe|é, ezért zárásképpen megadja a szőt Jegyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Arról szeľetné tájékoztatru Erős képviselő urat, hogy a ToE kepviselőjét a levelfü utiín, amit

minden képviselőnek elkuldtek, tájékoztatta őket, hogy nem biztos, hogy minden infoľmáció
ľendelkezésükľeállt a levél megírása előtt, és egy szemé|yes egyeńetésre híVta őket, amiľe a
jövő hét folyamán fognak sort keríteni.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Napirend vitájatIezárja. Szavazźsta bocsátja

a módosítotthatározati

javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéľia polgármestert, hogy

vizsgźújameg a Tisztviselőtelepen lévő épületek helyi
védettéttjrténő nyilvánításának, továbbá a teljes Tisztviselőtelep kornyezetvédelmileg
nyilvánításanak lehetőségét'
kiemelten véđetté

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2011 . szeptember 30.

polgáľmesteľt igazságúgyi szak&tó kirendelésére a tisztviselőtelepi
szennyezéssel kapcsolatos okok kivizsgálása érdekében.Az igazságngyí szakérto
véleménye terjedjen ki különösen a kcjvetkezókĺe:

2. felkéri a

20|7. év elején tett lakossági bejelentések alapjćn új környezetterhelés
tapasńa|hatő-e?
b) a kornyezetterhelés összefügg-e a Metal-Art NemesfémipariZrt. tevékenységével?
c) a környezetterhelés teljesen új jellegiĺ-e vagy már fennállt a20I6. év októberétől is
(fél éwel korábban, figyelemme| arra, hogy a Koľmányhivata| az eljárást 20|6.
november 4. napj án me gindította)?
d) a környezetterhelés
- a kormányhivatali hatáttozatmeghozatala előtt máľ meglévő volt-e?
- az e|jáĺtsban még el nem bírźit-e?
- Mvgy elbirá|ása szempontjából lényeges-e?
e) kibocsátások mennyiségi vagy minőségí váItozásamiatt új kibocsátási határénékek
megá||apitás a s züks é ge s - e ?
Í) azegységes kdľnyezethasznźtIati engedélyhez képest jelentős váItozás történt-e?
g) a köľnye zęthaszná|ő j elentő s v á|toztatást kíván- e vé grehaj tan i ?
h) a k<iľnyezetvédelmi szempontból biĺonságos működés új technika alkalmazását
a)

a

igénylĹe?
i) a létesítményokoz-e olyan jelentős környezetteľhelést, hogy az a korábbi
engedélybenrogzitetthatźtrértékekfelülvizsgáIatéltindokolja?
j) az elérhető legjobb technika hasznźt|ata nem biztositja tovább a környezet
célállapota tita| megktivetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi
hatarértékbďarttsát?
k) a Tisztviselőtelepen található kutakból való mintavételre, annak megáI|apítástlta,
gy e gé sz s é gre kĺĺros anya got tarta|maznak- e ?
I) az engedélyben foglalt kibocsátási határértékek tullépésetapaszta|hatő-e, vagy
tap asńa|ható vo lt- e ľégebb en ?
m) az e gé szsé gü gyi hatźr értékektúllépés e a kö ľnyezetb en tapasztalható - e ?
ho

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. április 13.
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3.

felkéľia polgáľmestert, hogy készítseelő a helyi környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos clnkormányzati szabáIyozást a keľület teljes teľületéľekészítendő
környezetvédelmi koncepció alapj án.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. ĺlęcember 31.

Dr. Kocsis lN4álté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 tatózkodással a Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
határozatot.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB
HATAROZAT:
87t2017.

(Iv.13.)

17IGEN

0

s

NEM

ÉcszÜrsÉcB s
0

TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. felkéri a polgármesteľt, hogy

vizsgáIja meg a Tisztviselőtelepen lévő épiiletek helyi
védettétĺjľténónyilvánítasrínak, továbbá a teljes Tiszľviselőtelep környezetvédelmileg
kiemelten védetté nyilvánításának lehetősé gét.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7 . szeptembeľ 30.

2. felkéri a polgármesteľt ígazságigyi szakértő kirendeIésére a
szennyezéssel kapcsolatos okok kivizsgálása érdekébeĺ.Az
véleménye terjedjen ki kĹilĺjnösen a kĺivetkezokłę

a)

a

tisztviselőtelepi
igazságngyi szakértó

20|7. év elején tett lakossági bejelentések alapjźn új ktirnyezetterhelés

tapasna|hatő-e?
b) akömyezetterhelés ĺisszefiigg-e aMetal-ArtNemesfémipaiZrt. tevékenységével?
c) a kömyezetterhelés teljesen új jellegű-e vagy maľ fennállt a2016. év októberétől is
(fel éwel korábban, figyelemmel aľra, hogy a Koľmányhivata| az eljárást 2016.
november 4. napján me gindította)?
d) a köľnyezetterhelés
- a kormányhivatali határozatmeghozatala előtt maľ meglévő volt-e?
- az e|járásban még el nem bíráIt-e?
- uugy elbírálása szempontjából lényeges-e?
e) kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határéľtékek
megállapítasa sztikséges-e?
Í) az egységes kciľnyezethasznźt|ati engedélyhez képest jelentős véltozás töľtént-e?
g) a környe zethaszná|ő j elentős v áItoztatást kíván-e végrehaj tani?
h) a k<irnyezetvédelmi szempontból biĺonságos mtíködés új technika a|ka|mazáséú
igényli-e?
i) a létesítményokoz-e olyan jelentős kömyezetterhelést, hogy az a korábbi
engedélybe ĺ ro gzitett határértékek felülvizsgálatát indokolj a?
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j) az

elérhető legjobb technika hasznźllata nem biztosítja tovább a komyezet
cé|tilapota á|ta| megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi

határértékbetartását?
k) a Tisztviselőtelepen ta|tůhatő kutakból való mintavételľe,annak megállapítására,
ho gy e g é s zs é gľe káro s anya got tartalmaznak- ę?
|) az engedélyben foglalt kibocsátási hatáľéľtékektúllépésetapaszta|ható-e, vagy
tap asńa|ható vo lt- e ré gebb en?
m) az egészségügyi határértékek túllépésea környezetben tapasztalható -e?

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . április 13.

3.

felkéri a polgármestert, hogy készítseelő a helyi környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos ĺjnkormányzati szabá|yozźĺst a kertilet teljes területéľe készítendő
köľnyezetvédelmi koncepció a|apj án.
Felelĺĺs: polgármester
Hatźlriďő: 20|7 . december 31.

Napiľend 1ĺ2. pontja

Veszélyes hulladék feldolgozásáľa irányulĺó' fokozott kłirnyezeti és
egészségügyi kockázatot j elentő ipari tevékenységmegszüntetése
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

Dr. Kocsis Máté
A vita megnyitása előtt megadjaaszőt az előterjesztonek.
Dľ. Eľőss Gábor
A javaslat céIja az, hogy

a veszélyes hulladék fe|đo|gozása, mint ipari tevékenység a j<ivőben

ne folyhasson Józsefuaľosban. Esetleg éľdemesegy perc erejéig elmondani, meľt keverednek
a fogalmak. Simon képviselő ur mondta, hogy a Heim Pá,| kőrhźzban nagy mennyiségben
á||ítaÍIakelő veszélyes hulladékot, ez igaz. Ami itt zajLik, az máĺ Ez veszé|yes hulladék
fe|dolgozása, źrta|matlanítása. Ez elvileg pont az ellenkezője annak, de valóban az az
egészségügyi tevékenységgeljźlr. Itt az zajlik, hogy több tízezet tonna külĺinböző anyagot,
veszélyes hulladékot odavisznek, és azokat bonyolult vegyi eljarok során, például cianidos
technológia felhasznźiásáva|, úgymond árta|matlanitanak, valamilyen salakból kinyemek
femeket és ilyeneket csinálnak. Ez az a tevékenység, amire az előterjesztés irĺányul' és ez az,
amit végez ott konkĺétana Metal-Art Zrt. Az is egy tĹĺ|zott környezetterhelés szerinte, ha
semmit nem csinálnának, csak tires kamionok mennének, ami persze abszurd, már akkor túl
nagy lenne az akomyezetterhelés, arrit az a sok tehergépjárÍn|I okozott a Tisztviselőtelepen, a
város közepén. Itt ennél ttibbľől varl szô, a hatóságok által maľ dokumentáltan megséľtette az
ęlőírásokat . Ezt egy igazságngyi szakértó, az e|óző testületi dĺintésalapjáĺ ezt ismételten meg
fogja állapítani, de eńmźr többször megáilapították. A cél, hogy ilyen tevékenységne legyen,
és amikor ktilönbĺjző rendeleteket módosítanak, például a kĺjzlekedésrendjéről szólót, vagy a
ĺórÉszrendeletet, akkor annak során vegyék figyelembę.Ezta környezetterhelést lehetőség
szennt azonĺn|i hata||ya| szüntessék meg. Elvile g ez a cég ezeket fe|dolgozza, nem eloá||ítja a
veszélyes hullađékokat,de miközben ezt a tec|lnológiai folyamatot végzi' amely nagyon
L8

sokféle és nagyon sokféle fémet nyeľnek ki ezekbol az alapanyagokból, ak<jzben a
környezetet szeĺlnyezi, és ez nem feltéte|ezés (Hangjelzés), hanem ez tény...(Hozzászólás
többi része nem hallható)

Dr. Kocsis NIáté
Megadja aszőt ismét az előterjesńőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Vicces kedvĺikben vannak Képviselőtáľsai, pedig ez nem az, meÍt ezekben olyan rákkelto
anyagok vannak, amelyek az ott élő képviselők életétis veszélyeztetlk. Fel kell táĺľliezt' Az
adatokat kikéte és egy részüket meg is kapta, a másik részfüet az igyészségés a ľendőrség
fogja nyilvánfelrtźtmi, viszont a jövőben ilyen tevékenységnek, amely ilyen veszélyes anyagok
feldolgozásáľa iľányul, nincsen helye Józsefvarosban. Kéri, hogy támogassák a javaslatát.

Dr. Kocsis M.áúé
A napirend vitźĺjáúmegnyitja"

és megadja a szőt Kaiser képviselő riľnak.

Kaiser József
Az I.határozatijavaslat úgy szól, hogy 2018. április 30-a után... ja csere... ahatározati
javaslat 1. ponda úgy szól, hogy ,,a keľĹilet terĹiletén veszélyes hulladék kezelésére,
fe|do|gozására iľrányuló ipari tevékenység folytatásahoz, veszé|yes hulladék kerületbe történő
nem járu|hozzét." 2006 óta nem jźĺu|hozzá'új tevékenység esetén. Pontosan
beszźilításźůloz
az a megoldás, amit Képviselő Asszony monđ,hogy be kell lépni ügyfélként ebbe a
folyamatba' hogy tudjanak segíteni ennek a problémának a megoldásában. Ez az előterjesztés
aĺľava|ő, hogy zavart keltsen mindenhol , ezért ezt az e|oterjesńést nem fogja elutasítani, de
tartózkodni fog ennek amegszavazásától, mert semmi éľtelmétnem látja.

Dľ. Kocsis Máté
Ha Erőss képviselő ur azt hitte, hogy nem akarnak fellépni ez ügyben, akkor téved. Itt inkább
azakérďés,|átvaa rengeteg hozzásző|ásrajelentkezettet, hogy ne kezdjék t$raa vitát, hanem
a kérdés,hogy van-e az e|őbb elfogadott javaslat árnyékában ennek most ľelevanciája, tehźi
nýjt-e pluszt al,lhoz. Az a kérése'hogy egy vitát ne folytassanak le kétszer, de ha ebben a
témábantudnak valamit mondani, azt örömmel meghallgatjźk. Megadja a szőtKomássy Ákos
képviselőnek.
Komássy Ákos
Két dolgot je|ezne, Jakabfy képviselőtársa az elozo napirendnél elhangzott reflexiójara
visszatérve' nem műszaki képzettségrĺember, ęzértbeszéltfemfeldo|goző tizemek vezetőivel,
akik levezették, hogy miért nem lehętséges ilyen ipari mennyiségiĺ fémhulladékfeldolgozása
veszélyes hulladék termelése és kĺimyezetkárosítás nélkül. Visszatéľvę az eredeti pontra, nem
érti, hogy mit és miét agyalnak. Most a hatályos jogszabáIyok szerint nem lehet veszélyes
hulladék feldolgozásĺíľairányuló ipari tevékenységre engedélý kiváltani ma Józsefuiírosban.
Szerinte a kulcskérdésa pľoblémamegoldásában az dZ, hogy kiemelten védett
köľnyezetvédelmi terület legyen a Tisztviselőtelep, és onnantól kezdve az cisszes engedélý
újra kell valahogy gombolni, és ez Ferencz orsolya előterjesĺésébenbenne volt. Szeľinte,
amit érdemben az onkormanyzat ebbentenni tud, az elindult, hogy az onkoľmĺínyzatonkívül
álló hatóságok hogyan ellenőrzik a jogszabět|yok betartását, arra meg csak ftl tudjĺĺkhívni a
figyelmfüet, szőva| nem érti, hogy most miről fognak szavazni, meg mit vitatnak igazabő|.
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Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Vörĺjs Tamás képviselonek... bocsánat, Erőss képviselő úr előterjesztőként
kért szőt, övé a lehetőség.

Dľ. Erőss Gáboľ
Most már nyíltan is felvételétkéri Komássy Ákos a Fidesz frakcióba, ugyanis mással sem
foglakozik, mint ellenzéki képviselőtársa minősítgetésével,mintha nem lenne neki fontos a
kerületben élők egészsége, és ez a k<irnyezetszernyezés.Hamegĺézia javaslata 2. pontját is,
az aĺľő|szól, hogy minden jovőbeli rendelet meghozatalakor erre figyeljenek. Ferencz
oľsolya képviselő gondolt egy pontra, a múemlékivédettségkiterjesaésére, meg a
kcirnyezetvédelmi szabályokľa, de van sok más rendelet, az építésiszabáIyoktól kezdve a
közlekedés rendjén keľesztül. Egy csomó olyan döntési jogköľe van Józsefuaľosnak..
(háttérből beszéd hallatszik)... hogy például hoI engedjék ilyen kamionoknak a behajttsźlt...
vagy például az építésiszabályokat biztosan eldönthetik. A javaslata arra vonatkozik, hogy
semmiképpen ne engedjenek teret a jĺivőben ilyen jellegű tevékenységnek. Szerinte fontos
politikai Ĺizenet volna, ha k<jzĺisen kiállnának azért, hogy az egészségrekáros, és
környezetszennyező tevékenységek ilyen formában ne folyhassanak a kerĹiletben. Kéľi,hogy
képviselőtáľsai tegyék világossá, hogy támogatjźk-e ęzt a javaslatot. Kaiseľ képviselő
elmondta, hogy tartőzkodni fog, kéľi,hogy a tĺ'bbiek támogassfü ezt.

Dľ. Kocsis Máté

Szeretné pontosítani Képviselő ilr á|tal elmondottakat. Nincs a Fidesznek képviselői csoportja
azért, mert 20|4-ben úgy döntöttek, hogy mivel ebben a Képviselő-testületben csak a
Fidesznek lehetne képviselői csoportja, a többi páľtnak nem, meľt csak egy-egy képviselője
van, ezért senkinek ne legyen, hiszen aránfia|an, előnýelen lenne. Ekképpen nem tudja kéľni
Komássy képviselő uľ a felvételét.Másrészt, nem is gondolja, hogy 1|yen szándéka van.
eń. mát
Képviselő Urat nem csak a koľmanypártokból lehet bírálni, ne érzékenykeđjen,
annyiszor elmondta. Egyébkénta minősítgetést, ezt az íljszeru hangulatot ebbe a KépviselőtestĹiletbe éppen Képviselő Urhozta be, viszont, ha vele szemben foga|maződik meg kľitika'
akkor rendszeresen kikel magából, és kikéri magźnak, hát ilyen egy valódi bazis demokľata,
aki jól birja a kÍitikát és hisz abban, hogy mással szemben is helye varl, aktlr vele szemben is.
Kéri, hogy ne érzékenykedjen, és ne is vádaskodjon képviselőtarsával szemben, hogy hova
akar belépni, egyébként jó ütemben alakul a baloldali összefogás a 2018-as választásokľa.
olyan iigyben keveredtek vitźtba, ezt ne tévesszék szem elől, amit most éppen mindenki meg
akar oldani, úgyhogy ezen sęrénykedjenek, nézzéka jó oldalát az ugyĺek! Arra kéri a
képviselőket, hogy ahozzźszőlásaikat is abban az irányba tereljék, hogy mi az a p|usz, amit
Ferencz orsolya képviselő asszony előterjesaése mellett külon kell targyalniuk. Megadja a
szót Simon Gy<irgy képviselőnek. Bocsánat, Vöľös Tamásé a sző, hiszen ő kéľtelőbb szót

Erőss Gábor előtt.

Vtiriis Tamás
Azt gondolja, hogy az afajta észrevételezés,amit Erőss Gáboľ tett, az arról szól, hogy nem
csak az eIőző hattlrozatuk fenyében éľtelmetlen' hanem anélkül is az lenne. Kicsit olyan,
mintha olyan deklaĺátumot szeretnének Józsefuarosba hozn| hogy nem lehet autót lopni
Józsefuĺíľosban.Ez nagyon jól bangz1k, mindenki egyetéľt vele, a munkĺnak a|átszattú tudják
kelteni, de va|őjában nincsen ľá szfüség, mert függetlentil attól, hogy mit gondolnak enő|, a
magyat jogszabtt|yok nem teszik lehetővé, ráadásul, itt a helyi szabźiyozás sem teszi ęú.
lehetővé. Ez egy teljesen értelmetlen előterjesztés, a problémát nem oldja meg, a jelenleg
hattiybarllévő jogszabályt nem is írja felül, még csak meg sem erősíti, hanem ahhoz szeľetne

hozzźĺteĺ.ni.Ez igy egy teljesen éľtelmetlenelőterjesztés, és jól mutatja azt a fajta
munkaimitálást' amit Képviselő Ur ez ügyben is tett. Azt gondolja, hogy egy pľoblémát a
hatóságokkal, a Polgármesteri Hivatď munkatársaiva| egyeńetve kell megoldani és érdemi
előteľjesztéseket létrehozni. Az, hogy valaki a facebookon 37 lájkot szeľetne elérni, az még a
problémát nem oldotta meg' a veszélyes hulladékot nem tüntette el, nem oldott meg
környezetkárosítást, és még sok mast sem. Arľa sarkallja Képviselő Uľat, hogy ha szeretne
részt venni az onkormányzat munkájában, tehát dolgozna ezen az tigyön, akkor keresse fel
azokat a szereplőket, akik ebben segíteni tudnak, mert ana mindenki képes, hogy 12
bejegyzést írjon a facebookon olyan tigyben, amin onon kíviil, onnel ellentétben, mar nagyon
sokan dolgoznak érdemben.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.
Simon Gyłiľgy
Vĺiros Tamás pont azza| a példával érvelt, amivel ő szeretett volna, az autő|opással, ezért most
biĺos megkapja a tiszteletbeli Fidesz-tagkönyvét Erőss Gábor képviselőtől. Ana is kaptak
mźlľvźůaszt,hogy ma már nem lehet ilyen engedélý kapni. Jegyzó Asszonytól kéľdezi,hogy
ez a cég annak idején kapott-e arra engedélý, hogy tobb tízezer tonna veszélyes hulladékot
szállítson ide... akkor kapott.
I)r. Kocsis Máté
Megadja a szőt Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Ferencz Orsolya

Feleslegesnek tartja egy mĺáľ|étęzĺ|szabáIyrőI újra kimondani, hogy ,,ezt szeretnénk, hogy így
legyen''. Például gýjtogatni sem szabad a benzinkutakat és hozhatnak arra is rendelkezést, đe
nem hinné, hogy ezze| érdemben hozzátęttęk a magyar jogszabályokhozbfumit is. Megjegyzi,
h'ogY Eľoss képviselő ur rendkívüI érzékenyaľľa, hogy őt bárki vélelmei szerint minősítse.
Ugy |źúszík,hogy most már az is fáj Képviselő úmak, ha ellenzéki oldalról a gondolatait
bírźiatta|illetik. Az elóbb Képviselő tr azzal vádolta, hogy annak ĺiľiilne,ha itt rĺíkkeltő

anyagokat ta|źinának, ezt kikéri magának, senki sem ĺjľülneennek. Képviselő Úr
folyamatosan séľtegetmindenkit. Megpróbálj a azt a |źńszatot kelteni, hogy itt a Képviselőtesttilet pĺáľtolná azt, hogy a lakosság rakkeltő anyagoknak van esetlegęsen kitéve, és
Képviselő u. ĺtt a hős megmentő, aki azon kíVĺil,hogy odahívott egy kamerát és a
csatomafedelet mutogatta, még semmi érdemit nem tett |e az aszta|Ía) ez a javaslat egy nulla.
Ezze|, együtt, hogy lassa, hogy milyen kedves, meg fogja szavazn| tehát köztiik abartĺtság az
gyiimolcsĺĺzik és virágzik, de lehet, hogy más képviselők tartózkodni fognak' vagy nemmel
szavaznak, mert egy nullára minek szavazzaĺak igennel.
Dr. Kocsis lĺ.áté
Szenvedélyeshozzászólás volt! Annak ĺiľĹil,hogy nem terelnek vaddisznőtbnátságuk
rőzsakertjében. Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek.

viľágos

PĺntérAttila

Erőss Gábor szakmaiságáľa szerctné rźirźnyítania figyelmet, mint szociológusra, aki elég sok
mindenhez ért. Atnéne azt a,,titkos'' nyomozati anyagot, amire Képviselő úr hivatkozik, és
amiből sajtótájékoztatőt tar:tott, és elmondta, hogy BTEX komponensek határérték
tullépéséľőlis szó van, de gÉľBxkomponensekľől nincsen az anyagban szó. Más anyagok
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Vannak benne nagy mennyiségben, de ilyen nincs. Ebből az ďeru| ki, hogy Képviselő úľosszevissza beszé|, onnan tudja, mert vegyészmémökként dolgozik polgári állásban.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Képviselő úmak adja meg
napiren d v ítĄát lezátj źlk.

a

szőt, aztán Eross Gábor előterjesztőként szól, és a

Jakabfy Tamás
Komássy Akosnak mondja, hogy amit ő mond, azzaI a femhulladék feldolgozással nincs
semmi probléma. Két dologról beszél Komássy képviselő úr is, és Erőss képviselő úr is. Itt
nem az a probléma, hogy fémhulladékotdolgoznak fel, hanem az,hogy veszélyes hulladékot.
Mind a kettőt csináljfü, de valószíntĺleg a veszélyes hullađékaz, arnely a komyezeľteľhelést
okozza, ilyen módon szerinte iľreleváns, hogy mit mondanak a femfeldoIgozásrőI. Simon
Gyöľgy hozzásző|ásából kidertil, hogy igen, a legveszélyesebb hulladék kibocsátó a Heim Pál
kőrház, źitalábaĺezektipikusan kórhazak, tehát ezért|tĺthatók óriási kéményekakőrházaknak
a tertiletén, mindegy hol, mert ez egy veszélyeshulladékégető, és sokszor ott helyben
semmisítik meg, illetve égetik e| azt. A nagyon nagy pľobléma és különbség az, hogy itt
kíviilrőI veszélyes hulladék beszállítás történik a kerület teriĺletére óriási, tobb tíZ, meg száz,
meg ezet tonnát sztilítanak be évente. Aĺĺaa dologra meg, hogy eZ az ittení hatźlrozat egy
deklarátum, ez igaz abból a szempontból, hogy nem szeretnének ilyen tevékenységhez
hozzźtjfuu|ni, eznemfeltétlentil szfüséges, de ha eztmegerosítik, akkor kutya kötelessége lesz
az onkormányzatnak ezt a jognyilatkozatokat adott esetben meg tenni.

Dr. Kocsis Nĺáté

Az előterjesztőnek adja meg a szőt és aľľa kéri, hogy legyen kedves levezetni a döntés

előtt,

meľt szerinte a vitában nem kaptak aĺľavźiaszt, hogy ezek a határozatí pontok mennyiben
teszik többé az eIőbbí döntésüket, M 1.napirendi pontban elfogadott határozati pontokat.
Szerinte ez fontos aze|fogađás tękintetében.

Dľ. Eľőss Gábor

Szerintę Jakabfu Tamás jól megválaszoltaennek azegyiktészét,még ha deklaráció is, fontos'
hogy közösen nyilvánítsak ki ezt az akaratukat. Azonkívül mindenféle rendeletalkotásnál
gyakoľlatilag megkĺitik a saját kezüket, a kettő kiegészítiegymást. A műemléki védettségaz
nem az egyetlen megoldás, mint ahogy a természetvédelmiszabályok źta|akitása sem. Mint
Képviselő-testület mindenfele hatáskörĹik van, és mindezen hatáskĺiľökben eljárva különböző
rendeleteket alkotnak, és ęz a határozat aÍÍavonatkozik, hogy mindezen rendeletek
megalkotáséná| eń. a szempontot kĺjvesséka jövőben. Visszatérve a vitában e|hangzottakĺa,
azt gondolja, hogy Ferencz oľsolya képviselő asszonynak sem született volna meg az
előterjesĺése,hogyha ő nem kezdeményez, ugyanis tegnap még nem volt nyoma sem, hiszen
abizottsági vitában még nem éľtesiiltekróla, hogy lesz egy ilyen előterjesztés. Nagyon ĺiľül,
hogy mostanta ez megérkezett, de azt gondolja, hogy érdemes ezt a munkát a nyilvánosság
előtt is végezni. Még egyszer mondja, hogy tegnap még nyomát sem látták eĺmek az
előterjesztésnek. Szakértó képviselőtarsának elmondja, hogy elég sokat foglalkoznak a
blogjával, de úgy látszik, hogy nem olvassfü. Elmondja, hogy mit éľtettfélre Pintér
képviselőtrĺľsa.Külĺjnböző dolgok vannak. A 2010,,2012. hatósági adatok és a 20l5-ös is,
amelyek a Közép-Duna-vĺilgyi Vízügyi Igazgatőság részérő| kerĹiltek fe| az internetre, abban
szerepelnek a korábbi nehézfém szeĺ.nyezések,a karbium, aréz és a többi fém, ami atalajban
van ott az uzem teľületén,másrészt szintén vélelmezhető, hogy ott az uzem területén kívtilre
is eljutott, de a hatósági adatok szerint szźzszotos koncentľációban volt a karbium. Ezvo|t az

egyik, amit idézett. A másik, aZ á|ta|a közérdekű adatigénylés keretében kikért, és
Csatomázási Művektől megkapott adatsor, az intemetes hivatkozás a blogjában talá|hatő,
(Hangielzéý amelyben szeľepel a BTEX vegyületek magas koncentráciőja, az a bizonyos
...(A hozzászólás egł része nem hallható)... ezek évekkel ezelott nyilvánosságra hozotÍ
adatok, és most vannak a CsatomĺŁási Miivek źůtalmegküldöttek, és vannak a
Katasztrófavédelenr által nrért adatok, anrelyeket nrég nenr kapott rrreg. Telrát 3 adatsoľ van,
ebből egy még nem nyilvános. A másik kettő viszont két külĺjnböző adatsor valóban. Tehát,

anyagokľól, nehézfemekľől is, meg az egyéb BTEX és
szénhidrogénes vegyületekĺől is. Kéri, hogy Fetencz oľsolyához hasonlóan mindenki
támogassa a javaslatot, mivel ezze| megerősítik ań, a szĺíndékot,hogy a jövőben

ezért beszélt kĹilönböző

semmiféleképpen nem fognak ilyen tevékenységetmegengedni Jőzsefváros területén . En. már
most azonnali hatállyal fogadjak el, ahogy a helyi civilek, a ToE kérte, meľt ĺĺkań kérték,
hogy az előterjesĺést ezze| egészítse ki...(Háttérbőĺ beszéd hallatszik)..' Vörös Tamás
képviselőtársa is tagja ennek a civil szeľvezetnek, akik eń.kérték,hogy ne legyen tüľelmi idő,
és eztmár most nyilvánítsa ki az onkotmányzat.

I)r. Kocsis lĺ'áLté
Alapvetően a szándékkal személy szerint egyetéľt,de van egy jogi teľmészetűvita itt a
Hivatalon beltil, úgy hogy javasolja, hogy hallgassák meg FőépítészAsszoný' hogy mit nýjt
számu|g a ęz a hatźnozati pont.

Iványi Gytingrvé

a Helyi EpítésiSzabá|yzat, hanem szakminisztériumi ľendelet rendezi a
hulladéklerakókkal kapcsolatos kérdésktirt,és igen szigoru dolgokat áI|apit meg. Ami a
legfontosabb, hogy lakott terület hatźnátő|,lakóéptilet, illetve lakott lakástól számított 1000
méteres sugaru körön belül veszélyes hulladék lerakására szolgá|ő veszélyes hulladék leľakó
nem létęsíthető' tehát mtlr most sem lehet ilyet, ez megeńsíti eń" a sztndékot, de a

Nem csak

tevékenységi kcirébe ez is beletartozik ennek a cégnek.

Dľ. Kocsis Máté
Ha jól érti, eü. rendezi egy felettes jogszabály, tehát nem is tudnának olyan szabźiyozźst
alkotni, hogy ezzel ellentétesen engedéIyezve legyen egy ilyen tevékenység. Megadja a szőt
az előteľjesztonek.
Dľ. Eľőss Gáboľ
Itt nem hulladéklerakásról vaĺl szó elsősorban, ugye ęzt iďézték most, hanem hulladék
feldolgozásról. Lehet, hogy arra is van engedélyük, meľt mielőtt fe|do|gozzźk' azelőtt le is
rakjĺák átmenetileg, de nem ez az elsődleges tevékenységea cégnek. Másrészt meg fudnak
olyan szabáIyokat hozni, pont ez a problémájuk, hogy korábban kapta a cég az engedé|ý.
Tehát koľábbról van egy engedélye, amivęl é|ve ezt a tevékenységétfolytatja, a Képviselőtestiilet viszont, élve a saját jogkörével, amik számosak, meg tudja akadá|yozni a jovőben, ez
alapján az e|őterjesztés alapjĺĺn,hogy azt a tevékenységet, amelyeket hatóságilag egyébként
engedéllyel végeznek, azt a továbbiakban ne folýassák. Meľt ha fennmarad ez a heIyzet,
akkor továbbra is az |esz, hogy a fejfüet csóválják, hogy valami rossz dolog tĺjľténik'de
kĺizben széttarják a kezfüet, hogy mive| az engedély korábbrő| szźrmazik' meg aze|őttró|,
hogy az ilyen engedélyeket megtiltotta volna bármiféle jogszabáIy, ezétt nem tehetnek most
semmit. Igy viszont...
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Dľ. Kocsis M:áté
Éppenazonmegy avita,hogy eztegy magasabb szintű jogszabćĺ|y mźr renđezi.Képviselő úré
asző, ez csak egy kiegészítésvolt, tehát van-e értelme, mikor egy magasabb szintű jogszabźiy
ekendezi ezt.

Dr. Erőss Gáboľ
Végig arról beszélnek, hogy a felettes jogszabáIy lehet, hogy tiltja, de ez a cég továbbľa is
engedéllyel, amit tĺiľvényesentilt a jogszabály, mivel a jogszabá|y hatá|ya nem lehetett
visszamenőleges, iÍt ez az alapvető jogi pľobléma,hogy hoztak tiltó szabályokat, de azt az
utánhońa, hogy a cég megkapta volna azezirźnyútevékenységreaz engedélý.

Dr. Kocsis lNĺáté

Nem hozhatnak vis szamenőle gesen

j

o gszabáIyt.

Ez

tény|e g e gy
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gi vita.

Dľ. Erőss Gábor
Nem arľa van jogkörük, hogy ezt a tevékenységet betiltsfü, amit fura módon engedéllyel
végeznek, hanem arra, hogy a saját ľendeletüket, akźtr azt, hogy milyen kamionokkal
hajthatnak be a keľiilęt tertiletére, hogy a Bláthy ottó utcába...
Dľ. Kocsis M.áté
Ezt már az eLőbb elmondta a vítában. Nincs móduk I|yen szabályokat meghozni, nincs a
kerületi önkormányzatnak ilyen lehetősége. A szandékka| egyeÉrt' csak azt nem itt tudják
eldcjnteni, most arról kell beszélni, hogy most itt mit tudnak eldönteni. Amit el tudnának
dtinteni, aú, mźtr egy magasabb jogszabźtly eldcintcitte. Aľra is felhívja a képviselők figyelmét,
hogy ebben az ugyben az onkormányzatnak csak fekezett habzással van lehetősége. Az
onkormányzat itt alapvetően elsĺĺsorbanelvaĺásokat foga|mazbat meg hatóságok felé, saját
szabźtlyozttst Képviselő Uľ źt|ta| em|itett kérdésekbennem tudnak hozn| ezen vívódnak
hosszú percek óta, hogy ennek van-e így éľtelme. A szánđékkalegyetért.
Dr. Erőss Gábor
Minden testületi ülésęn 15-20 ľendeletet hoznak, vannak olyan ľendeletek, amelyekke| eń. a
tevékenységet korlátozni tudjfü' nem hatósági jogkĺinel élve, amely k<izvetlentil eľľea
tevékenységre nem vonatkozik, hanem más jogkclrokkel élve, amelyek igen, ezt gondolja.
Dr. Kocsis

M:áLté

A vitát nem nyitjfü meg

újra, Kaiseľ képviselő ur kap szőt,kizáÍőlag ügyľendi kérdésben.

Kaiser József
Azt gondolja, hogy ezt a napirendi pontot egyszerűen le kéne venni, męrt semmilyen
nincs, de ha eznem lehetséges, akkor

zĄákle

hatása

avitát, aztkéri.

Dr. Kocsis Nĺálté
Jó híre van, azonmrír túl vannak. A Vitát |ezártźl<. Az e|oter1esztő kapott szót még a legvégén
és ott alakult ki ez a vita, de szerinte téľjenek rá a szavazásra és mindenki aszerint döntsön,
hogy szerinte hozzátesz-e az eloző napirendben elfogadott határozati soľhoz, vagy sem.
Szavazásrabocsátjaahatźttozati javaslatsort.
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a

kerület területén veszélyes hulladék kezeléséľe,feldolgozására iľányuló ipari
tevékenységfolytatasához, veszélyes hulladék keľületbe tcirténő beszá|Iításához nęm
jźlruIhozzá.
Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő:2017. április 13.

2. felkéľia

polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat új önkormźlnyzati rendelet
alkotásánál vagy módo sítasĺínálvalamennyi esetben ve gye f,r gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatarido: jovőbeni rendeletalkotás/módosítás

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja" hogy
hatćtro zatot

e

5 igen, 2

ellenében, 9 tartozkodás mellett

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ AT:ł:IIZAT ALlgtIZ EGYSZERÚ SZóToBB
HATÁRoZAT:
8812017.

(Iv.13.)

5IGEN

A Képviselő-testület úgl dont,
miszerint:
,,

a

Képviselő-testület a

lutasította.

2

s

NEM

ÉcszÜrs
9

ÉGES

TARTóZKODÁSSAL

hog,, nem íogadja eI dr. Erőss Góbor határozati javasĺatát

A Képviselő-testület úg,, dĺ;nt, hogł
]. a kerület teriiletén veszélyes hulladék kezel,źsére,feldolgozására irónyuló ipari
tevékenység folytatásĺźhoz, veszélyes hulladék kerületbe torténő beszállításához nem

járul

hozzá.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I7. április 13.
2. felkéri a polgármestert, hogł a határozatban foglaltakat új Ónkormányzati rendelet
al ka t ás án ál v agł m ó do s ító s ánál v al am e nny i e s e tb e n v e gy e fi g,, e l e mb e.
Felelős: polgármester
Határidő : j ôvőbeni rendeletallrntás/módosítás,'

Dr. Kocsis Máté
10 perc sztinetet rendel el.

Szünet
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2.

Pénzügyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend

211.

pontja

Java slat kti ltsé gvetést érintő d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis llľĺĺźLté- polgármestcľ

Dr. Kocsis Nĺáté
Tájékoztatja a Képviselo.testületet, hogy két daľab helyszíni kiosztású ttĄékozatőt kaptak
ebben a témakörben, Egry Attila alpolgármester úrnak, mint költségvetési Ĺigyekért felelős
alpolgármesternek adja meg a szőt avita elott.
Egry Attila

Folyamatban van a2016. évi onkormányzati költségvetés ztlrszámadásának az elkészítése,és
az utolsó lépésekhez érkeńek, Iátjak a tavalyi évípénzmaradváný, |átják, hogy hogyan
teljestiltek az elképzelések2016. évben. A mostani képviselő-testületi ülésre nem tudták
beterjeszteni, mert még néhány szakmai egyeztetést le kell folytatni, illetve a
könywizsgálónak is át kell tekintenie a teljes anyagot, amely 1-2 hetet még igénybe fog
venni, de a ktivetkező képviselő-testületi ülésre meg fog érkezĺia zárszźlmadás is. Lźńják'
hogy a pétumaradvány egy jelentős tétel, ezért egy javaslatot készítettekmost a Képviselőtestület szźtmźlĺa,hogy döntést tudjon hozní. és a szabad' pénzeszk<jzökľől tudjon dönteni.
Ennek a fo céIja az |enne, hogy az idei évben ezeket a dĺjntéseketvégre is tudják hajtaĺli. Az
eľedeti 20|7. évi költségvetésben mintegy 800 millió Ft szabad pénzmaradvźnrrya|számoltak,
most az látszik, hogy ehhez még egy kĺiľülbe|iJl2,2 milliárd Ft érkezik, amely szabadon
felhasználhatő az idei évben' ez egy komoly összeg, nagyon sok fejlesztést végre tudnak
hajtani. Ahogy |átt.ák, egy melléklet kapcsolőđik az előterjesztéshez, amely 313 tétęlt nevesít,
amely feladatokat szabad pérzeszköz terhére végľelehetne hajtani, itt nagyon sokĺétú
feladatot gondol az onkormźnyzat végĺehajtani, láthatnak benne intézményi felújításokat,
egészen pici tételektől, 1-200 e Ft-os tételektől komoly' több 10 milliós tételekig. Lźihatjźk,
hogy a társasházi felújítási tételekhez szeretnének még 200 millió Ft-ot hozzĺĺrendelni, a
korábbi mintegy 900 millió Ft-hoz. Ań.IźLtjźLk,hogy a tfusasházi pá|yazat nagyon sikeres, és
ez a típusúbefektetés a kertiletben a lęhető legjobb móđon tériil meg, minđaz onkoľmanyzat
szttmáĺa, mind pedig az itt élőknek. A felhasználás soľán utak megújításárőI is döntenek,
illetve komoly egészségügyi fejlesztés is szerepel a sorok kcjzcjtt. Lźńhatjźů<,hogy a jáľóbeteg
szakelIátáson tul a háziorvosi rendelők teljes megújítása is azideí évben tervbe van véve, amit
szeretnének végľehajtani, emellett egy komoly, 1'20 millió Ft-os eszkĺizbeszerués is szeľepel
az egészségtigyiközpontnál, amely egy maĺnmográťtai eszkozt, egy ultľahangos' és egy
átvi|ágítő röntgenkészu|ékettarta|maz.Ezek azokaberuhźzźlsok,amelyek nagyon fontosak az
egészségmegorzésszempontjából a Józsefuĺĺrosban élőknek. Azintézményekkcizülkiemeli a
btilcsődéket és az óvodfüat' ahol komoly felújítások lesznek, mind infrastruktuľában, mind
egyéb eszközökben komoly pénzeszkozĺiket csoportosítanak ar.ra, hogy további megújulás
tudjon megtörténni. A Corvin Sétany Projekt zéttásźůlozmég 430 millió Ft.ot kell
hozzáĺendelni, ez abból is adódik, hogy az építőipari aľak komolyan megemelkedtek az
utóbbi időszakban. Készíttettek egy źrszak&toi értékbecslésta hátra|évő munkákhoz, és ez
támasztjaaIá,hogy további 430 millió Ft-ot a Corvin Sétanyt illető kĺjĺerületimunkźl<ramég
át kell csoportosítani.

Dľ. Kocsis M:áLté
Napirend vitĄát megnyitj a. Megadj a a szót Jakab$ Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Nagyon örül annak, hogy ennyi mindenre |esz pénz, bár ugyan felmentek az építőipari árak,
de úgy tűnik, hogy a gazdaság meg a bevételek is elkezdtek beindulni, szerencsére. Néhány
téte|hez szeretne kĹilön hozzásző|ĺi. Kezdi az ővodák, bölcsődék környékén' nagyon sok
intézménynélktilönbĺjző felújításimunkálatokat taľtalmaz ez az egyébkéntnagyon hosszú
lista. Azt szeretné kérni, hogy ezeket a munkákat nyáron végezzéke|, tehát a tavaly előtti
óvoda-felújítási hullámmal ellentétben nem szeľetné azt,hogy még a kĺjvetkező év elején is
építésimunkálatok legyenek az ővodákban. Tehát holnap kezdjék el, amikor megszületik a
döntés, tehát holnap kezdjék el ezeket a beruhtvásokat előkészíteni, minél előbb
kĺjzbeszereztessék, van még 2 hőnap, aza|att egyébkéntmég egy nyíIt e|jáĺźlstis le lehet
bonyolítani közbeszerzéssel, és hát ha lehet, ezeket anyí|t eljarásokat haszntiják is, akkor lesz
nagyobb verseny és olcsóbb megvalósítás. Kĺjtbéreztessenek, nyáron fejezzék be ezeket a
munkákat, ami nem egy olyan volumenű, ami indokolná ań., hogy 2 hónapnál t<jbbet
do|gozzanakrajta. A 96-osnál a FiDo téren azt írjĺĺk,hogy nedvesedő belső fal cseréje zď1|ik,
aztnem érti, hogy a FiDo terctf-3 éve adták źtt, ezva|atlilyen kivitelezési hibából szfumazLk?
Mert ha kivitelezési hibából szźlrĺľrazlk,akkoľ a kivitelezőhöz kellett volna menni, ľeklamálni.
A l42.ęsĺélwifi kiépítéseaz Äurőta utcai centrumban, másodszor kéri, nagyon szeľetné,
hogyha ezeket a beruhźzźtsokata Smart City Munkacsoport keretében végeznékel, és ezek
úgy működnének, hogy központilag felügyelhetőek legyenek' merthogy a keľiiletben sok
helyütt szeretnének ilyeneket létrehozni. A 302-esnél óvodaépület hőszigetelése, nyí|ászátő
szerelés cseréje, itt nincs odaírva, hogy melyik óvodáľól van szó, ęú. szeretné megkéľdezni. A
308-as a Rév ijz|ettész kivásarlásáľa fordítanak pénń., akkor ezt fe|tételezi, és egy
megerősítést kéľ,hogy a fővaľosi fulajdont szeretnék-e megsztintetni a Révben. A Főváros
részétó| van-e fogadókészség erľe?

Dr. Kocsis Máté

Megadj a a szőt Egry Attila alpolgĺĺľmestemek váLaszadźsra.

Egry Attĺla
Ahogy mondta abevezetóben, az egyik fontos szempontja a mostani döntésnek, hogy ezek a

feladatok végrehajthatóak legyenek, és az intézményeknélkülön szempont, hogy a felújítások
a nyári időszakban töľténjenek męg az óvoda, bölcsőde tekintetében' amikor az ővodákaáI és

bölcsődéknél éppen a szünet van. AZt szeretnék, hogy akkor fudjanak ezek aZ
infrastľuktuľális beľuhazások megtörténni. A Réwel kapcsolatban jól gondolja Képviselő ur,
a fővĺĺľositulajdont szeretnék kivĺĺsarolni,itt most mráľ több mint egy fél éve egyeztetnek a
Fővaľossal, kialakult a közös állaspont, ańkérték, hogy magát azigy|etet az onkoľmtnyzat
indítsa e|, tehát tegyenek egy vételi ajźnIatot, ennek a fedęzete szerepel most itt a 308-as
Soron. Az értékbecsléselkészu|t, mźr az értékbęcslésta Főváros is elfogadta, innentől kezdve
ez egy technikai folyamat lesz, és a cél valóbaÍI az) hogy a Rév 100 oÁ-osan a Józsefuĺíľosi
onkormanyzattu|ajđonába keľüljĺin. A 302-es soľnál a Tömő utcai óvodavan megielölve a
komplett hőszigetelés és nyílászáľő csęrére, igy ezt a beľuhźnástott fogjak végľehajtani. A
wiÍi és az egyéb kérdéskör<jkben azt gondolja, hogy a Smaľt City Munkacsoportnak minden
lehetősége megvan' hogy ezeket a kérdéseket végigtárgya|ja, most a foľrás hozzárende|ése
töľténik. Ha itt egy szakmai munka is megjelenik a Munkacsoportban, akkoľ annak csak

a

<irtilni tud.

Dr. Kocsis Máté
A FiDo térľelkapcsolatos kérdéséľeAnnus Viktor vezérigazgatő vá|aszo|.
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Annus Viktor

A FiDo

téten a kivitelezésen túl egy kis fejlesztésre lenne sziikség a csatoľnaháIőzatban a
külső vizek elvezetése tekintetében. A 2015-ös nyáľi ĺagy esőzések után meľült feI az igény.

Dľ. Kocsis M.áté

Megaclja a szót clľ. Feľencz oľso|ya képviselőnek.

Dľ. Ferencz oľsolya
Megköszöni azokat az túfeIiĄításokat, amelyek akorzetében élőket érinti, így a Kolónia korül
végre teljessé válik a felújítás, és ugyanígy a Bláthy ottó utcának a paľkosításában szintén
nagy előrelépést varhatnak. Köszĺini an' is a Smart City Bizottság elnökeként, hogy jelentős
keretet biztosít az onkormányzat a Smart City Stľatégiaelkészítésében.Köszĺjni a parkolási
beruhazásokat, tehát aztke||, hogy mondja, hogy annak <iľül, nyilván abban igazavan lakabfy
Képviselő úrnak, hogy sok mindenen lehetne még javítani, és kell is, de nagyon szépen
köszöni azt, hogy jőI gazđćůkoďvaaz onkormányzat tud ennyi újabb és újabb pénzkeretet
biztosítani, ezremé|i,hogy azidéĺ,akörzetében nagyon látványos lendületet fog adni.
Dr. Kocsĺs Máté
Me gadj a a szőt S antha P éteméalpo lgáľmesternek.
Sántha Péterné
szeretné kezdeni, miután egyezteteÍt ahozzátartoző iĺtézményvezetőkke|, igy
míndaz a kérésbekerült a pénzmaradvány felosztásába, amelyek fontosak a bölcsődék, az
óvodák, a lőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ életében,va|amint az
iskolak életében,nagyot lépnek előre. Ugyanakkor még lenne egy kérése,mert nem ľégen
jutott a tudomásara, hogy a Szerdahelyi utcai LELEK-lakás hamaľosan kész |esz, a közösségi
száI!ás, és ęnnek a beľendezéséľeszeľetne még 3 millió Ft+ÁFA-t betervezni, vagy a
pénzmarađványterhére beütęmezni, nagyon fontos lenne, hogy minél előbb bekĺjltözhessenek
ođaazok az emberek, akik arra vttmak, hogy itt kapjanak megfelelő szállást. Jártźtban,
keltében még néhány kéréstszeretne tolmácsolni. Valamikor sző volt aľľól, hogy egy
csobogót is létesítenek aMźtyás téren, ań"tapasńa|ja 6-7 hete, hogy aMátyás t& egy nagyon
központi teľület, aze|őtt is tudta, hogy óriási azátmenó forgalma, óriási az óvodások jelenléte,
délután a felnőttek ottani beszélgetése, üldögélése, olvasása, đeaz utóbbi 6 hét a|att errő|
abszolút megbizonyosodott. Nagyon szeretné, hogyha ott ezeĺ a gytinyĺirű téren és ezt kis
színeskéntmondja, hogy a múlt héten talá|kozott egy rendkívtil ismęrt opeľett énekessel, aki a
Mátyás tér 13-ban fog lakást venni. Ez nagyon jő, aú, bizonyítja, amit eddig is sokaktól
hallottak, hogy nagyon szépen épül, és rendeződik Józsefuáros minden końere, és a kĺirnyező
épületek is. Még egy, amit ttrsashźzi kcizgyiĺlésekenés sziĺténaz utcźtn beszélgetve hallott,
hogy lesz-e ebben az évben virágosítás Józsefuárosban. Megnyugtatott mindenkit, hogy
minđenképpenlesz, és miután kcizeledik a Föld Napja, ha még oda tudnak érni, hogy tudnak
viľágtöveket rendelni, akkoľ próbálják meg eń" a Fold Napja alkalmából megzenésíteni,
megcsinálni. A Mátyás téri csobogő 2 millió Ft, a virágosításra meg, hogyha nem tudnak
taláIní pénń, erre 1,5 millió Ft kellene, akkor alpolgármesteľi keretéből ftilajanl hozzźl
valamit, de hogyha meg lehet másból oldani, akkor megköszöni, mert azmtĺsra is fontos.

A kĺjszönettel

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Akos
orül arrnak, hogy megjött

a

fejlesztési költségvetés, pénzmaradványról rendelkező

előterjesztés és számos fejlesztés van, ami valóban üdvözlésre méltó. Rog1ön el is kanyarodna
az erędeti jegyzeteitő|, az ővođaés bölcsődei felújításokatüdvözli, és egyetért Jakabfy
Tamással és Alpolgármester úrral abban, hogy nagyon fontosak, hogy ezek nyáľon |ezajlanak.
Az építoíparbanaz atapasztalata' hogy egy emeltszintű kötbérezés az elég hatékony osztonző
atlhoz, hogy jobban betartsák a határidőket, mint szoktfü. Nagyon fontosnak tĄa,hogy az
intézményekmár a felújításután tudják megnyitni a tanévet. Nem a btjlcsődékĺe gondol, mert
ott nem nagyon van nyári szünet, de az óvodáknál, meg az iskolaknál. Akkor megy tovább
tételenként,mármint a pénzmaradvány lista tételein. A l02-es,123-as és a l30-as tételnél
talált munkatarsi viszonyok fejlesńésérefordított erőforrásokat a ISZSZGYK-náI, ezt nagyon
jónak tartja, hogy az onkormanyzat tudatosan fordít figyelmet a munkataľsi viszonyok
fejlesztésére,csak azt nem érti, hogy ez miért nem került bę|e az alapköltségvetésbe, tehát
nem gondolja' hogy a munkatársi viszonyok fejlesztése az az újdonság erejével hatna, meg a
JSZSZGYK munkaerő-állomrĺnya sem új lenne. Ha most ebből futja, akkor ez is jó, de ennek
bele kellett volna fernie az a|apko|tségvetésbe. A 156' 161-es pontig, és a 188-tóI a l92-ęs
pontig ezęk utcafelújítasok' oriil annak, hogy Tĺjmő utca folýatását is felújítjákés azt a kis
szakaszt a Balassa és a Szigony közĺitt felújítani az egy picit önmagában snassz lett volna. De
továbbra sem került forrás ar'ra, amit mar korábban fülvetett, hogy a Corvin negyed sétányon
kívül eső utcáinak a rendbetétele is megtöľténjen. Ezt hiányolja, és kéľi,hogy a jövőben
szenteljenek erre t<ibb figyelmet. Ciki egyszerűen, hogy van egy gyönyĺinĺ szép Corvin
Sétány, és a negyednek a mellette fekvő részénJózsefuaros legnagyobb kátyúi is megbújnak.
A játszőtérépítéstis fontosnak tĄa, és jó, hogy egy olyan beépítettkörnyéken, mint a
Csamok negyed' pont az Aurórával átellenben is épül egy játszőtér. A koľábban megjelent
foghíjtelkekkel kapcsolatos viták kapcsán taĄa fontosnak, és még jó is, hogy a
rendelőintézette| szemben van egy jáÍszőtér. I72-to| I77-es soľig, a bérhźuhomlokzatfelújítások kérdése.Fontosnak tartja, hogy előrelépjenek Józsefuaros legľosszabb állapotú
házaínak felújításában, és a viĺľosképmotivációt is éľti.De ań' hibának taĄa, hogy a
homlokzattal kezdenek, meľt sajnos hajlamosak aľ:a még a táĺsashźzak is, ďe a bérhźnak
esetében ennél egyszeníbb a képlet, hogyha a homlokzat ľendben van, akkor már azzal a
tévhittel éljenek, hogy azzal a hźnza| nagyjábőI ľendben vannak a dolgok, mikĺizben a
bérhazak műszaki á||aga még ľosszabb állapotban vannak, mint a homlokzatok. An. l'artaná
elsődlegesnek, hogy abérházakmúszaki korszenisítéselegyen sürgős és történjen meg,bár ez
kevésbélátványos, mint a homlokzatfelújítás. A 178-as soron van az 50 épület tátsasházzá
nyilvĺĺnítása'nem érti, hogy a sajźltbérhazaktźttsashźnzányilvánításában mi kerül 70 millió
Ft-ba. A tervrajzok elméletileg meg kell, hogy legyenek a bérhźzakesetében is, alapító
okiratok tomkelege áll rendelkezésre a JGK-nál is, mellesleg az interneten is. Nem igazán
Iátja át, hogy milyen 70 millió Ft-os munka van 50 bérhaztźltsashézzá alakításában. Hogyha
ezt elmonđjźLk,ań. megk<ĺszöni. (Hangjelzés) Maradt még 4-5 pont, akkor azt majd a
következő hozzászőLásban mondj a el.

Dr. Kocsis ľ.{.áúé
Kezdjék atttrsashźnzáa|akitás költségeivel, dr. Pesti lvettet kéri meg vá|aszadásra'
Dr. Pesti Ivett
Költsége nem az a|apito okirat mintájának van, hanem a ttnsasházakat szintenként, és az
ingatlanokat konkĺétanbelĺil is, tehát faltól-falig fel kell mérni. Ennek van egy műszaki
költsége, a geodéták költsége, az igyvédi munkadíj arra tekintettel, hogy ęń. e| is kell
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készíteni, aházlakőiva| egyeztetni kell. Ennek van foldhivatali és egyéb hatósági eljárási díj,
tehát kĹilönbciző tételekből á11 öSSze, és az kevés, hogy van egy iratmintájuk az a|apitáxa.

Dr. Kocsis M'áLté
Megadja aszőt đľ.Sára Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond

A

bérhazakná| azok a házak, amelyek felújításra kerĹilnek' Képviselő ur azt mondja, hogy
homlokzatfelújítás van megjelölve, más soron ugyan, de meg vannak jelölve belső
fiiggőfolyosó felújítások is. Nem úgy szerepel a költségvetésben egy épĹiletnél,hogy teljes
felújítása mibe kerül, hanem címenkéntvan, és felújítás-nemenkéntvan meghatározva.
Képviselő ur kéľdésérea váIasz az' hogy alapvetően ugyanazok a házak szerepelnek' nem
mindenhol lesz teljes korú, kell még költeni ahźzaWą de alapvetően a felújításugyanazokat a
htzakat érinti, nem úgy van, hogy az egyikné| az egyiket, a másiknál a másikat csinálnák,
hanem tĺirekszenek a komplexitásľa, és a teljességľe.

Dr. Kocsis lNĺáté
A többi felvetését'amit biztatólag mondott, ań Íigyelembe veszik. Megadja a szőt dľ. Sára
Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
Alapvetően a Corvin negyed fejlesztésétszeretnék befejezni, Képviselő iľ az orczy
negyedľől beszélt. Az orczy negyedben van felújítás, a kettő kozött van, a Corvin negyed
rehabilitációját szeľetnékkcjzterületileg is befejezni.Ezrészbeĺszerzodési vállalás is, van egy
szerződő partner, akinek váLla|ták, hogy megcsinálják, egyébként a vállaláson felül is van a
Corvin negyedben útfelújítás,de előszöľ szeretnék annak a negyednek a fejlesztését
elkészíteni,és utána szeľetnénektovábbmermi az orczy negyedre. Az orczy negyeđdel
kapcsolatban van az onkoľmányzatĺak egy beađottpá|yázata, vátják annak az ercđményét,
másrészt van állami fejlesztés is és az orczy negyed fejlesztést ebben a kettőnek az
ĺĺsszefüggésébenkell nézni. Ha a Corvin negyed útjainak a megi$ítźlsabefejeződik, akkor
abban a pillanatban, ez páIyázati nyertességtől is ftigg, źi|ani fejlesztések hosszú távú
elképzeléstől is fiigg, de megújítják. Tęrveńék a Korányi utca felújítását, de tudjĺĺkazt,hogy
ott teljes távhő vezeték csere lesz, ezért az állami szereplővel egytittműkĺidve úgy állapodtak
meg, hogy idén nem tljirják fül, és további egyeztetés lesz. Figyelembe kell venni a
vĺíľosrészbenzajlőtovábbi fejlesztést érintő fejlesztéseketis az ütemezés ĺisszehangolźsánźi.

Dľ. Kocsis M:áúé)
Megadja aszőt Danada-Rimiĺn Edina jegyzonek.
Danada-Rimán Edina
Tudomása szerint minden íntézményés cégvezető kiemelt figyelmet foľdíta munkatársi
kapcsolatok erősítésére,attól függetlentil, hogy van-e erre külön koltségvetésifedezet, vagy
nincs. A decembeľben elfogadott költségvetés működési költségvetés volt, tehát éppen azoka
a feladatokľa keresték meg a fedezetet, ami az alapműködéshez szfüséges, és a kĺjtelező
önkormányzatí fe|adatok ellátását szo|gźl|ja, vagy pedig málr e|ozetes kötelezettségvállalás
történt rá, de ettől fliggetlenül szerencsére ebbe a fejlesztési költségvetésbe külĺjn forrást is
tudnak biztosítani egy magasabb szintű munkatársi, ffiog csapatépítő programok szetvezésére.

30

Dr. Kocsis M:áté

Megadja a szőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Simon Gyłiľry
6. oldalon a 8-as pontban a MegaPorttĺ| kivtitásán mit kell éľteniaz

A

a|aff.,

hogy évente

bruĺ.ĺ.ĺi700 ę Ft-ra emęlik,.a:zL gondolta, hogy ez egy fejlesztés, arninek egy cgyszeľi fejleszĹési

kĺiltsége,fenntartási költsége van. A fejlesztést és a fenntartást azt elkül<jnítené. Hogyan
történik ennek a megújítása, mindannyian hasznáIják a MegaPoľtá|t, az összes hibáját |áť1ák.
Ebben a munkában tĺirténik-eolyan, hogy megkéľdezik a felhasznáIőkat, hogy hogyan
szeretnék látni, milyen javaslataik vannak. Felajánlja a segítségét,mindegy, hogy minek
nevezik, polgaľi, vagy civil fog|a|kozásában szźlmta|an iizleti specifikációt készítettmár
informatikai fejlesztésekhez, de minden esetben a felhaszná|őkat kell megkérdezni, hogy
milyen legye'n, és ha jól érti, akkor 700 eFtazévente. A másik kérdésea 13. oldalon a 312-es
sorban a MAV telepen egy légópince bontása szerepel 11 millió Ft-ért. Ez miért kerÍil 11
millió Ft-ba? Ismeri azt apincét, háľman oda^íllnának, lebontanák és elszállítanák. Mi ezen a
11 millió Ft?

Dr. Kocsis l/Iáté

Megadja a szót Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

I)anada-Rimán Edina
A MegaPoľtállal kapcsolatosan ez az évi 700 e Ft a MegaPortáInak a folyamatos
kaľbantartását jelenti. Aľra mźr biztosítottak fedezetet, hogy egy új Szerveľ kerĹiljön
a MegaPortálnak
beszerzésre, ami egy nagyobb tárhelyet tesz lehetové, és kiküszöbölhetőek
azok a problémái, amelyek j elenle g i s fennállnak.

Dľ. Kocsis Máté
Légópince ügyben megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek.

Dr. Pesti Ivett
Itt a tömedékelés is benne van a 1 1
11

millió Ft beállítva rá.

millió Ft-ban,

tehźlt a légópincét fel

kell tĺilteni, ezértvan a

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.
Pintér Attila

Rengeteg útfelújítás'közteľület megújítás szerepel ebbe a programban. Az
akadálymentesítéssel kapcsolatos gondolatait ossza meg a Képviselő-testiilettel. Budapesti
általános problémára hívja fel a figyelmet, hogy az akadáIymentesítés során, amikoľ új
villamosmegá|Iőt építenek,vagy gyalogátkelőhelyeknél a járdát besiillyesztlk az útszint

magasságába' sajnos a kivitelező nem jaľ el kellő gondossággal, meľt egy első ránézésrenem
tul magas szintkülonbség mégiscsak maľad a jtlrda és az úttest kozĺjtt. Ez egy 2-3, van, hogy
4-5 centi is, és aki próbált mźtr ezen babakocsit áttolni, az tudja, hogy ilyenkor a babakocsi
megakad, és néha alánpźlk olyan r<ĺvidre vannak źi|ítva,hogy ez egy komoly nehézség.Aki
kerekesszékkel közlekedik' ez az e|so rźlnézésrenem túl nagy szintkülcjnbség, akár 2 cm,
nekik is egy akadálý képez még mindig. Ez nem egy valódi akadálymentesítés, ez csak annak
a Iátszata. Az iúfe|iĄítások soľiínaľra kéľia Hivatalt, és az intézmények dolgozőit, hogy a
kivitelezés soľán úgy kerĹiljön ez megvalósításra, mert ennek semmifele műszaki akadáIya
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nincsen' hogy egy szintben legyen a járda, és az úttest, ahol csökkentik a járdaszintet. A
következő gondolata a koztéri kameraľendszere|<hez kapcsolódik, hogy szeľepel 25 db űj
kamera telepítése. osszesen hány kameľa képétfigyelik a kozteriileti kcizpontban, kĺjrĺilbelül
250? ( A háttérbőĺ beszĺźdhallatszik.)786, 200, az ezze| a probléma, hogy yan az újságok
címlapjan szereplő kereszteződés, a Baľoss utca-József körút keresztezódése, ahol jól ki van
tábltzva, hogy tilos a Baross utcáról jobbra kanyarodni. Még Főpolgármester úr is
fĺilháborodott ezen a gyakorlaton, hogy a keľületek az ővat|an' ťrgyelmetlen, a táb|ákat,
szabályokat szándékosan figyelmen kívül hagyóktól 50 e Ft-ot szed be. Nem erre szeľetné
ráirźnyitani a figyelmet, hanem arra, hogy ez a pérubeszedésigyakoľlat azt a |átszatot kelti,
hogy a közterületi kameľákat figyelő központban az ott dolgozók leginkább annak a néhany
kamerának a képétfigyelik, ahol a pénzt be lehet szedni, és a többi 200 kameľa képérenem
jut elég figyelem. Ilyen módon mondhatj ák, hogy bűnmegelőzésre kevésbéalkalmasak, mert
nemań"figyelik, hanem aztfigyellk, hogy kiaz, aki éppen szabźt|ýa|anul jobbrakanyarodott.
A bűnmegelőzésben lenne nagy szerepe akameráknak, nem pedig bejelenti a szegény polgar,
hogy feltönék a kocsiját, és utólag visszanézlk és megpróbaljákmegtĺllapítani, hogy ki volt,
ez a második kérdése.A haľmadik pedig, hogy a Teleki téri piac környékén mások is
tapasńa|jtlk, hogy elég nagy a forgalom, akttt a Teleki tér, Szerdahelyi, Kaľácsony Sándor
utca környékén is indokolt lehetne egy |ámpas keľeszteződés kialakítása, mert elég nagy a
konfliktusfonás abból kifolyólag, hogy nincsen belámpázva.Korábban volt mát rőLa szó, csak
lekerült a napirendrol, a Teleki téméla Népszínház utcźná| van egy hatos ágú csomópont,
hogy ezt źta|akitari kellene. Ezek javaslatok, amelyeket érdemes lenne megfontolni, és
kĺizéptávonmegvalósítani.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Danada-RimĺĺnEdina jegyzonek.
Danada-Rimán Edina
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatosan válaszol. Jelenleg 190 db kozbińonsági térfigyelő
kamera van, amit a rendőľség épületébenköZtertilet-felügyelők, és rendőľok f,rgyelnek. Ettől
külĺjn kell választarli akozigazgatásí térfigyelő kamerákat, amelyek az em|itett kereszteződést
figyelik. Ez fizíkal|ag is elktil<jnül a kĺizbiĺonsági térťĺgyelőkameraľendszertől, tehát nem
igaz az az á||itás, hogy a téľfigyelőben lévő munkatársak az autósok megsarcolását tartjfü
elsődleges feladatnak, és nem pedig a bűnmegelőzést, vagy a bĹínüldĺjzést.Ezt érdemes
tísztázni.190 db közbiĺonságikameruvar\ akozigazgatási kamerfüat tekintve az 50 e Ft-ot
koľmányrendelet határozzameg' nem kitaláltak és csak itta|kalmazzákígy. Ahol ilyen jellegiĺ
kamera van, és ilyen keresztezodés, ott mindeniitt a vĺĺrosban ugyanezt az osszegethasznä|jźk,
és azt gondoljfü, hogy jogszeľĺíenjar el a Kĺiaeľület-felügyelet továbbra is ezeknek a
kameľáknak a felvételei alapján az e|jttrźsrendben. váiź.k azt a jogszabály-módosítást, amí a
Főpolgĺíľmester ur kezdeményezéséręminden bizonnyal majd męg fog sziiletni, és
amennyiben meg fog sziiletni, akkor teľmészetesen itt is vá|tonatni fognak a gyakorlaton.
Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek. Bocsánat, volt még kérdésePintér Attila
képviselő úrnak, amire nem váIaszoltak, egy kis ttiľęlmét kéri még. Megadja a szőt dr. Pesti
Ivettnek.

Dr. Pesti lvett
A tervezésnél is oda fognak erľe figyelni
ez kięmelt lesz számukľa is.

a

jövőben, és a kivite|ezésné| is természetesen, tehát
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Dr. Kocsis

M.álté

Megadja a szőt dľ. Sáľa Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
A Karácsony Sándor utca az fovĺáľosikezelésű, autóbusz jár rajta. Kęzdeményeztéka
felújítását, ha egyszer az Orczy tér program, amire a Főváros biĺosított pénzt, megvalósul,
akkor szeretnék, hogyha a Karácsony Sándor utca megújulna. A buszmegállóval is aggá|yai
vannak' az ÍLem buszmegálló, ami ott van, nyilván az egész forgalomtechnikáját felĹil kell
vizsgálni. Megfontolásra gondolná, hogyha betennének Iámpát, akkor ott fĺjltorlódnának az
autók, az nem biztos, hogy megoldaná a forgalmat, még nagyobb forgalom lenne, és
környezetszenrlyezés szempontjából sem mindegy, az ott élők nyugalma szempontjából sem
mindegy' de fővaľosi út, és egyeáettek ľóla hónapok óta. Forrást nem kell ehhez biztosítania
az onkormányzatnak. A Fővárosnak kell ezt bevenníe az iúfe|tljításiteľvei közé, aminek a
onkormányzat a kezdeményezést megtették, sőt más fővárosi utszakasz, például a Dobozi
utca, és az egész orczy tér kornyékének tervezését,a múltkori testületi ülésen volt, hogy miért
elkezdték, pont azért, hogy az eŁ,lhez
terveznek füvĺĺĺosiutakat, ezeknek a teĺĺezését
szĹikséges anyagot csak át kelljen adni, és a Főváros a kivitelezést meg tudja kezdeni. Van egy
fajta egytittműködés ebben a Fővárossal. A Képviselő ir źita| említett Népszínház utcaí
csomópont is ebbe a kategóriábatartozik.

Dľ. Kocsis Nĺ'áfté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

PintéľAttila
Alpolgáľmester úľnakválaszol, lehetséges, hogy egy lámpás keľeszteződés lassítja a
foľgalmat, csak az a probléma, hogy néhany polgáľtáľsnak a közlekedési kultúrája,
autővęzetókľe gondol' van egy kis hiányosság abban a tekintetben, hogy a gyalogosokat még
egy gyalogátkelőhelyen sem szeretik átengedni. De ha van ott egy lámpa, azért egy piroson
csak nem mennek tú, vagy legalábbis sokkal kevesebben, ezértjobb egy lámpás csomópont'
mert ott a gyalogosok békében,,,át tudnak kelni'' és nem kell rettegnifü, hogy vajon megáll-e
ez az autó, vagy nem fog megállni. Csak ezért gondolt eľre' igen, tudja, hogy a lámpás
kereszteződés az nagyon sok esetben lassítja az autőforga|mat, de valamilyen módot ki kell
talźiru, meľt ott a Lidl és a piac jelentősen generálja a gyalogosforgalmat, és az autófoľgalom,

a keľületen átvezető út elég jelentős.

Dľ. Kocsis Máté

Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgĺáľmester urnak.

Dľ. Sára Botond

A lĺímpáskereszteződés nem feltétlenül igazo|ja, amit Képviselő ur mond, ezértvan kamera

a

Baľoss utca és a körut sarkán.

Dr. Kocsis l/Iáúé

Megadja a szot Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás

nem válaszoltak' illetvę nem a kéľdéséľe
Legelőször is a FiDo éptilettel kapcsolatos kéľdésére
válaszoltak, meľt ań" kérdezte' nem a tetot meg a vize|vezetést, hanem ott egy falat akamak
kicserélni, ami vizesedik' Nem |átja az összefüggést, tehát hogyha van egy fal, ami vizesedik,
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kivitelezőnek lenne abban felelőssége, és nem I-2 év után az onkormányzatnakkozpénzbo|
kell kijavítani, amit elrontott. A fatelepítésekkel kapcsolatban köszĺjni, hogy azt atájékoztatőt,
amit a bizottsági ülésen kért, az megkapták, báľ térképestájékoztatónak jobban örült volna,
úgy is kéte. Sajnos ez nem alkalmas ata, hogy összevesse azt, hogy az eloző ciklusban a
Tisztviselőtelepre elültetett elég sok fa, és a Tisztviselőtelepľe elültetendő szintén elég sok fa
között mennyi aZ átfedés, tęhát mennyi pusztult ki azok köztil, ami szintén a fatiltetők
felelősségét vetné ťoI. Az volt a peľcepciója, hogy a Tisztviselőtelepre nem szabadna, hogy
ennyi fa kelljen, mert annyira különĺjsen kiemelt figyelmet foľdítottak rá 3-4-5 éwel ezelőtt,
hogy nagyon rácsodálkozott, hogy ennyi fát akaľnak még oda Ĺiltetni. Jobb lett volna, hogyha
|áthatták volna, hogy hova kerülnek, és melyek az źifędések.Maradva a fatelepítéseknél,
fölveti azt,hogy nagyon Szuper' hogy a köaerĹiletekĺe sok fát tudnak telepíteni, de jó lenne a
középületek keľtjeibe, udvaraiba is fákat telepíteni. Van-e olyan felmérésük, hogy mely
intézményszeretne, mely ingatlan kornyékére,vagy udvarába fakat kérni? Ha nincs, akkor
javasolja módosító javaslatként egy új határozati pontba, hogy készítsenek egy ilyen
felmérést,és legyenek azza|tisztźlban, hogy me|y intézmények igényelnek ilyesmit.
a

Dr. Kocsis Máté
Elsőként megkéri Annus Viktort, hogy Képviselő úr kérdéséreválaszoljon.
Annus Viktor
A FiDo ténel kapcsolatban az említett 2015-cjs nagy esózéskor a külső vezeték nem bírta az
esővizet e|vezetni, és ennek következtében az épület részben beázott. Akkoľ ez a probléma
orvosolva lett, viszont további beavatkozás szükséges az épületben' egy koľábbi vizesedésnek
a megsztintetése, illetve az eseteleges havaľia helyzetek miatt még a csatornahtiőzatnak a
feliilvizsgálata, és bovítése.
Dr. Kocsis Máté
A fakkal kapcsolatos kérdéséreÁcs Péter igazgatő úr válaszol Képviselő úrnak.
Ács Péter
Képviselő in á|ta| feltett kérdésľevéiaszo|va, a tt!ékoztatóban le van írva, hogy ellenőľizték
az e|őzo ciklusban telepített fákat is, illetve az ębben a ciklusban telepített fźlkat, és a most
tervezett tisztviselőtelepi 125 db flĺnak az ültetési helyszíneit, és nincs átfedés' benne van a
tájékoztatőban.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
Komássy Ákos
Igyekszik gyors lenni, hogy minden beleféľjen.Folyatva az e|őzó listáját, pénzmaradvźny
melléklet szerint halad, a Családok Atmeneti otthonával kapcsolatban, ha jól értesiilt, akkoľ a
teljes forrás az a Józsefuárosi Családok Atmeneti otthonaľa a nagy kĺiltségvetésfejlesztési
cé|tarta|ékźnvan. Ez a f mil|iő, ami itt van, csak egy kiegészités.A bizottsági ülésen arľól
kapott tájékoztatást' hogy a májusi képviselo-testiileti ülésre jon a Családok Atmeneti otthona
megvalósítźsáva| kapcsolatos előterjesĺes. orul neki, és bízik abbarl, hogy így is lesz,
onnantól kezdve, hogy eldĺintĺitte a Képviselő-testület, hogy jövő januáľtól sĄát intézménnyel
Iźújae| ezt a feladatot, nem haIaszthatő tovább ez a đontés.A 193-as soron' ez egy kérdés,
nem érti. Mi az, hogy Hivatal munkanap fényképezés20 millió Ft? Nem sikeriilt érte|meznie.
A 308-as soron a Rév8 kivásarlása, azt kiťejezetlen jónak tartja, hogyha van egy jó

városfejlesztő cége Józsefvárosnak, a kerületi onkormányzatnak, akkor aZ egy kizárólagos
önkormányzati tlJ|aidonban műk<ldjön. Lassan kifutóban vannak az aktuális projektek, de
bízik benne, hogy komoly városfejlesztési jövő á1l közös munkájuk, és ezen belül a Rév8
szerepe' tehát ezt egy jó lépésnek taft;a.Szigony-Práter szakaszkozteruletek zöldesítése 310eS soron' ez 150 millióval szerepel, nem ért hozzá, deboruasztőnaktĄa, hogy annak az egy
saroknak a zöldesítése 150 milliót kell, hogy elvigyen. Meglepi, ha meg tuđjfümondani, hogy
mién került ez ennyibe, azt megkoszöni. Visszatérve a k<jzben kapott válaszokľa, dióhéjban, a
bétházaktáĺsasházzá alakítása kapcsán, érti Pesti lvettvźůaszát,és köszöni szépen, csak neki
ez azt moňdja, hogy a bérházak műszaki állománya az igazźlből nincsen karbantarľva, mert
hogyha mindent ftjl kell mérni, hogy a társashźzzá alakítás paraméterei meglegyenek, akkor
ezzel rosszu| állnak. A Corvin Negyed Sétányon kívíiliutcáinak a rehabilitácíőjáva|
kapcsolatban felreértette Alpolgármester úr, nem az orczy negyedľől beszélt, egészen
konkľétan mond egy listát, Nap utca, Kisfaludy utca, Kis Stáció utca, Hock János utca, a
Práter utca, és a Vajdahunyad utca, és még a Nagy Templom utca rendberakásaľól beszélt.
Érti,hogy a sétány lassan elkésziil, szuper jó, nagyon szép, de ezek azutcák mellette snasszul
elhanyagolt állapotban vannak. Fontos lenne' hogy ezekľe az onkormźnyzat biztosítana
forrást. A Teleki téri utcaszervezéssel kapcsolatban, tényleg nagy a Teleki tér forgalma,
érdemes lenne végiggondolni, persze egy hosszú távú javaslat csak, hogy a Karácsony Sándor
és a Szerdahelyinek a 99-esęn kívül eső tészétlehetne vagy sétálóutca és parkolóhely
kombináciőjává tenni' ami nagy munka, de az egész köľnyéknek jót tenne, tele van
üzlethelyiségekkel a Karácsonynak a 99-esnek az útvona|źltő| kieső része, és a Szerdahelyinek
az aĺýIfark'nyi vége, azmegigazáŕiő| könnyedén áthidalható. Érdemes lenne gondolkodni a
Teleki tér foľgalomcsĺjkkentésén.
I)r. Kocsĺs Máté
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munkaidő fenyképezésaz egy olyan technika, amelyben arra keresik a vźiasń, hogy a
munkatĺírsakrendelkezésére álló munkaidőt hogyan haszĺźijźkki, milyen tevékenységekkel.
Egy-egy ilyen nagy szervezetnél, mint a Polgármesteri Hivatal, ahol ennyi munkatárssal
dolgoznak, ennyire változatos feladatokkal, és ez a Képviselő-testiilet dĺintéseinek
megfelelően folyamatosan változik, ezért szfüséges annak monitoľingozása, hogy mennyire
hasznáIjźk ki a munkatársak, és amennyiben ez szfüséges, egyébkéntegy külső cégĺekaz
igénybevételétszeretnék erre a fe|adatra. Tehát amennyiben szükséges, úgy korľekciókat kell
végrehajtani a Polgáľmesteri Hivatal szęrvezetét illetően.

A

Dr. Kocsis N.ĺáúé
Megadja aszőt dr. Sara Botond alpolgármestemek.
Dr. Sára Botond
A Losonci negyed fejlesztésén a l50 millió, az nem egy saľoknak a bezöldesítése, ott az egy
elég komoly alapterĹi|et, az iskola köľnyéke, a Práter utcai rész, és a Szigony utcai
parkolónak, egy ftldrajzíIag elég kiterjedt, komoly fejlesztésről van szó. A teľvezése most
zaj|ik, és a kivitelezésre becslés szerint á|Iapít meg most a Testiilet foľľást, amit 150 millióra
becstilnek. Ettől jóval tĺjbbre becsülik, de 3 ütemezésben tudez megvalósulni, amire most a
150 millió Ft elég lesz, az valósul meg, de ott van egy komoly elképzelés,hogy mit akar az
onkormanyzat, a|apvetően az a teri|et beton-dzsungel, tehát szeľetnének zclldesítést,a
parkolási helyzetet szeretnék rendezĺi, Van egy źújárő,ahol autók is jáľnak, ott kicsit
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veszélyes az átjárás. Sok szempontból szeretnék azt a koĺnyéketľendbe ľakni. Az utak
felújítására, amit Képviselő úr mondott, otI. számos út már fel van ujítva, aPráter utcának a
teľvezésemost zajlik, eloszĺjľott meg kell tervezni, utána lehet felújítani,és azért azt is
figyelembe kell venni, hogy ott, ahol tudják, hogy még lesz beruhźzás, meg lesz fejlesztés,
csak konkĺétpéldát mond, volt javaslat aÍÍa,hogy a Tolnai Lajos utcát újítsákföl, tudják,
hogy a telkeken már van engeclélyezési eljáľás' tehát számos teheľautó, meg építkezésfog
megvalósulni, nem érdemes a kĺjztertilethez méghozzáĺy(ini ebben az esetben, ez a Coľvin
negyednek a fennálló tészéreis igaz még. Az is igaz, hogy a most zajló útfelújítás,és a
Coľvin negyedben lévő épiileteknek az épitése,ott is van egy kis fennakadás most az
útkivitelező és a Futureal építőikozoÍt. Ezeknek időben, orgaĺizáciő szempontból ezeket úgy
kell tervezni, hogyha tudjak, hogy még ott lesz valami, és váľható, akkor azt az utat ne újítsák
fül, mert hogyha tönkľeteszik, akkor męg az onkormányzatot fogiák elővenni, hogy miéĺt
újították ftil, hogyha tudtfü, hogy úgyis ttinkľeteszik. Tehát ebből a szempontból van egyfajta
iitemezése ennek, konkľétanaPráter utcáta emlékszik, aĺmak atervezése most zajlik, minden
bizonnyal ez jov&e meg tud újulni.
Dľ. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.
Dľ. Erőss Gábor
Először az iskoláknál létesítenđőgyalogátkelőhelyekľől szeretne kérdezni. Hol' és mennyi
létestilne, mely iskoláknáI? A másik pedig, amit a bizottsági ülésen felvetett, és amire
A|jegyző asszony ígéľtválaszt., kon]<rét váIaszt, éppen a fźk ügyében, amit részben máľ
Jakabs Tamás is felvętett, tehát, hogy a korábban megbeszélt ügyekben, hogy a fapótlás ne
fiatal csemetékkel folyjon, hanem nagyobb, idősebb, nagyobb lombozatú flíkkal, egyrészt.
Másrészt, hogy az onkormányzatazutóbbi időben milyen...
Dr. Kocsis Máté
Két kéľéselenne, az egyik az, hogy több ĺinfegyelmet kéľnea képviselőktől, a másik, hogy
Képviselő ur a mikľofonba beszéljen, mert a jegyzokonyvezésnélbajba kerĹilnek a kollégiĺk,
meg nem is halljak.
Dr. Eľőss Gábor

A

másik, hogy az onkormanyzatnak milyen eredményeket sikeľült elémi az elmúlt
időszakban azigyben, hogy a beruhénőt rávegye, hogy minél kevesebb fát vágion ki, tehát,

hogy minél kevesebb fát kelljen pótolni. Es hogy ezek a plusz fák, koľábban felmerült, hogy
mar nincs hova ültetni, részben kĺjzvetlenül pótolja abenilláző, részben aĺyagi kompenzációt
nýjt, és abból az onkormányzat pótolja és erľől is kéľt,és ígéretetkapott, hogy kap
tájékońatást. Hogy źi| ez az ngy? Mindęn fának találtak-e helyet? Sikerül-e a további
fapusztítást megakadáIyozni? Meľt azok az őńtsí betonmonstrumok, aĺnik az orczy-kertben
épülnek, tehát nem pusztán az aprobléma' az a kisebb baj, hogy átmenetileg Iezártźlk a keľtet,
a nagyobb baj, hogy azok a nagyobb betonmonstrumok ahosziget-jelenséget felerősítik, és
hogyha a fakivágásokat nem tudjfü meggátolni, és ráadásul a fapótlások csenevész csemeték
révénvalósulnak meg, akkoľ tovább fog nőni a hőhullámok miatti ba|á|ozási ok a keľületben,
a kĺivetkező nyźlti kanikulai időszakokban.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dr . Mészár Erika

alj egy
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Dr. Mészár Erika
Felhívja a figyelmet arÍa, hogy mindenki megkapta a Nemzeti Kozszolgálati Egyetemnek a
levelét, ami épp a jelenlegi he|yzetet mutatja be. A Főtitkár úr leírta, hogy megvizsgáIttk a
lehetőségét annak' hogy módosítsák a nyomvonalat, és ezá|ta| csökkentsék a kivágandó
frĺknak a mennyiségét, miísrésztpedig \eirta azt, hogy hány darab és milyen facserje kerül
elülte|.ésre ,a:z egyetem terĹiletén. El szeretné mondani Képviselő úľnak, hogy egyľésztazo|<ra

a helyekľe, ahová lehet fakat Ĺiltetni a köZterületekĺe, ott a JGK minden esetben megteszi a
szĹikséges intézkedéseket, és meg is toľténnek a fatiltetések. olyan fakat ültetnek, ami még a
környezeti hatásoknak megfelel, tehát semmiképp nem ezeket a piciket, de nem is a 10-20
éveseket. Azokra a helyekĺe, ahol egyetemen belül nem tud már a Kozszolgálati Egyetem
tobbet tiltetni, és nem tud kcjĺerĹiletre sem, a hatályos jogszabźiyoknak megfelelően meg lett
źi|apítva,hogy mennyi megváltást kell neki fizetni. Kéri, hogy ezt. a kettőt kezeljék külön.

Dr. Kocsis Máté
Azon gondolkodnak, hogy az iskolák kĺirnyékénlétesítendő zebrák kéľdéséreki tud
válaszolni, hogy hol lesznek ezek. Dľ. Sara Botond alpolgĺĺľmesterúľvállalkozik erre
(ľeményeik szerint az iskolák kĺjrnyékén).

Dľ. Sára Botond
Megfogalmaződott, hogy további gyalogos ĺĺtkelőhelyeket kell létesíteni.Alapvetően
iskolákĺa, óvodákra gondolnak, de azt, hogy hova pontosan, tesznekjavaslatot, đeaztnemaz
onkormányzat engeđé|yezteti.Hogyha az engeđé|yeńetőhatóság szerint oda nem kell, akkor
nem lesz, ezért nem mond helyszínt, meľt Képviselő ur utána, ha a BKK nem engedé|yezi,
akkor rajta fogja sziímon kérni. Ezért forrźlst biztosítottak, a foľrást úgy biaosították, hogy az
Önkormanyzat á|ta| elképzelt helyekľe elegendő legyen, egyébkéntnemcsak gyalogos
átkelőhelyekĺől van szó, hanem táblákól is, foľgalmat szabá|yoző táb|źů<ľől' figyelemfelhívó
táblákÍól is, de ezt engedé|yeztetní kell. Akkoľ fudnak beszámolni a konkrét helyekĺől,
amennyibenazeÍre hatasktjrrel rendelkező hatóság eń. jővźůlagyta, és azeĺgeđé|ýkiadta.
Dr. Kocsis M:áLté
Jakabff Képviselő úrnak SZMSZ-szerint maľ nem á11 módjában szót adni. Tudja? De azért
adjon. Múltkor máľ kérte a Képviselőket, hogy testtileti ülések őta azt játsszék, hogy mind az
időkeľetet, mind pedig a hozzászólások szttmtĺ rendszeľesen tullépik, nem taľtjfü bę az
ezirtlný jogszabályt, amitől rendszeresen eltekint és rendszeresen hozzásző|nak, pluszban.
Csak így meg nęm haladnak. Egyebekben, ha meg nem tartatja be a képviselőkkel az
sZMsZ-t, azt fogiák felróni neki, és elszaladnak majd a bfuőságra, hogy sorozatos
töľvényséľtést,vagy jogszabá|yséľtéstk<ivet el, hogy eń'nemtartatjabe. Melyik űt|egyen? (A
háttérből beszéd hallatszik.) Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás

Igazábő| nem keľĹilt volna eĺTe sor' ha a harmadik kérdéséreis válaszolnak. Az intézmények
udvarában afate|epítési igények felmérésére,csak ezt akarta még egyszer fijltenni. Ez azért
fontos most, meľt hogyha nincs ilyen a kezfüben, akkor van effe módosító javaslata,
feltételesen, hogy csináljanak meg egy ilyen felmérést,és akkoľ eztfenrltartja.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzonek.
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Nincs olyan nagy intézményrendszeľtik,hogy ne tudnának folyamatosan kapcsolatottartani az
intézményvezetőkkel, és bármilyen ötletük, javaslatuk, vagy kérésĹikfelmerül, mint ahogy
Iátszlk itt a költségvetés egyéb részeiben is, azon vannak, hogy igyekeznek kielégíteniezeket.
az igényeket. Amennyiben ilyen felmeľĹil, akkor biztos, hogy meg fogják tenni a szĹikséges
lépéseket.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
Dr. Erőss Gáboľ
Sajnos ebben a levélben, azért kérđezettrá még egyszet' mivel nincsen konkĺétvźiasz a
kérdéseire,tehát a kérdésépp az volt, hogy hány idősebb fát sikerül eltiltetni, amelyeknek
érdemi Lombozata van, és ezáIta| érdemi oxigént, érdemi ámyat, vagyis a fáktól elváľt
dolgokat nyujtják, mert az, hogy néhány csenevész facsemetét eliiltetnek, az nem segít azoĺ a
problémán, hogy ezek az óriási betonmonstrumok ilyen hőgffitő, és a ĺytri kánikulai
hőhullámokat felerősítő hatással vannak. Ez volt az egyLk konkľétkérdése,a másik konkĺét
kérdéseaz voLt, hogy mivel a levélbęn szerepel, ígyekeztek ćltervezni az utvonaIakat, ez
nagyszeru, a konkľét kéľdéseazvolt, hogy hány fát SikeľĹilt megmenteni az eredeti teľvekhez
képest. Erre nem kaptak vá|aszt. A gyalogatkelőhelyekkel kapcsolatosan örtil, hogy akkor
sikerĹilt megbeszélni, hogy igen, az iskolák közelében lesznek a gya|ogźikelőhelyek, és azt is
érti, hogy engedélyeztetni kell, az viszorĺt továbbra is érdekli, hogy a javaslat, amelyet
engedéIyeztetésre be fog nyújtani az onkormányzat, az konkľétanmely gyalogátkelők
fog iľanyulni. Ha nincs ilyen javaslat,
létesítésére

azis

egy vá|asz, de akkor az avá|asz.

Dr. Kocsĺs Máté
Na, képviselő urak, akkor a vitát lezĄak és volna néhány közlendője. Nem tudja' hogy
érdekli-e valakit, de a ,,Javaslat a kĺiltségvetéstérintő döntésęk meghozata|árď, cimu

előteľjesztésnél vannak, ekképpen Eľőss Gábor képviselő úrnak a kéľdéseire15 napon beltil
írásban válaszolnak, az orczy park tekintetében. Másik az, hogy 2,5 év után illene annyira
ismerni az onkormányzat mfüöđését,hogy amikor a költségvetésről dcĺntenek, akkor nem
minden esetben' sőt a legtöbb esetben nem hozzák meg a konkľétdöntést, most a
gyalogátkelőhelyekľől a későbbiekben, amennyiben megtervezéste került, a Képviselőtestületnek még dĺintenie kell' Haľmadsorban egyre nehezebben él együtt azza| a tudattal,
hogy rendszeresen túlbeszélik azSZMSZ adta időkereteket mind darabszźnrlban, mind pedig
időtaľtamban, amit hónapok őta e|néz, és ebben a logikában kikeresett egy írást, ami a múlt
hónapban jelent meg a sajtóban, tehát a mérhetetlen pofátlanságnak sincs hatźna logikában. Itt
most kénýelen eľre kitéľni,abban a reményben, hogy az SZMSZ betartását, azt miuttn
elvaľják, hogy ne tegye meg, és mindenki annyit beszéljen, amennyit akar, és ez hónapok óta
így megy, itt mindenki elott megosńaná, ami csak kevesekhez juthatott el, hiszen nem egy
jelentéktelennek sem nevezhető internetes poľtál irt egy cikket, mfu a címe is éľdekes:
,,Kocsis Máté ordenaľé módon mondta el valódi véleményétaz emberekről''. Ez a címe, itt ülő
újságíró készítette, aki az egyik fotó tanúbizonysága szerint oldalsó sorokban foglalt helyet és
a következő legérdekesebb tészt ajarĺ|ja a figyelembe: ,,Minden ellenzéki képviselő
mikľofonját elnémítottfü, aki akár egyetlen másodperccel is túlléptea 2 perces időkeľetet.
Egyedül a fidęszes alpolgármester tehette ffi€g, hogy sokkal többet beszéljen a
megengedettnél. Ahogy az lenni szokott Kocsiséknál, teľmészetesen egyetlen érdemi
ellenzéki javaslatot sem szavazott meg a tĺibbség.''Szóval így élnek. Gátlástalanul túlmennek
az SZMSZ keretein, amit mindig engedélyez, időben és mindenben, đarabszámban, majd

íľnakilyen mindenféle cikkeket. Hát hogy kell ehhez viszonyulni kulturált tarsaságokban? Az
ordenáré vélemény, azért em|ékezzenek meg arról is, itt jon az inkĺiminált ľész,ugye úgy
talált fogalmazni, hogy 4800 lakásból 3800 bérlővel terhelt. Ez az ordenáré véleményeaz
emberekľől, valóban talán pontosabb lett volna, hogyha bérleti joggal terheltľől beszél, de
talźtn az ordenaĺétól kissé messze á||. Az ordenáré az, ahogy a képviselők minden lehetőséget
megkapnak ahozz'ászőIásukhoz, majd íľnak egy ilyen cikket, az kellően oľdenáré. Arra kéľia
Képviselő-testületet, hogy azsZMsZ-tazérttartsźĺkbe, mert ki fog alakulni köztük egy olyan
vita, amiben nincs túl nagy veszíteni valója. Az ahe|yzet. Megállapítja, hogy további kérdés,
hozzásző|źls nincs, ezért a napirend vitttjat |eztttja. (A háuérből beszłédhallatszik) Az
Alpolgáľmester asszony módosító javaslatait Alpolgáľmesteľ úr befogadta. Kéri Egry Attila
alpolgármester úľvéleményét.

Egry Attila

Támogatja az Alpolgármesteľ asszony javaslatát,

Dr. Kocsis
S

igeĺ.

M:áLté

zav azásr a bo c sátj a a hatáĺo zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy đĺint,hogy

|. a 30/20|7. (II.02.) szźlmu hatźlrozat 4. pontjában felsorolt 2016. évi szabad maradvány
terhére megvalósuló feladatok kcjziil ,,a Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.2I.
11601 cím _ önként vállalt feladat _beruhźzás 47.37I.0 e Ft'' szövesrészt törli.
Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I7. április 13.
2. a) az előterjesztés és a hatáĺozat
költségvetésbe beemęli.

I.

szźtmű mellékletébęnfelsorolt feladatokat

a2017. évi

a20I6. évi 150.370,0 e Ft összegtĺ szabađmaľadviĺny teľhéreelőzetes kĺjtelezettségetvá|lal
ahatźlrozat I. számű melléklet I-I3., 146-147, és a 153-155. pontjában foglaltakĺa és egyben
az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺidésicél és általanos taľtalékon be\u| azáltalĺĺnos
taľtalék_ kötelező feladat - e|őirtnyzatźrő| 351,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 önként
vállalt feladat Rezső tér paľkfelújításelőiľányzatźra_ 1. szĺímúmelléklet 155. sorszám - .
b)

c) - u onkormanyzat finanszirozási bevételi e|őírźnyzatĺínbetül a 11108-01 cím _ önként
vállalt feladat _ foľgatási célúbelft'ldi éľtékpapíľokbeváltása' értékesítéseelóirtnyzatát
2.000.000'0 e Ft-tal ésezze| egyidejűleg ahatátľozat 1. számúmelléklet 14-145., a 148-153. és
a |56-310. sorszám alatti kiadási előirányzatokat, valamint az intézmények esetében a
ťĺnanszírozásikiadásokon belül az irányítószervi támogatás kiadási e|őirtnyzatokat

vgyanezen összegben megemeli, továbbá a 11107-01 cím műkĺjdésicél és általános tartalékon
belül a mfüĺjdésitaľtalék _ kĺitelező feladat _ e|őirányzatárol l23.14I,6 e Ft-ot a 11603 cím _
önként vállalt feladat Corvin sétany projekt köZteriiletek fejlesztése beruházási
e|őirányzatźna- I. számumelléklet 310. sorszám - átcsoportosít.

đ)- onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékonbelül az
általános 1rrrtaIék - kötelező fe|ađat- előiranyzatátől 55.706,7 e Ft-ot, a II|01-02 cím

fejlesztési céltaľtalék- önként vá||a|t feladat - előirányzatátő| 13.848,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
hatátozat l . szá'mu melléklet 3 1 1 -3 1 3. sorszám alatti kiadási eloirĺĺnvzatokĺa.
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- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék ťlnanszirozási bevételen belül az lrányitoszervi
támogatás e|őirányzatát és a kiadási e|óirttnyzatokat összesen 103.546,0 e Ft-tal megemeli a
határozat I. számu melléklet 14-78' és a205-206. sorszám a|attrészletezettek a|apján.
- a Józsefvárosi Szociális

Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont ťlĺanszirozási bevételen
belül az irányitőszervi támogatás előirányzattń és a kiadási e|ókányzatokat osszesen 59.431,0
e Ft-tal megemeli ahatározat 1. számú melléklet 79-137. és a 196-204. sorszám alatt
r é sz|etezettek s zeľint.

- a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ ťlĺanszitozási bevételen belül az
irźnyitőszeľvi támogatás előirányzatát és a kiadási eIoirányzatokat összesen 1'20.490'0 e Ft-tal
megemeli ahatźtrozat 1. számúmelléklet |38.|42. sorszám aLattrész|etezętÍekszerint.

- a

Polgármesteri Hivatal ťlnanszírozźsibevételen beltil az irányítószervi támogatás
e|őirźnyzatát és a kiadási e|őirźtnyzatokat tĺsszeseĺ24.440,0 e Ft-tal megemeli ahatźtrozat I'
számtmelléklet I93.' I95.'209-210. és a298-301. sorszĺíma|attrész|etezettek szerint.
- a Napľafoľgó Egyesített ovoda ťlnanszitozási bevételen belül az irányítőszeľvi támogatás
elofuányzatźft és a kiadási e|oirźnyzatokat cisszesen I25.276,1 e Ft-tal megemeli ahatározat 1.
számu me

ll

éklet 20 8,

2 1'2-29 3 . s or szźtm a|att t

észletezettek s zeľint.

e) felkéri a polgármesteľt, hogy a f0I6. évi maradvźlny e|sztlmolásánál és a f0I7. évi
köItségvetésľől szőIő önkormányzati rendelet következő módosításánál a határozatban
foglaltakat vegye

fi

gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: a)-d) pont esetében 2017 . április

1

3

., e) pont esetéb en 2017 . május 3 1-ig

3. a) a Tisztviselőtelep és a még parkolási dijfizeto övezetbe be nem vont józsefuárosi
zőnát 2017. októbeľ 1. napjától kiterjeszi és felkéri a
területekľe a parkolási đijťĺzeto
polgáľmesteľt, hogy az eĺ:.ő| szóló önkotmźnyzati rendelet módosítasát a Képviselő-testület

június havi ülésére terjessze be.

b) 2018. évtőI az a) pontban foglaltak miatt a feladatellátásra tartós ktjtelezettséget vźi|al,
melynek ĺisszege évente bruttó 38399/ e Ft - 11401 cím kötelező feladat -, és fedezetéül a
parkolásbó| származő bevételt jelöli meg, valamint felkéľia polgármesteľt, hogy a következő
évek költségvetésének tervezésénélvegye fi gyelembe.
c) a hatáľozat I. számumelléklet 171. sorban szereplő paĺkolás bővítést éľintő 9.599.816'- Ft
dologi kiadások költségeire vonatkozóan a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-vel kötött
parkolási feladatok e|Iátására vonatkozó közszolgá|tatási szerződést móđosítja,és fęlkéri a
a.
p o gárme st ert a szęr ződé s mó do s ít ás a|áir źsźn
1

d) a hatarozat I. számu mellékletben szeľeplő 165-170. sorszám alatt felsorolt parkolás
bővítést éľintő beruhrĺzási feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat bonyolításával a
Jőzsefvtrosi GazdálkodásíZrt.-tbízzameg, és felkéri a polgármestert a szeruődés aláirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetében 2017 . április 13. és a Képviselő-testület 2017 . június havi ülése, b)
pont esetében2018. évi és azt követő évek költségvetésének tervezése, c)-d) pont
esetében 20|7. április 13. és aszerzőđésekaláírása 20|7. április 30.
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4. ahatttrozat I. számu melléklet 162. soĺában szeľeplo eneľgetikai auditálás 12.]00,0

eFt

dologi kiadasok kĺiltségeirevonatkozóan a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött
vagyongazdálkodási feladatok e|Látására vonatkozó kozszo|gá|tatási szerződését módosítja, és
felkéri a polgármestert a szerzőđésmódosítás a|áirására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 30.
5. a) ahatźrozat I. számís' mellékletben szereplő 1-10., 144-16I., I]3-184.' 186-192.' 294.,
297., 305., 309-310. és a 312-313. sorszám alatt felsorolt' valamint a b) pontban

meghatétrozott feladatokkal kapcsolatos valamennyi foladat teljes k<ĺrű ellátásával megbízza a
Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izp ont Zrt.-t.

b) az onkormányzatkiadtts 11107-02 cím műk<jdési cél és áItalános tartalékon belül az

általános tarta|ék - kötelező feladat - eloírźnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11601 cím _ onként vállalt feladat - benlhazźlsi előiľányzatáta a Mátyás téri csobogó építése
címén.
c) az a) pont alapján felkéri a polgármestert a szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: a), b) pont esetében 20|7. április 13., c) pont esetében2017. ápľilis 30.

6. a) a

je|zorendszeres készülékek szźtmának emelése miatt a Józsefuaľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kclzpont engedélyezett |étszámát 2017. ápľilis 1. napjától 1
fővel _ 40107 cím tinként vtĺ||a|t feladat - megemeli,így a koltségvetésiszerv engedéIyezett
|étszáma 224 főr óI 225 főre módosul.
b) a kĺivetkezo évek kĺiltségvetésénekterhéľeaz a) poĺtban foglaltak miatt évente 3.006,3 e
Ft-ra elózetes kĺitelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkormányzat működési saját és
k<jzhatalmi bevételét jeltili meg.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺínos taľtalékonbelril az
általános tartalék _ k<jtelező feladat _ eIoirtnyzatárőI3.810,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ||108-02

cím - önként vállalt feladat - kiadás múködési ťĺnanszirozĺĺsikiadrĺson beltil az hányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatźlraés ezzeI egyidejiíleg a
Józsefuiíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40101 cím - ĺinkéntvá||a|t
feladat _ műkĺidésifinanszírozźsibevételen belül az iránýtőszervi támogatásként folyósított
támogatiís ĺrzetésiszám|źn történő jóváhagyása és a kiadás beruhazási e|oirźnyzatát 3.810,0 e
Ft-tal megemeli LELEK-lakás berendezések beszerzése címén.
Felęlős: polgármester
Hatĺíľidő:a) pont esetében 20|7. április 01., b) pont esetében a mindenkori költségvetés
elfogadása, c) pont esetében 2017. április 13.

7. a) a faültetések I. üteme keretében 130 fa tiltetésére12.000,0 e Ft-ot biztosít, ezért az
onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mtĺködési cél és általanos taľtalékonbelül a fapótlás
céltartalék e|őirźnyzatárő| _ kĺitelező feladat _ 12.000,0 e Ft-ot, a 1II07-0I cím mfüödési cél
és általĺínos tartalékon belül az általános taľtalék- kötęlező feladat - e|óirźnvzatźtrőI I.524.0 e
41.

a 11601-03 cím kcjtelező feladat műkĺjdésicélútámogatás
á||an.lháztartásonkívülľeelőirányzatáraf ailtetésésvirágosításcímén.

Ft-ot átcsoportosít

b) az a) pontban foglalt feladatok e||átása érdekébena Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont
Zĺ.-ve| kötött településüzemeltetési közszolgáltatási szeĺzodéstmódosítja és felkéri a
polgármest ert a szerződés aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2017. ápľilis 13., b) pont esetébęn2017. április 30.
8. a Polgármesteri Hivatalban a megapoľtźikivá|tására évente bruttó 700,0 e Ft-ra, a Sheaľ

point dokumentumok parhuzamos szerkesztését segíto szoftverbeszerzésrę évente bruttó
500'0 e Ft-ra - I220I-02 cím kötelező fe|adat - haÍározatlan ideig előzetes kĺitelezettséget
váI|a|,melynek fedezetéülaz onkormányzatsaját és kcizhatalmi bevételeit jelöli meg.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő : 2 0 1 8 -tól a tćlr gy

év i kö ltsé gvetések készítése

9. felkéri a polgármestert, hogy ahatćtrozatban foglaltakat a2017. évi koltségvetési ľendelet
következő módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezésénélvegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . december 31., valamint a mindenkori éves költségvetések elfogadása

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet a határozatot 15 igen,

0

nem,

2

tartózkodással

elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z unĺo s ÍľpTTSZOTOBB S ÉGS ZUK S ÉGES
HATAROZAT:
89ĺ2017. (Iv.13.)

15IGEN

0

NEM

2

TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

|. a 30l20I7. (II.02.)

szźtmúhatérozat

4. pontjában felsorolt 2016. évi szabad maľadvány

terhére megvalósuló fęladatok közül ,,a Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u' 2I.
1 1601 cím _ ĺjnkéntvállalt feladat _benlhźzás 47.37I.0 e Ft'' szövesrészt törli.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2017. április 13.
2. a) az előteľjesĺésés a hatźtrozat 1. számú mellékletébenfelsorolt feladatokat
kĺiltségvetésbebeemeli.

af0I7. évi

b) a2016. évi 150.370,0 e Ft összegű szabadmaradvźtny terhéľe előzetes kcitelezettséget vállal
ahatźrozat 1. számú melléklet 1-13., 146-147. és a 153-155. pontjában foglaltakľa és egyben
az onkormźnvzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általanos
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tartalék - kötelező feladat _ e|okányzatátő| 351,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 önként
vállalt feladat Rezső tér parkfelújítás előiľányzatára _ I. számű melléklet 155. sorszám - .

c) - az onkormányzat ťlnanszirozási bevételi e|őirźlĺyzaÍánbelül a 11108-01 cím - önként
vállalt feladat _ foľgatási célúbelft'ldi éľtékpapírokbeváltása, értékesítéseelőiľányzatźi

2.000.000,0 e Ft-tal és ezze| egyidejtĺleg ahatźtrozat 1. számú mellékleĹ I4-I45., a 148-153. és
a 156-310. sorszám alatti kiadasi előiľányzatokat, valamint az iĺtézményekesetében a
finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatás kiadási e|őirányzatokat
:ugyafiezen összegben megemeli, továbbá a l1107-01 cím műköđési cél és általános tartalékon
belül a műkcidési taľtalék_ kĺitelezo feladat _ e|óirányzatátőL I23.14I,6 ę Ft-ot a 11603 cím _
önként vállalt feladat Corvin sétány projekt közterületek fejlesztése beruhazási
e|őirźnyzatźtra - I. száĺnímelléklet 3 10. sorszám - átcsoportosít.

d) az onkormányzatkiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ előirányzatźrőI 55.706,7 e Ft-ot, a 11107-02 cim
fejlesztési céltaľtalék- önként vállalt feladat - e|oirźnyzatárő| 13.848,0 e Ft-ot átcsoportosít a
hatérozat 1 . számí melléklet 3 1 1 -3 1 3. sorszám alatti kiadási előirányzatokľa.

-a

Józsefuarosi Egyesített Bĺilcsődék ťlnanszírozásíbevételen belül az irźlnyítőszeľvi
támogatás e\őirźnyzatát és a kiadási e|oirányzatokat ĺjsszesen 103.546,0 e Ft-tal megemeli a
határozat 1. számú melléklet |4-78. és a205-206. sorszám a|attrész|etezettek alapjtn.

- a Józsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺ}zpont ťlnanszitozási bevételen
beltil az irányítószervi támogatás előiľányzatát és a kiadási e|őirányzatokat ĺisszesen 59.431,0
e Ft-tal megemeli ahatározat 1. számú melléklet 79-|37. és a 196-204. sorszám alatt
r ész|etezettek szerint.

-a

Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi K<izpont ťlnanszirozási bęvételen belül az
irźnyítőszervi támogatts e|őfuányzatát és a kiadási e|őirźnyzatokat összesen I20.490,0 e Ft-tal
megemeli ahatározat I. sztlmímelléklet 138-142. sorszám a|attrész|etezettek szeľint.

-a

PolgĺĺľmesteriHivatal ťlĺanszirozási bevételen beltil az irĺínyítószeľvitámogatás
e|őirtnyzatźú és a kiadási előfuányzatokat összeseĺ24.440,0 e Ft-tal megemeli ahatározat I.
szźtműmelléklet193., I95.,209-210. és a 298-301. sorszám a\attrész|ętezettek szerint.

- a Napraforgó Egyesített óvoda ťlnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatás
e|oirźnyzatéúés a kiadási e|ófuźnyzatokat ĺisszesen |25.276,1 e Ft-tal megemeli ahatározat I.
szátműmelléklet208,212-293.soľszĺĺmalattrész|etezettekszeńnt.

e) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi maľadvźnye|szźmolásánál és a 20|7. évi
költségvetésről sző|ő önkormányzati rendelet kcjvetkező módosításĺĺnál a hatźlrozatbarĺ
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a)-d) pont esetében 2017. ápľilis 13., e) pont esetében2017 ' május 31-ig
övezetbe be nem vont józsefuaľosi
3. a) a Tisztviselőtelep és a még parkolási đíjťĺzetó
zőnát 2017. október 1. napjától kiterjesĺi és felkéri a
terülętekĺe a parkolási đíjťĺzeto
polgáľmestert, hogy az eľ:ol szóló <jnkormányzati renđeletmódosítását a Képviselő-testület

június havi tiléséreterjessze be.

b) 2018. évtől aZ a) pontban foglaltak miatt a feladatellátásra tartós kĺjtelezettséget vállal,
melynek osszege évente bľuttó 38.399,f e Ft - 11401 cím kötelező fe|adat -, és fedezetéül a
paľkolásbó| szálrmaző bevételt jelöli meg, valamint felkéri a polgármestert, hogy a következő
évek kĺjltségvetésénekterv ezéséĺél
vegye fi gyelembe.
c) a határozat I. számu melléklet 171. sorban szereplő paľkolás bővítést érintő 9'599.816,- Ft
dologi kiadások költségeire vonatkozóan aJózsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-vel kötött
parkolási feladatok e||átástlra vonatkozó kozszolgźůtatásiszerződést módosítja, és felkéľia
p o l gárme st ert a szer zódé s mó do s itás aláít ásár a.

d) a hataľozat

I.

számu mellékletben szeľeplő |65-170. sorszám alatt felsorolt parkolás
bővítést érintő beruhazási feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat bonyolításával a
JózsefuĺíľosiGazdálkodásiZrt.-tbízza meg, és felkéľia polgármesteľt a szerzőďés a|áirásfua.
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 2017 . április 13. és a Képviselő-testület 2017 . június havi ülése, b)
pont esetében 2018. évi és aztkovętő évek költségvetésének tervezése, c)-d) pont
esetében f0I7. április 13. és aszerzőđésekaláírása 2017. ápľilis 30.

4. ahatározat 7. számt melléklet 162. sońban szereplő energetikai auditálás 12.700,0 e Ft
dologi kiadások k<iltségeire vonatkozóan a lőzsęťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött
vagyongazdálkodási feladatok e||átásźra vonatkozó kozszolgá|tatási szętzodésétmódosítja, és
felkéri a polgármesteľt a szeruődés módosítás aláirására.
Felelős: polgáľmester
Határiďo:2017 ' április 30.

5. a) ahattrozat I. számű mellékletben szereplő 1-10., 1,44-16I., 173-|84., 186-192.,294.,
297., 305., 309-310. és a 3|2-313. soľszám a|att felsorolt, valamint a b) pontban
meghatźnozott feladatokkal kapcsolatos valamennyi feladat teljes kĺinĺe||átásźyal megbizza a
Józsefu áro s i G azđá|kodási Közpo nt Zrt. -t.

u onkormĺínyzat kíadás |I|07-02 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező fe|ađat- előirźnyzatáĺőI2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
l1601 cím _ önként vállalt feladat - beruhźnási előiľanyzatźtta a Mátyás téri csobogó építése
címén.
b)

c) az a) pont alapján felkéri a polgármesteľt a szerzőđésa|áításźra.
Felelős: polgáľmester
Hatráridő: a), b) pont esetében 20|7. április 13., c) pont esetében20|7. április 30'

6. a) a

je|zőrendszeres készülékek szźľľlźnak
emelése miatt a Józsefuarosi Szociális
Központ
engeďé|yezett
|étsztlmát 20|7. április 1. napjától 1
Szolgáltató és Gyermekjóléti
_
40107 cím tinként vźl||alt feladat - megemeli, igy a költségvetési szerv engedéIyezett
fővel
Iétszźlma224 fłĺrő| 225 főre módosul.
b) a következó évek k<iltségvetésének teľhéreaz a) pontban foglaltak miatt évente 3.006,3 e
Ft-ra e|őzetes kötelezettséget vá|IaI, melynek feđezetéi|az Önkormźnyzat műkĺidésisaját és
kĺjzhatalmi bevételétj eltili meg.

c) aZ onkormányzat kiadás 11107-01 cím mtiködési cél és általános tartalékon belül az
általános taĺta|ék- kcjtelező feladat _ előirányzatárőI3.8l0,0 e Ft-ot átcsoportosit a II108-02

cím _ ĺjnkéntvállalt feladat - kiadás műkĺjdési ťlnanszirozási kiadáson belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatćtra és ezzę| egyidejűleg a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím _ önként vźů|a|t
tbladat _ műkĺjdésiÍinanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźĺmlltntöľténő jóváhagyása és a kiadás beruházási eloírźtnyzatát 3.810,0 e
Ft-tal megemeli lÉlpr-latás berendezések beszerzése címén.
Felelős: polgármester
Hatrĺridő: a) pont esetében 2017. április 01., b) pont esetében a mindenkoľi költségvetés
elfogadása, c) pont esetében 2017. április 13.

7. a) a faĺiltetések I. üteme keľetében130 fa ültetésére 12.000'0 e Ft-ot biztosít, ezért az
onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás
céltatalékeloirźnyzatźlrő|_ kĺjtelező feladat - 12.000,0 e Ft-ot, a 11107-01 cím mfüödési cél
és általános tartalékon beltil az általrĺnos taľtalék_ kĺjtelező feladat

-

e|őirányzatfuő| I.524,0 e
működési célútámogatás

a 11601-03 cím kötelező feladat
aIlamhźatartásonkívülree|oirźnyzatźrafai|tetésésvirágosításcímén.

Ft-ot átcsoportosít

b) u a) pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-ve| kötött településüzemeltetési kozszo|gá|tatási szerzodést módosítja és felkéri a
polgármest ert a szeruő dés aláír źsára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatlĺľidő: a) pont esetében 20|7. április 13., b) pont esetében2017. április 30.
8. a Polgármesteri Hivatalban a megaportźi kivźitásźraévente bruttó 700,0 e Ft-ľa, a Shear
point dokumentumok párhuzamos szerkesztését segítő szoftverbeszerzésre évente bruttó
500,0 e Ft-ľa - |220|-02 cím k<itelező feladat - határozatlan ideig előzetes kötelezettséget
vá||a|,melynek fedezetéül az Önkormányzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.
Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 l 8 -tól a táĺ gy évi kĺiltségvetések készítése
9. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a20|7. évi kdltségvetésirendelet
vegye
következő módosításánál, valamint a következő évek költségvetésének tervezéséĺél
figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatfuiđó:2017. december 31., valamint a mindenkori éves költségvetések elfogadása
8912017. (Iv.13.) számú határozat mellékletéta jegyzőktinyv

^
tartalmazza

l.

számú melléklete
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3.

Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja

Javaslat az ,,Onkormányzati feladatellátást szolgáló
támogatására,,tárgyilpá|yázatbenyú jtására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

fejlesztések

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy

a napirenddel kapcsolatban kérdés,
javaslat
hozzászőlás,
nincs, ezért a napiľend vitájźtIezárja, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.
A Képviselő-testĹilet úgy dcint' hogy

1.

a helyi

önkoľmányzatokért felelős miniszteľ alta| aZ á||atlháztartásért felelős
miniszteľľel kĺjzösen meghirdetett onkormányzati fe|ađatellátástszolgáló fejlesztések
támogatásźtra kiírt pźt|yázaton indul a Szigony utca fla és Zlb sztlm a|atí ta|á|hatő
gyermek és felnőtt haziorvosi rendelők felújítása céljából az ac) pá|yćĺzati aIcéI _
egészségügyi fejlesztés vonatkozásában bruttó 124.000.000,- Ft bervhźztlsi
összköltséggel.

Felelős:

polgármester

Hatríridő: 2017. április

13.

2. az

onkormźnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáĺa kíírtpáIyázat
benyújtásához összesen bruttó 94.000.000,- Ft sajat forľást biztosított az
Önkormĺányzat 1160l cím felújítási előiranyzatźntewezett előirányzatterhéte.

Felelős:

Hatáľidő:

3.

polgármester
2017. április 13.

eredményes pá|yćzatesetén vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházćst a
benftźzás megvalósítźtsátő| számitott 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznáLja.

Felelős:

Hataľidő:
4.

polgármester
2017. április 13.

a hatźtrozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a poIgtlrmestert a pá|yźuat benytĄtásához
szükséges dokumentumok, nyilatk ozatok, esetleges költségvetési fonást nem igénylő
hirínypótlások aláírásaľa és a Magyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága fe|é t<jľténő benyúj tására.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľiđő:
2017. május 2., esetleges

hiánypótlásokat követően azorlna|
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 16 igen' 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsprŐ
A HATÁR o Z AT:ľIIZAT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToB B S ÉGSZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
90ĺ2017. (Iv.13.)
O NEM
O TARTOZKODASSAL
16IGEN
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a helyi ĺinkoľmányzatokértfelelős miniszteľ tllta| aZ

á||am,háztartźsért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett onkormányzati fe|adatellátást szo|gá|ő fejlesztések
támogatásara kiírt pá|yźuaton indul a Szigony utca Zla és 2lb szźml a|att ta|á|hatő
gyermek és felnőtt hiŁioľvosi rendelők felújításacéljából az ac) pá|yázati alcél egészségĹigyifejlesztés vonatkozĺísában bruttó 124.000.000,- Ft beruhazási
összkĺiltséggel.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő:2017. április 13.
z. az onkormźnyzati felađatellátást szolgáló

fejlesztések támogattsźra kiirt pá|yázat
benyújtasához összęsęn bruttó 94.000.000,- Ft saját fonást biztosított az
Önkoľmanyzat 11601 cím felújításie\őírźnyzatźntervezetteIőirźnyzat terhérę.

Felelős:

polgáľmester
2017. ápľilis 13.

Határidő:

3.

eredményes pá|yźzat esetén vźllla|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beľuhźnást a
benlhźzás megvalósításától számított 10 évig eredeti rendeltetésénekmegfelelően
haszná|ja.

Felelős:

Határidő:
4,

polgármester
2017. április l3.

a hatáĺozat 1. pontja alapjźn fe|hata|mazza a polgźrmesteľt a pźiyazat benyújtásiĺhoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő
hianypótlások aláírására és a Magyar Allamkincstríľ Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősétga felé történő benyújtásara.

Felelős:
Határidő:

polgĺĺrmesteľ
20117. május 2., esetleges hianypótlásokat kĺjvetően azoĺlna|

Napĺrend 3/2. pontja

at az Í818l 20 1 6. (XII.22.) Ko rm á n ybatár ozat ala pj á n' ti n ko ľm á nyz ati
b éľlakás o k fej lesztés e cé|jár,a kap o'tt támo gatás felhasznál ásár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester
Jav

asl
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Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitajátmegnyitj a, megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.
Komássy Ákos
Nagyon fontosnak tĄa, hogy béľlakások felújításáta, fejlesztésére kerül sor, és udvoz|l azÍ.,
hogy erĺe foľrást is sikerĺilt találni. Az időľendj ébő| az előkészítésbőllátszik, hogy ennek a
pľojektnek az inditásą a döntésnek a meghozatala nem ég a nyakukra. Ezen kozbęn az
iđőzitéseaz rendkívtil szerencsétlen, etikátlan. A listán szereplő 100 bérlakásnak kcjrĹilbeli| az
1l3-a abban a 6-os választókeľiiletben van, ahol 10 nap múlva időközi képviselő vá|asztéts
lesz. Ennek az iđőzitésétnem tartja kulturá|tnak és megalapozottnak, azt javaso\a,hogy ezt a
döntést napolják el a következő képviselő-testületi tilésre. Természetesen támogatja azt,hogy
100 bérlakást felújítsanak,de 10 nappal időközi vá|asztás előtt egy ilyen döntést meghozni,
finoman szólva is etikátlan.
Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Saľa Botond alpolgáľmesternek váIaszadźsta.
Dr. Sára Botond
A Magdolna negyedre utal a Képviselő úr, a Magdolna negyedben volt hazfeIiĄítás, ott van
elidegenítésitilalom 10 évig, itt ugyanez megá|I, tehát olyan lakásokat volt célszerĺĺ
többségében kiválasztani, ahol egyrészt megújult ház. Pont a Képviselő úr volt, aki szővá
tette, hogy a homlokzatot felújítják, de egyébként a belső folyosó' meg más része aháznak
nem újul meg. Itt szempont volt, hogyha aház megújul, akkor újuljon meg benne a lakás is,
ha van erre mód, másrészt pedig figyelembe kellett venni aú'is, hogyha ott, ahol egyébkéntis
elidegenítési vagy fenn kell tartani a bérlakási funkciót, amí az állami támogatásnál ugyanúgy
feltétel, akkor alakítsanak ki hosszútávon, nyilván élhető lakásokat a már felújítottházban.
Tehát ez vo|t a szempont, neki ez a szempont nem jutott eszébe, de tetszik, amit utólag
mondott Képviselő ur, ha ez az oka, lehet, hogy még tĺjbbet kellett volna. A Magdolna
negyedben újult meg nagyon sok bérhaz, és a Magdolna negyedben vannak azok a házak,
ahol célszeru az tita|a elmondott szempontok szerint a lakásokat is felújítani.
Dr. Kocsis M:áté
Alapvetően mégiscsak arról van sző, hogy 400 millió Ft-ot központi költségvetési
támogatásból elköltenek lakásfelújításľa.Nem tudja, hogy ez vér|źnitó-e vagy sem, amúgy
meg kell szavazn| és akkor k<jzĺis a siker, ez a javas|ata. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás
képviselőnek.

Jakabs Tamás

Részben az|ett volna a kérdése, hogy milyen kĺitériumokalapján vźiasńottźlkki ezeket, amiľe
nagyjából véiaszt is kaptak. Viszont azt is megk&dezi, hogy mekkoľa ľészeüres lakás
ezeknek a lakásoknak, mekkora tésze bérleti joggal teľhelt, ha jól fogalmazza. és mekkora
r észe j o gcimné lkĺil ivel terhelt, ezt tudj ák- e?

Dr. Kocsis ľĺáLté
Mind rires lakás. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.
Dr. Eľőss Gábor
Ugyanezt a kérdéstszeretné kicsit másképpen feltenni, illeťve konkľétjavaslattal is élni,
ugyanis számos fijlđszintilakás szeľepel ęzek kozott, de egy általános problémaként is
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megfogalmazhatják, épp a földszinti lakások azok, amelyek á|ta|than a legrosszabb
állapotban vannak, azok vizęsednek. (A háĺtérből beszéd hallatszik) Igen, erről beszélnek,
csak kicsit részletesebben kifejtenék a kĺitériumokat, hogy miért pont ezek a lakások, akkor
kidertilne, hogy bár számos ftjldszinti lakás szeľepel közte, de arányaiban nem annyi, mint
amennyive| á|ta|ábarl rosszabb állapotban vannak ezek a dohos, penészes, vizesedő udvari
ftjldszinti lakások, úgy hogyha eztmegvl|ágítanák, akkor azt megköszomé.

Dr. Kocsĺs Máté

Megadja a szőt dr. Pesti Ivett elnĺjknek.

Dr. Pesti lvett
Nagyon sokat dolgoztak a kollegái, mire ezt a 100 lakást kijelölték, tekintettel voltak nagyon
sok szempontra. Tĺjbbek kcizött arra is, amit Alpolgármester úr elmondott, hogy azon
épületek, amelyek az elmúlt néhány évben páIyázatből felújításrakerültek, ott van egy
elidegenítési tilalom, tehát ezekben az épületekben keresnek tires, és jogilag is üľes
ingatlanokat, amelyeket ebből a tiímogatasból fel fudnak újítani.Műszaki szempontból is
megvizsgálták ezeket a lakásokat' és minél több lakást bele fudnak tenni ebbe a 400
millióban, ezért gyakorlatilag 3-4 millió Ft átlag felújításikötęlezettséget kerestek nagyjából a
lakások tekintetében. Azt is vizsgálták, hogy a kisebb 25 és 30 m" alatri egymás mellett lévő
iires lakásokat össze tudják nyitni, és nagyobb lakásokat tudjanak |étrehozĺi,illetve a
komfortnélküli lakasoknál a komfoĺtosítás is szempont volt, An. szeretnék, hogy ez a 100
lakás mind komfortfokozatban, mind a szigetelés tekintetében, nyi|ásztlrők, gépészet
tekintetében megújult épületben jöhetnének létre.

I)r. Kocsis M.áLté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
Komássy Ákos
Egyértelművé tétel végett támogatja azt, különosen a Magdolna negyedben, hogy a
bérlakások felújítrísrakeľüljenek, és egyúttal jelzi, hogy tévedett, tehát, ha úgy tetszik vissza
is vonja az iménti váđjźt'mert meggyozóđésevolt, hogy ezek lakott bérlakások, és az
etikátlan időzítést erre vonatkoztatra fejtette ki, az valóban nem lett volna rendben. De
onnantól kezdve, hogy ezek iires bérlakások, csak üdvözölni tudja, hogy külső fonásból 100
lakĺĺst,azok jelentős részéta Magdolna negyedben felújítjaaz onkormźnyzat.

Dľ. Kocsĺs Dĺ.áté
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.
Jakabfy Tamás
Ugy gondolja, hogy az tires lakás abból a szempontból jó vá|asztás, hogy a kikĺiltĺjztetéssel,
vagy az ideiglenes átko|toztetéssel sem kell bajlódni, viszont az meľül fü|, ez azt is jelenti,
hogy nincsen kijelĺĺlvepá|yźzatra egyik Sem' eĺTe is figyeltek. Hogyha elvégzik ezekęt a
felújításokat, akkor a hasznosítasukĺamilyen módot terveznek? Minőségi cserébe ajanljfü ftil'
vagy pedig pźtIyázatra szeretnék kiíľni, van-e már erĺe valamilyen koncepció?
Dr. Kocsis lNIáLté
Van egy szakmai típusúvźt|asz is erľe' de előszcjr tiszttzzanak valamit. Az is baj lesz, hogyha
a felújítottlakásokat hasznosítják majd? Azirźnyba megy a beszélgetés, hogy nehogy aztźn
pá|yázaton kiírjfü, jó, hogy felújítjfü' nehogy kiírjuk pá|yázaton, figyelni fognak ám! Nem

tudja, hogy obstruálni akarnak, vagy az időt huzni, de megint elmentek egy olyan irányba,
ami veszélyes vizekre viszi mindannyiukat. Fölújítanak 100 lakást' elTe kaptak á||ami
támogatást, ez anapitendi pont. Nem tudja, hogy melyik része nem világos ennek a dolognak.
Nem döntenek most a hasznosításárő|, nincs a hatátozatijavaslatban, hogy mi lesz a sorsa'
majd dĺintenek ľóla, akkoľ újra megvitatja a Képviselő-testiilet. Arra kéri a szakmai válasszal
rendelkező munkatársait, hogy menjenek tovább' meľt nem tartozik a napirend tárgyához, az
amit a Képviselő 'Úľ kérďez. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Kĺiszöni a részletesebb választ, aÍÍaszeretne még rákérďezni, hogy jól értette-e, akkor
szempont volt, ami méltányolandó szempont, hogy minél tobb lakásra telljen ebbo| az
ĺisszegből, minél több lakást lehessen fölújítani, akkoľ viszont ez ellentmond annak a
szempontnak, hogy minél tobb igaztn rossz állapotú, kozttik amit említett, udvari, illetve
fijldszinti lakás legyen felújítva, hiszen ezeknek a felújítása, mondják azért, mert alulról is
szigetelni kell, meľt a pince felől is vizesednek, ezeknek a felújításajellemzően &ágttbb,
akkor jól érti-e, hogy emiatt van arányaiban kevesebb. Még egyszet mondja, méltányolandó
szempont, hogy minél több lakás legyen, de az is felmeľülhet, hogy ęzek a nagyon rossz
állapotú lakások, ha most nem újítják fel, ki tudja' hogy mikoľ lesz még egyszer ilyen
alkalom. Reméli, hogy lesz, akkor viszont kérdés,hogy ezekkel a vizes udvari lakásokkal mi
lesz?
Dľ. Kocsis M:áúé
Yá|aszađásra megkéri dr. Pesti Ivettet.

Dr. Pesti lvett
Nem, Képviselő úr, nem érti akkoľ jól. Ha megnézi azingatlanokat, akkor |źthatja, hogy nagy
része füldszirlti, és azt is elmondta, hogy át|ag3 millió Ft-os felrijításttęweztek, tehát, hogyha
dohos is, vizes is, akkoľ is olyan felújítást fognak végrehajtani, hogy a jĺivőben megsziĺnik.
Tehát vannak ftildszinti lakások, vannak ezek kozott dohos lakások, nyilvan nincs benne a
keľület összes ilyen típusúlakása, nagyjábőI próbálták ezt a 400 millió Ft-ot a lehető
legmaximálisabban kihasználni, és a legtöbb lakást belerakni ebbe a támogatási keretbe.
Dľ. Kocsis l.Iáté
Megadja a szőt Kaisęr József képviselonek.

Kaiseľ Jĺizsef
A Magdolna negyed egyik képviselőjeként külön köszöni és örĺimmel |túja azt, hogy a
Magdolna negyed felülrepľezentálódik ebben a felújításban' főleg azért is, mert ott yarl a

legtöbb bérlakás. Másodszor ha|át1ák a ftjldszinti lakásokat, azok a lakások' amelyekhez évek
óta nem nyultak hozzźĺ'ezéľtkülön köszöni, hogy a ftjldszinti lakásokĺa kiilön tekintettel
voltak, mert ez egy neuralgikus pont abérházźl||ományban. Ez egy magas színvonalúmunka,
és nagyon jólelőkészített, kösz<ini a JGK-nak ezt a munkát.

Dľ. Kocsis ľ.ĺ.áúé
Megállapítja, hogy további kérdés'hozzźsző|źts nincs, ezéĺta napirend vitájźIt |ezźlrja, és
szav azásr a bo c sát a határ ozati j avaslatot'

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. aZ egyes települési onkormányzatok feladatainak

tźtmogatása éľdekébentĺjrténő
e|őirányzat-átcsoportosításokról sző|ő 1818/2016. (XIr. 2f.) Koľmányhatátozat
a|apján adatlapot nyújt be a 400 millió forint ĺĺsszegűtámogatás |ehívására az a|á'bbi
önkormány zati b ér|aktls o k fe lúj ítás aľa :

helyľajzi

m2

szoba szám

komfoľt
fokozat

36739ĺN1

3l)z

egy

komfortos

35923ĺN6

31

egy

komfortos

346s3tN0

lt0

három

összkomfortos

Bezerédj u. 6. 3. em. 39.

346s3tN0

65,8

kettő

komfoftos

Dankó u.7. fszt.7.

3530018/0

49,86

egy + tetőtér

ĺisszkomfortos

Dankó u. 17. fszt.3lb,

353051816

36,5

egy+fél

komfort nélküli

Dankó u. |7. fszt. 4.

353051817

24,3

egl

komfoľt nélküli

8,1

egy

komfortos

cIm

Baľoss u. 28. fszt.

szźłm

1

Baross u. 129. fszt.2.

Bezerédj u. 6. 1 . em.7

Dankó

.

u.17.2.em.f|.

3s30slNzz

3

Diószegi Sámuel u. 7. l. em. 17.

3s897/N0

f2,09

egy

komfort nélküli

Diószegi Sámuel u. |2. 1. em. f

35976/N21

39

ketto

komfort nélküli

Diószegi Sámuel u. |6. fszt.2.

3s978tN2

37,4

eĐI

komfortos

Diószegi Sámuel u.44lA.4. em.72.

360181N75

43,1

egy

komfort nélkĹili

Dobozi u. 17. L em.22.

3s3771N0

f8,4

egJ

komfort nélki'ili

l.

.

Dugonics u.

I

1. em. 19.

36048tN0

34,11

egy

komfoftos

Dugonics u.

ll. f. em. 30.

360481N0

56,47

kettő

komfoľtos

Hock János u.9.f' em. 6.

355621Nfs

72,2

három

komfortos
51

II. János Pál pápa tér 14. 4. em.33.

34760tN33

28,8

ęw

összkomfortos

József u.

3s1s9tN32

42,6

egy

ĺjsszkomfortos

35|55ĺN0

)z

ew

komfort nélkiili

360831r/8129

55,88

kettő

komfortos

Kálvária u.24. fszt. |lb.

360631N3

38

egy

komfortos

Koszorú u.23.3. em.

35f67lNf3

65,5

kettő

komfoľtos

10.

35874/N0

f8,7

egy

komfort nélkü|i

Koris u. 4/a.f . em.f3.

358741N0

25,4

egy

komfort nélküli

Kőris u. 6.

35890/N9

59,5

kettő

komfortos

Kőris u. 9.3.em.34.

360721N34

53,6

kettő

komfortos

Kőris u. 28. fszt. 4.

3s959tN0

f2,6

egy

komfortos

Krúdy Gyula u. 9. fszt. 6.

367161N6

45,6

egy + fél

komfoľtos

3ss34/N12

37,6

egy+fél

félkomfortos

Lujzau.8. fszt.3.

35368ĺN0

f6,9

egy

komfortos

Lujzau. 12. fszt. f .

3s3701N2

32

egy

komfortos

Lujzau.22. fszt.3.

3s4241N0

23,95

egy

komfoľtos

Lujzau.23.l.em.f4.

35439ĺN24

36,6

egy

komfoľt nélktili

3s437/Nf

51

kettő

komfoľtos

35f921N0

f8,22

egy

komfortos

47 .

4. em.3.

József u. 55. fszt'

7

.

Kälvária u. 21 lb. 3. em.

Kőris u. 4la. |. em.

5.

16.

1. em. 9.

Magdolna u. If . fszt. 5.

52

3sf92tN0

37,fl

egy

komfortos

13.

35f92tN0

36,3

egy

komfortos

Masdolna u. 12. 2. em. 42.

35f9ftN0

f9,68

egy

komfort nélküli

Magdolna u. \f . fszt. 111a.

Masdolna

u.lf.1.

em.

Masdolna

u.lf.3.

em. 56.

3sf92tN0

36,25

ew

komfort né|küli

Magdolna

u.lf .3.

em. 60.

35f9flN0

30

egy

komfort nélktili

Masdolna u. lf .3. em.64.

3s29ftN0

30

egy

komfort né|küli

Magdolna u.20. fszt. 4.

35309/N0

46,7

egy

komfortos

35309ĺN0

39,13

egy

komfortos

Masdolna u. 20. 3. em. 41.

3s3091N0

39,25

egy

komfort né|küli

Masdolna u.20.3. em. 55.

3s309tN0t73

29

eg]

komfoľt nélkĹili

Magdolna u.22.fszt.f.

353rr/N0

36,66

egy

komfot nélküli

Magdolna u.22. fszt. 3.

353||ĺN0

f9

egy

komfon nélkĺ'i|i

Magdolna u. 43. 2. em. 29.

3s444/N38

39

egy

komfoľt nélküli

3s373/N0

25

egy

komfort nélküli

Masdolna u.44.3. em. 19.

35374ĺN0

JJ,J

egy

komfort nélkĹili

Masdolna u. 44.3. em. 19/a.

353741N0

37,8

egy

félkomfoľtos

Masdolna u. 44.3. em.2l

3s3',r4tN0

f4,8

ew

komfoľt nélki'ili

Masdolna u. 44. 3. em. 23.

35374/N0

26,5

egJ

komfort nélkĹili

Nagy Fuvaros u. 2/b. fszt.4.

350s7lNr0

ff,79

egy

komfortos

Masdolna u.20. f . em.27

Magdolna

u.44.l.

.

em. 5.

53

Nagy Fuvaros u. 2/b. 2. em. 15.

35057lNff

24

egy

komfort né|küli

Nagy Fuvaros u. 5. fszt.

35032tN16

54,9

kettő

komfoftos

3s0321N9

41,68

egy

komfort nélkĺ'iIi

egy

komfoľtos

I

Nagy Fuvaros u. 5. l. em.
Nagy Fuvaros u. 12.

9.

1. em. 12.

3s06flN13

Nagy Templom u. 5. fszt.7.

35698ĺN0

27,6

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u. f6l A. fsz

71

3508f1N0

?4)
- ')-

egy+féI

komfort nélküli

Nagy Fuvarosu.f6lA. fsz

13.

3s0821N0

26,1

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u. 2614. 2. em.38.

3s08flN0

f7,l

egy

komfoľt nélkĺ'ili

Népszínház u. 16. 4. em. Ila.

34676tN70

8,1

eg]

komfortos

Népszínház u. 25. fszt. 2.

347861N6

79

kettő

komfortos

Népszínház u.47. 5. em. 3.

3s071/N37

3f,7

ery

komfoľtos

Práter u. l8. fszt.9.

3s6641N0

31,85

egf

komfoľtos

Rákóczi ift 53. fszt. 6.

34640ĺN5

41,7

egy + fél

komfoľt nélküli

34637ĺNI80

63,8

kettő

félkomfortos

35fr9lNs

33,25

egy

komfort nélküli

Rigó u. 4.2. em.9.

35f19ĺN|0

34

egy

komfort nélküli

Rigó u.4.3. em. 15.

3s219/N16

35,47

eg]

félkomfortos

Rigó u. 4.3. em.f0.

3s2t9tN21

f6,7f

egy

komfoľtos

53,6

kettő

komfortos

Rákóczi űt 57. 1' em. 5. (Lutheľ u. 1c)

Risó u' 4.

1. em. 5.

388

I 8/1

3/A/8

3

54

3654f1N28

37,f

egy

komfoľtos

35136ĺN11

34,43

egy

komfort néIkü|i

Szerdahelvi u. 18. l. em. 14.

35136/N14

f3,13

egy

komfort nélküli

Szerdahelvi u. 18. 3. em. 33.

3sr36tN33

25

egy

komfort né|küli

Szerdahelvi u. 18.3. em.34.

3s136/N34

f6,5

egy

komfort nélküli

Szeľdahelyi u. l8.3. em.35.

3s136/N3s

36

egy

komfoľt nélküli

Szerdahelvi u. 18. fszt.

3s136tN6

f3,59

egy

komfort nélkĺili

357f8ĺ40lN2,1

51

kettő

összkomfortos

36109tN0

23,8

egy

komfoľt nélküli

361091N0

f4,1

egy

komfoľt nélküli

36r09tN0

25,1

egl

komfort nélküli

19.
Szeľdahe|yi u.

l8. l. em. l

5.

Szigony u. 8. 5. em.25.
Tomő u. 56. fszt. 6.
Tömő

u.56.f.

Tömő

u.56.f. em.4f

Tomő

u.56.f.em.5f.

36109ĺN0

24

egy

fęlkomfortos

Tömő u.60. 1.em.22.

36107ĺN0

39,4

kettő

félkomfoľtos

Vajdahunyad u. 8. fszt. 2.

3ss87tN0

43,29

egy

komfortos

Vas u. 3. fszt. 4.

36505ĺN||

69,11

kettő+fél

komfortos

Vav Adám u,6.fszt.4,

3476ftN0

28

egl

komfort nélküli

Vay Adám u. 6. fszt. l3.

34762tN0

21,01

egy

komfoftos

VayAdám u.6.fszt.7.

3476ftN0

26,95

egy

komfort nélki'ili

34762tN0

29,2

egy

komfort nélküli

em.

4l.

1

VayAdám u.6. l. em.

.

19.

55

Vay Adám u. 6. l. em. 20.

Vís u. 4.

1. em. l

34162/N0

l

az a|ábbí ko ltségme go szlással

egy

komfoľt nélkiiIi

egy

komfort nélkiili

3476f/N0

)'7

3416ftN0

f5,92

egy

komfort nélkü|i

34't6f/N0

29,5

egy

komfoľt nélkü|i

34',76f1N0

f5,84

egy

komfoľt nélküli

3476ftN0

f5,18

egy

komfort néIki'ili

3476ftN0

31,78

ea

komfort né|küli

34817/N0

50,8

egy

komfort nélküli

5

:

díj:

- Tervezési
- Kivitelezési koltség (+3% taľtalék
- Műszaki ellenőľi
- Közmű fejlesaési és egyéb hozzájáru|ási
- osszesen bľuttó (27yo

díj:

keľet):

4 000 000 Ft
384 000 000 Ft
4 000 000 Ft

díjak: 8 000 000 Ft
áłfáttarta|maző) 400 000 000 Ft

és felhatalmazza a polgármestert az adatlap benyújtásához sziikséges összes dokumentum
a|áírására,

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|7 . április 1 3.

2.

atámogatői okirat alt.ŕ;rźsát kcjvetően ahatáĺozat 1. pontjában meghatźrozott bérlakások
felújításával összefüggő műszaki tartalmú dokumentáció előkészítésévelmegbizza a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt..t és felkéri a polgármestęrt az eľre vonatkozó
me gállapo

Felelő

s

:

d

ás a|áírásár a.

pol gármester, Józsefu aro si

Hatćriđó2017 . junius

3.

3

Gazdálkodási Kozpont Zrt.

0.

ahatźrozat 1. pontjában szereplő ingatlanokat aberuhźnźts megvalósításatő| számított öt
évig az eľedeti renđeltetésnekmegfelelően hasznáIja, a létesítményeketnem szüntetheti
meg, azt a nemzęti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény (|.{vtv.) ľendelkezéseinek
megfelelően fenntaľtja és üzemelteti.

56

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 13.

4.

ahatátozat l. pontjában szeľeplő, atźtmogatźlssallétľehozott, illetve megszerzett vagyon a

illetve megszerzéstől szźtmitott tíz évig csak kérelemĺe,a

létrehozástól,

Belügyminisztérium előzetes jóvahagyásával és a szolgtitatási és egyéb kötelezettségek
źLtvá||a|tLs źLv a|,

átruhźz;ás ával ide geníthető el,

ill

etve terhelhető me g.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. április 13.

I)r. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy

a Képviselő-testtilet a határozatot 16 igen, 0 nem, 0

taľtózkodással

elfogadta.

9ZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATlľrIZAT ALHIZ unĺo s ÍľpTTSZóToB
HATAROZAT:
91ĺ20|7.

(Iv.13.)

16

IGEN

0

B

NEM

SÉGS ZÜKSÉGES
0

TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az egyes települési <lnkormányzatok feladatainak támogatźĺsa éľdekébentöľténő
e|oírányzat-átcsoportosításokĺól szóló 181812016. (XII. 22.) Koľmányhatátozat

a|apján adatlapot nyújt be a 400 millió forint összegű támogatás lehívásara az a|źlbbi
ö nko rmány zatí b érlakźlsok felúj ítás ára :
m2

szoba szám

komfoľt
fokozat

367391N1

37,f

egy

komfoftos

35923/N6

31

egJ

komfortos

Bezeľédju.6. 1. em.1.

346s3tN0

110

három

összkomfoľtos

Bezerédj u. 6. 3. em. 39.

346s3/N0

65,8

kettő

komfoľtos

Dankó u.7. fszt.7

35300/B/0

49,86

egy + tetőtér

Dankó u. |7. fszt.3lb

3s30stBt6

36,5

egy+fél

komfoľt nélkĹili

Dankó u.

3s30s/B/7

f4,3

egy

komfort nélküIi

ctm
Baross u. 28. fszt.

I

Baľoss u. 129. fszt. f

.

|7 . fszt. 4.

.

helyrajzi
szám

összkomfortos

57

Dankó

u.11.f.em.21.

35305/Nfz

38,

I

ęgy

komfortos

Diószegi Sámue| u. 7. l. em. 77.

358971N0

22,09

egy

komfort néIküli

Diószegi Sámuel u. |f . 1. em. f

3s976lNfl

39

kettő

komfort nélkü|i

.

Diószegi Sámuel u. |6. fszt' 2.

35978ĺN2

37,4

egy

komfortos

Diószegi Sámuel u.44lA.4. em.72.

360t81N',l5

43,7

egy

komfoft nélküIi

Dobozi u.17.1.em.22.

3s371tN0

f8,4

egy

komfoľt nélküli

19.

36048tN0

34,71

egy

komfortos

em. 30.

36048/N0

56,47

kettő

komfortos

3ss62tNfs

72,2

három

komfoľtos

II. János Pá| pápatér |4. 4. em. 33.

34760tN33

f8,8

egy

összkomfortos

József u. 47.4.em.3.

351591N32

42,6

egy

<isszkomfoľtos

József u. 55. fszt.

3srs5lN0

JL

.Ą

egy

komfort nélküli

36083/|ĺBlf9

55,88

kettő

komfortos

Kálvária u. f4. fszt. |ĺb.

36063tN3

38

egJ

komfoľtos

Koszorú u.23.3. em. 16.

3s267tN23

65,5

kettő

komfoľtos

358741N0

28,7

egy

komfort nélki'ili

3s874/N0

25,4

egy

komfort nélküli

Dugonics u. 11. l. em.
Dugonics

u.1l.f.

Hock János u.9. 2. em.

7

6.

.

Kálvária u.f|lb.3. em.

5.

::

Kőris u' 6. l. em. 9.

358901N9

59,5

kettő

komfortos

Kőris u. 9.3. em.34.

3607f1N34

53,6

kettő

komfortos

:

ł.

'ł

58

.:

Koris u. 28. fszt. 4.

359s9/N0

22,6

egy

komfortos

Krúdy Gyula u.9. fszt.6.

361161N6

45,6

egy + féĺ

komfortos

35534ĺN|f

37,6

egy+fél

Lujzau.8. fszt.3.

3s368tN0

26,9

egy

komfortos

Lujzau. 12. fszt.2.

353'.701Nf

-)f

egy

komfortos

Lujzau.2f . fszt.

3s4f4/N0

23,95

ew

komfortos

Lujzau.f3.1. em.24.

354391N24

36,6

ew

komfort né|küli

Lujza u.

3s437/Nf

5t

kettő

komfoľtos

3529f/N0

f8,22

egy

komfortos

llla.

3sf9ftN0

37,21

egy

komfortos

Masdolna u.12.l. em. 13.

35f92/N0

36,3

eg]

komfoľtos

Magdolna u. 12. 2. em. 42.

352921N0

29,68

egy

komfort nélküli

Magdolna u. \f . 3. em. 56.

3sf9ftN0

36,25

egy

komfort nélkĺili

Magdolna u.12.3. em. 60.

35f92/N0

30

eBy

komfoľt nélküli

35f92/N0

30

egy

komfort nélküli

35309ĺN0

46,7

egy

komfoľtos

3s309/N0

39,73

egy

komfoľtos

Magdolna u. 20. 3. em. 41.

353091N0

39,f5

egy

komfot nélkü|i

Magdolna u. f0. 3. em. 55.

353091N0/73

29

egy

komfoľt nélküli

3.

27 -f9 . fszt. f

.

Magdolna u. lf . fszt. 5.

Masdolna u. 12. fszt.

Magdolna

u.lf .3.

em.64.

Magdolna u.20. fszt. 4.
Magdolna u. f0. 2. em. f7

.

ťélkomfoľtos
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Masdolna u. ff . fszt.2.

3s31UN0

36,66

egy

komfort né|kü|i

Magdolna u.2f.fszt.3.

3s3t1lN0

f9

egy

komfort nélkiili

Magdolna u. 43. 2. em. 29.

3s4441N38

39

egy

komfort nélküli

Masdolna u.44.1. em.

353131N0

z5

egy

komfort nélküli

Magdolna u. 44.3. em. 19.

353741N0

33,3

egy

komfort nélkĺ.ili

Masdolna u. 44. 3. em.

3s3741N0

37,8

egy

felkomfortos

3s314tN0

f4,8

egy

komfort nélküli

Magdolna u. 44. 3. em. f3.

353741N0

f6,5

egy

komfort nélküli

Nagy Fuvaros u. 2/b. fszt.4.

3s057tNr0

22,79

egy

komfortos

Nagy Fuvaros u.2/b.2. em. 15.

35057tN22

24

ew

komfort néIküli

Nagy Fuvaros u. 5. fszt.

3503flN16

54,9

kettő

komfoftos

Nagy Fuvaros u. 5. l. em. 9.

3s032tN9

41,68

egy

komfort nélküli

Nagy Fuvaľos u. 12. |. em.If.

3506flN13

3f

egy

komfoľtos

Nagy Templom u. 5. fszt.7.

3s698/N0

f7,6

egJ

komfortos

Nagy Fuvaros u. f6l A. fsz

3s0821N0

34,f

egy+fél

komfort nélki.ili

Nagy Fuvaros u. 26lA. fsz 13.

3508fĺN0

26,1

egy

komfortos

Nagy Fuvarosu.26/A.2. em. 38.

3s0821N0

f7,l

egy

komfort nélküli

Népszínház u.16' 4. em.I/a.

34676tN70

38,i

egy

komfoľtos

Népszínház u. f5. fszt. f

347861N6

79

ketto

komfortos

Magdolna u.44.3.

5.

19

la.

em.fl

I

.

11
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35071tN37

32,',I

egy

komfoľtos

Práter u. 18. fszt.9.

3s664/N0

31,85

egy

komfoľtos

Rákóczi út 53. fszt. 6.

34640tNs

47,7

egy + fé|

komfort nélküli

346371Nr80

63,8

kettő

fé|komfortos

egy

komfort né|küli

Rákóczi ift 57.

1. em. 5.

(Luther u. lc)

Rigó u.4. l. em.5.

3s2r9/N5

Risó u. 4.2. em.9.

3sfr9/Nr0

34

egy

komfort nélküli

3sfr9tNt6

35,47

egJ

félkomfortos

35219/Nzr

26,72

egy

komfortos

38818/13/A/8

53,6

kettő

komfortos

36s4ftNfg

J ĺ)z

egy

komfortos

35|36ĺN|1

34,43

egy

komfort nélküli

35t36lNt4

f3,13

egy

komfort nélkiili

3s136/N33

f5

egy

komfort nélküli

Szerdahelyi u. 18.3. em.34.

35t361N34

26,5

egy

komfort nélküli

Szerdahelyi u. 18.3. em.35.

35t36lN3s

36

egl

komfort nélktili

Szerdahelyi u. 18. fszt.5.

35136/N6

23,s9

egl

komfort nélküli

3s728/401N27

51

kettő

cisszkomfortos

36109/N0

f3,8

egy

komfort nélküli

361.09tN0

24,1

egy

komfort nélküli

Szerdahelvi u. 18.

1. em. I

I

Szerdahelyi u. 18. l. em. 14.

Szigony u. 8.5. em.f5.
Tömő u. 56. fszt.
Tömő u'

6.

56'f. em.4l

61

t{

ew

komfot nélkü|i

1/l

ęgy

félkomfortos

3610TN0

39,4

ketto

félkomfortos

355811N0

43,f9

egy

komfortos

Vas u. 3.fszt.4.

36505tN11

69,11

ketto+fel

komfońos

Vay Adám u.6' fszt. 4.

3476f1N0

28

egy

komfort nélküli

Vay Adám u. 6. fszt. l3.

34762ĺN0

f|,01

egy

komfortos

Vav Adám u. 6. fszt.7.

3476f1N0

26,95

egy

komfort nélkü|i

Vav Adám u' 6.

1. em. 19.

3476f1N0

29,f

egy

komfort nélküli

VayAdám u.6. 1'em.f0.

34762tN0

27,3

ew

komfoľt nélküli

Vav Adám u. 6. 1 . em.ff

.

3476f1N0

)'7

ery

komfoľt nélki'ili

Vay Adám u. 6. l. em'3f.

34762tN0

f5,9f

eg]

komfort nélkĺili

3476f1N0

29,5

ery

komfoľt nélkü|i

347621N0

f5,84

egy

komfort nélktili

347621N0

25,18

egy

komfoľt nélktili

3476fĺN0

3r,78

egy

komfort nélküli

348171N0

50,8

egy

komfoľt nélküli

Tömő u. 56.2. em' 4f

.

36109lAĺ0

Tömő u.56.2. em.5f

.

361091N0

Tömő u. 60. I . em.ff

.

Vajdahunyad u. 8. fszt.f

.

Vay Adám u.6.f. em.43.

Vís u. 4.

1. em. l

l

az a|źhbi koltségme

go

szlással

1

5

:

díj:

Tervezési
Kivitelezési költség

(+3%tartaIékkeret):

4 000 000 Ft
384 000 000 Ft
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- Mriszaki ellenőri
:

díj:

díjak:

ä:#ľ.ľ,ii.."'J,T,,Ztr:f",łł,ľiÍÍłj'TTläl

4 000 000 Ft

.'ľ ľľ3ľľľ;l

és felhatalmazza a polgármestert az ađat|apbenyújtásához szükséges tisszes dokumentum

a|áírźsźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 13.
2.

atámogatői okirat a|áításźúkövetően ahatározat 1. pontjában meghatźrozott bérlakások
felújításával összefüggő műszaki tartalmú dokumentáció előkészitésévelmegbízza a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármesbrt az erľe vonatkozó
me

g ál l ap o d

ás aláít ásár a.

polgármester, Józsefu áĺ osi G azdálkodási Kozp ont Zrt.
Hataridő: 2017 .június 30.
Felelő

a
J.

s:

ahatározat 1. pontjában szeľeplő ingatlanokat aberuházás megvalósításától számított öt
évig az eređetiľendeltetésnek megfeleloen hasznźůja,a létesítményeketnem szüntetheti
meg, azt a nemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) rendelkezéseinek
megfelelően fenntaľtja és üzemelteti.
Felelős: polgármester
Hatźniďo: f0I7 . április 1 3.

4.

ahatttrozat 1. pontjában szereplő, atźlmogatźlssal létľehozott,illetve megszerzett vagyon a
létrehozástól, illefue megszerzéstől számított tiz évig csak kérelemľe,a
Belĺigyminisztéľiumelőzetes jőváhagyásával és a szolgá|tatási és egyéb kötelezettségek
átv źL||aIźLsáva|, źtrvhénásávalide geníthető el, i l l etve terhelhető me g.

Felelős: polgármester
Hatźriđt5:20|7 . április

4.

1

3.

G azdálkodást, Gazdasá gi Tá ľsasá gokat éľintő előteľj esztések

Napirend 4/1. pontja

Javaslat

a Coľvin Sétány projekt

keretszeződés ktiztis megegyezéssel

tti rténő |ezár ásár ől szó lĺó me gállapo dás mĺídosításár a
(íľásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺíľmesteľ

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy

a napiľenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzászó|ás, javaslat nincs, ęzért a napirend vitáját|ezźĄa, és szavazásra bocsátja ahatátozati
javaslatot.

63

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatźlrozat l. szźlmű mellékletét képező, a ,,Corvin Sétány projekt

keretszerződés kt;zös megeg,lezéssel torténő ĺezárásáróĺ szóĺó megállapodás 3. számú
módosítása'' elnevezésrĺ, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zĺ.-veI2014. szeptember l5-én
kötött megállapodás módosításźifurta|mazó dokumentumot és felkéri a polgármestert
annak a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hataľido: f0I7 . ápľilis 13.,hatźlridó az a|źirásra2}I7 . április 30.

2.

elfogadja a határozat 2. szám,ű mellékletét képező ,,Ingatlan Csereszerződés II/A,',
valamint a határozat 3. szźmű mellékletét képező ,,Ingatlan CseľeszeľződésII/B,'
elnevezésti dokumentumokat és felkéri a polgáľmestert azok a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . április

13

., hatarid ő az

a|źirásra 2017 . április

3

0.

és 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevétel _ önként
vállalt fęladat - 11603 cím felhalmozási bevételek - ingatlanok éĺtékesítésę
elofuźnyzatát 302.776'0 e Ft-tal, a működési bevételek - kiszám|ázott általános
forgalmi adó _ e|oirźnyzatát 66.890,6 e Ft-tal megemeli, ezzel egyiđejűlega kiadás _
ĺjnkéntvá|Ia|t feladat _ 11603 cím beruházások előirányzatát 369.666'6 e Ft-tal
megemeli.

3. a) ahatározatI.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi k<ĺltségvetésľőlszóló rendelet következő
módosításán á| a hatétrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) pont estében 2017.
kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapíd a, hogy

április 13., b) pont esetében a költségvetési ľendęlet

a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 14 igen, 0

nem,

2

tartózkodással

elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B sÉcszÜrsÉcps
FIATAROZAT:
2 TARTóZKODÁSSAL
O NEM
14IGEN
92ĺ20|7. (Iv.13.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatátozat 1. számt mellékletét képező, a ,,Corvin Sétány pľojeh
keľetszerződés közos megegłez.lssel torténő lezórósáról szóló megáĺlapodás 3. számú
módosítása,, elnevezésű, a Corvin Zrt,-ve| és a Rév8 Zrt.-ve|2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot és felkéľi a polgármestert
annak aláítására.

Felelős: polgármester
Hatttriđő 2017. április 13., határidő az a|źirásraT}I7. április 30.

2.

elfogadja a határozat 2. szźlmű mellékletétképezo ,,Ingatlan Csereszeľződés II/A',,
valamint a határozat 3. szźlmu mellékletétképezo ,,Ingatlan Csereszerződés II/B,,
elnevezésri dokumentumokat és felkéri a polgármestert azok a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 . április 13., hataridő az a|áfuźlsta20I] . április 30.

3. a) ahatározatI.

és 2. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevétel - önként
vállalt feladat - 11603 cím felhalmozási bevételek - ingatlanok értékesítése
eIóirányzatát 302.776,0 e Ft-tal, a működési bevételek _ kĺszám|ázott általános
forgalmi ađő_ e|őirtnyzatát 66.890,6 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a kiadás _
tinként vźi|a|t feladat - 11603 cím beruházások e|okźnvzatát 369.666.6 e Ft-tal
megemeli.

b) felkéri a polgármestert' hogy a 2017. évi költségvetésľől szóló ręndelet következo
módo sításán źňa határ ozatban fo gl altakat ve gye

f,r

gyel embe.

Felelős: polgármester

Hataľidő: a) pont estében 2017. április 13., b) pont esetében a kĺiltségvetésirendelet
következő módosítasa

A

9212017. (Iv.13.) számú batározat mellék|eteit

tartalmazza

a

jegyzőktinyv 2. számű melléklete

Napiľend 4ĺ2. pontja

Javaslat a Magyaľ Áilamĺ operaházza| kapcsolatos

dłintések

meghozata|ára
(Irásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgĺíľmester

Dr. Kocsis ľĺ.áúé
Napirend vitaját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.
Jakabfy Tamás

Az operával kapcsolatban a Fiumei úti helyiség az rendbęn van, hogy felajánljĺák' viszont az
Üľoi ĺt 16-18. utcai nagy teľülehĺ iizlethelyiség, nem biztos abban, hogy a ru|<tározás kellene,
hogy legyen a fü funkció, még akkor sem' hogyha kétszer próbáltfü kiadni és nem

jelentkezett a megfelelő béľlő, aki ki akarná venni. A megfelelő e|járás a kisebb helyiségekĺe
való darabolás lehetne. Aztmźr javasolta is bizottsági ülésen korábban.

Dr. Kocsis Máté

Azt javasolja viszont a Képviselő-testiilet számźra,hogy a Magyar Áľami operahźzfelújítása
a|att Jőzsefuaros onkormányzata a lehető legnagyobb mértékbentámogassa a zavartalan
mfüödést, allhoz pedig ez a helyiség kell. Megadja aszőt Vörös Tamás képviselőnek.
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Vtiriis Tamás
Aľľól nem is beszélve, ha valaki jáĺmár azvll1iuton, az látja, hogy sajnos merrnyi bezáĺt
üzlet van még mindiga gazđaságivá|ság vége után is az Üllői úton, tehát egyáltalán nem
biztos, hogy ezzel a megoldással ki lehetne adni, és bérlőt lehetne találni eÍTe a fe|adaÍra.Egy
funkciótlanul álló ingatlannak az éľtelmes hasznosítása mindenképpenaz onkormányzatnak a
feladata. Nyilván hogyha tud svájci győgyszertáľak fejlesztő rész|egéÍ'azIJ|Ioi útľavarázsolni
Jakabfy úr' akkor szóljon, de egyelőre nem jelentkeztek be.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy további kérdés,hozzásző|ás nincs, ezért a napiľend vitáját |ezárja, és
szav azásr a bocsátj a a hatfu ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Fiumei űt 7. szám a|atti,34594l0lN| helyrajzi
számu, 566 m" alapterületű, pinceszinti, alagsori és ftjldszinti, továbbá a 34594l0/B/I

he|yrajzi szźtmll',91 m" alapteľĹilettĺ, fijldszinti és I. emeleti nem lakás céljára szo|gáJ'ő
helyiségcsoport ingyenes használatba adásához a Magyaľ Áilami Operaház részére
2017. június 01. napjátóI hatźrozott időre, feltétel bekĺivetkeztéĺg,a felújított épület
hatósági haszná|atbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek hiźnyában a
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészénęk műszaki ź./tađásánaknapjáig,
de legkésobb 2018. december 31. napjáig, zenemuvészet működtetése és táncművészet
mfücidtetése elnevezésű közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási KözpoÍLtZtt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2017 .június 01.

ĺt

|6tB. szálm a|atti,36763l0lV48 helyľajzi
a Ęudapest VI[. keľület, Üuoĺ
számu,118 m, alapteľĹiletri, ftildszinti' nęm lakás céljaľaszo|gá|ő helyiség, továbbá az

2.) hozzájárut

Üuĺĺĺt 18. szám a\attí, 36764l0lNI he|yrajzi számu utcai bejaratú, füldszinti és
pinceszinti 756 m2 alapteľületű és a kizźrólag ebből a helyiségből megk<izelithető
3676410lN3 he|yrajzi számű,28 m2 alapteľiiletű, ftildszinti' nem lakás céljaľaszoIgá|ő
helyiségcsopoľt ingyenes használatba adásĺĺhoz a Magyar Áilami Operaház részéte
2017. június 01. napjátó| hatttrozott időre, feltétel bekĺjvetkeztéíg,a felújított épület
hatósági hasznáIatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjáig, ennek hiźnyában a
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészének mtíszaki átadźsáĺak napjźig,
de legkésőbb 2018. dęcember 3I. napjáig, zeneművészet mfüödtetése és táncmúvészet
mfüödtetése elnevezésű közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében.
Fel

el ő

s

: Jó z

sefu aĺo s i Gazdálko

Hatźrido: 2017 .junius

d

ási Kö

zp

o

nt Zrt. v agy ongazdálko dási igazgatő

0 1.

3.) felkéri a

Jőzsefvétrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) és 2.) pontja szerinti
hasznźiati megállapodások me gkötésére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatő
Hataľidő: 2017 .június 01.

66

4.) a) elfogadja aMagyar Állami

operahźĺzEľkel Színházának felajánlását, mely szeľint a
Színház á|ta| meghattrozott előadásokĺa a VIII. kerĹileti lakóhellyel rendelkezők tészére
kedvezményes jegy- és bérletárat biĺosít.

elfogadj a a Magyar Állami operaház fe|ajánlasát a határozat szerinti helyiségek
tekintetében a mindenkori közös költség és közüzemi díjak megťrzetésérevonatkozőarl a
haszĺá|at idejére.

b)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|1 .június 01.

Dľ. Kocsis ľIáté
Megállapítja, hogy

a Képviselő-testület a

hatźtrozatot 13 igen,

0

nem,

2

taľtózkodással

elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ S ZoToBB sÉcszÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
93t20r7. (rv.13.)
13 IGEN
O NEM
2 TARTóZKODÁSSAL
A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) hozzájárul a Ęudapest VIil. kerůilet, Fiumei űt 7. szám a|atĺi,34594l0lNI he|yrajzi

m" alaptertilettĺ, pinceszinti, alagsori és fiildszinti, tovźlbbá a 34594l0lBl1
helyrajzi szám,6, 9I m, alapteriiletű, füldszinti és I. emeleti nem lakás céljaľa szo|gá|ő
helyiségcsopoľt ingyenes használatba adásához a l''{LagĺaľÁllami operaház részére
2017. június 01. napjátó| hatátozotĺ időre, feltétel bekĺjvetkeztéig, a felújítottépület
hatósági hasznźiatbavételiengedély jogerőre emelkedésének ĺapjáig, ennek hiźlnyźhana
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészének műszaki túađásánaknapjáig'
szźlm,(l, 566

de legkésőbb 2018. decembeľ 31. napjáig, zenemuvészet mfüödtetése és tiíncművészet
műkcidtetése elnevezésű közfeladatok ellátásának elősesítése érdekében.
Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási
Hatándó: 2017 .június 0 1 .

igazgatő

a Budapest VIII. keľület, Üllĺĺĺt 1'6tB. szám alaIti,36763l0lV48 helyrajzi
számú, 118 m" alapteľĹiletiĺ, füldszinti, nem lakás céljára szo|gá|ó helyiség, tovźlbbá az
Üuĺĺĺt 18. szám alattí, 36764l0/N| he|yrajzi számt utcai bejráľatú, ft)ldszinti és
pinceszinti 756 m2 alapterületű és a kizarólag ebből a helyiségből megközę|íthętő
36764l0lN3 helyrajzi szźrrn,28 m' alapteľülettĺ, ftjldszinti' nem lakás céljaľaszolgáló
helyiségcsoport ingyenes használatba adásához a Magyar ÁIlami operahán részére
2017. június 01. napjátő| határozott időre, feltétel bektivetkeztéig, a felújítottépület
hatósági haszĺá|atbavételi engedély jogerőľe emelkedésének napjáig, ennek híźlnyában a
felújítást megtestesítő építésimunkálatok teljes egészének műszaki átadásának napjáig,
de legkésőbb 2018. december 3I. napjáig, zenemuvészet működtetése és tĺĺncművészet
mĺĺködtetése elnevezésű közfeladatok ellátásának előseeítése érdekében.

2.) hozzájárul
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2017 .június 01.
3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) és 2.) pontja szerinti
haszná|ati megál lapodás ok megkĺjtésére.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0I7 .jrinius 01.

4.) a) elfogadja aMagyar Állami operaház Erkel Színházának

felajánlását, mely szerint a
Szíĺlhtuáltal meghatározott előadásokľa a VIII. kerületi lakóhellyel ľendelkezőkrészére
kedvezményes jegy- és bérletárat biztosít.
ťe|aján|ását a határozat szeľinti helyiségek
és
kt'ztizemi
díjak megťlzetésére vonatkozőan a
a
mindenkori
kĺjz<js
koltség
tekintetében
hasznáIat idejére.

b) elfogadja a Magyaľ Állami operaház

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .június 01.

5. Va gyo n kezeléssel, vá

ros ü zeme|tetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napiľend 5/1. pontja

Javas lat a T íizfa|festésiPľo gľa m mĺído s ításár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmesteľ

Dr. Kocsis NIáté
Napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Simon György képviselőnek.
SÍmon Gyiirgy

népmesei motívumokat kell, hogy
tarta|mazzon, Józsefuarosnak semmilyen történelmi hagyomanya nincs ennek. Ha
Mezőkövesd írná eń. eIo, akkoľ értené.Nagyon sok jó tűzfalfestési pľojekt végeredményét
látta, ahol zöldfelületet źtbrázo|| de a leglátványosabbak azok voltak, amikor gyakorlatilag
egy tí,lzfa| egy utcaľész|etfoIytatásaként megjelenik, ahol nyitott ablakok vannak. Nem éľti,
hogy miéľtragaszkodnak a népmesei motívumhoz, vagy ha eľľekap magyarźnatot, akkor el

Egy kérdéselenne, hogy miért szükséges, hogy

tudja fogadni.

Dľ. Kocsis

N{.áté

Biztos gyerekkorában Képviselő uľ sok mesét, népmesétolvasott, nézett. Ez kellemes

emlékeket, meg éľzéseketkelt az emberekben, ezért egy szakmai típusúbeszélgetésnek ań.
lett a vége, hogy nem kubista mađźtrábtźnolásokatszeretnének látni, hanem olyan,
emberekből kellemes, jó emlékeket, vagy jó éľzéseketkiváltó' inkább a nyugalom felé vivő
ábtázo|ásokat, amik mesei, vagy népmesei motívumokból állnak. Egyébkénta meséket sem
ztrjet< ki a népnresékerr tul, sőt azokat arajzťĺImeket sem, bővíthetik ezt, csak kéľi,hogy ne
menjenek bele a vitába, mint például a Macskafogó, aminek a pľoducere Kunz Román, a
kerület kitĹintetettje és lakosa, halkan jegyzi meg. Vannak itt hagyományok' meg érdemeik

vannak a rnagyar rajzfi|m és mesevilágban. Népmeseiben nyilván kevés, de mindannyian
néztek ilyeneket. Egyébként eZ egy irány, van' aki mást választ, az erzsébetvárosiak is mást
választottak, hellyel-közze| azt, amit Képviselő uľ mondott, de ezt az iráĺýjavasolják. Nincs
különösebb oka, ez egy beszélgetésben így alakult ki, valamit csak kell festeni azo|<ra a
fa|aka, akkoľ legyenek kedves, jó szandékúdolgok, mintsem burkolt politikai üzenetek,
tĺíľsadalmiállrĺspontok, ffieg akármik. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
Dr. Erőss Gábor
Létrehozott a Testület egy Bizottságot, Munkacsopoľtot, amely el fogja bírálni ezeket a
tí,lzfalterveket.Ez a Munkacsoport kialakította-e a véleményét,vagyvolt-e módja kialakítani a
véleményétezze| az e|őteqesztéssel kapcsolatosan? Ez az egyik kérdése,a másik, érdekes
volt Polgármester úr váIaszában az az utalás a rajzfi|mekĺe, mert szerinte is mindannyiuk
fejében a magyaľ népmesékrajfilm-sorozat jelenik meg, amikor a népmesékképi v1lágźlra
gondolnak. Nem?

Dr. Kocsis Máté

Nem ezt mondta.

Dľ. Erőss Gáboľ
Azthitte, hogy aľra gondolt.
Dr. Kocsis

l&ĺáLté

Népmeséket, és rď1zťĺlmeket, nem a magyat népmeséket.

Dr. Eľőss Gábor
A Macskafogó szerinte is nagyon jó, csak az e|oterjesztés nem arrő| szőI, az e|őterjesztés
másról szól. Amit mondani akaľt, az az) hogy a népmesékképi világát annyira meghatáľozta
(legalábbis sokuk gyeľekkorában) a magyaÍ népmesék,Jankovics Marcell. Az a kérdése,
hogyha erre gondol a Tisztelt Előterjesztő, akkor azt jelenti-e, hogy Jankovics Marcell
gyakran igen pajzźn rajzait, képeit fogiák a tuzfa|akĺa festeni, vagy pedig eltérnek ęttő| az
thtźno|ási hagyomĺĺnýóI. Ha ezeket, akkor lehet, hogy jogdíj' nem tudja, hogy milyen más
kérdéseket vet fül, ha viszont eltéľnek' akkor nem azt fogjak látni, amiľe most gondolnak,
amikor szavaznak erről a javaslatról, mert szerinte ugyanazok a képek vannak mindannyiuk
fejében ezze|kapcsolatosan. Nem kĺĺtnémeg ennyire tematikusan, épp ezért, egyrészt,hogy a
Macskafogó is belekertilhessen, masrészt pedig azért, meľt hagyják meg a Munkacsopoľtnak
ezt a|ehetoséget.

Dr. Kocsis ľĺáté
Nincs Munkacsoport, Bíľáló Bizottság van. Megá||apítja, hogy további kérdés,hozzászőIás
nincs, ezért anapirend vitáját|ezźlrja, és szavazásra bocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a Józsęfuaľosi TrĺzfalfestésiPľogram pźiyázati felhívását,

valamint annak mellékleteit módosítja ahatźtrozat mellékletétképező ,,2017. évi Trĺzfalfestési
Pá|yazati felhívás''-ra és felkéri a polgáľmestert annak az tjnkormźnyzati honlapon és a
Józsefu áľos lapj ában v a|ő kozzétételére.
Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: akozzétételhatĺĺridejea döntést k<jvető 10 nap

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 13 igen,

0

nem,

2

tartózkodással

elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATI1)ZAT
EGY S ZERŰ SZoToB B s ÉcszÜrs Écps
^LH)Z
HATAROZAT:
O NEM
2 TARTOZKODÁSSAL
94ĺ2017. (IV.13.)
13IGEN
A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

a Józsefuárosi Tűzfalfestési Progľam pá|yázati felhívását,
valamint annak mellékleteit módosítja ahatfuozat mellékletét képező ,,2017. évi Tűzfalfestési
Pźllyźlzatifelhívás''-ra és felkéri a polgármestert annak az ĺjnkormányzati honlapon és a
Józsefu áro s lapj ában v a|ő kozzétételére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: akozzétételhataľidejea döntést követő 10 nap

A

94120|7. (IV.13.) számú határozat mellékletéta jegyzőkönyv

tartalmazza

3. számrĺ mellék|ete

Napiľend 5/2. pontja
Javaslat a ĺóxEsz módosításáľa

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis

lľĺ.áLté

Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy

a

napiľenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzászőIźts, javaslat nincs, ezért a napirend vítájat|ezźrja,és szavazásra bocsátja ahatározati

javaslatot.

A

Képviselő-testület úgy d<int, hogy felkéri a polgáľmestert, folytassa le a Józsefuáros
Kerületi ÉpítésiSzabá|yzatárő| sző|o 6612007. (XII.12.) ĺinkormányzati rendelet
módosításához szfüséges állami foépítészetieljárást a 38830/3 heLyrajzi szám,Ú telek építési
vonatkozóan.
helyére és a 14. $ (3) bekezdés előírásainak kiegészítéséľe
Felelős: polgáľmester
Hatfuiďo: 20|7 . ápľilis 1 3.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy

a Képviselő-tęsttilet a

hatźlrozatot 16 igen,

0 nem, 0

taľtózkodással

elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ S ZoToB B sÉcszÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
0 NEM
0 TARTóZKODÁSSAL
16IGEN
9st2017. (rv.13.)
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A

Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy felkéľi a polgármesteľt, folytassa le a Józsefuáľos
Kerületi EpítésiSzabá|yzatárő| szóló 6612007 . (XII.l2.) önkoľmányzati ľendelet
módosításához szfüséges állami főépítészetieljárást a 38830/3 helyrajzi szám.ű telek építési
helyére és a14. $ (3) bekezdés előírasainak kiegészítésérevonatkozóan.
Fęlęlős: polgármester
Határidő: 2017 . április

1

3.

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések
Napiľend 6/1. pontja
Javaslat házioľvosi szerződés megktitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis ľĺáLté

Napirend vitáját megnyitja. Megtt||apítja, hogy

a

napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|źts, javaslat nincs, ezétt a napirend vitájtĺIezárja, és szavazásra bocsátja ahatźtrozati

javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a Trident-Med Egészségiigyiés Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Taľsasággal (székhely:
1141 Budapest, Szilágysomlyó u.26. fsń.2., cégsegyzéksztlm:01 09 874105, adőszám:
13804385-2-42, képviseli: Dr. Biľkás Dóra ügyvezető) kötött, 20116. december 09. napján
kelt egészségügyi feladat-ellátasi szerzodést 2017 . május 31. napjźxa| közĺjs
mege gy ezés s e l me gsziinteti.
Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2017. április 13.

f.

egészségiigyi fęladat-ellátási szerződést köt Dr. Biľkás Dóra egyéni vállalkozóval
(székhely: |I4I Budapest, Paskál u. 19., nyilvĺĺntartási szćtm: 50996012., adőszám:
76809048-|-42) és az e||átźséľtfęlelős Dr. Birkás Dfua hźziorvossal hatźrozott, 2017.
junius 0|. - 20f6. december 3|. napjáig taľtó iđőtaľtaÍTffaahatźrozat I. szźlmű melléklete
szerinti szeruodésben foglaltak szeľinti tartalommal.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 31.

3

.

felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat I . és 2. pontj aiban meghatźrozoíIszeruodésęk aláitásźra.
Felelős: poIgármester
Hatĺáľidő: 2017. máius 31.

71,

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatźtrozatot 16 igen,

0 nem, 0

taľtózkodással

elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZóTO B B S ÉGS ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
0 TARToZKoDÁssAL
0 NEM
16IGEN
96ĺ2017. (Iv.13.)
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1. a Tľident-Med Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:
1141 Budapest, Szilágysomlyó l. 26. ťszt. 2., cégsegyzékszám: 01 09 874105, adőszám:
13804385-2-42, képviseli: Dľ. Birkás Dóľa ügyvezető) kötött, 2016. december 09. napján
kelt egészségügyi feladat-ellátási szerzódést 2017. május 31. napjával közös
mege gy ezés sel me gsziinteti.
Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I7. ápľilis l3.

2. egészségĹigyifeladat-ellátási szerzódést köt Dľ. Birkás Dóra egyéni vállalkozóval
(székhely: |I4I Budapest, Paskál u. 19., nyilvĺĺntartásiszám: 50996012., aďőszźlm:
76809048-I-42\ és az e||átásért felelős Dr. Biľkás Dőrahźzĺorvossal hatźrozott,2017.
junius 0I. - 2026. december 31. napjáig tartő ídőtartamÍa ahatározat I. számu melléklete
szerinti szęrződésben foglaltak szerinti tartalommal.
Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 201'7. május 31.
3

.

fętkéri a polgármesteľt a határozat

1

. és 2. pontj

aiban meghatározot1 szerzőđésekaláíľásáľa.

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő:2017 . május 31.

A

9612017. (Iv.13.) számú határozat mellékletéta jegyzőkiinyv

4. számű mellék|ete

tartalmazza

Napiľend 612. pontja
Köznevelési intézm ény átszerv

ezés ének vélem ényezése

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester
Santha Péterné- alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájttmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.
72

Komássy Ákos
Szeľencsére már csak az egyik ilyen igénnyel kell foglalkozni, ezt reltenÍően szerencsétlen
történetnek tĄa, a két legjobb iskolaľa jelentkezett be egy-egy olyan egyhtz, amelyeknek
Józsefvárosban nem sok híve van. Ráadásul az derült ki a folyamatában az egésznek, hogy a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus _ Magyarcrszági ortodox Exarchátusa igazából'
sem koncepciót, sem elképzelést,sem pénzngyi terveket nem fudott letenni arľa, hogy mit
Szeľetne, és hogyan szeretne aYajdźxal kezdeni. Lényegéttekintve csak ań' akarta kifejteni'
hogy eń. a he|yzetet. ami kialakult, egészen elképesztőnek tĄa, és azt kéri, hogy legyenek
szívesek, gyanítja, hogy nem a Klebersberg tankerületén múlik, hanem a Minisztériumon'
figyelmüket ftilhívni, hogy azért nem ĺártana, hogyha az onkormtnyzatnem az utolsók között
értestilne egy ilyen fenntaľtóváltási pľóbálkozásról. Tźlmogať1a az előterjesztést,ne támogassa
az onkormtnyzat a Vajda fenntartóváltását. (A háttérből beszéd haĺlatszik) Most az a
pľobléma, hogy hozzászó|t? Akkoľ elnézéstkér. Köszöni, akkor befejezte.

Dr. Kocsis Máté

Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor

Ez az

előterjesztés nyilván összhangban Van a szülők akaratával, ez jő, ezért nyí|ván
támogatandó, másrészt a szülők akarata elég egyértelműnek tiĺnik, az egylk iskolanál teljesen
egyéľtelmű, de a másiknál is egyéľtelműnektűnik, végső soron el is tekinthetnének ettől,
hiszen amúgy is a szülők ezt e||enzik. De ręndben van' erősítsék meg, mint a korábban nem
tĺímogatott hatźlrozati javaslata is erről szólt, hogy erősítsenek meg egy ilyen szándékot.
Másrészt felhívja aÍra a figyelmet, a bizottsági ülésen ezt megfette, hogy ez a ptob|éma
ismétlődni fog, ugyanis most ezek az egyházak, amelyek iskolakat akartak átvenni, ezek a
saját szempontjukból is ügyetlenek voltak, így nem csoda, hogy a szülők egyöntetű
ellenállásával ta|áIták szembe magukat, viszont ha jönnek olyan egyházak, amelyek
meggyőzőbben és ügyesebben érvelnek, akkoľ újra és újra fel fog meriilni ez a probléma.
Ugyanis a KLIK, és az állam alulfinanszirozza a közoktatást, az egyhźz;i iskolák
ťlnanszírozása sokkal kedvezőbb, így tehát évről-évreezzeI fogĺak szembesülni, hogy kerÍilet
kiilcinböző iskoláira benyujtják az igényfüet külĺinb<jzo egyházak, éS a szülők várhatőan a
következő alkalmakkor mźn megosztottak lesznek, hiszen jobban elő lesz készítve, nyilvĺín
tanulnak is ebből a kudaľcból. Igy felő, hogy megosztott sziilői kĺizösségek ügyében kell majd
kvźni igazságot tenni, miktjzben az onkormáĺyzatnak hatásköre nincsęn hiszen, azokat az
állam elvonta. Javaslata az, hogy közösen kezdeményezzenek, (Hangjelzéý van ilyen
önkormányzati jogköľ, jogszabály módosítást, hogy az onkormźnyzat lehessen ujta a
kĺiznevelésiintézmények fenntaľtóją és akkor. ..(A hozzdszólás többi része nem hallható)

Dr. Kocsĺs lĺ.álté
Megadja a szőt Simon György képviselőnek.

Simon Gytirgy
Természetesen egyetért a hatźtrozati javas|attal, igazźlből azt sem érti, hogy kerülhetett el
idáig, hogy mi az,hogy egy szervezet bejelentkezik, hogy ő majd a továbbiakban viszi eń. az
intézményt.Báľki bejelentkezhet egy iskola vezetésére,irźnyításttra? (A háttérből beszéd
haĺlatszik)
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
A vonatkozó jogszabályok ismeľetének hiányában, nagyon nehéz egy testületi vitćtt
lefolyatni. Először is igen, bárki bejelentkezhet. Másodszor a KLIK nem tud attól eltekinteni,
hogy az onkoľmányzatot is értesítse'de attól sem, hogy mást. Sőt attól sem, hogy ez milyen
sorrendben kell, hogy megtöľténjen. Harmadsoľban ĺem azért döntenek erről most, mert nincs
más dolguk, és úľijókedvĹikben azttalá|ták ki, hogy a szülők akaratátőI függetlenül hoznak
azért egy véleményezésidöntést, hanem jogszabá|y íľjaelő. De azért beszéljék végig alaposan
ezt az ügyet. Megadja a szőt Sántha Péternéalpolgáľmesternek.

Sántha Péterné

Erőss Képviselő úr mondandőjára reagá|, ő nem megosztani akarja az szi|őket, hanem
egyenesen szembefordítaní az onkormányzattaI, amikor azt javasolja, hogy ĺe hozzon a
Képviselő-testĺilet döntést. Igenis a szülok vtlrták,hogy az onkormányzatmllyentesttartással
viseltetik ez irtnt a megkeresés iránt, és egészen addig, amíg nem kaptak meg hivatalosan a

megkeresést' addig erről nem nyilatkozhattak, de azért magtnbeszélgetésekben megsúgta az
iskola sztilői közĺisségének,és tanźłiközösségének is, hogy az onkormányzat velük van, és
hasonlóképpen nem óhajtja Józsefuaľos iskoláit źúađni.

Dr. Kocsis

l/I.áúé

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ezzę| a konkľétdöntéssel egyetért, csak annyit szeľetne elmondani, hogy nem ennek az
egyhtnnak. akiről nagyon kęvęset tuđnak,és nagyon kevés híve van Magyarországon, đe

varĺrak olyan bevett töľténelmi egyházak, amelyeknek maĺ nagyon-nagyon ľégihagyományuk
vanaz oktatás terén. Tehát nem taľtja egy ördĺigtőlvaló dolognak, hogy egy egyhźz, akźlt egy
katolikus egyhźz átvegyen egy oktatási intézméĺlý,nem feltétlentil a legjobb iskolákkal kell
kezďeni, hanem van olyan iskola, ahol nagyon sok a hátrányos helyzetű diák, nagyon sok a
szociális és tanulási probléma, és talán ebben az iskolában tudnák kaĺnatońatni azt a
felgyülemlett oktatási tapasztalatot és lęlkiséget, hogy segítsenek a diakok tanulásában.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj1 a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
Dľ. Erőss Gábor
Kéri Alpolgármester Asszonyt, hogy ne hamisítsa meg a szavaít. Természetesen nem aľról
van sző, hogy ne véleményezhessék,hanem arľól van szó, hogy a szülők döntése, ü egy
sokkal erősebb jogkĺĺrjelen esetben, tehát fiiggetlenül az onkormźnyzat véleményétől,amit
megadhatnak, csak kár ekkora feneket keríteni, a szülők döntése az, ami perdcintő ebben az
esetben. Enől beszélt, nem másról, és természetesen a szülők dcintése, mivel szinte egyöntetű,
ezért egyértelmű a he|yzet. o nélkülfü, báľmit is véleményeznének,adott esetben még ha
meggondolnák magukat és támo gatĺtk is az egyhźĺziferrntaľtásba vételt, akkor is irreleváns
lenne ez a döntés, hogyha a szĹilők maguk 50 yo+I fü nem tźłmogatná. ( A hóttérből beszéd
hallatszik.) De, iľľeleváns lenne, de bizony. ( A háttéľből beszéd halĺatszik.) Kéri, hogy ne
hamisítsa meg a szavait, és ennek megfelelően természetesen, maga az e|őteqesztés
támogatható, kicsit tul van bonyolítva, és túl van irva, ahhoz képest, hogy nem az
onkormányzat đont,és a döntést a szülők voltaképpen meghozták. Másrészt viszont
foglalkozniuk kell azza| az általános problémával, hogy mivel az áI|ani iskolfüat kivéľeztetik,
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és a támogatásuk kevés, különösen az egyházi iskolákhoz képest, mivel az áIlami iskolákban a
tanszabadságot korlátozzák, és pont az egyházi iskolákban van szabad tankönywá|asńás,
szemben az á||ami iskolákkal, ahol megszüntették a szabad tankĺjnywá|asztást, ezért ez az
általános problémą ez továbbra is fennáll. Es előfordulhat még jövőre az is, hogy mondjuk a
katolikus egyhaz jelentkezik be valamelyik ilyen iskoláén' és akkor lesz majd az, hogy
megosztott |esz a szülők közössége, meľt továbbra is az egylk feltik azt fogja mondani,
(Hangielzé'ý hogy maradjon minden a régiben, a másik fele pedig azért, meľt egy egyhźľ,i
iskolát jobban ťlnanszitoz az źi|am, majd támogatni... (A hozzászólós tobbi része nem
hallható)

Dr. Kocsis M:áúé
Előszĺjr is beszéljen egy htĺlggyel, ugyan nem sokkal, de mégis egy idősebb hölggyel
tisztelettudóbban. Ez az első kérése,a második az, hogy amit hallottak, az egy szociológus
véleménye jogi kérdésekľől. Az ahelyzet, hogy a sztilők még nem hońák meg a döntésiiket.
Nagy magabiztossággal kissé előređőlve elmondhatja ezt, de nem hozták meg a dtjntésfüet.
HaľmadsorbaÍL az onkormĺányzatnak akkor is dĺjntésikötelezettsége van, hogyha a szülők
meghozták, nem hozták meg' bármilyen döntést hoztak. Ez egy jogi kérdés.Mit nem értenek
ezen? Melyik része nem világos? Az oktatásra vonatkozó kirohanásaikat nem tekintik a
napirend részének, mert most csak a határozati javaslattal kapcsolatos döntést kell
meghozniuk. A jĺivőbeli felelmeivel kapcsolatban peđigkészítsenelőterjesztés a Képviselő
ur. Sokáig létezett Magyarországon olyan politikai erő, amelyik állandóan a jövőtől való
rettegésben öltött testet. Nózi, és hallgatja a Képviselő tľat, és kíséľtetiesenemlékezteti az
egykori SZDSZ-nek a bizonyos képviselőire, akik állandóan rettegtek, hogy jĺlvőre mi lesz. E
ttĺĺgybankészítsenelőteľjeszést, most nem eľről đöntenek. Megadja a szőt Komássy Ákos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Két dolog kéľtszót, mégiscsak je|ezní szerette volna, hogy érti, hogy k<izjogilag aktuális,
hogy ebben a véleményezésbend<intést hozzanak, azért tett fel már 3 képviselői kérdést
vaľosbizottsági Ĺiléseken ezzel kapcsolatban, meľt ennek az ügynek az ę|ókészületei maľ
zaj|ottak huzamosabb ideje, de a lényeg az,hogy hozzanak benne egyéľtelmű álláspontot. A
másik, amire ftjl akaľta hívni a Íigyelmet, hogy bár nem az onkormĺínyzat az iskolafenntaľtó,
de azzaI fontos foglalkozni, ami egy kíséľőjelenségevolt erĺrek a bepróbálkozĺísnak, meľt a
Vajda ugyan a keriilet egyik legjobb iskolája, de Szontágh Pál visszavonulása óta szépen
lassan, fokozatosan azért egyre rosszabb bőľben van, és rengeteg olyan probléma van, tudja,
hogy ľészben segített mĺíľmost is az onkormźnyzat, és nem az onkormányzat elsődleges
felelőssége, mert nem az onkormanyzat azintézményfenntartó, de érđemesazokľól az aptó
pľoblémákĺólbeszélni, aminek tucatjai, vagy milliardjai adott esetben ľontjfü a légkört egyegy iskolában. Ennek a kihasználásara is volt egy kísérleta fenntartóváltás ęlőkészítése
kapcsán.

I)ľ. Kocsĺs M:áLté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitźlját|ezźlqa.Előszöľ
dr. Erőss Gábor módosító javaslataľól döntenek miszerint: ,,AZ onkormanyzat
kezdeményezze arlnak a jogszabálynak a módosítását, amely az iskolak fenntartásaľól szól,
aképpen, hogy az iskolak fenntartói az önkormźnyzatok legyenek.'' Kezđeményezzenek-e
ilyet? Szavazásra bocsátja a javaslatot.
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Megállapítja, hogy

a

Képviselő-testület a javaslatot

5 igen, 10 nem, 1

tartózkodással

elutasította.

9ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvtsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ S ZóToB
HATAROZAT:

5IGEN

97ĺ20|7. (Iv.13.)

10

Bs

NEM

ÉcszÜr
1

S

ÉGES

TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úg1,, dant, hog,, nem.fogadja el dľ. Erőss Góbor javaslatát, meĺy szerint
az onkormányzat kezdeményezze annak a jogszabálynak ą módosítását, ameĺy az iskolák

fenntartásáról szóĺ, aképpen, hogl az iskolákfenntartói az önkormányzatok

ległenek.

Dr. Kocsis M.áLté
Szavazásrabocsádaazęrędetíhatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1) nem támogatja a Vajda Péter Ének-zenei Altalanos és Sportiskola (székhely: 1089

Budapest, Vajda Péter u. 25-29., oM azonositő: 034931) fenntartói jogának ź./iadtsź./-a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus - Magyarországi ortodox Exarchátus
(székhely: 1055 Budapest, Váci u. 55. Il|.,nyllvántartási szám:0000812012) rész&e a
20|7l20I8. tanévtől.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. ápľilis 13.

2) felkéri a polgármestert,

hogy tájékoztassa ahatźlrozat 1.) pontjában foglaltakról a BelsőPesti Tankerületi K<izpontot.
Felelős: polgármester
Hatźndó: 2017 . ápľilis 20.

Dr. Kocsĺs lfiĺáté
Megállapítja, hogy

a Képviselő-testiilęt a hatáĺozatot 16 igen, 0 nem, 0

tartózkodással

elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZoToBB s ÉcszÜrs ÉGES
HATAROZAT:
9812017.

(rV.13.)

16IGEN

o

NEM

O

TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) nem támogatja a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola (székhely: 1089

oM azonosítő: 034931) fenntaľtói jogának átadtĺsát a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriaľchátus Magyarországi ortodox Exaľchátus
Budapest, Vajda Péter u. 25-29.,

(székhely: 1055 Budapest, Váci u. 55. V1., nyilvántaľtási szám: 00008/2012) részérea
2017l20I8. tanévtől.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . április

l 3.

2) felkéri a polgármesteľt,

hogy tájékoáassa ahatźrozat 1.) pontjźhan fogIaltakĺól a BelsőPesti Tankeľületi Ktizpontot.
Felelős: polgármester
Határidŕĺ 20|7 . április 20.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat az tinkormányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzáféľésének
biztosításáľa
(írasbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
Sántha Péterné- alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájat megnyitja. Megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás

Az

eloterjesztés targyával és hatźlrozati javas|atával egyetért, meg fogja szavazni. Amire
szeretné ftlhívni a figyelmet, hogy ezeket a gondolatokat minden más területére be kellene
csempészni az é|etbe, sőt még igazából a kerületen kíviilre is be kellene csempészni'
konkĺétanarra gondol, hogy a budapesti közlekedés is legyen akadálymentes, mondhatja a
Keleti pályaudvart' amely egy nagy lépcsősorral kezdődik, oda is ki lehetne alakítani rámpźú.
De, ami a legfontosabb, hogy a budapesti felújítások, a 3-as metľó felújításamindenképpen,
minden állomása akadálymentes legyen. Reméli, hogy minden érdekelt a kerĹiletbő| ezt egyéb
más forumokon hangoztatni fogia.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

PĺntéľAttila
Visszatérvę az akadźtlymentesítésekĺe,amiľől mźr a költségvetési döntések kapcsĺínbeszé|t,
hogy a felújítlísokná|a jźrdaszigeteknek a besüllyesztését a kivitęlező legyen szíves jól
megoldani, ne maradjon néhĺánycentis magasabb perem. A másik gondolata az, aĺni
Jőzsefvárost is érinti, meľt Józsefuiĺľos területén is áthaladnak a BKV-nak a jáľmtĺvei, és
bizony-bizony nagyon sok jáľmű nem akadálymentesített,tehát kerekesszékkel, babakocsival
a fe|szál|źls nem megvalósítható, és vannak olyan menetrendek, olyan viszonylatok, ahol
óľánként k<jzlekedik egy villamos, ami akadálymentesített. Aľľaszeľetné felhívni a figyelmet,
(Polgĺírmesteľ ur a Fővaľosi Közgýlés tagia is) hogy a BKV legyen szíves betaľtani annyiban
a menetrendjét, hogy a szőban foľgó akadálymentesített villamos az akkor érkezzen, ne 20
perccel később, mert aki babakocsival kimegy, és csak az akadá|ymentesített villamosra fud
felszállni, az késik 20 percet, akáľmiért. Tudja, hogy sokba kerülnek a villamosok, de ha miĺr
van' és néha képes egy ilyen akadálymentesített villamos jarni az adott útvonalon, akkor az
legyen pontos. Az akkor étkezzeĺ,amikor a menetrend előírja.
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Dr. Kocsis Máté
Rendben. Megállapítja, hogy további kéľdés,hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját
Iezttrja, és szavazásra bocsátja ahatfuozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1)

támogatj a afogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése éľdekébena
Budapest Józsefu aľosi onkorm ányzat á|taI szeruezett ľende zv ények előkészítésekorés
lebonyolításakor a fiz1kai és infokommunikáció s akadálymentesítés me gval ó sítását.

Felelős: polgármester
Hataridő: z0|7. ápľilis 13.

2) felkéri a

Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. ígazgatóság elnökét, hogy a Budapest
Józsefuarosi onkormányzat tita| szervezett rendezvények esetében az 1000 fo a|atti
tervezet| látogatói létszám esetében alakítsa ki az előzetes rcgisńrźrciős rcĺdszert az
akadálymentesítési igény felmérése érdekébenés a regisztrtit |átogatők rész&e igény
esetén biztosítson segítot, mentoľt, technikai eszkozt; az 1000 fot meghalađőtervezeti
látogatói |étszámű rendezvények esetében előzetes regísztráciőtő| fiiggetlenül a
rendezvény előkészítése,a helyszín berendezése, a tömegkezelési útvonalak kijelölése
sorĺán a helyi vagy otszágos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetekkel folyasson
egyeztetést.
Felelő

s:

Józsefu áro s Közö

sségeiértNonpľ oťtt Zĺt. igazgatő ság elnöke

Határidő: 2017. április 13.

3) felkéri a polgármestert, hogy folýasson egyeztetéseket a keľületi kĺjznevelési
intézményekkela fogyatékosságügyi éľdekképviseletiszervezetek bevonásával a
fogyatékossággal é|o személyek elfogađásáĺaiľányuló érzékenyítoprogľam keľĹileti
bevezetésére, amelynek célcsoportja az óvodai, általános iskolai, valamint kozépiskolai

korosztály.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 201'7 .június 30.

Dr. Kocsis ľIáté
Megállapítja, hogy

a

Képviselő-testĹilet

a

hattttozatot 15 igen,

0 nem, 0

taľtózkodással

elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIsBro
A HATAR oZ ATH)ZAT ALH) Z EGY S ZERÚ SZóToBB s ÉcszÜnsÉcp s
HATAROZAT:
0 NEM
0 TARTóZKoDÁSSAL
15IGEN
99ĺ2017. (IV.13.)
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A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1)

támogatja a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése érdekébena
Budapest Józsefuárosi onkormtnyzat áIta| szervezett rendezvények előkészítésekor és
lebonyolításakor aťlz1kai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 13.

2)

felkéri a Jőzsefvźros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság elnokét, hogy a Budapest
Józsefvárosi onkormtnyzat źita| szervezett rendezvéĺyekesetében az 1000 fo aIatti
tervezett |źŃogatői |étszźlmesetében alakítsa ki az előzetes regisztráciős rcnđszertaz
akadálymentesítési igény felmérése érđekében
és a ľegisztrtit lźńogatők részéreigény
esetén biztosítson segítőt, mentort, technikai eszkon; az 1000 fot megha|adő tervezett
|átogatői létszĺmúrendezvények esetében előzetes regisĺrációtól függetlenül a
rendezvény előkészítése,a helyszín beľendezése, a tömegkezelési útvonalak kijelölése
soľán a helyi vagy oľszágos fogyatékosságügyi érdekképviseletiszervezetekkel folytasson
egyeztetést.

Felelő s : Józsefu aro s Kĺĺzĺissé geiért Nonp r oťlt Zrt. igazgatő ság elnöke
Hatlíľidő: 2017. ápľilis 13.

3) felkéri a

polgiírmestert, hogy folytasson egyeztetéseket a kerĹileti kĺlznęvelési
intézményekkel a fogyatékosságĹigyi érdekképviseleti szervezetek bevonásával a
fogyatékossággal élő személyek elfogađástlra iľányuló érzékenyitőprogram kerületi
bevezetésére, amelynek célcsoportja az óvodai, általános iskolai, valamint kĺĺzépiskolai

korosztály.
Felelős: polgáľmester
Hattriďő: 20|7 .junius 30.

Dľ. Kocsis l.Iáté
Tíz perc sziinetet rendel el.
Szünet

7. Egyéb előteľjesztések
Napirend

pontja
Tájékoztatő a ktizľend, kiizbiztonság témában lefolytatott konzultáció
eredményeiľől és az eddig megtett intézkedésekľől

711.

(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
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Dľ. Kocsis M:áté
Szóbeli előterjesztés polgármesteri oldalľól. Rĺjviden szeretné fe|vázo|ni, hogy állnak a
konzultáció kapcsán. A józsefuarosiak körében a kcjzĺend, közbiĺonsággal kapcsolatos
témában konzultációt folytattak le. A válaszađás határideje februáľ 15. volt. osszesen 11216
kitoltött kérdőív keľiilt vissza az onkormányzat tészére.A konzultáció eredményét
osszegezve a kcjvetkezőket tudja elmondani. A boltok éjszakai ĺyitvahrtása kapcsán eltérőek
az arányok a külĺjnb<jző vaľosrészekben élők kcjzött, de mindenhol tĺibben vannak azok,
akiket zavar a korlátlan éjszakai nyitva1artźĺs. A pontos számokat, illetve az ezze| kapcsolatos
prezentáciőt megküldik a képviselőknęk egy ppt-ben, tekintettel ana,hogy ma ebben úgysem
hoznak d<jntést, csak tájékoztatja mindenről a képviselőket' Tovább menve' a pľoblémás
területeken a váIaszađők 2l3-a szerint zavarő a lakókörnyezetfüben működő vendéglátó
egységek korlátlan éjszakai nyitvatartása. Tízbol hét józsefuĺírosi egyetért azza|, hogy az
éjszakainyitvatartásokľa vonatkozó szabá|yokat valamilyen módon szigorítani kell, ennek az
irćnyát még meg kell vitatni értelemszenĺen. Szintén több mint 2l3-a a vá|aszadőknak azt
mondja, hogy bizonyos itt élő embeľek nem megfelelően viselkednek, sem a Lakőházakban,
sem a parkokban' sem a jéúszőtereken. Itt is további szabtĺIyozźlskidolgozása válik majd
sziikségessé.A jôzsefuárosiak tĺjbb mint 2l3-a szeretné, ha az onkormtnyzat segítenéa
|akőházak rendjének és nyugalmáĺak a fenntaľtását. Ez vo|t az a pont, amikor azt monđták,
hogy a Iakőházak mfüödésébe nem szólnak bele' nincs ott semmi keľesnivalójuk
önkormányzatként, a lakók meg tudják źllIapítani maguk is, hogy milyen szabályok mentén
akarnak egyiitt élni egymással. Csak akkor nyújtanak szabá|yozási segítségetezekben a
kérdésekben, amikor ők maguk ezt kérik, ęz talźn egy helyes hozzáźtl|źsis a dologhoz. A
legmagasabb tĺĺmogatottsága az a kĺizösségi együttélésre vonatkozó szabá|yozźls
szigorításának volt. EZt több mint 80 Yo-a szerctné. Ez is külonbĺjző részekből áll, majd ezt is
ismerteti a konzu|táció során, amiket a váIaszadők saját váIaszaikban is felttintettek. 2017.
március 23-án és 29-én a lakossági konzultáció eľedményételső ktjrben osszegzo fórumon a
kerületi Renđőľkapitĺĺnyságmunkatársai, a civil szetvezetek, az egyházak képviselői' és a
Polgármestęri Hivatal illetékes szakmai egységei részt vettek. Az érintett önkoľmányzati
rendeletek módosításának kidolgozása ťo|yarĺlatban van. Eredeti terveik szerint a mai ülésen
ez meg!árgyaItsra kerülhetett volna, de azért nem kerĹilt, mert ez jőval átfogóbb, meg
nagyobb téma ahhoz, hogy ezt kapkodva siirgősséggel behozták volna, úgyhogy vagy egy
rendkívÍili tilést fog javasolni ez ügyben, vagy a következő rendes testületi ülésre el tud a
javaslattal készülni a Hivatal. Továbbá azt is gondolja, hogy a Magdolna negyedi idoközi
vá|asztást is illendő megváľni, mert az ottani képviselőnek is számítarĺa a véleménye ebben a
vitában. Nem világos, és ez jogszabályi éľtelmezésikérdéseket, meg vitát vet fel, hogy ha
szigorítanak is, és a Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy nyitvatartási koľlátozást vezetnek be
akármilyen teľületén az é|etnek, akkor mi újság vaÍI a dohányboltokkal. Azt az egyenlőtlen
versenyhelyzetet nem szeľetné tĺámogatni, nem is tudná támogatni, hogy a dohányboltokon
kívül mindenkiľe, ha hoznak szigorubb szabáIyokat, vonatkozzon, a dohanyboltľa viszont
nem. Ez egy jogszabály-értelmezési kéľdéstvet fel, mellyel kapcsolatban még egyeztetéseket
kell lefolytatni, mint ahogy a vendéglátős szęrvezetekkel, illetve civil szeľvezetekkel is
egyeztetni szeretne. Továbbá olyan társashazi képviseletet végző szakemberekkel, akiknek
egyrészt iranyadó a véleménytik ebben, másrészt jelentős tapaszta|attal rendelkeznek a|lhoz,
hogy a társashźzi együttélésszabźiyafua vonatkozó új szabtiyozźlst hitelesen és jól
véleményezhesse. Abban is nagyon megfontoltan kell eljárniuk, hogy miként tesznek
külĺinbséget a boltok és a vendéglátóipari egységek nyitvatartźtsi szabályozása között.
Megkértékaz összes többi kerületi ĺinkormányzat szabá|yozását. Annak is zajlik egy
áttekintése, összehasonlítása, tehát budapesti viszonylatba illeszthető szabźiyozást
szeľetnének. Illetve, nagyon fontos, hogy az esetleges szigorítássa| ne hozzanak senki

vállalkozót olyan helyzetbe' legyen az uz|et., vagy vendéglátóhely tulajdonosa, ami ránézve
aránytalan szigorítás, és a vállalkozásának a fenntarttlsát nehezíti. Mindemellett figyelembe
kell venni avá|aszadók, a több mint 1I ezet vá|aszađőjelentős részénekálláspontját is, ami
nem kis szám, ha megnézik akár csak a választások részvételi arźnyát. Látszik, hogy olyan
problémával állnak Szemben, ahol valamilyen döntést, szigorítást. hozni kell. Ennek a
mértékét,és a módját nagyon kapkodónak taltotta volna, hogyha ma hiányos egyeztetéssel
behozzák, úgyhogy ezért, most csak eú. a szőbe|i tájékoztatót terjeszti a képviselők elé. A
csendľendelet tűnik ta|án a legnehezebb Ĺigynek. Ennek avitáját most nem is nyitná meg. A
közĺisségi együttélés alapvető szabályaiľól szóló rendelet vonatkozásában olyan felvetéseket
tettek az itt élők, mint például a sz1lźrd buľkolattal el nem látott lakóházak e|őttĺ terület
tisztántarÍása, tehát nem csak a jźtrđatakarítás,ami jelen pillanatban is feladatként jelentkezik,
hanem a szi|áĺd burkolattal el nem látott terület, ami a ház előtt van. Továbbá érdemes
megfontolás tźrgyává tenni kĺjzterületen illegális falľagaszok, hirdetmények eltávolításának
hiányában a bírság lehetőségét. Ez kĺilönös tekintettel a mostani vá|asztási kampĺínyban is

indokolt lehet. Nem tartja ízlésesnek,hogy valaki a vadonatúj és ragasztat|an
villanyoszlopokat kente cissze leszedhetetlen és eltávolíthatatlan legalábbis kulturáltan
eltávolíthatat|an, ragaszokkal. Felmerült, hogy kisboltok esetén az uz|et tizemeltetőinek a
bejaĺat mellé 50 liteľes hulladékgýjtő edényt kell elhelyezniük, illetve az iz|etbő| származő
csomagolóanyagot jól |áthatőan az utcáról be kell gyújteniük. Egyá|ta|án ez a
csomagolóaÍľya1hogy keľül azutcźra, azttudja,hogy nem az onkormányzathordja oda, mert
ennek uttnajáĺt. Felmertilt javaslatként, amit szintén kér, hogy a képviselők fontoljak meg a
kĺivetkező időszakban, hogy szőrakoztató kereskedelmi vendéglátóhelyek üzemeltetői kell-e
hogy ellássfü belső hangszigeteléssel a vendéglátó egységet. Felmerült a galambetetés
problémája is, mint ťertozésthordozó á|Iat egy helyre vonzásának a pľoblémája. Különös
gondot okoz ez jźńszőtéren'gyerekek közelében. Kisgyeľmekes szülők panaszkodnak erľől.
Nehéz kéľdés,érdemes ezen gondolkodni. Felmeľült az ebtartások körének kérdése' külĺjnös
tekintettel arra, amikor jźttszőtérengyeľekek ktjzelében pőrźz nélkiil sétáltatják a kutyfüat, és
ez rlem minden sziilőben vált ki pozitiv érzéseket, sőt egyfajta félelmet vált ki a gyeľekek
vonatkozásában. Azt is látni kell, hogy sok itt lakónak, egyedül élő időseknek a kutyája
mégiscsak olyan táľsa, akihez komoly érze|mi kĺitödése van. Figyelembe kell itt emocionális
szempontokat is venni' ezért egy nehéz tarsadalmi kérdésselállnak szemben. Egyeztetne majd
olyan szeľvezetekkel is akiknek van ez irźnyű tapasztalafuk' illetve azzal kapcsolatban is
megkérték már más önkoľmányzatok ottani szabá|yozźlsźú.Bevezetésre kerülne, hogy 15
napon belül a kdzteľÍilet-foglalás Lejźlrtát, vagy a befejezést követően a koaeľület eredeti
állványozásra, jźlrdára <jmlĺjtt
á||apotát helyre kell állítani. Gondol itt az építkezésekĺe,
festékĺe,vagy akáľmilyen olyan károkozásra' aminek a helyreállítását joggal várhatja el nem
csak az onkormanyzat, hanem az ott lakó ęmbeľek is. Komoly gondot okoz a visszajelzések
a|apjźn, amivel sajtóban is találkozhattak mźr, a szökőkutakban való fiiľdőzés, mosás, vagy
źi|atnak a fiirdetése, itt leginkább a sajtó által idézve a II. Janos Pál pápa tér lehet
mindenkinęk az emlékeiben, đęa Ktt|vať'a téren is elő-elő szokott fordulni. Erdemes
foglalkozni vele. Az ivókutak, meg szĺikőkutak vize nem is nagyon alkalmas vegyi
összetételét tekintve, majd Pintér Attilát eľľől'megkérdezík,hogy abban baľki fiirdőzzon, és
nem is ez ennek a cé|ja, és sokakat eZ zavar. Erdekes felvetés, ami jelentős támogatottsággal
bír, ajátszótereken az eszkozokhaszná|atáva| kapcsolatos. Kialakításkor gyermekek számáta
Iętt tervezve, és abban a méľetben.Rengeteg jelzés van, hogy ezt nem az a korosńá,|y
haszná|ja, akinek készült. Felmerült, hogy bizonyos korhatár 14 év, vagy 16 év ťolött egy
gyerekek szétrnźlra készítetthinta hasznáiata az normźiisnak fogható-e fül' vagy pedig
szabáIyozźlsra szorul. Logika van benne, hiszen nem felnőtteknek építették,egyrésń. elveszik
a helyet a gyerekekto|, mástésń. nem biztos, hogy az ő súlyukra, az ó alkatukľa van kialakítva,

foglalkozni kell a kérdéssel.A társasházakon belüli világból kaptak arra javaslatot, hogy
bizonyos időintervallumokban, munkanapokon este 19:00 és ľeggel 8:00 kĺjzött, illetve
szombaton reggel 9:00 óra előtt és 16:00 után, munkaszüneti napokon és vasárnap pedig
egyáIta|án ne lehessen zavarő tevékenységetfolýatni, például fiiľdoszoba felújítást.Azt
gondolja, hogy ez életszerű javaslat. Valószínűleg ebben az igyben is döntést kell hozni.
Továbbá gyakori a társashźzakon belĹili szeĺ.nyeződés eltávolítása. Valamclyik szomszćd
lomtalanítás' vagy lakásfelújítás után a sitt hordása kĺjzben elszórja a kĺjzĺjshasznáIatu
területeken a szemetet, vagy a sittet, vagy kifolyik a festék. Ha ilyen történik, akkoľ amak az
eltávolításáľól kcjteles legyen gondoskodni. Nyilván ezeket, amiket mondott' atársasházaknak
kell meghozniuk, ezeket a szabá|yokat, ennek a behrtatására ott kell állni az

önkormĺĺnyzaÍnak attnsasházak m<ĺgött, tehát szabtt|yoztlst igényel. Ugyanígy felmerült, hogy
a lakásszámot fel kell túntetni a társashtnakban. Gondot okoz egyébkénta postának, a
nyomozóhatóságnak, aZ onkormányzatnak, állami szerveknek, de sokszor még a
szomszédoknak is, hogy ki hányas ajtó mĺlgott lakik. Erdemes ezzel fog|alkozni, jelentős
költséget nem terhel senkire, mert szélsőséges esetben egy filctollal is fel lehet ezt ttintetni.
Felmeriilt, hogy a ttttsasház képviselete, illetve a lakásszövetkęzet elérhetősége fel legyen
tĺintetve ahźzbaĺ,eń\ehet támogatni. A közös képviselőket a társasházvá|asĄa' tehát eleve
javasolja, hogy úgy szerzođjenekvele, hogy mindenki tudja, hogy ki az, mi az elérhetősége,
ha szĹikséges, e taľgyban az onkotmányzatis állást foglalhat egy szabáIyozás keretében. Ezek
azok a csomópontok, amikĺől még zaj|ik a gondolkoďás. Az ügy kényesebb, vagy nehezebb
tésze az az éjszakai nyitvatartás, hogy ott ne okozzanak nagyobb ktlrt a válIa|kozásnak, mint
ami indokolt, ugyanakkor aZ ott élők nyugalmát tudjak biztosítani. Nagyobb konszenzus
alakult ki a közĺjsségi egyiittéléstilletően. Sok felvetés első Ŕlnézésreis logikus. Köľülbelül
eń. tewezték a szabźůyoztĺsbafoglalni, de további egyeztetések is szfüségesek mindehhez,
ezértnem keľült ma idę az eĺĺő|szóló komplett írásos anyag.A napiľend vitáját megnyitja.
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
EmlíteĺePolgármester lJr, hogy volt az egyeztetés, kettő is két különbcizo napon. Nagyon

öriilnęk neki. Aĺ is említette, hogy a Magdolna negyed új képviselőjét is illendő meghívni, de
az egyeńetórę azokat sem hívták el, akik itt vannak és képviselnek. Tehát ezt nem is érti, és
nem tudja, hogy gondo|ták a*., hogy a képviselők ne legyenek meghívva, és ne tudjanak
hozzászőLni. Utana még hivatkozzák is, hogy volt kettő i|yen egyeztetés. Alláspontja szeľint
ilyen nem volt, mert oda a józsefuaľosi képviselőket meg kellett volna hívni, ha már nem
egyeztették le előtte az iđopoĺtokat,meg a témźlkat,szerinte kifejezetten a képviselők
profiljába vágott volna, hogy ezen ńszt vegyenek, és hozztsző|hassanak, hogy erről mit
gondolnak. Sajnálja, hogy nem kaptak meghívót, és erről csak utólag értesülhettek.

Dľ. Kocsis Máté

Vaĺl egy rossz híre. Egyetlenegy

tarsadalmi egyeztetésre sem szoktfü meghívni a

képviselőket, de rosszabb híre, hogy a szakmaiakľa sem' tehát mielőtt a képviselők elé kerül
egy képviselő-testületi anyag, azt ĺagyon sok ember előtte źúnézi,véleményezi.Nem csak a
Hivatalban, hanem ha olyan azugy, máshol is. A végső döntést hozzák meg a képviselők. A
varosvezetés előkészíti az anyagot, a döntéshozo meg a Képviselő-testület. Nem tudja
éľtelmezni Képviselő úr kĺitikáját. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Ie|zi, hogy ha mát többszĺjr szőba keľiilt az, hogy szociológus' a kérdőív készítésaz egy
szakma' és a szociológusok értenek hozzá, úgyhogy ha legközelebb konzultációt szerveznek,
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akkoľ forduljanak hozzá bizalommal, ugyanis sugalló kérdéseket nem éľdemes feltenni. Ha
onĺ'k tényleg kíváncsiak az emberek véleményére,akkor máshogy kell kérdezni. Szívesen
elmondja, mert az egyetemeken is hosszú kurzusokat tartanak erről, ha legközelebb, ha
tényleg kíváncsiak az embeľek véleményéreés nem csak elmondják, hogy megkérdezték őket.
Most hallhatták, hogy a szóbeli egyeztetésre nem hívták meg a képviselőket és az embeľeknek
meg sugalló kérdéseket tettek fel. Szerinte ęz nem alkalmas aľľa,hogy meg1udják, mi az
emberek véleménye. Konkrét felvetése is volna, ez a megértéstszo|gźllja, hogy a
filozófiájukat megéľtse.Amikor aľról beszélnek, hogy a szőrakozóhelyek és vendéglátóipaľi
helyek nyiwatartását adott esetben kor|źltoznák, fe|tételezi azéĺt,mert gondot okoznak
magyaľul a kocsmából kijövő hangoskodó részegek például. Ebben az esetben miért nem a
részegre vonatkozik a szabáIyozás' aĺni egyébkéntmát van, tehát miért kell a filrđovízze|
együtt a gyereket is kitinteni. onmagában az) hogy egy baráti táľsaság ita|ozik, az nem
probléma. (Hangielzéý A pľobléma az,ha utána felverik a kĺĺľnyék
csendjét, tehát, hogy nem
lehetne-e a szabá|yozást oly módon... (Hozzászólás többi része nem hallható)

Dr. Kocsis Máté
Nincs még ilyen szabá,|yozáso nem tudja, miből idézett. Megadja
képviselőnek.

a

szót Pintér Attila

Pintér Attila
Erőss Gábornak annyit mondana, hogy valószínűleg itt anól van sző, hogy ez az iú
szabźiyozás a probléma gyĺikerétszeretné mérsékelni.A ľészegek a kocsmákból jönnek ki,
tehát, ha nem taľthat nyitva sokáig a kocsma, akkoľ nęm lesz részeg ember az utcźtn későn
este, és nem fog zavatt kelteni, meľt ĺinmagźtbane|ég, (A hóttérből beszéd hallatszik) azért
előfordult. Plusz a zźrt helyen való dohányzás ti|tása okozza ezt a ptob|émát, mert jelentős
szźlmu dohiínyos, aki elmegy kocsmába, aZ az utcán kénýelen dohányozni, és k<izben
beszélgetnek, akaľ késő este ĺs, de ezze| együtt azzalnem ért egyet, hogy a veĺdégltttást olyan
mértékbenkellene koľlátozni, hogy ellehetetlenítse a vendéglátóhelyeket. Tehát meg kell
próbálni egy olyan rendszert kitaliílni, hogy a vendégek ne zavaqźk az ítt é|oket. A közösségi
egyĹittélés normáinak a szigorításával maximálisan egyetért, llľ-hát ez a Jobbik szavazőinak ís
az e|vźnźsa,meľt sajnos sokan vannak azok, akik nem tartjfü be a köztjsségi együttélés
normáit. BźIÍaztnem tudja, hogyan lehet megoldani, hogy a tarsashazakban az onkormányzat
valamilyen módon az egyutté|ést szabályozza. Erről' kapnak majd valamilyen anyagot, meľt
ezt a Po|gáľmester ur említette, de a tźnsashźzaz magźnteruLet. (Hangjelzés) Akkoľ majd
folytatja.

Dľ. Kocsis

lMĺáúé

Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

Danada.Rĺmán Edina
A Kormrínyhivatallal ttibb kĺirben egyeztetíek ebben a táĺsashźzas kérdésben,és affa a
konszenzusos álláspontra jutottak, hogy amennyiben a társashazak hźzirendben megtiltanak
valamilyen magatartást, akkoľ akĺĺľannak az onkormźnyzat rendeletében lehet érvéný
szerezni, tehát olyan magataľtásokat, amit egyébként a ttrsashźz tilt, de ő nem tudja
szankcionálni, ott léphet be az onkoľmányzat csak addig, amíg atársasház nem engedi, lehet
ezt szankcionálni.

Dr. Kocsĺs ľ{.álté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Akos
Kciszĺjni Polgáľmester úrnak a tájékoztatást, csak azt kéri, hogy ermek a kérdőívnek az
cjsszesítését,hogyha írásban is megkapnák, az segítene, hogy hogyan készüljenek ftil a
maj dani előterj esztésekľe.

Dr. Kocsis Máté
Említette a Képviselő-testĹiletnek, atájékońató ismertetése elején, hogy az ezze| kapcsolatos
Ppt formátumú kis produkciójlkat azt elkiildik a képviselők számźtra, ahol a konkrét számokat
majd láthatjfü. Megadj a a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A kutyapiszok kérdésévelis foglalkozna, bár ezt tĺjbbször is említette, hogy sok itt élőnek
probléma, hogy akik kutyát tartaĺak, azok olyaĺ módon tartjak a kutyát, hogy a kutyapiszok
mégis valamilyen módon ott marad a közterĹileteken. Azt gondolja, hogy ezt ttgy lehetne
mérsékelni,hogy egyrészt nagyobb szárrlban helyeznek el gffitőedényeket, valamint
valamiféle infoľmációs kampaný folytat az onkormtnyzat, hogy a kutyát tartók, azok tényleg
taľtsák be ezeket a szabá|yokat, illetve az utcákat gyakrabban kell takaľítani,akáľ a megfelelő
eszközĺjket be kell szerezni. Még egy gondolata van a játszóterekkel kapcsolatban, azt a
felnőttek is használjfü, itt nagyon gondosan kell eljáľni a szabźiyozással, mert a gyeľekekkel

egytitt járnak felnőttek is játszótéren, a szülők, ezze| nem lepett meg senkit, és gyakĺan esetleg
úgy tűnhet, hogy magát az eszkozthasznáIja egy felnőtt, de ez azértvan, meľt a gyereke utĺĺn
mászott ftil a mászókaľa, vagy akárhova. Vagy egy nagyon kicsi gyerekekkel a sztilő egyiitt
tud hintĺŁni, tehát ne zĄźlk ki a szülőket a jźttszőterekĺől.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Nem hangzott eI ilyen. Még egyszer mondja, döntést sem hoztak ilyet. Nem szęretné azt
olvasni, valamilyen libeľális poľtálon, hogy kitiltották a szülőket a játszőterckľől, meľt nem
hoztak ilyen dĺintéseket. Továbbította a képviselőknek azokat a felvetéseket, amelyeket az ítt
élők tettek megfontolásľa. Nyilván nem ezekľe a rendkíviili élethelyzetekľe gondol, amikor
olyan t<jrténik, hogy egy kisgyerek ottmaľad a mźszőka tetején és nem tud lejönni. Aľra
gonđol,amikor gimnazisták, vagy maradjanak anná|, hogy középiskolás korúak attól
fuggetlenül, hogy hĺínyadikbajámak éppen, tehát egy bizonyos kor ft)lött, az iskola után
ellepik ajátszőtereket, ott elfoglaljak ajátszőeszköztiket és a kisgyerekes szĹilők nem férnek
hoizźl azo|<hoz, mert ők iilnek a hintában, ők ülnek a libikókan, és nem tudja hol. Úgyhogy a
probléma fennáll, a megoldásźĺanemtettek javaslatot, úgy}'ogy korai még felháboľodĺi ezen.
Ennyit r<jvidęn atźĄékoztatőrő|, anapirend vitáját|ezárja. Ugyis a Képviselő-testtilet elé keľĹil
még tételesen ez M :jlgy, az egyeztetések lefolytatásátva|, a képviselőket illető egyeztetést
pedig úgy hívjak, hogy bizottsági ülések, mind a két Bizottságnak szükséges |esz eú.
meg!átgyalni, illetve képviselő-testületi ülés. Aki ęzen túl is szeľetne egyeztetést, az forduljon
bízalomma|hozzájuk'

Napiľend 7ĺ2. pontja
Javaslat ktirzeti megbízottĺ iroda kialakításáľa, míĺkiidtetésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmesteľ
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Napirend vitájźúmegnyitja. Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|źls, javaslat nem volt, ezél1 a napirend vitáját lezárja, és szavazásľa bocsátja a
hatttr o zati j avas I atot.

A Képviselo-testület úgy dönt' hogy

1.

a Budapest VIII. kertilet, Gutenbeľg tér 3. (hĺsz. 36657l0lV44) sztlm alatti ftjldszinti
helyiségben körzeti megbízotti irodát alakít ki, melynek berendezési eszközeire és
tźxgyaira L.468,0 e Ft-ot biĺosítaz áIta|tnos tartalék terhére' valamint a helyiség 2017.
évi kozizęmi kciltségeire 210'0 e Ft-ot biĺosíta 11602 címen tewezett. dologi kiadások
terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201,7. április 13.

2.

az I. pontban foglalt helyiség kozilzemi ktiltségeinek fedezetére _ <jnként váIIaIt feladat 20l8-tó1 tartós kd,telezettséget vállal hatáĺozat|an időre évente 360,0 e Ft összegben az
onkormĺĺnyzatsajźúbevételei terhére.
Felelős: polgármester
Határidő : 2 0 1 8. évtőI a

3.

tźltgy év i kĺiltségvetés készítése

a) az I. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíadás 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalékon be|i| az általános tarta|ék_ kötelező feladat _ eloirtnyzataről' 1.468'0
e Ft-ot átcsoportosit a kiađás11601 cím - ĺjnkéntvállalt feladat - felhalmozási
e|őirányzatára.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a 20ĺ7. évi költségvetésről szóló rendelet következő
a hattlrozatbarl
módosításánál, valamint 2018-tól a tźngyéviköltségvetések készítésénél
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: a) pont esetében 2017. április 13., b) pont esetébęn a20|7. évi költségvetés
következő módosítása, valamint a mindenkoritárgyévi kĺiltségvetéskészítése

4.

ahatározat 1. pontja szerint kialakított helyiséget és a berendezési, felszerelési tźrgyakat
(l.468,0 e Ft tisszegben) hatźlrozat|an időre, ingyenesen, mely egyben közvetett
tĺímogatás, a Budapesti Rendőr-főkapitanyság használatába adja és felkéľia
po l gáľme st ert az eľre vonatk o ző hasznźl lati me gál l ap o dźs a|áir ásér a.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. iúnius 01.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 15 igen, 0 nem,

0

taľtózkodással

elfogadta.
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A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.

a Budapest VIII. kerület, Gutenbeľg tér 3. (hľsz. 3665710lA144) szźlIrl alatti földszinti
helyiségben körzeti megbízotti irodát alakít ki, melynek beľendezési eszkĺjzeire és
tárgyaira I.468,0 e Ft-ot biztosít az áItalános tartalék teľhére, valamint a helyiség 2017.
évi kozuzemi koltségeire 2I0,0 e Ft-ot biztosít a 11602 címen tervezett dologi kiadások
terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. április 13.

2.

az I. pontban foglalt helyiség közüzemi költségeinek fedezetéľe _ önként vállalt feladat 2018-tól tartós kcjtelezettséget vźi|a| határozat|an időre évente 360'0 e Ft összegben az
onkoľmán y zat saj át bevétel ei terhére.
Felelős: poIgáľmester
Hataĺidő : 20 1 8. évtől a ttĺrgyéviköltségvetés készítése

3.

a) az I. pontban foglaltak miatl- az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékonbeliil az általános taľtalék- kĺjtelező feladat _ elófuányzatárő| 1.468'0
e Ft-ot átcsoportosit a kíadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási
e|őirényzatáĺa.

b) felkéľia polgáľmesteľt, hogy a 20|7. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
a határozatban
módosításánál, valamint 2018-tól a tárgyévi költségvetések készítésénél
foglaltakat vegye

fi

gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a) pont esetében 2017. április 13., b) pont esetében a20|7. évi koltségvetés
kcivetkező módosítása, valamint a mindenkori taľgyéviköltségvetés készítése

4.

ahatfuozat l. pontja szerint kialakított helyiséget és a berendezési, felszerelési tfugyakat
(1.468,0 ę Ft tisszegben) határozatlan időre, ingyenesen, mely egyben közvetett
támogatás, a Budapesti Ręndőr-fokapitányság haszná|atába adja és felkéri a
po l gárme st ert az erre vonatk o ző használ ati me gál1 ap o dás a|áír ásár a.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .június 01.

Napirend T13.pontja
Javaslat a 2017. évľevonatkozőan igazgatási szünet elrendeléséről szóló
zati r end'elet mó
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
4 | 20

|7 . (II. 09.) tinkormán y

d os

ításár a

Dr. Kocsis M.áté

a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|ás, javaslat nem volt, ezért anapiľend vitáját|eztĄa, és szavazásra bocsátja a 2017.
évre vonatkozőaĺ igazgatási sztinet elrendelésérő| sző|ő 4l20I7. (II.09.) önkormĺínyzati
ľendelet módosításáró l szóló rendelet-terv ezetet.
Napirend vitáját megnyitja. Megá||apitja, hogy

86

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a I4l2017. (Iv.l3.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.
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xÉpvrsuoVIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľxonľĺÁľyza.ľ
RENDELEľÉľa. 20Í7.
TESTÜLEľnľBx 14ĺ20|7. (Iv.13.) oľronľĺÁľyzĺ,ľr
nvnn voNATKoZóAN IGAZGATÁSI SZ{JNET ELRE,NDEI,nsnnol szoro
RE,NDELET MoDosÍľÁsÁnól
4tf0|7 . (II.09.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr
Napiľend 7ĺ4. pontja
Javaslat a Polgáľmesteri Hivatal Szervezeti és Műktidési Szabályzatának
módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté

Napirend vitźIjźúmegnyitja. Megállapítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászőIás, javaslat nem volt, ezért a napirend vitáját |ezárja, és szavazźĺsrabocsátja a
hattr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.

jőváhagyja a PolgĺĺrmesteriHivatal a határozat mellékletétképezo, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Mtĺködési Szabályzatát 2017. május l-jei hatályba
1épéssel.

Felelős : polgármest et, jegyzo
Határidő: 2017. május 01.

2.

felkéri a polgáľmestert és a jegyzot ahatźtrozat 1. pontja a|apjan a Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezetí és MfüödésiSzabá|yzatánaka|áfuására,
Felelős : polgáľmest er, jegyzo
Hatáľidő: 2017. május 01.

Dr. Kocsis N.ĺ.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatétrozatot 13 igen,

0

nem,

2

tartózkodással

elfogadta.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.

Polgármesteri Hivatal a határozat mellékletétképező, egységes
szerkezętbe foglalt - Szervezeti és Működési SzabáIyzatát 2017. május l-jei hatályba

jóváhagyja

a

lépésse1.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hataľidő: 2017. május 01.

2.

felkéri a polgármestert és a jegyzőt ahatározat 1. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MűködésiSzabtl|yzatánaka|áírásźlra.
Felelős : polgármest er, jegyző
Határidő: 2017. május 01.

A

89If0Í7. (Iv.13.) számú határozat mellékletéta jegyzőktinyv 5. számú melléklete
tartalmazza

Tájékoztatók

'

Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi határozatok
végľehajtásáľĺíloaz e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az önkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészénekpénzpiaci j ellegíĺlektitéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Tájékońatók közĹil egy van' a Iejárt határiđejíitestületi hatźlrozatok végrehajtásaľól szól. A
napiľend vitáját megnyitja. Napiľend vitźiź.l'lreztlrja, szavazni nem kell róla.

Felvĺláeosítás kéľés
(szó szerinti leiľatban)

Dr. Kocsis ľ[.áté
Ülésĺintvégéna megszokott rend szerint képviselői kérdések következnek. Eľőss Gáboré a
szó. Paľancsoljon!

ž:

Dr. Erőss Gáboľ
Köszöntjm a szőt, két kérdésemvolna, az e|ső az, hogy bár Polgármester úrnak rossz a
véleményeaz tljságírőkľól, de talźn a kormánypárti Magyar Iđőkből idézhetek úgy, hogy ne
legyen az,hogy aztmondja, hogy valami...
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Dr. Kocsis Máté

Azt mib ő| idézte, ho gy nekem

ľo SsZ a vél eménye m

az q ságíľókľó l ?

Dr. Erőss Gábor

Hát néha tesz megjegyzéseket.

Dľ. Kocsis Máté

Hát hogyha hazudnak, jó hogy szővá teszem.

Dr. Erőss Gábor
Akkor most a kormánypárti Magyar Időkből iđézek:,,Házmesteľlakások kiutalását követően
több tizezer' de volt, akitől több sztzezer forintos összegeket kért VIII. keľĹileti
magánszemélyektől....................................................
Balogh István Szilveszter, aki januárban Kocsis Máté kerületi
polgármester felszólítására mondott le önkormányzati képviselői mandátumáÍő|." Tarlós
István közölte, miután ttĄékońatták őt, lemondatta az Igazgatő Tanácsban betöltött eln<jki
megbizatásáról is, satöbbi. Feljelentés sztiletett az igyben. Azt szeretrlém kéľdezni,hogy a
Magyar Idők pontosan szĺĺmol-ebe az eseményekĺől? Éshogyha igen, akkor on mikoľ
éľtesült arról, amit a lemondott fideszes képviselő, akinek a lemondása kĺlvetkeztében időközi
vźĺ|aszttĺsLesz a Magdolna negyedben, hogy mikor értesült arľól, hogy ez a ťldeszes képviselő
ilyen dolgokat csinált? Kcjszĺinöm.

I)r. Kocsis Máté
Előszöľ is több újságíró barźúomvan, mint onnek va|aha lesz. Nekem semmi gondom az
újságíľókka|, azo|<ka| van gondom, akik nęm azt írják le, ami történt. Ilyen hangulatkeltéSből,
mint ahogy on is fogalmazott, tehźúakik így egy-egy valótlan állítás kapcsán tett kĺitikrám
után teljesen hidegvérrel, nyílt tekintettel annyit képesek mondani, hogy én utáIom az
újságírókat. Ez péIđáulprobléma, ha újságíró lenne, akkor onnek is szóvá tenném, hogy én
ilyet nem mondtam sose. Azt nem szerętem, hogyha valótlanságokat írogatnak, hangzatos
címekkel, hogy tĺibb legyen a reklámbevételiik, meg a pénzük a sajtótermékeknek. A feltett
kéľdésrepedig már váIaszoltam szintén a sajtóban, ezek ilyen legendfü. En ań' tudom rcividen
onnek elmondani, hogy semmilyen bizonyitást ezek az állítások nem nyeľtek, semmilyen
Balogh István Szilveszter képviselő úmak volt
bizonyítást nem nyertek, AZt tudom, hogy ............................................
valamilyen vitája magźnszemélyekkel, amit én is először mástól hallottam, hogy egyáltalán
van ilyen, egyszer rźkérdeztem, mondta" hogy igen, vannak különbĺjző vitái, mondtam, azért
egy képviselőtől nem szerencsés, úgyhogy gondolkodjon el. Megkérdeztem, hogy érint-e
önkormányzati igyet ęzek a vitiĺk, azt monďta, hogy egyet se. Tudomásunk szerint sem érint
egyetlen önkormĺínyzati lJ;gyet' úgyhogy a magaffI részérő| ezt magánemberek vitájĺának
fogtam füI, ezt le is nyilatkoztarl sok helyen. Az,hogy valójában mi toľtént,aľľasemmilyen
bizonyítékot soha én nem |áttam, a sajtóban tett állításokat ekképpen megeľősítęni nem
tudom. Az onkoľmányzatot, amiért én felelek, ań.nemérinti, egyebekben meg nem szeretnék
ezze| fog|alkozni. En soha semmilyen konkĺétmegcáfolhatat|an bizonyítását ezeknek a
sajtóban megjelent állításoknak nem láttam' ÍIem tudom, hogy van-e, ha van, akkoľ is ftjnnáll,
amit mondok, soha eggyel sem találkońam. Magánemberek kĺjzti vitás helyzetről van szó,
ami egy képviselő életébennem szerencsés, egyébkéntitt vagyok kénýelen elmondani azt is,
Balogh István Szilveszteľ képes volt
hogy azért annak mégiscsak van némi jelentősége, hogy .........................................
levonni a következtetéseket, és le is vonta. Tehát ťe|fedezte, hogy mi a pľobléma, le is vonta a
következtetéseket, és vállalta a következményeket. Nem emlékszem például aľ:a, hogy a
Molnaľ György levonta volna a
Horváth Aladaros lakás-mutyi után...................................
botrányos......................................
kovetkeztetéseket. Ez a|apvetően kül<jnbońeti meg a két közĺjsséget egymástól, de ebbe a
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vitába nagyon SZíveSen belemegyek onnel, csak nem most. Komássy Ákos képviselő úréa
szó. Paľancsoljon!

Komássy Ákos
Köszönöm
szépen. Polgármester úr, egy kérdésemvan' én informá|isarl azt a tájékoztatást
kaptam, hogy a Józsefuáľos újság főszerkesztője arua tęÍt ígéretet,vagy azt vetette fĺjl
kérdésekľe,hogy az idok<'zi képviselővtiasztást mege|oző lapszámokban mindegyik
képviselőjelöltnek biaosítja az egyeĺ|ő arányu bemutatkozás lehetőségét. E|.hez képest a
Józsefizáros újság az i|yen explicit kampanyát reprezentá|ja az A|po|gármester asszonynak,
szerintem itt ĺisszekeveredik a kampány meg az ő hatalmi poziciőja kicsit. Kéľdésem,hogy
kívánjak-e, vagy kívánja-e az iĄság az iigyben termi, hogy az újság legalább egyszer
ugyanolyan megjelenési feltiletet biztosítson a többi jelöltnek, mint az Alpolgármester
asszonynak. Kĺjszĺjnĺim.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté

A közhiedelemmel ellentétben újságszerkesztési kéľdésekkelnem foglalkozom' meg fogom
keresni a ftĺszerkesńő wat. Egyébként,amit most mondott, az az On véleménye,a Fővárosi
YáIasztási BizotÍság, miután az onök pártja e tĺĺrgybanbeadvánnyal fordult oda, mást
mondott, tehát nyilván komolyan kell venni a kéľdést,,de mégiscsak a keľület
alpolgáľmesteréről varl sző, aki a komplett humán ágazatért felel. Evek óta a humán ágazatban
rengeteg dolog torténik, az Alpo|gźlrmester asszony rendkívül aktív, és minden rendezvényen
ott van, és gyakľan szerepel az iĄságban. Egyébként,ha visszalapozza M egy éwel eze|őtti
lapszámokat, ugyaneń. fogja kcjrtilbeltil látni, amit most lát. Nem tudom, fontos dolog nagyon
a Magdolna negyedi időközi vá|asztás, de aZ Alpolgáľmester asszony attő| még
Alpolgríľmester asszony és végzi a munkáját, amiről az iĄság a saját szerkesztési rendje
szeľint fudósít. Egyébként pont az onĺ'k jelciltje az, akinek tizszet akkora médiafelület jut,
mint az Alpolgármester asszonynak. ( A hóttérből beszéd haĺIatszik.) Hátha nincs jeltiltjük,
akkor miért érdekli ezazegész. Akkor menjünk tovább. Jakabs Képviselo úr, paľancsoljon!
Jakabff Tamás
Köszönĺjm szépen. Polgáľmester ur említette, hogy mennyiľe különb az ontjk politikai

családja, mint a másik, gondolom, akkor is Komássy ,Úr&a céIzott,hźńakkor én mondok egy
olyan ügyet, aholmind a két politikai család...

Dľ. Kocsis M.áLté
onkoľm:ínyzati igyben kérdésttehet fel a Képviselő tĺr. Ez a mufaja a mostani napiľendi
résznek.

Jakabff Tamás
Jó, hát ez önkormányzati ügy, meľt éppen most említette Polgáľmester úr, hogy az

Alpolgármester asszorLy az alpolgĺĺrmesterivolta miatt szerepe| aziĄságban, akkor is, amikor
óvodásokkal fényképezkedik. Eĺ aŻ, szeretném elémi, hogy egyik józsefuaĺosi szülőnek se
kelljen soha többęt azza| szembesülnie, hogy politikusokka| |tíya az iĄságban, vagy az
interneten a gyeľmeke fotóját megjelenni, meľt t<jľténetesen onöknek sem tetszene, hogyha
Józsefuárosnak más vęzetése lenne, és az onĺjk gyeľmekei éppen az adott más piíľtbatartoző
polgármesteĺľel' alpolgarmesterrel fotóztatnák, ezze| szerintem Önök is egyet fognak tudni
érteni. Ugyanis a sziilők ĺem azétt ađjákbe a gyeľekeket az ővodába, hogy politikusokkal
jelenjenek meg az újságbaĺl, hanem azétt, mert az óvoda kĺjtelező. Tehát elég sokan vannak
onĺjk között, a képviselők kĺlzött is, akik ilyen szituźrciőba keveređtek'az az érdekessége
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ennek aZ esetnek, hogy amikor én kikértem a szülők beleegyező nyi\atkozatát, utźlna
szakmányban még az ővodźlkban iratták még a|á ezeket a papírokat (Hangjeĺzés)és az e|telt
pár nap után sikerü|t ezeket nagyjábőIbeszeręzni.

Dr. Kocsis

Mi

M:áLté

a kérdése, Képviselo úľ?

Jakabfy Tamás
Enazt szeretném kérdezni Alpolgáľmester asszonytól, hogy ...
Dr. Kocsis Máté
Tőle nem tudja, tőlem tudja megkérdezni. Nekem tegye ftjl a kérdésétl.( A háttérből beszéd
hallatszik.) Éfteftem, a jegyzokonyv szźmára ugy sző| a kérdés,hogy megszüntetjiik-e ezt a
gyakorlatot. Tájékońatom a Képviselő-testületet, hogy Képviselő úr e tárgyban nemĺégiben
Jegyzi5 asszonyhoz foľdult' ahol alaposarl átbeszé|ték ezt az igyet, rosszabb ahe|yzet, |eírta
Jegyzó asszony ahelyzetet. Továbbra is azt mondom, hogy nem foglalkozom újságot érintő
kéľdésekkela kcjzhiedelemmel ellentétben, de amit legyzó asszony nekem mondott' az egyik
az, hogy a szülőktől a beleegyezo nyi|atkozat rendelkezésre áll. A másik, hogy roppantul
elkeserednék és nem javasolnám még a szabadság engedélyezésétsem az Alpolgármester
asszonynak, hogyha oktatási ügyekéľt felelősként nem venne tészt aktívan az ővodák
életében.Nagyon-nagyon összevesznék ve|e, az Önök fejében még mindig nem vá|t szét az

ügy, hogy akármelyik alpolgáľmester hivatali,váIasztot1közhivatali foállású feladatait e||ttí,a,
nem politikusként van jelen egész évben csomófele rendezvényen' meg egyeztetésen, ez a
munkája, el kell menni itt, ül egyébként az ővođák közĺisségének vezetője, ó maga is keresi
sok ügyben az Alpolgármesteľ asszoný, vannak megbeszélnivalók, rendezxények, amiken
egyébként, hogyha az onkormźnyzat magas szinten nem képviselteti magát, az egyfajta
megséľtéseannak a kclzosségnek. Báľki is az onkormźnyzat vezetése, azt ęgy intézmény, meg
egy közösség, legyen egy óvoda, vagy az odajárő gyerekek sztilei, e|váltjttk,hogy azért az
onkormĺányzattő| úgy itlik, hogy jelen van valaki, és megtiszteli őket. Hát ez a munkája, hát
mit csináljon, üljĺln benn egész nap az irodájában, és zźĄamagźnaaz ajtot? Hát ne vicceljenek
már! Most a kampány miatt feltúnt, hogy az A|po|gármesteľ asszony dolgozik, onöknek. De
ezt csinálja 6 éve, éskérdezzékmeg az iskolák, óvodák, vagy a bölcsődék vezetőit, tényleg
k&dezzék meg' nem provokatíve mondom,kérdezzék meg, hogy hany és hány rendeményen
van jelen' és egyébként onöket is képviseli, mindannyiunkat, az egész onkoľmányzatot ott ó
jeleníti meg. Hát ęz a munkája, hát ezen azért az a k&ésem, hogy ne akadjanak ťo|. ( A
háttérből beszéd hallatsztk.) Ja" igen, Alpolgrírmesteľ asszony programjai évekľe
visszamęnőleg, ha valakit érdekelnek, tekintsék meg. Haľmadsoľban pedig nincs kifonott jogi
álláspontom, de felismerhetően nem jelenít meg gyeľmeket egyetlenegy á|ta|am ismeľt fotó
sem. De még egyszer mondom, Jegyző asszony tźĄékoztatásaszerint az tljságban szereplő
gyeľekek be|eegyező nyi|atkozata az renđelkezésreźi|. Jegyző asszonynak még megadom a
szót, hogy ne írásban kelljen neki újra elküldenie azt, arlit már egyszeľ elktildcjtt.

I)anada.Rĺmán Edina
Kĺlszönöm szépen. Valóban leíľtam Képviselő úľnak,hogy álláspontunk szęrint az on á|ta|
kifogásolt fotók tĺimegfelvételek voltak, tehát nem egy személyt' vagy két személyt, vagy
konkľét személyek voltak felismeľhetok rajta, hanem egy gyermekcsoportosulás, ahol
Alpolgármester asszony is megjelent' és aú. is elmondtam, hogy az utőbbi néhány évben,
legalábbis aľrńőta Nyeľges Zo|tźn ilr a fószerkesztő, egyetlen alkalommal sem kifogásolta
egyetlen szülő sem, hogy a gyermeke megjelenik az i$ságban. Sőt jöttek, és tĺibb péIdanyt
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kértek, hogy a rokonságnak is tudjanak adnj az újságból, mert benne van a gyeľek, tehát
nálunk eZ nem probléma' hanem előny, hogyha a gyermekek szerepelhetnek a keľĺiletilapban.
Kĺjszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Hogy mást ne mondjak, đrágajó elődöm, isten nyugosztalja, egykoľi pedagógusként sok
iskolai rendezvényre járt el, és ő rendszeresen mondta úgy el a polgármesteľi köszöntőket,

meg a pľogramot, hogy gyerekek álltak köľülötte, mögötte, és így készültek a fotók. Soha fel
sem merült bennem akkoľi ellenzékiként,hogy eń szővátegyem, hát ő apolgármester, éĺli,ez
nem, hogy mondjam, nem SZDSZ-es po|it1kusként volt ott jelen, ő volt a legitim móđon
vźĺ|asńottpolgármester. Mit csináljon? Ebben az érte|emben ezt a munkát most oktatási,
humán tigyekben az A|po|gáĺmester asszony végzi, đeaz az érdekes, hogy annak idején
nálunk fel sem merült, hát nem źń|hat oda, vagy nem mehet oda, érti. Szerintem ez egy hibás
logika, és tudom, hogy miből ered. Abból ered, hogy a váIasztási kampányban kĹĺlĺjnösen
szeĺuitívvéváltak aľra, hogy vajon avtlrosvezetés mit csinál. A dolgát, rĺjviden. Erőss Gáboré
a sző, paľancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Köszcjnĺĺm, egyetéľtek , azzal, hogy le kell vonni a k<jvetkeztetéseket, hogyha valaki
politikusként hibazik. Epp ezért ĺjr<jmmel hallom ki a szavaibő| azt, hogy Zentai oszkár
képviselőtársunk le fog mondani, ugyanis ő volt az aki benne volt abban a lakás-mutyiban az
MSZP-FIDESZ-MDF-SZD9Z lakás-mutviban. amikoľ. . .
Dr. Kocsis Máté
Ellenzéki képviselőként.
Dľ. Erőss Gáboľ
Í,gy ,url, aki mindig megszavazta, aFiđeszképviselőcsopoľtjának tagjaként, képviselőcsopoľt
tagként kĺjzvetlen javaslatot tett ő is, majd meg ís szavazta' igen, meg is szavazta, azokat a
lakásokat, amikĺe e|őzoLeg egy lakáspálryźzati rendszeľ állt rendelkezésre, amit szétvertek, és
helyette vezęttékbe azt, hogy a képviselőcsopoľtok közvetlenül adhatnak bérlakásokat béľbe.
Tehát akkoľ ezek szerint eń a lakás-mutyit is elítéliPolgármester ur és akkor meg fogja
Balogh István Szilveszteľt, aki valamibe belekeveredett, megkéri majd
ugyanúgy kérni, ahogy .........................................
Molniír
Zentai oszkttrt is' aki ebbe a mutyiba belekeveredett, hogy ő is mondjon le, szemben ...........
..................
Györggyel, akit rendszeresen próbál befeketíteni, ő volt az, aki nem szavańa ezt meg. A
kérdésem pedig az, arnit az eIőbb je|eńem, hogy van egy második kéľdésem,az peđigarra
vonatkozik, hogy a kĺjzelmúltban avattrík fel egy vándorló szobor, mégis fe|avatttil< a
kerĹiletünkben a Horváth Mihály téren a hajléktalan Jézus szobtźú,vgye ez egy műalkotás, egy
hajléktalan, aki egyben Jézus, fekszik egy pađon,és Alpolgármester asszony még könyörgést
is mondott el. on, mivel nem kérdezhetem, Polgáľmesteľ úr nem tartja ezt szégyellni valóan
álszent magatartásnak, ha ilyen onkormányzat vezetője, amely az utcabiftoľokat, közt.fü a
padokat például aTavasz'ĺrlęző utcáből is ęltiinteti, ... (Hangjelzés) hogy a hajléktalanok ne
tudjanak ott ídőzru, amely onkormanyzat é|en járt a hajléktalanok elleni hecckampányban,
hogy egy ilyen. ..(A hozzĺźszólás tobbi része nem hallható)

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Maga nagyon szemtelen kis zsivány ma. Nagyon zsiványkodik itt nekem. Ne zsiványkodjon
az Alpolgärmester asszonnyal, mert tiszteletlenségnek veszem. Miből gondolja, hogy magára
tartozik, hogy ő hol mond könyörgést, ffieg hol nęm. Nem szégyelli magát Képviselő úr néha,
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nem szégye||i magtń, tényleg? Hogy engedi meg magának ezt a stílust? Ki maga? Hát még a
választók sem juttattĺĺkbe egy körzetbe se. Hát nézzen már rá egy közvélemény kutatásra,
hogy mi a véleményeaz itt lakóknak magárő|, meg ĺézzemmár itt köľbe. Hźúmfu elülnek
maga mellől az emberek. De tényleg, hogy beszé| maga az A|po|gfumesterrel, ha már a
státuszát nem tiszteli, legalább a nőiségét' meg a korát tisztelje mar. Mi kĺjze magának allhoz,
hogy az Alpolgármester hol mond könyörgést. Milyen önkoľmányzati tigyben vonatkozik ez a
kérdés? ( A hóuérből beszéd hallatszik.) De nem ez vo|t a kéľdés,hanem, hogy nem tartom-e
álszentnek. Hogy gondolja maga, hogy milyen kérdésekezek. }Ját honnan jön maga? Hát
milyen kultúra ez? Hát ťoglalkozom én azza|, hogy maga mikor mond könycirgést, mtlr ha
mond, meg bármit, érti. Hát milyen stílus ez? Hát fogja vissza magźúKépviselő úr, kicsit
túlszemtelenkedi ezt a do|got. Tudom, hogy egy ilyen fizetett provokátorral iilünk 2,5 éve, đe
most már túlfeszítia húrt egy kicsit. Hát azért szálljon már le a magas lóľól egy kicsit egy
ilyen teljesítmény nélkül, azt sem tudja, hogy hol van sokszot. Jogszabá|yok teljes hiźtnyźlban
mondja a teljesen obstľuált hülyeségeit, meg szemtelenkedik a magánáI jóval idősebb
Alpolgármester asszonnyal. olyan dolgokat kérdez, amihez semmi koze Se az
onkoľmanyzatnak, sem magának. Azért kicsit fogja mĺáľvissza magát, ezt a stílustmagźĺva|
szemben senki nem gyakorolją legyen kedves on sem gyakoĺolja az Alpolgáľmester
asszonnyal szemben, meľt tiszteletlenség. Mit pľovokál minket állandóan? Mi a cél? Nézze
uram' mi ebben a keľületben nőttĹink fül, maga beesett iđę2,5 éwel eze|őtt, és olyan stílust
enged meg magának' amit mégbarźltitársaságokban sem szoktak azért sző nélkül hagyni. En
nem fogom en. a vítát sokáig fenntartani közttink, de aľra kérem, hogy kicsit fogja vissza
magźń, szemtelenkedés, provokálás, kötekedés, személyeskedés' megbé|yegzés és lejáratás
kapcsán. Nincs igényĹink se rá, és ha jól nézem a társađalomnak meg a vtiasńőknak, meg a
keriilętnęk sincs különösebb igénye rá. ÉLvezzeki ezt a hátra|evő időt, amíg itt \ehet' aztźn
fogla|kozzon azza|, ami a dolga. Inkább megnézte volna, hogy mi a kötelessége a KLIK-nek
egy iskola átvéte|i szĺíndéknyi|atkozatkapcsán, ahelyett, hogy az Alpolgáľmestert séľtegeti
ma egész nap, meľt jövő vasárnap váIasztások vannak. Es miben reménykedik, hogy leirják
majd valamilyen internetes fórumon, hogy maga jól beolvasott a ľonda fideszes
alpolgármesteľnek? Mi a célja ennek? Ez a maguk világában a kölcsĺinös tisztelet, meg a
kultúra' megaz egymás véleményénekazelfogadása, meg a lelkiismeretiszabadság? Hát nem
mindegy magának, hogy hol mond könyörgést az A|po|gármester? Hogy veszi a bátorságot,
hogy egyálta|án ezt megkérdezze? ott éli a vallási meggyóződésbeli é|etét, ahol akarja. Nem
tudom a liberálisok, hogy gondolkodnak erről, de mi nem libeľálisok úgy gondolkodunk,
hogy mindenki ott éli a vallĺási meggyóződéséhez kapcsolatos életét,ahol akarja, és akkor,
amikor akarja. En megóvnám az Alpolgármester asszoný attól, hogy válaszo|jon, de ha
ragaszkodik hozzá. Nem előszor gya|ázzák ma, úgyhogy, csak a vá|asztás miatt, legyen
kedves Alpolgármęster asszony, mondja el.

Sántha Péterné
Szigorúan a padokkal kapcsolatos kérdésreválaszolnék. 2010 és 2014 k<lzĺitt az 5-<js szĺĺmú
választóköruet vél|asztott képviselője voltam, ane|yhez a Tavaszmezo utcahozzźiartozik. Az
ottani lakosok kéréséreszedettük le a padot, előszöľ csak egyet, utána még egyet' az egyetem
előttięket meghagytuk, majd az egyetem is írásban foľdult hozzźnk azzaI a kéľéssel,hogy
mivel nem fudjfü az &źlkat nyugodtan megtartani, mert napkĺizben is folyt a kannás boľ, és
minđenmás, azokat a padokat is szedjtik le, vagy távolítsuk el, amelyek még ott maľadtak.
Megvannak errő| az írásos bizonyítékok. Köszönom szépen.
Dr. Kocsis M.áúé
Pintér Attila képviselő ur.

PintéľAttila

Kcjszĺin<jm szépen a szőt, Polgármester úr. Tehát egyrészt, ha már így fdlmerü|t a 2002-2006

egyedi döntéssel kiutalt lakások kérdése,ezzel kapcsolatban én pár éwel ezelőtt elég
sokat kérdeztem,mégaz is kiderült, hogy a Hivatalból aziratanyag jelentős részehiźnyzik,és
akkoľ Polgárrrrester ur. adott egy olyan váIaszt,lrogy följelentés is született. D'gytészt azl'erľle
a kérdésem,hogy tényleg megtette-e on, vagy a Hivatal báľmely munkatársa az ezzel
kapcsolatos feljelentést, plusz mi lett ennek avége? Igazáből én ezt azugyet máľ elengedtem,
mert aZ akkori MSZP-SZDSZ-FIDESZ á|tal ilyen közĺjsen kvazi lenyúlt lakásokkal
kapcsolatban végül is most már nincs mit tenni, elég sok idő eltelt, đeazért éľdeklődök, hogy
tényleg megtörténtek-e ezek a feljelentések? A másik kérdésempedig az, hogy a Balogh
..........
.............................
István Szilveszter lemondásával kapcsolatba hozott háżmesterlakásokat, aYćtrosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság üléséndöntötttink-e eľről, és az lęnne a kérdésem,mert mźn az ülésen is
voltak azzal kapcsolatban kérdések'amikĺe nem született elég egyéľtelművá|asz, hogy
milyen alapon váIasztotta ki a döntéshoző ezeket aházmesteľeket? Hogy vajon a házmesteľ
Balogh István Szilveszter tett-e javaslatot a döntéshozata| soŕn a
kiválasztás során a .............................................
hiŁmesterek személyétilletően, illetve a döntéshozók esetleg kérdezték-eót azza|
kapcsolatban, hogy tenne-e személyi javaslatot? Koszönöm szépen.
között

Dr. Kocsis Máté
István Szilveszter
.........................................
Eĺľeań"javaslom, hogy írásbarl vtiaszoljunk a Képviselő úmak. Balogh
ügyének semmi koze az önkormányzati döntéshozáshoz. Ezt sem ő, sem más nem á||ította,
hogy lenne. A sajtóban megjelentek ilyen találgatások, de ezek varosi legendák, még egyszeľ
mondom, semmilyen bizonyítékerľe nincs. A Képviselő ur kéľdésérepedig íľásban fogunk
,éľintettség
okán kért szót.
tudni válaszolni' Zentai oszkar képviselő ur személyes.
Paľancsoljon!

Zentai Oszkár
Köszcjnöm szépen Polgĺíľmesteľúr' csak a jegyzőkonyv sztlnćĺra szeretném elmondani, hogy
visszautasítom, amit Képviselőtáľsam sugallt, én semmilyen lakás-mutyiban nem voltam
benne és nem intéńem el senkinek, hogy bekerüljön abba a csomagba, amit ő monđ.
Köszönĺim szépen.

Dľ. Kocsis Nĺ'áLté
Ez nem egy liberális klub' ahol belevágunk egymás szavába azttnbeszélgettink. Képviselő ur
az inkľiminált időszakban ellenzékiként az ellenzék közül is a, ha nem veszi bántásnak, de a
legbefolyásmentesebbként volt jelen, elthez némi helyismeret azért szükséges, hogy
megítéljĹik ezt aheIyzetet, akiknek nagyobb befolyásuk volt ilyen ügyekre, azokat sem láda
már a sorainkban. Mi így miiködiink, Képviselő rľ. Komássy Akosé a sző, parancsoljon!
Komássy Ákos
Kĺiszĺjnĺimszépen Polgáľmester IJr, tĺjbbedszer előjött most már ez a, nem tudom máshogy
hívni, mutyi-duma, az a kérdésem' hogy van-e bármilyen bizonyítéka a múltban történt

lakásügyi visszaélésekľőlaZ onkormányzat berkeiben?

Ha igen, akkor

tett-e

btintetőfeljelentést, ha nem, akkor pedig tisztelettel kéľemaz egész Képviselő-testületet, hogy
a megalapozat|an mutyi-dumát azt me||őzzuk. En sem vádolok más páľtokat és szervezetekęt
olyasmivel, amit nem tudok bizonyítani. Köszönöm.
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Dr. Kocsis Máté

De azért tudnék rápélrdát mondani, de van konkĺét,hát elmondtam a közmeghallgatáson is, és
akkoľ a feljelentésekkel kapcsolatos összefoglalót, amit Pintér Attila képviselő ur kért, azt
onnek is megküldi majd a Hivatal. 13,48-kor az iiléstinket beľekesztem.

Kmf.
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&tnu.*"S
A jegyzőkönyv az Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet 2017
április 13-i ülésénelhangzottakat hitelesen tanúsítja.
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Bodnaľ Gabriělla
Szervezési és Képviselői

A jegyzők<inyvet készítették
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Vidáňjbsébi Tímea
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Szervezési és Képviselői Iroda -ligyintéző

Képviselő-testÍilet ieevzőkłinwének melléklete:
Jelenléti ív, meghívó, előteľj esztések, szavazĺĺsilista
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