
JEGYZŐKÖNYV 

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2018. február 22-én (csütörtök) 9.00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 

300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes üléséről 

Jelen vannak: dr. Kocsis Máté, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss Gábor, dr. Ferencz 
Orsolya, Gondos Judit, Gúzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser József, 
Komássy Ákos, Pintér Attila, Sántha Péterné, dr. Sára Botond, Simon 
György, Soós György, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai Oszkár 

Jelen vannak továbbá a meghívottak: 

Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika - aljegyző, dr. Görhöny Ádám -
aljegyző, Farkas Örs - Polgármesteri Kabinet vezetője, Tóth Tímea - Polgármesteri Kabinet 
vezető-helyettese, dr. Vitályos Fanny - polgármesteri főtanácsadó, dr. Balla Katalin -
Jegyzői Kabinet vezetője, Mátraházi Judit - Személyügyi Iroda vezetője, Wéber Henrik 
Olivér - Belső Ellátási Iroda vezetője, dr. Kiss Marietta - Jogi Iroda vezetője, dr. Dabasi 
Anita - Városvezetési Ügyosztály vezetője, Tóth-Fábián Melinda - Tisztségviselői Iroda 
vezetője, Bodnár Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Fernezelyi Gergely 
Sándor DLA - Városfejlesztési referens, Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda 
vezetője, dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, dr. Kaszanyi-
Kollár Zsuzsanna - Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati 
Iroda vezetője, dr. Kóródi Éva - Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth Csaba - Igazgatási 
Iroda vezetője, Kósa Edit - Anyakönyvi Iroda vezetője, Páris Gyuláné - Gazdasági vezető, 
Csendes Antalné - Pénzügyi Ügyosztály vezetője, dr. Suba Árpád - Adóügyi Iroda 
vezetője, dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Bajusz Ferenc -
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet - Budapest 
Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatal Hatósági Főosztály vezető-helyettese, 
Molnár Gábor r. alezredes - VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, Váradi Gizella -
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Ilovszky 
Edina - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője, 
Váczi Miklósné - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársa, Szikszai Zsolt - Rév8 Zrt. mb. 
vezérigazgatója, Kovács Barbara - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság 
elnöke, dr. Kecskeméti László - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Operatív 
igazgatója, Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Vagyongazdálkodási igazgatója, Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Városüzemeltetési igazgatója, Pénzes Attila - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Parkolási igazgatója, Láng Bálint Gergő - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj Teleki 
téri Piac és Termelői Piacok vezető-helyettese, dr. Pesti Ivett - Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofít Zrt. Igazgatóság elnöke, dr. Tárnokiné Joó Ildikó - Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője, Bonyhádi Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, Borsos Gábor -
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagja 
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Dr. Kocsis Máté 
Tisztelettel köszönti a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén megjelenteket. A 
2018. évi 1. rendes ülést, mely az SZMSZ 8., 10-12. §-aiban foglaltak alapján került 
összehívásra - megnyitja. Távolmaradását és késését nem jelezte senki. Kéri a képviselőket, 
hogy kapcsolják be szavazógépeiket a létszám megállapításához. Megállapítja, hogy 18 
képviselő van jelen, a minősített szótöbbséghez 10, az egyszerű szótöbbséghez 10 
egybehangzó szavazat szükséges. Az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdése értelmében a 
meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik. 

Napirend: 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

1. Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterj esztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁR T ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Zentai Oszkár - bizottsági elnök 

2. Javaslat fellebbezés elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZART ÜLES 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

1. Javaslat elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat döntések meghozatalára a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

5. Egyéb előterjesztések 

1. Javaslat a 2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet elfogadására és a polgármester 2018. évi szabadságának 
jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina-jegyző 

3. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos felhívás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

4. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 



Tájékoztatók 

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
1/2018. (11.22.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

1. Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Zentai Oszkár - bizottsági elnök 

2. Javaslat fellebbezés elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 



2. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

1. Javaslat elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat döntések meghozatalára a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

2. Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

5. Egyéb előterjesztések 

1. Javaslat a 2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet elfogadására és a polgármester 2018. évi szabadságának 
jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

5 



2. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina-jegyző 

3. Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos felhívás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

4. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Tájékoztatók 

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 
Zárt ülés következik. Megkéri a jelenlévőket, biztosítsák ennek feltételeit. 

1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

Napirend 1/1. pontja 
Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Zentai Oszkár - bizottsági elnök 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a.) pontja 
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 2/2018. (11.22.)-
9/2018. (11.22.) számú határozatokat a zárt ülésről készült 1. sz. jegyzőkönyv tartalmazza 
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Napirend 1/2. pontja 
Javaslat fellebbezés elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a.) pontja 
értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 10/2018. (11.22.) 

számú határozatot a zárt ülésről készült 2. sz. jegyzőkönyv tartalmazza 

2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Napirend 2/1. pontja 
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 

Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

Dr. Erőss Gábor 
Itt is szeretné jelezni, amit a bizottsági ülésen, örül annak, hogy átvezetésre került a plusz 
óvodapedagógusi státusz, másrészt, amit ott nem jelzett, de máskor a költségvetés ilyen 
vitáinál jelezni szokott, valahogy áttekinthetőbbé kellene tenni ezeket az előterjesztéseket. 
Nem tudja, hogy milyen módja volna ennek, de az, hogy ilyen nehezen értelmezhető címről 
egy nehezen értelmezhető címre, több száz módosítást utólagosan hagynak jóvá, az egyrészt 
az értelmezést is megnehezíti, másrészt fölveti ugyanazt a problémát, amivel már egyszer 
szembesültek, és csóválták a fejüket, hogy voltaképp utólag hagynak jóvá olyan döntéseket, 
amelyek már megszülettek, sőt olyan pénzköltéseket, bármi jogosak voltak, voltaképpen mind 
megtörténtek. Amikor jóváhagynak novemberben egy keretet, és a pénz át lett csoportosítva, 
és azt elköltötték bejglire, akkor az szép, hogy átvezetik a költségvetésen, de elég értelmetlen 
dolgot végeznek, mert azt a bejglit már rég megették, és nyilván finom volt. De muszáj ezt így 
csinálni, vagy törvény kötelez erre, vagy nem lehetne összevontan? Ha nem, akkor 
értelmezhetően, tehát nemcsak költségvetési soronként, hanem ennél értelmezhetőbb 
formában dönteni ezekről, akkor jó lenne, ha ezt tennék. Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

Dr. Mészár Erika 
Az Áht. lehetővé teszi azt, hogy Polgármester úr részére a költségvetési rendeletben ezt a 
hatáskört a Tisztelt Képviselő-testület biztosítsa. Meg is történt, a költségvetési rendeletben 
biztosított keretek között történnek meg ezek a polgármesteri, illetve intézményvezetői, és 
egyéb intézményvezetői döntések, amelyeket a rendeleten át kell vezetni. Az Áht. 
szabályozza mindezt, hogy a költségvetési rendelet biztosítja a hatáskört, és utána a 
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rendeletben át kell vezetni. A címsorok, Tisztelt Képviselő úr, pedig kötöttek, megpróbálják 
minél érthetőbben leírni, hogy mire történt meg a pénzfelhasználás, de hogy honnan, hova 
csoportosítanak, azt nem tudják másképp leírni, mert az Önkormányzat költségvetési 
rendelete, és az Áht. meghatározza, hogy ezt hogy nevezzék. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Tudja, hogy korábbi döntések átvezetéséről van szó, csak két kérdést akar föltenni. Azt érti, 
hogy meg kellett váltani a 6. oldal 7. pontjában az addiktológia miatt a mellette lévő lakást az 
Illés utca 36-ban. De mi került a Nagy Fuvaros utca 5. 1 emelet 12 felújításán 6 millió Ft-ba? 
A másik pedig, hogy továbbra sem tartja szerencsésnek, érti, hogy pénzügytechnikailag 
levezetik, alátámasztják, és jogszerű, de miért raknak 2,5 milliárd Ft-ot kamatozó 
kincstárjegybe. Nem hiszi, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatnak lenne dolga a magyar 
államot finanszírozni. Biztos, hogy ezt a pénzt hatékonyabban is föl lehetne használni. 
Dr. Kocsis Máté 

Az első kérdésére Képviselő úrnak Bozsik István igazgató úr válaszol. 

Bozsik István 
A Nagy Fuvaros utca 5. szám alatti felújításról a VPB döntött, akkor a költségvetést 
elfogadták, és az alapján készült el a lakásnak a felújítása, szinte teljes körű felújításra volt 
szükség. 
Dr. Kocsis Máté 

Képviselő úr második kérdésére Egry Attila alpolgármester úr válaszol. 

Egry Attila 
A kamatozó kincstárjeggyel kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy jelen pillanatban szabad 
pénzeszközök állnak az Önkormányzat rendelkezésére. A felhasználás ütemezetten történik az 
év folyamán, és ezeknek a szabad pénzeszközöknek a lekötéséről dönt most a Képviselő-
testület, döntött korábban is, hogy kamatozó kincstárjegyet vesz. Lényegesen magasabb a 
kamata a kamatozó kincstárjegynek, mint egy sima lekötésnek, vagy a látra szóló kamatnak az 
Önkormányzat folyószámláján, és ezt a kamatkülönbséget szeretnék ezzel a lekötéssel 
megnyerni. Ha a kockázati besorolását nézik ezeknek a papíroknak, akkor az állampapírnak a 
legjobb a kockázati besorolása, a legbiztonságosabbnak tekinthető, azután következnek csak a 
banki lekötések, így azt gondolja, hogy minden szempontból előnyös az Önkormányzatnak, 
ha ezeket az állam által kibocsátott kincstárjegyeket megvásárolja. 
Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Hagyják ezt a kincstárjegyet, ezzel kapcsolatban már korábban kifejtette a véleményét, és 
átvezetésről van szó. Igazgató úr, a kérdésnek nem ez volt a lényege, nem vonja kétségbe, 
hogy jogszerű volt, meg hogy VPB döntés született róla, és a többi, és a többi. Csak azt 
szerette volna részletében megkérdezni, hogy a kerület egyik legkevésbé versenyképes 
környékén, a Nagy Fuvaros utcában egy kis lakásnak a felújításán mégis mi került 6 millió Ft-
ba. Tudja, hogy a döntés szempontjából úgyis irreleváns, de ha el tudná mondani, hogy miért 
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volt ilyen drága ez a projekt, azt megköszöni. Tudja, érti, hogy ahhoz, hogy kiköltöztessék az 
Illésből, ahhoz nagyon szépen kellett felújítani a lakást, de ezzel együtt, nem tudja 
megmondani, de közelít a lakás értékéhez nagyjából ez a felújítási költség. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Bozsik István igazgató úrnak. 

Bozsik István 
Képviselő úrnak próbálta előkeríteni, ha jól emlékszik, egy tavaly nyári előterjesztés volt, 
részletes műszaki tartalmat csatoltak a VPB előterjesztéshez. Azt gondolja, hogy a lakásnak a 
felújítási ára már a tavalyi évben is emelkedett, jelenleg még magasabbak sajnos a m -re eső 
felújítási értékek, mint tavaly voltak, ez sajnos ennyibe került. Megnézték, megvizsgálták, 
műszakilag jogosak voltak azok az igények, amik felmerültek a költségvetésben, ezt 
végrehajtották, ez ennyibe került. Ez egy bruttó összeg, ÁFA-t is tartalmaz az 5 millió Ft. Azt 
kétségbe vonná, hogy a Nagy Fuvaros utcában 5 millió Ft-ért bármilyen lakást is tud vásárolni 
akárki, mert az ingatlanárak, és a kivitelezések is megemelkedtek az elmúlt 3 évben. Több 
mint kétszeresére azon a környéken is legalább. 
Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, és 
szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetésről szóló 36/2016. (XII.21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadta a 2/2018. 
(11.22.) önkormányzati rendeletet. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14 IGEN, 1 NEM, 3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2/2018. (11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 2017. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 36/2016. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Napirend 2/2. pontja 
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 
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Dr. Erőss Gábor 
Tegnap az EMBI ülésén szóban ismertette a módosító indítványait, amelyeket fenntartott 
ehhez a napirendhez, bár Jegyző asszony azt javasolta, hogy inkább a következő napirendhez 
illene, ez így is értelmezhető, meg úgy is. Mindenesetre annyiban szót fogadott, vagy követte 
a tanácsát, hogy a mai napon, ahogy azt megkapták e-mailben, módosító indítványként 
írásban is benyújtotta ezeket, nem ehhez a napirendhez, hanem a következőhöz. Viszont a 
kettő összefügg, ezért felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez a 336 milliós 
többlet lehetőséget biztosít a társasház felújításokra, a fásítási programra, a dohos, vizesedő, 
penészes önkormányzati bérlemények felújítására, és az iskolákban, és óvodákban nevelt, 
illetve tanuló gyerekek lemorzsolódásának megelőzésére, illetve a kerületben működő 
egészségügyi intézmények, kimondottan a fekvőbeteg-ellátó intézmények támogatására is 
biztosítsanak forrást. Azt kéri, hogy ne tegyék azt, amit a bizottsági ülésen, hogy leszavazzák 
ezeket a módosító indítványokat. Fontos, hogy ezekre a célokra jusson pénz, és most van 
forrás, úgyhogy ezt meg tudják valósítani, azt kéri, hogy támogassák a következő napirendi 
pontnál. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót dr. Sára Botond alpolgármesternek. 

Dr. Sára Botond 
Képviselő úr által elmondott javaslatok irányukat tekintve jó javaslatok, csak az a helyzet, 
hogy erről döntöttek 2017 decemberében, tekintettel arra, hogy zöldesítésre a kerület 70 
millió Ft-ot biztosított a költségvetésében, a társasházi felújításokra 1 milliárd Ft-ot 
biztosított, az otthon-felújítási programra 50 millió Ft-ot. Tegnap döntött a Bizottság annak a 
pályázati felhívásnak a tartalmáról, ami erről szól. Az egészségügyi fejlesztésre, ami a 
kerületet érinti, 750 millió Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Képviselő úr által elmondott 
javaslatok azok nem oldanak meg semmilyen problémát, ráadásul a másik elvi problémája 
ezzel, a 336 millió többlet adóbevétel terhére osztogatná szét ezt a pénzt a Képviselő úr. Az 
elmondottak alapján nem látja értelmét Képviselő úr javaslatának elfogadását. Az elő-, és az 
ősember, tanulták történelemből, már annak idején is gyűjtögető életmódot folytatott, tehát 
osztogatni felelősség nélkül, az nagyon könnyű. Alapvetően akkor oldják meg a feladatot, 
mert ezekre a feladatokra biztosítottak már forrást, hogyha további forrás szükséges, és azt is 
meg fogják oldani. Fölöslegesen olyan célokra további pénzeket fordítani, nem szükséges, 
ami már megoldott, és amire már fordított az Önkormányzat. Van az Önkormányzatnak egy 
költségvetése, amiben elhatározta, hogy mit szeretne 2018-ban csinálni. Csak egy egyszerű 
példát mond, ha csak 10 Ft-ba kerül az áram egy hónapban, akkor nem rak félre 15 Ft-ot, mert 
tudja, hogy minden hónapban 10 Ft-ba kerül, és azt az 5 Ft-ot el kell venni máshonnan. Csak 
szemléltetni szeretné, hogy Képviselő úrnak a javaslata semmi másról nem szól, minthogy jó 
ügyeket a költségvetés terhére bemond, amelyek megoldott ügyek, biztosítva van a 
költségvetésben ezekre a fedezet, és gyakorlatilag felelősség nélkül osztogat. Osztogatni tudja 
Képviselő úr, ki szokott. 
Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

Dr. Erőss Gábor 
Ezt a záró poént látta, hogy még Polgármester úr sem értette, de a fülébe súgta a megfejtést, 
esetleg a válaszában mondja el a Képviselő-testületnek is. Annak örül, hogy a célokban 
egyetértenek, valóban szerepelnek ilyen tételek a költségvetésben, viszont abban is már 
egyszer egyetértettek, hogy a fásítási programba pluszforrásokat bevonnak, akkor lehetőség 
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van arra, hogy nem 2-3 éves csemetéket, hanem nagyobb törzsátmérőjű, következésképpen 
nagyobb lombozatú, több oxigént, és több árnyat adó fákat, nagyobb számban tudnak 
telepíteni. Ugyanez igaz az önkormányzati bérleményekre is, hatalmas felújítási szükséglet 
van, nyilvánvaló, hogy még ha el is indul egy program, amit üdvözöl, hiszen évek óta 
szorgalmazta, akkor is az igények ennél nyilvánvalóan jóval nagyobbak, és nem is beszélt az 
egészségügyről, amelyről tudják, hogy bármennyi forrást fel tudna szívni, mert annyira 
alulfinanszírozott. Egy szó, mint száz, ha egyetértenek a célokban, és egyetértenek abban is, 
hogy van lehetőség bővíteni ezekre a jó célokra szánt összegeket, akkor továbbra is azt 
gondolja, hogy most éljenek ezzel a lehetőséggel, és szavazzák majd meg a következő 
napirendi pontnál a javaslatait. Büszkék lehetnének arra, hogyha több és nagyobb lombozatú 
fát tudnak ültetni, büszkék lehetnek arra, hogyha tanoda programban tudják segíteni azokat a 
lemorzsolódás fenyegette tanulókat, akik esetleg ennek köszönhetően jutnak el az érettségiig, 
bár nem jutottak volna el korrepetálás, meg fejlesztő foglalkozás nélkül. Ezek olyan célok, 
amelyekre érdemes áldozniuk. 

Dr. Kocsis Máté 
Továbbra sincs messze tőlük, amit Képviselő úr mond, csak az a javaslata, hogy a szokásos 
rendnek megfelelően, amire Alpolgármester úr is utalt, az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
döntsenek erről, amikor látják azt a teljes összeget, amelyet fejlesztésre, vagy bővítésre 
fordíthatnak. Nincs a témákban vita köztük, de rábízza a Képviselő-testületre. Megállapítja, 
hogy további kérdés, hozzászólás nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, és szavazásra bocsátja 
a 2018. évi költségvetésről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta az 1/2018. 
(11.22.) önkormányzati rendeletet. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15 IGEN, 0 NEM, 3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 1/2018. (11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A BUDAPEST 
FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 46/2017. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Napirend 2/3. pontja 
Javaslat költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 
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Komássy Ákos 
Két hozzáfűznivalója van, az egyik az, örül annak, hogy a Csarnok negyed arculati 
újratervezése lassan elkezdődik. Tudja, hogy néhány házról, meg kis utcaszakaszról van szó, 
Őr utca, Német utca, meg ilyenek, de a József utca, és a Baross utca közötti része a Csarnok 
negyednek, az megszűnt Csarnok negyednek lenni? Vagy tudatlan és sose volt az? Úgy tudta, 
hogy a Baross utca a Csarnok negyednek az informális határa, merthogy csak a József utcáig 
tart a tervezés, ha jól érti. Megköszöni, ha tájékoztatják arról, hogy miért látta máshogyan a 
Csarnok negyed pontos területét, mint ahogyan itt az elképzelésben szerepel. A másik, érti, 
hogy megint ez az állampapíros történet jött elő, meg azt is érti, hogy az OTP Bank, főleg 
annak vezetője nagyon közel áll a kormányhoz, és kimutatták matematikailag, hogy 
mennyivel jobb, hogyha az OTP-nél fektetik be. Ezek a pénzügyi manőverek nem igazán 
önkormányzati konform-mozgások, tehát nem egy gazdasági részvénytársaság igazgató 
tanácsában ülnek. Nem érti, hogyha van szabad forrás, akkor miért ilyen pénzügyi 
befektetésekkel foglalkoznak, miért nem annak a közcélú hasznosításával. 

Dr. Kocsis Máté 
Először Csarnok negyed határkérdésben reagálna, nem hibázott senki, ez a tervezés része, 
Alpolgármester úr ugyan mindent tud, megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

Dr. Mészár Erika 
Az előterjesztésben szereplő Csarnok negyed azért van idézőjelbe téve, mert egy szűkítettebb 
fogalmat használnak. A Fővárosi Közgyűlés 94/2012-es rendelete határozza meg a Csarnok 
negyed pontos fekvését, eszerint a Csarnok negyed: József körút - Népszínház utca - Nagy 
Fuvaros utca - Mátyás tér nyugati oldala - Koszorú utca - Baross utca - Horváth Mihály tér 
északi oldala, és a Baross utca, tehát itt egy szűkítettebb Csarnok negyedről van szó. 

Dr. Kocsis Máté 
A tervezést illetően. (A háttérből beszéd hallatszik) Igen, ez egy ilyen munka Csarnok negyed. 
Megadja a szót dr. Sára Botond alpolgármesternek. 

Dr. Sára Botond 
A Csarnok Negyed Koncepció-tervezéssel kapcsolatban, annyiban egészítené ki, hogy két 
párhuzamos munka zajlik, amiről most dönt a Testület, az tavaly elindult, tehát ez nem most 
indul el. Tavaly elindult a tervezési munka, ezt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
bonyolítja. Ugyanakkor a kimaradt tömbrész, tehát a József utca, körút, Baross utca, Német 
utca tömböt, ha emlékei nem csalnak, akkor a fejlesztési tanácsadóval, Fernezelyi Gergellyel 
fogadtak Németországból egy mérnökcsapatot, akik azt a területet nézték ki maguknak, abból 
a szempontból, hogy szeretnének javaslatot tenni a fejlesztésére. Ez a munka is zajlik, ők ezt a 
feladatot szakmai szempontok alapján vállalták el. A feladatkiosztás ebből a szempontból 
került megfogalmazásra, nem azért van ez a szűkített Csarnok negyed tervezés, mert azt 
gondolták, hogy az a kimaradt tömb nem jelentős, hanem azért, mert ott van egy 
párhuzamosan végzett munka. A befektetéssel kapcsolatban, józan paraszti ésszel, mint 
magánember, hogyha Képviselő úrnak van megtakarítása, azzal mit csinál? Amit nem akar 
elkölteni, hanem van olyan pénze, amit nem a havi életére költ, azzal mit tesz? Csak ez a 
kérdése, mert ez a befektetés, meg értékpapír vásárlás, ami hozamot hoz, ez ellen nagyon 
ódzkodik. Magánemberként mit csinál a megtakarításával? Ez nagyon érdekelné. 

Dr. Kocsis Máté 
Nem illő, de nem lehet kihagyni, hát a „feketekasszába" teszi. Megadja a szót Komássy Akos 
képviselőnek. 
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Komássy Akos 
Polgármester úr megjegyzésére inkább nem reagál. Biztos téved, de az Önkormányzat 
alapvetően egy közszolgálati intézménycsoport, amelyiknek egészen addig nincsen fölösleges 
pénze, amíg vannak olyan közhasznú célok, amelyeknek a szolgálatára, javítására, elérésére 
való 'törekvésre azokat hasznosítani tudja. Ezért tudja nehezen értelmezni az 
értékpapírszámlás bizniszt az Önkormányzat forrásai kapcsán. Azt gondolja, hogy addig, 
amíg Józsefváros nem egy olyan kerület, sajnos soha nem lesz olyan, ahol mindenki tökéletes 
jólétben él, és semmiféle alapvető hozzáférési, megélhetési nehézségekkel nem küzd, és 
minden sarok, és minden porszem a kerületben rendben van, csillog-villog és ragyog, és 
működik, ahogy annak kell, addig nincsen az Önkormányzatnak fölösleges pénze, amit 
félretegyen. Az látszik az álláspontjából, meg az előterjesztésből, hogy azt másként látják. Ha 
saját spórolt pénze van, akkor azt félreteszi. A határozati javaslat 7-es pontjáról külön 
szavazást kér. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót dr. Sára Botond alpolgármesternek. 

Dr. Sára Botond 
Érti, hogy Képviselő úrnak mi nem egyértelmű ebben az ügyben. A lekötött pénzeknek 
megvan a célja. A költségvetésben minden egyes forintnak megvan a célja, döntött a Testület 
arról, hogy mire fogják költeni. Átmeneti időről van szó, nem arról van szó, hogy hirtelen jött, 
és nem tudnak róla, és ennek nincsen meghatározott célja az Önkormányzatnak. Nem tudja, 
hogy ez nem volt tiszta Képviselő úrnak, ez egy átmeneti olyan lehetősége az 
Önkormányzatnak, ami kedvező. 
Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A Csarnok negyed, és a Népszínház utca történetével kezdené. Azt kén, hogy mind a ket 
helyen, mind a Népszínház utcában, mind a Déri Miksa utcában vizsgálják meg nagyon 
alaposan, hogy ki tudnak-e alakítani új fasort. Ezt a vizsgálatot úgy szeretné kérni, nem úgy, 
ahogy néha szokták azt, hogy sok a közmű, nem lehet. Tényleg nézzék meg azokat a 
közműveket és esetleg, hogyha úgyis felújításra kerülnek az utcák, akkor valószínűleg a 
közműveket is, ha elég régiek, akkor cserélni kellene előtte, nehogy egy pár év múlva bontsák 
föl az utcákat, mint ahogy meg szokták csinálni a közműszolgáltatók. Ennek az esetleges 
áthelyezésnek a figyelembevételével is próbáljanak számolni, és a Déri Miksa utca is 
nagyjából egy 200 méteres szakasz, ahova akár 10-15 fával is már egy értelmezhető fasort 
lehet tenni, és ez a Nagykörút, és a Nagy Fuvaros utca közötti ökológiai folyosót is tudná 
jelenteni, a Népszínház utca ugyanúgy, csak az egy kicsit hosszabb. Egy másik pontban 
szintén szerepel a fatelepítési program, amelyben azt olvashatják, hogy a Tisztviselőtelepen, 
Százados negyedben, és az Illés, Korányi, Dió környékén legalább 50-50 fát, valahol^ 60 
valahányat terveznek telepíteni. Belső-Józsefvárosban, ami értelmezése szerint nagyjából a 
Nagykörúttól a Fiumei útig, kivéve az Illés környékét, ami külön nevesítve van ezen a 
területen, összesen 13-at. Meggyőződése, hogy nagyságrendileg több üres fahely van ezen a 
területen, mert ez igen nagy terület. Esetleg annak a vizsgálatát szeretné kérni, hogy a sűrűn 
beépített Belső-Józsefvárosba, ha lehet, ebből a kontingensből több fa kerülhessen. 
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Dr. Kocsis Máté 
Az a gyanúja, hogy Belső-Józsefváros alatt a Palotanegyedet kell érteni, az helytelen, hogy 
Belső-Józsefváros néven még bárki dolgozik az Önkormányzatban, mert teljesen világos 
városrész elnevezéseik vannak. Nem emlékszik közöttük Belső-Józsefvárosra, ez definíciós 
probléma egyelőre ebben az anyagban, egyebekben egyetért Képviselő úrral, különösen a 
Déri Miksa utcára vonatkozó állításával kapcsolatban, ott az utca szélessége is megengedné, 
hogy valami értelmezhető növényzetet telepítsenek, vagy fákat. Pontosítsák ezt a Belső-
Józsefvárost, hogy is érti az Önkormányzat munkatársi köre. Megadja a szót Ács Péternek, a 
JGK Zrt. Városüzemeltetési igazgatójának. 

Ács Péter 

A belső-józsefvárosi elnevezést módosítaná a Csarnok negyed részre. 

Dr. Kocsis Máté 
Tehát a Csarnok negyedben akarnak 13 fát ültetni, ott nem lehet többet? Megadja a szót Ács 
Péternek. 
Ács Péter 
Megvizsgálják a lehetőségét, pont tegnap járta be a 200 fa helyét, de természetesen 
átcsoportosíthatnak. 

Dr. Kocsis Máté 
Alpolgármester úrnak mindjárt megadja a szót, két dolgot szeretne mondani, az egyik, amiben 
egyetért Képviselő úrral, az a Déri Miksa utcai állítása, a másik, amiben egyetért vele, hogy 
ne csak rámondják, hogy sok a közmű, hanem tényleg győződjenek is meg róla. Az valóban 
nem életszerű, még akkor is, hogyha így van, hogy egy teljes utcaszélességben nem lehet 
sehol sem fát ültetni, legfeljebb csak kevés helyen. Valóban legyen egy alépítményi vizsgálat, 
ami ennek a helyes szakkifejezése, meg ilyen vezetékrendszerekre vonatkozó, átfogó 
áttekintése, hogy hova nem lehet telepíteni, és hova lehet. Régóta kísérletezgetnek az 
Önkormányzatban is a planténeres, és dézsás fákkal, de olyan áttörő eredményeket, meg átütő 
sikereket nem értek el vele. A gondozása is sokszor nehezebb, mint az ültetett fáknak, tehát ez 
a munka ebben a keretben, ha elkezdődik, egyáltalán nem probléma. Megadja a szót dr. Sára 
Botond alpolgármesternek. 

Dr. Sára Botond 
Annyiban egészítené ki Polgármester urat, hogy a decemberben elfogadott költségvetés 
terhére a Déri Miksa utca tervezésére külön forrást adtak, a Csarnok negyed közterületi 
koncepció kidolgozásának nem része, az már tervezési fázisban van. Csak azért mondja, 
egyetértve Képviselő úrral, és Polgármester úrral, ezt most kell megvizsgálni, a tervezés 
fázisában. A faültetés tekintetében pedig nem szükségszerű ennek a kontingensnek a terhére a 
megvizsgálás, hiszen emlékei szerint közel 70 millió Ft-ot biztosítottak a költségvetésben a 
zöldesítésre, faültetésre, és most 20 millió Ft-ot költenek el ebből. Egyetértve a további 
lehetőség tekintetében, az érintett területen el lehet-e ültetni fát, de nem szükséges ennek a 
kontingensnek a terhére, tekintettel arra, hogy van költségvetési forrás erre ebben az évben, 
egy következő javaslatként kérik, hogy előterjesztésre kerüljön. 

Dr. Kocsis Máté 
Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 
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Dr. Erőss Gábor 
Bizottsági ülésen felvetette már, a korábbi értelmezés szerint értelmezik a Csarnok negyedet, 
amit Komássy Ákos képviselőtársa is felvetett. Logikus is volna, akkor ez úgy merült föl 
kicsit konkrétabban, hogy adott esetben pluszforrást is kell biztosítani arra a célra, hogy egy 
ilyen nagyobb területre vonatkozóan történjen meg az egységes tervezés, még szó is volt róla, 
de a határidő rövid, hogy 1 nap alatt utánanéznek, hogy mennyivel kellene bővíteni ezt a 
forrást, ez az egyik, amit föl akart vetni. A másik, amit már hosszabban elmondott, de ismét 
emlékeztetőül elmondaná, ez az a napirendi pont, ahol a módosító javaslatai szerepelnek, és 
Jakabfy Tamás felvetése alapján, amivel egyetértettek, ismét kiemelné az egyik pontot, ami 
épp a fásításra vonatkozik, úgyhogy tudja, hogy vannak ilyen források, de azt is látták ebből a 
javaslatból, hogy a Csarnok negyedben 13 fát ültetnek. Bőven elkél még pluszforrás, tehát 
kéri, hogy támogassák mind az oktatásügyre, mind az egészségügyre vonatkozó javaslatait, 
mert nem jó, hogyha ezek áprilisig várnak. Ha van lehetőség, akkor most kell ezeket a célokat 
támogatni, és ugyanígy kéri, hogy támogassák a többi javaslatát is. A fásításnál elég 
részletesen és oldalakon átívelő konszenzus lett kialakítva, meg tudták állapítani, hogy igenis 
van helye ennek a pénznek, és akár ennek a 13 fának a többszöröse is, valószínűleg az alapos, 
ahogy Polgármester úr mondta, alépítmény vizsgálat után ki fog derülni, hogy telepíthető a 
Csarnok negyedben, és más környékekre és kéri, hogy ezeket támogassák. 

Dr. Kocsis Máté 
Ezt módosító indítványként értékeljék? Képviselő úr írt egy e-mailt, amiben összefoglalta az 
EMBI ülésen ismertetett indítványait, akkor az ebben foglaltak módosító indítványként 
vannak jelen. 10 eurós fogadásokat köt bármelyik képviselővel atekintetben, hogy 
amennyiben Képviselő úr módosító indítványát nem szavazza meg a Testület, akkor milyen 
tartalommal fog írni a fékezett habzású internetes felületein Képviselő úr. „Kocsis Máté 
önkormányzata 50 milliót is sajnál a gyerekektől" címmel fog megjelenni írás. A cím eltérhet 
egy kicsit, de nagyjából ez lesz a hegye az üzenetnek. Nem fognak megemlékezni arról, hogy 
1 milliárd Ft-ot költenek társasház-felújításra, csak arról, hogy nincsen 50 millió Ft a vizesedő 
önkormányzati lakások felújítására. Most ezzel a kockázattal együtt terjeszti fel majd 
szavazásra Képviselő úr módosító indítványát. Ám Kaiser úr szeretne még hozzászólni a 
vitához, úgyhogy megadja a szót Kaiser József képviselőnek. 

Kaiser József 
Nagyon tiszteli és becsüli azt, amikor a fákat szereti ültetni az ellenzék, mindenhová a 
kerületben, de azt lássák be, hogy van egy rendeletük, amely szerint minden felújítandó 
közterületre fát kell ültetni. Ha egy utcát felújítanak, ez lesz a Déri Miksa utcában is, oda 
fákat fognak ültetni. Ez fajlagosan sokkal kisebb költség, mint hogyha fogják magukat, és a 
járdába mindenhova lefúrnak, és egy fát raknak mindenhová, plusz kutatják az alépítményt, 
ahogy Polgármester úr javasolta, mert ezeknek a gödröknek a kialakítása sokkal drágább, és 
sokkal rosszabb eredményekkel kecsegtet, mint a tervszerű útfelújítás során telepített fáknak. 
Minden fa mellett van, és soha Józsefváros annyi fát, bokrot, zöldterületet nem újított fel, 
mint az elmúlt időben, ez mérhető a közterületek állapotán, és tényleg nagyon jól néznek ki. 
De ha az ellenzék javasol egy fát és ültetnének, az 3-4 fának az árát veszi el, amit máshova 
lehetne ültetni. Lehet, hogy nem is olyan jó a fának az elültetése, nem úgy van, ahogy azt 
gondolják, ez egy szakma. Lehet zöldnek lenni, meg méregzöldnek, de a szakmát figyelmen 
kívül hagyni nem érdemes. 

Dr. Kocsis Máté 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 
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Jakabfy Tamás 
A Déri Miksa utcával kapcsolatban annyit szeretett volna megjegyezni, az volt egy óriási hiba 
az utóbbi időben, csak akkor volt igazán méregzöld, amikor meglátta azt, hogy a Déri Miksa 
utcai játszótéren kivágták azt a 4-5 emelet magas fát, amit nyilván valami gyorsan növő 
gyomfa volt, de azt akarják ráfogni, hogy kiszáradt. Majdnem minden nap ott megy el 
mellette, és nem volt annak semmi baja. Sajnos az Önkormányzat vágta ki azon a területen, 
ahová most egy fasort tud telepíteni, de az mégiscsak egy 4-5 emelet magas óriásfa volt, és 
ráadásul egy csoport. Szerinte egy nagy hibát követtek el ezzel, az indoka, az nem is valós. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek. 

Pintér Attila 
Kicsit a József utcáról szeretne beszélni, mert az előterjesztés az Auróra, Német, József, 
Népszínház körről ír. Az a kérdése, hogy az egész József utca tervezése bele tudna-e ebbe 
férni, mert lényegében a kerület névadó utcájáról van szó, és egy kicsit el van hanyagolva 
fejlesztés szempontjából, és talán foglalkozni kellene a József körút, és a Rigó utca közti 
résszel is. Különösen azért is, hogy elég forgalmas ez a rész is, a Salétrom utca, Rigó utca 
felőli részen forgalmi rendet is alakítani lehetne, különösen szűkebb, a József utca, a 
Népszínház felőli részen, talán az egész József utcát bele kellene ebbe vonni. Nem tudja, hogy 
gondolták a terveket, ezt javasolja. 
Dr. Kocsis Máté 
Bármit lehet. Ez, hogy volt, a József utca ott szűkebb, mint a Népszínház felőli részen? (A 
háttérből beszéd hallatszik) Alpolgármester úrnak az volt a határozott véleménye, hogy bele 
lehet venni a tervezésbe, meg a közös gondolkodásba, semmi akadálya ennek. Megadja a szót 
Kaiser József képviselőnek. 

Kaiser József 
Az a 4-5 emelet magas fa az egy ecetfa volt, amelynek a lombkoronája a szokásosnak az 1/10-
e, minthogyha egy normális európai fát ültetnének. Másodszor a terményének százszoros, 
kétszázszoros, sőt ezerszeres, tízezerszeres szórása van, harmadszor a termése mérgező. 
Játszótérhez nem jó, irritálja a gyerekek bőrét. A másik megjegyzése az, hogy nem a József 
utcáról nevezték el a kerületet, ezt határozottan állítja, (a háttérből beszéd hallatszik) de azt 
mondta, hogy a kerület névadó utcája. Azt gondolja, hogy Szent Józsefről és József 
főhercegről nevezték el. 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, és 
szavazásra bocsátja dr. Erőss Gábor módosító javaslatait, melyet egy módosító javaslatként 
kezelnek, mely egy e-mail formájában van itt, ezért talán ez a leghelyesebb formája, tehát a 
tegnap küldött e-mailjét Képviselő úrnak módosító indítványként teszi fel szavazásra, mely 
szerint: a 336 millió forintos plusz-bevétel terhére 100 millió Ft-ot társasházfelújításra, 50 
millió Ft-ot a kerületben működő fekvőbeteg-ellátó intézmények (kórházak, klinikák) 
támogatására, 50 millió Ft-ot a részben önkormányzati fenntartású (óvodák), részben állami 
fenntartású (iskolák) oktatási intézmények lemorzsolódás-megelőző (korrepetálás, tanoda, 
célzott pedagógus-bérpótlék stb.) támogatására, 50 millió Ft-ot fásításra (azon belül részben 
további facsemeték ültetése, részben az elültetett fák törzsátmérőjének növelése), 50 millió Ft-
ot a dohos, penészes, vizesedő önkormányzati bérlakások felújítása céljára javasol 
átcsoportosítani. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen, 9 nem, 3 tartózkodással 
elutasította. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
11/2018.(11.22.) 6 IGEN 9 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor képviselő javaslatát, mely 
szerint a 336 millió forintos plusz-bevétel terhére 100 millió Ft-ot társasházfelújításra, 50 
millió Ft-ot a kerületben működő fekvőbeteg-ellátó intézmények (kórházak, klinikák) 
támogatására, 50 millió Ft-ot a részben önkormányzati fenntartású (óvodák), részben állami 
fenntartású (iskolák) oktatási intézmények lemorzsolódás-megelőző (korrepetálás, tanoda, 
célzott pedagógus-bérpótlék s tbj támogatására, 50 millió Ft-ot fásításra (azon belül részben 
további facsemeték ültetése, részben az elültetett fák törzsátmérőjének növelése), 50 millió Ft-
ot a dohos, penészes, vizesedő önkormányzati bérlakások felújítása céljára javasol 
átcsoportosítani. 

Dr. Kocsis Máté 
Szavazásra bocsátja Komássy Ákos javaslatára külön szavazásként a határozati javaslat 7-es 
pontját. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a) értékpapír számlát nyit az OTP Bank Nyrt.-nél, és felkéri a polgármestert az értékpapír 
vezetésre vonatkozó szerződés aláírására, 

b) 2.200 millió Ft értékben Éves Magyar Állampapírt vásárol az OTP Bank Nyrt.-től, 

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat 
feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások 
előirányzatát 2.200.000,0 e Ft-tal megemeli Éves Magyar Állampapír vásárlása érdekében, 

Felelős: polgármester 

Határidő: a) és b) pont esetében 2018. február 28., c) pont esetében 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 13 igen, 3 nem, 2 tartózkodással 
elfogadta. SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
12/2018. (11.22.) 13 IGEN 3 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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a) értékpapír számlát nyit az OTP Bank Nyrt.-nél, és felkéri a polgármestert az értékpapír 
vezetésre vonatkozó szerződés aláírására, 

b) 2.200 millió Ft értékben Éves Magyar Állampapírt vásárol az OTP Bank Nyrt.-től, 

c) a b) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11108-01 cím - önként vállat 
feladat - finanszírozási működési bevételek és finanszírozási működési kiadások 
előirányzatát 2.200.000,0 e Ft-tal megemeli Éves Magyar Állampapír vásárlása érdekében, 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) és b) pont esetében 2018. február 28., c) pont esetében 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat összes többi pontját. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. a) a Népszínház u. egységes arculat tervezésére 1.956,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 

cím fejlesztési céltartalék terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.956,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 
cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. a) a Csarnok Negyed Népszínház u. - Auróra u. - József u. - Német u. által határolt 
területek közterületi arculat tervezésére 2.642,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím 
fejlesztési céltartalék terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.642,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 
cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. a határozat 1. és 2. pontja alapján valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával megbízza 
és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert a 
megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési céltartalék 
bérlővédelmi program előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím -
önként vállalt feladat - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
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előirányzatára 42.535 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzatára 7.465,0 e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

5. a) a kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 2018 tavaszán a kerület 
különböző területeire 200 db új fát ültet ki, és ehhez 19.938,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 
címen a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék terhére, 

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - működési céltartalék 
fapótlás és környezetvédelmi előirányzatáról 19.938,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-
03 cím - önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre előirányzatára, 

c) felkéri a polgármestert az a) pontban foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos 
közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés és annak 
mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

6. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a józsefvárosi roma zenészek 
foglalkoztatásának érdekében - önként vállalt feladat - 18.678,0 e Ft-ot biztosít, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat 
- működési céltartalék/közfoglalkoztatás önrész előirányzatáról 18.678,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező 
kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a 12/2018. (11.22.) számú határozatban és a jelen határozatban 
foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

8. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 23. 
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9. az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására az Önkormányzat 
és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Magyar 
Államkincstárnál fizetési számlát nyit. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

Határidő: 2018. február 28. 

10. felkéri a polgármestert és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjét a bankszámlaszerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

Határidő: 2018. február 28. 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodassal 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSEGES 
HATÁROZAT: 
13/2018.(11.22.) 17 IGEN 0 NEM 1TARTOZKODASSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) a Népszínház u. egységes arculat tervezésére 1.956,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 
cím fejlesztési céltartalék terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - fejlesztési céltartalék előirányzatáról 1.956,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 
cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. a) a Csarnok Negyed Népszínház u. - Auróra u. - József u. - Német u. által határolt 
területek közterületi arculat tervezésére 2.642,0 e Ft fedezetet biztosít a 11107-02 cím 
fejlesztési céltartalék terhére, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - fejlesztési céltartalék előirányzatáról 2.642,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 
cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. a határozat 1. és 2. pontja alapján valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával megbízza 
és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és felkéri a polgármestert a 
megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. 



Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

4. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési céltartalék 
bérlővédelmi program előirányzatáról 50.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím -
önként vállalt feladat - az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára 42.535 e Ft-ot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzatára 7.465,0 e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

5. a) a kerületi zöldstratégia megvalósításának folytatása érdekében 2018 tavaszán a kerület 
különböző területeire 200 db új fát ültet ki, és ehhez 19.938,0 e Ft-ot biztosít a 11107-01 
címen a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék terhére, 

b) az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - működési céltartalék 
fapótlás és környezetvédelmi előirányzatáról 19.938,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-
03 cím - önként vállalt feladat - az egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre előirányzatára, 

c) felkéri a polgármestert az a) pontban foglaltakra tekintettel a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-vel kötött közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos 
közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló Éves Közszolgáltatási Szerződés és annak 
mellékletét képező kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

6. a) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére a józsefvárosi roma zenészek 
foglalkoztatásának érdekében - önként vállalt feladat - 18.678,0 e Ft-ot biztosít, 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat 
- működési céltartalék/közfoglalkoztatás önrész előirányzatáról 18.678,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat - az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2018. évi közszolgáltatási szerződésének és annak mellékletét képező 
kompenzáció, támogatás módosítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a)-b) pont esetében 2018. február 22., c) pont esetében 2018. február 28. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a 12/2018. (11.22.) számú határozatban és a jelen határozatban 
foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 
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8. jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tervét és felkéri a polgármestert annak aláírására, 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 23. 

9. az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások fogadására az Önkormányzat 
és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Magyar 
Államkincstárnál fizetési számlát nyit. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

Határidő: 2018. február 28. 

10. felkéri a polgármestert és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjét a bankszámlaszerződés és az ehhez kapcsolódó szerződések megkötésére. 

Felelős: polgármester, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
vezetője 

Határidő: 2018. február 28. 

A 13/2018. (11.22.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
tartalmazza 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

Napirend 3/1. pontja 
Javaslat elektromos töltőállomások telepítésével kapcsolatos dontesek 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 
Vörös Tamás csere előterjesztését, mely pótkézbesítéssel került postázásra, az előterjesztő 
visszavonta, ezért az eredeti előterjesztés került megint ide, és Vörös Képviselő úr pedig 
szóban tesz majd módosító indítványt. Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Vörös 
Tamás képviselőnek. 
Vörös Tamás 
A jelenleg tárgyalt előterjesztéshez szeretne módosító indítványt benyújtani, mely úgy szólna, 
hogy a szerződés úgy módosul, hogy onnantól kezdve, hogy a partner, az e-Mobi Kft. 
bármilyen módon bevételre tesz szert a parkolóhelyeken elhelyezett töltők vonatkozásában, 
legyen az reklámfelület, bármilyen egyéb szerződéses viszony, vagy lakossági értékesítés, 
onnantól kezdve köteles megfizetni az Önkormányzat számára, az akkor éppen abban az 
évben hatályos parkolási megváltásnak megfelelő díjat. 
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Dr. Kocsis Máté 
Képviselő úr módosító indítványát előterjesztőként befogadja. Megállapítja, hogy a 
napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, 
és szavazásra bocsátja határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) elektromos töltőállomások telepítésére kijelöli a 

1. 1089 Budapest, 
2. 1081 Budapest, 
3. 1082 Budapest, 
4. 1087 Budapest, 
5. 1085 Budapest, 
6. 1083 Budapest, 
7. 1089 Budapest, 
8. 1084 Budapest, 

Kálvária tér 8. 
Kiss József utca 14. 
Horváth Mihály tér 14. 
Stróbl Alajos utca 22. 
Mária utca 33-35. 
Szigony utca 43. 
Batsányi utca 
Déri Miksa utca 4. 

47.488306 19.086631 halszálka 
47.495851 19.075166 halszálka 
47.490188 19.075794 merőleges 
47.497998 19.108430 merőleges 
47.489093 19.068583 halszálka 
47.483523 19.079733 halszálka 
47.479530 19.093715 merőleges 
47.492789 19.074029 halszálka 

közterületeket. 

b) a határozat l.a pontja miatt a közterületi várakozóhelyek számát 16 darabbal csökkenti. 

c) amennyiben az e-Mobi Elektromobilitás Nkft. bevételre tesz szert az elektromos 
töltőállomások üzemeltetése vonatkozásában, legyen az reklámfelület, bármilyen egyéb 
szerződéses viszony vagy lakossági értékesítés, onnantól kezdve köteles megfizetni az 
Önkormányzat számára az abban az évben hatályos parkolási díjakból számított bevétel 
kiesés díját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, valamint a 
hozzájáruló nyilatkozatot és felkéri a polgármestert ezen dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. amennyiben a Budapesti Elektromos Müvek Nyrt.-vel történő egyeztetés során a határozat 
1. pontjában kijelölt helyszínekben változás következik be, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az új helyszín(ek) kiválasztásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel történő egyeztetést követően 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadta. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ , . , 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 
HATÁROZAT: , , 
14/2018. (11.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) elektromos töltőállomások telepítésére kijelöli 

1. 1089 Budapest, 
2. 1081 Budapest, 
3. 1082 Budapest, 
4. 1087 Budapest, 
5. 1085 Budapest, 
6. 1083 Budapest, 
7. 1089 Budapest, 
8. 1084 Budapest, 

Kálvária tér 8. 
Kiss József utca 14. 
Horváth Mihály tér 14. 
Stróbl Alajos utca 22. 
Mária utca 33-35. 
Szigony utca 43. 
Batsányi utca 
Déri Miksa utca 4. 

47.488306 19.086631 halszálka 
47.495851 19.075166 halszálka 
47.490188 19.075794 merőleges 
47.497998 19.108430 merőleges 
47.489093 19.068583 halszálka 
47.483523 19.079733 halszálka 
47.479530 19.093715 merőleges 
47.492789 19.074029 halszálka 

közterületeket. 

b) a határozat l.a pontja miatt a közterületi várakozóhelyek számát 16 darabbal csökkenti. 

c) amennyiben az e-Mobi Elektromobilitás Nkft. bevételre tesz szert az elektromos 
töltőállomások üzemeltetése vonatkozásában, legyen az reklámfelület, bármilyen egyéb 
szerződéses viszony vagy lakossági értékesítés, onnantól kezdve köteles megfizetni az 
Önkormányzat számára az abban az évben hatályos parkolási díjakból számított bevétel 
kiesés díját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást, valamint a 
hozzájáruló nyilatkozatot és felkéri a polgármestert ezen dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

3. amennyiben a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel történő egyeztetés során a határozat 
1. pontjában kijelölt helyszínekben változás következik be, felhatalmazza a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az új helyszín(ek) kiválasztásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel történő egyeztetést követően 

A 14/2018. (11.22.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 
tartalmazza 
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Dr. Kocsis Máté 
Szavazásra bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló 37/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta a 3/2018. 
(11.28.) önkormányzati rendeletet. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 3/2018. (11.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 37/2017. (IV.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Napirend 3/2. pontja 
Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 

Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Üdvözli azt, hogy a káptalanfüredi tábor újjáépítése állami támogatást kapott. Kérdése, hogy 
ez a projekt már tart egy ideje, nagyon prózai kérdés, hol van a vége, lesz-e idén nyáron 
Káptalanfureden józsefvárosi gyerek az Önkormányzat táborában, és nem a kispestiben, vagy 
más üdülőben. Ha igen, akkor mikor? Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

Dr. Mészár Erika 
Káptalanfureden lesz gyerektábor, de sajnos nem a Józsefvárosi Önkormányzat táborában. 
Tekintettel arra, hogy a működési engedélyezési eljárást biztos, hogy ebben az évben nem 
tudják lefolytatni, hiszen a jövő évben fog a tervezés után megindulni a II. ütemnek a 
kivitelezése, ahogy ezt az előterjesztés tartalmazza, és ezt követően tudják a működési 
engedélyeket megszerezni, és ha a tervnek megfelelően haladnak, akkor a 2019. évben már ott 
tudnak a gyerekek üdülni. 
Dr. Kocsis Máté 
Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 
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Dr. Erőss Gábor i - t 
A bizottsági ülésen rákérdezett, és megnyugtató választ kapott, szeretné a testületi ules 
nyilvánossága előtt is elismételni, és reméli, hogy megerősíti Jegyző asszony - bólogat -, mert 
azt mondta, hogy ez az új beruházási ütem nem fog járni fakivágással. ( A háttérből beszéd 
hallatszik) Igen, mert elég sok fát kivágtak, sajnálatos módon, azt reméli, hogy a nagyobb 
nyilvánosság előtt is ezt megerősíti. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Danada-Rimán Edina jegyzőnek. 

Danada-Rimán Edina 
A tervező felé kifejezetten az volt az Önkormányzatnak a kérése, hogy több fát nem lehet 
kivágni, az üdülőben már csak ültetni fognak, vágni nem. 
Dr. Kocsis Máté 
Mármint a telekre. Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás , , 
Itt nem mehetnek el amellett, hogy egy komoly koncepcióváltás történt ebben a beruhazasban. 
Gyakorlatilag fenekestől felfordult az egész, úgy tűnik, már nem fog menni a TAO-zás ezek 
szerint. Mégiscsak hogy kezdhették el a beruházást, ezzel a terület-letarolással, amikor par 
hónappal később meg az derül ki, hogy például a sportcsarnok nem épül meg, az MKB 
Veszprémből, nem tudja, milyen veszprémi átnevezett sportklub, végül is akkor kikerül ebből. 
Mit kezdtek építeni, és mi történt útközben? Azért itt teljesen kifordult a sarkából ez a projekt. 
Ezzel kapcsolatban a tervezést is úgy tűnik, hogy újrakezdik, vagy legalábbis azt reméli, hogy 
valamennyire fel tudják használni a régebbi terveket. 

Dr. Kocsis Máté 
Nem olyan bonyolult, egyébként már többször átbeszélték, de akkor vegyék át meg egyszer. 
A sok évtizede elhanyagolt káptalanfüredi gyermektábor felújítása milliárdos nagyságrendű 
összeget követel. Az eredeti koncepció az volt, hogy a Veszprém Handball Team Zrt., 
ismertebb nevén a TELEKOM Veszprém Kézilabda csapatának szervezete, annak a közelsége 
lehetőség arra, minekután ők utánpótlás bővítésben is, utánpótlás központok kialakításában 
gondolkodtak a környéken, volt egy szerencsés találkozás a káptalanfuredi gyermektábor és 
az utánpótlás képzési rendszer bővítése között. A megállapodás úgy szólt, melyről korábban a 
Képviselő-testület döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő területen a Veszprém 
Handball Team Zrt. TAO-forrásokból fejlesztéseket végez, minekután a gyermektábort csak 
nyáron használják, illetve tavasszal és ősszel talán még, ami elő- és utószezonban eddig 
használatban volt, az év jelentős részében, nyilván a kerületi gyerekek, idősek használják a 
tábort, a többi részében pedig, a II. ütem megvalósulását követően a veszprémi utánpótlás. 
Semmi nem változott meg, az I. ütemben elkészültek az Önkormányzat számára fontos 
bungalók, ez megmarad, nyilván ez az Önkormányzatnak a lényeg, hogy közel 200 gyereket 
el tudjanak ott szállásolni minden héten. A II. ütem nem valósul csak meg TAO-ból, ugyanis 
Veszprém városán belül fog terjeszkedni, mindeközben a magyar kormány egy év végi 
döntésével 2,2 milliárd Ft-ot adott Józsefváros Önkormányzata számára arra, hogy ezt a 
gyermektábor-programot be tudja fejezni. Nyilván ez az összeg, azért is szól az előterjesztés 
határozati javaslatában, hogy felkéri a polgármestert a Képviselő-testület, hogy a 
megállapodásokat vizsgálják felül, mert egyfajta elszámolási kötelezettség is keletkezik ebben 
a pillanatban a Veszprém, és az Önkormányzat között, és ez nyilván vissza fog jönni a 
Képviselő-testület elé. De ez a 2,2 milliárd Ft elegendőnek bizonyul arra, hogy elszámoljanak 
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az eddigi beruházásokat illetően a Veszprémmel, illetve befejezzék a számukra fontos 
gyermektábort, de valóban közösködés nem lesz a Veszprém Handball Team Zrt-vel, tehát 
önállóan fejlesztik a tábort, ami egy nagyon pozitív fordulat a tábor történetében. A veszprémi 
konstrukció sem volt rossz, a Képviselő-testület is tudja, hogy viszonylag kedvező volt az 
Önkormányzatnak, hiszen saját erőből nem tudták volna megvalósítani. Ami a II. ütemet illeti, 
valóban nem lesz már olyan grandiózus beruházás, mint hogyha ott egyébként létrejött volna 
egy dupla munkacsarnok, egy nagy konferencia központ, egy szálloda, egy nem tudja 
micsoda, amit maga az utánpótlás-képzés követelt volna, de az Önkormányzatnak akkor is 
kell építeni egy főépületet, ahol konyha van, ahol ebédlő van, ahol az iroda van. A bungalókon 
túl, magának az egésznek az üzemeltetéséhez szükséges főépületet, plusz a kertészeti 
munkálatokat el kell végezni. Erre elég ez a pénz. Lesz egy jó tábora az Önkormányzatnak, 
saját beruházásban, nincs közös használat, és jóval kevesebb épület valósul már meg rajta, 
tehát ezért tudja azt mondani Jegyző asszony a tervező felé, hogy ne legyen már fakivágás, 
mert nem indokolt. A II. ütemben tervezett fakivágások is törlődnek, hiszen nem kell olyan 
mennyiségben, ellenben a kertészeti munka szépíteni fogja a tábort. Ez egy jó fordulat a 
történetben, és köszönet a magyar kormánynak, hogy gondolt a Józsefvárosi Önkormányzatra, 
gyermektábor fejlesztés ügyében. Ennyi történik, úgyhogy kéri a Képviselő-testületet, hogy 
hatalmazzák fel arra, hogy ezeket az elszámolásra, szétválásra irányuló megállapodások 
felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokat megkezdhessék a Veszprémi Kézilabdával. Megadja a 
szót Simon György képviselőnek. 

Simon György 
Amikor elindultak ezen az úton, hogy a tábort felújítják, gyönyörű látványterveket láttak, az 
mindenkinek nagyon tetszett, ez lett megszavazva. A jelenlegi állapotnak, elképzelésnek 
megfelelően készültek-e látványtervek, és azt megkaphatják-e? 

Dr. Kocsis Máté 
Amit látott, annak az I. üteme a bungalók. Bungalónak hívják, egyébként ezek nagyon jó 
épületek, 24 gyermek elhelyezésére alkalmas épületek, kőépületek. Ezek változatlanul 
megvalósultak. A látványtervnek az a része nem valósul meg, amelyik a sportcsarnokra, 
illetve a nagy konferencia központra, és nagy központi épületre irányulnak. Az arra vonatkozó 
tervezés kerül csak felülvizsgálatra, erre utalt a Jegyző asszony, hogy amikor azt mondta, 
hogy a tervezőtől azt kérték, hogy ne vágjanak ki fákat, hogy a meglévő szabad területeken 
kell a számukra szükséges épületeket, ami jóval kevesebb, mint az eredeti tervek szerint. Erre 
vonatkozóan látványtervet még nem látott, de nyilván ha lesz, akkor láthatja a Képviselő-
testület is. Ez egy jó projekt. Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek. 

Pintér Attila 
Polgármester úr említette, hogy arra kér felhatalmazást, hogy akkor ez alapján el tud számolni 
az Önkormányzat a Veszprém Handball Team Zrt.-vel. Látja, hogy ez a támogatási szerződés 
a 2,2 milliárd Ft, 2017. január l-jétől datálódna visszamenőlegesen, tehát a megvalósítási 
időszak az 2017. január 1. a támogatási okiratban, tehát ez alapján ebből a 2,2 milliárd Ft-ból 
menne pénz, és mennyi a Veszprém felé? 

Dr. Kocsis Máté 
Erre kérnek felhatalmazást, viszonylag ez kötött dolog, tehát azzal, hogy TAO beruházásról 
van szó, ezért annak volt egy jóváhagyott NGM, EMMI, és a Kézilabda Szövetség által 
jóváhagyott kerete, amely beruházás megvalósult, ezt hívják I. ütemnek. Annak van egy 
elfogadott, jóváhagyott kerete, meg vannak bejövő számlái is. Tehát annak a végösszege 
annyira nem is vitatéma, ha most becsülnie kéne, ezek nem pontos számok, csak nagyjából 
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irányok, ami megvalósult az eddigi alépítményi munkákkal, kertészeti munkákkal, építési 
munkálatokkal, közmű munkálatokkal együttvéve, az nagyjából olyan 1 milliárd 100 millió 
Ft, és akkor efölött, ami van pénz, abból kellene megépíteni a központi épületet, a konyhát, az 
ebédlőt, egy sportpályát, és a parkot. Azért mondta, hogy ez a 2,2 milliárd Ft a műszaki 
szakemberek becslése szerint elegendő lesz arra, hogy elszámoljanak az eddigi munkákat 
illetően és be is fejezzék. Erre kér felhatalmazást, pontos számokat akkor tud mondani, 
hogyha túl vannak ezen a megbeszélésen. De nyilván vissza kell hozni a Képviselő-testület 
elé, tehát fognak találkozni ezzel az üggyel. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás 
nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező - az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, 
turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. 
(XII.27.) számú kormányhatározat alapján (szerződés iktatószáma: EBFHAT/1449/2017-
NFM_SZERZ) nyújtott költségvetési támogatásból megvalósítandó -, káptalanfuredi 
gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésére vonatkozó költségtervet és a támogatott 
tevékenység részletes bemutatását tartalmazó részletes feladat- és ütemtervet, és felkéri a 
polgármestert a dokumentumok aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 
történő megküldésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a támogatott tevékenység szakmai 
megvalósítás időszakának módosítását akként, hogy a megvalósítási időszak vége 2019. 
május 30. napja legyen. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

3. felkéri a polgármestert a Veszprém Handball Team Zrt.-vel kötött megállapodások 
felülvizsgálatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

4. a) az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú 
önkormányzati támogatások előirányzatát és a 11601 cím beruházások előirányzatát 
2.200.000,0 e Ft-tal megemeli (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése 82.550 e Ft) a káptalanfuredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése 
érdekében. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pontban foglaltak esetében 2018. február 22., b) pont esetében a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítása. 
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Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
15/2018. (11.22.) 16 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat mellékletét képező - az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, 
turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. 
(XII.27.) számú kormányhatározat alapján (szerződés iktatószáma: EBFHÁT/1449/2017-
NFMJSZERZ) nyújtott költségvetési támogatásból megvalósítandó -, káptalanfuredi 
gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésére vonatkozó költségtervet és a támogatott 
tevékenység részletes bemutatását tartalmazó részletes feladat- és ütemtervet, és felkéri a 
polgármestert a dokumentumok aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére 
történő megküldésre. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

2. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a támogatott tevékenység szakmai 
megvalósítás időszakának módosítását akként, hogy a megvalósítási időszak vége 2019. 
május 30. napja legyen. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 

3. felkéri a polgármestert a Veszprém Handball Team Zrt.-vel kötött megállapodások 
felülvizsgálatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

4. a) az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú 
önkormányzati támogatások előirányzatát és a 11601 cím beruházások előirányzatát 
2.200.000,0 e Ft-tal megemeli (ingatlanok beszerzése, létesítése 2.117.450 e Ft, egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése 82.550 e Ft) a káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése 
érdekében. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pontban foglaltak esetében 2018. február 22., b) pont esetében a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítása. 
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A 15/2018. (11.22.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 
tartalmazza 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Napirend 4/1. pontja 
Javaslat döntések meghozatalára a 2019. évi Maccabi Európa Játékokkal 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 
írásbeli előterjesztés. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Jakabfy Tamás 
képviselőnek. 
Jakabfy Tamás 
Álláspontja szerint elég sok sportcentrum van készen Budapest területén, ahol meg lehetne 
rendezni ezeket a játékokat. Azt gondolja, hogy a pályaudvar területén még 6 darab focipálya 
van, fölöslegesnek tűnik, pláne, hogy viszonylag mellette van az MTK stadion és az MTK-
nak az edzőpályái. Ennek megfelelően fog szavazni. Kérdezi, hogy a Sorsok Háza, és a 
Maccabi beruházás területét önkormányzati sportközpontként nevezik meg, miközben 
tudomása szerint, reméli ezek a frissebbek, itt elvileg a józsefvárosi strand területről 
beszélnek. Ugye ezt jól gondolja? 

Dr. Kocsis Máté 

Dr. Sára Botond alpolgármesternek ad szót. 

Dr. Sára Botond 
A szóban forgó terület az az önkormányzati várományi területnek a szomszédságában van, itt 
azért a felek egyeztettek egymással az NFM-en, és az NVM-en keresztül ennek a józsefvárosi 
26 hektáros területnek a jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, akik ebben érintettek, egyeztettek 
egymással és nincs ellentmondás és összeütközés a felek között, tehát párhuzamosan zajlanak 
az előkészületek. A fejlesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy komoly fejlesztés zajlik, a 
Kerepesi út felől is, a volt Michelin gyár területi résztől is. Az MTK az egyetlen olyan 
egyesület, amelyik minden egyes olimpiai sportágban utánpótlást tart fenn. Az a 
pályarendszer, amely egyébként megépülne a Józsefvárosi pályaudvar területén, az hihetetlen 
módon növelné a zöld felületet, azon felül, hogy rendezné azt a kuplerájt, ami most ott van. 
Alapvetően a tervkoncepció is úgy lett kiírva, van egy tervpályázat, ami alapján a 
környezetvédelmi szempontokra hihetetlen módon figyel az előkészítő. A jövőben itt 
működne a futballakadémiája, ahol gyerekeket nevelnek, képeznek, oktatnak egy bentlakásos 
szállással együtt, ezen a területen. Az, hogy erre szükség van-e vagy nincs, azt majd az MTK 
eldönti, de az, hogy városfejlesztési szempontból egy hihetetlen zöldterület-fejlesztés zajlik 
majd, szerinte nincs okuk arra, hogy ezt ne támogassák. A szándékaik ott a szomszédságban is 
az, hogy tovább növeljék a zöldfelületet, és olyan funkciót adjanak ennek a rendezetlen 
területnek, ami azt gondolja, hogy a kerületi lakosoknak is, és a belvárosban élőknek is a 
hasznára válik. 
Dr. Kocsis Máté 
Komássy Ákos képviselőnek ad szót. 
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Komássy Ákos 
Kicsit más perspektívából látja ezt az ügyet. Fontosabbnak tartja, hogy ezt a huzamosabb 
ideje gazdátlan területet, mindegy, hogy formáljogilag van gazdája, de valójában, ahogy 
Alpolgármester Úr is mondta, „kuplerájt", ami a Józsefvárosi pályaudvar elhagyatott területe, 
egy fejlesztési területté sikerül ezen keresztül alakítani. A Maccabi játékokról bárki bármit 
gondol, szerinte jót tesz Magyarországnak, a közgondolkodás felvilágosításának is, hogy egy 
Maccabi játékok jön Budapestre. Azt látja ebben, hogy megint egy gigantikus fejlesztés 
Józsefváros számára egy olyan területen, ahol saját erőből nem tudnának megközelítőleg 
semmilyen fejlesztéseket végrehajtani. Ez abszolút támogatásra méltó és örül, hogy halad 
előre a projekt. 

Dr. Kocsis Máté 

Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Mivel Alpolgármester Úr legalább háromszor használta a „hihetetlen" jelzőt a zöldterület-
növelés kapcsán, ezért rákérdezne, hogy ez mit is jelent, mert ma úgyis sokat beszéltek a 
fákról, de sajnálatos módon nem támogatták a módosító indítványát, hogy több fát 
ültethessenek, de azt mondták, hogy más forrásból van erre pénz. Most a „hihetetlen" jelző 
mögötti tartalomra rákérdezne konkrétan, ez mit fog jelenteni, hány fát, mert azt, hogy hány 
sportpályát, azt látják, de azon felül mit? 
Dr. Kocsis Máté 
Alpolgármester Úrnak ad szót. 

Dr. Sára Botond 
Képviselő Úrnál időnként nem érti, hogy direkt nem érti, amit mond, vagy tényleg. Azt 
mondta, hogy egy tervkoncepció van, tudja, hogy most érkeztek be a tervek, mert az MTK 
tájékoztatta erről, és az egyik bírálati legfontosabb szempont a zöldesítés és a 
környezetvédelem lehetősége. Még nincsen terv kiválasztva, de bírálati szempontként 
megjelenik, ezért ennél többet most nem tud mondani. Egyébként a tervpályázat részét képezi 
a Salgótarjáni út menti fák rendezése. Egy fővárosi területről van szó, de maga az állami 
projekt, az bevállalta azt is, hogy a hozzá nem tartozó, de a környezetében lévő közterületeken 
is egyébként ezt a kérdést megoldja, de jelenleg nincs kiválasztva végső terv, egy bírálati 
szempont van meghatározva, ami erőteljes. Tehát, elég súlyozottan kell figyelembe venni a 
terv elfogadásánál. 

Dr. Kocsis Máté 

Kaiser Képviselő Úrnak adja meg a szót. 

Kaiser József 
Ebben a tervdokumentációban, ami nem egy terv, hanem egy látványterv, azért az látszik, 
hogy a területnek az 50 %-a műfüves, vagy hibridpálya, ami nem egyenlő a betonnal, mert 
nem melegszik fel annyira, de azt jelenti, hogy nem egy élő zöldről van szó. Azt javasolja, 
hogy minél több élő zöld legyen, például a centerpálya nem érti, hogy miért hibridpálya, miért 
nem lehet egy rendes füves pálya, vagy az összes pálya egy rendes füves pálya. Nem találja 
indokoltnak, hogy műfüves pályákat rakjanak oda, mert ezzel nem növelődik a zöldfelület, 
mindamellett érti, hogy olcsóbb a fenntartása ezeknek a műfüves pályáknak. A másik kérdése, 
mert erre nem tér ki a tervtanulmány, hogy a Kőbányai úti oldalon ott egy nagy szürke rész 
van, amiben sínek is vannak, mert a sáv vastagságából ezt látja, oda mi fog készülni 
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egyáltalán, mert jó lenne tudni, mert a Magyar Posta logisztikai központ szélességében végig 
a Kőbányai úton lesz. 

Dr. Kocsis Máté 
Alpolgármester Úrnak ad szót. 

Dr. Sára Botond 
Jelenleg a Józsefvárosi pályaudvar területénél a Kőbányai út menti sáv, ami közvetlenül az út 
mellett van, az egy önálló ingatlant képez, és jelenleg ez az egyetlen olyan terület, ami a 
Magyar Állam, illetve az MMV kezelésében marad, és ők döntik el, hogy a kapcsolódó 
fejlesztésekhez, ami már az északi részekhez előkészítésre került, ott milyen fejlesztést 
kívánnak tenni. Arról sem az MTK-nak, sem az Önkormányzatnak nincsen tudomása, hogy 
egyébként azon a területen az MMV milyen szempontok alapján, milyen fejlesztési 
elképzelései vannak, de nyilván figyelembe fogják venni azt, ami ott egyébként történik, de 
jelenleg ennek nincsen funkciója. Azt rendezni fogják, de még nincsen jövőbeni terve. 

Dr. Kocsis Máté 

Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Alpolgármester Úrnak a retorikai eszköztára tovább bővült az „erőteljesen" meg a 
„súlyozottan" kifejezésekkel. Elképesztően zöld lesz, gyakorlatilag közben meg Kaiser 
képviselőtársa rámutatott arra, hogy még az sem lesz zöld, ami lehetne, műfű lesz, rendes fu 
helyett.... 
Dr. Kocsis Máté 
Rendes fü helyett? 

Dr. Erőss Gábor 
... nem élő zöldfelület, csak az érti félre, Polgármester Úr, aki rosszra gondol... a kérdése 
továbbra is az, hogy milyen garanciák vannak ebben az előterjesztésben, de egyfajta választ 
megkaptak, hogy nincsenek, csak az, hogy hihetetlen, meg erőteljes. Azt szeretné kérni, hogy 
egészítsék ki ezt a határozati javaslatot egy olyan ponttal, amely biztosítja, hogy tényleges 
zöldterület és zöldfelület és fa szám növekedés várható ettől a javaslattól. 

Dr. Kocsis Máté 

Fernezelyi Gergely úrnak adja meg a szót. 

Fernezelyi Gergely Sándor DLA 
Ez a Maccabi fejlesztés olyan módon tud majd létrejönni, hogy egy szabályozási terv 
módosításra is szükséges lesz, amit majd a Testület fog tárgyalni, mert most ez a terület 
közlekedési terület besorolású, és ezt nyilván át kell sorolni rekreációs területté. Ennek a 
szabályzási terv módosításnak a kapcsán meg fogják tudni határozni a kötelező zöldfelületnek 
a mennyiségét, és azt gondolja, hogy ez tökéletes garancia lesz arra, hogy itt annyi zöldfelület 
legyen, amennyit szeretnének. 
Dr. Kocsis Máté 

A napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. elfogadja a Magyar Testgyakorlók Köre által benyújtott telepítési tanulmánytervet a 
volt Józsefvárosi pályaudvar területére (Budapest, VIII. kerület 38818/42, 38818/43 
hrsz.) készítendő helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésének alapjául. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. az 1. pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján településrendezési szerződést köt a 
volt Józsefvárosi pályaudvar (Fiumei út - Salgótarjáni út - Hungária körút - Könyves 
Kámán körút - Kőbányai út által határolt) területére a Nemzeti Sportközpontok, mint 
beruházó megbízottjával, a Magyar Testgyakorlók Körével, és felkéri a polgármestert 
annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem, 3 tartózkodással a határozatot 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
16/2018. (11.22.) 14 IGEN 1 NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Magyar Testgyakorlók Köre által benyújtott telepítési tanulmánytervet a 
volt Józsefvárosi pályaudvar területére (Budapest, VIII. kerület 38818/42, 38818/43 
hrsz.) készítendő helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésének alapjául. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. az 1. pont szerinti telepítési tanulmányterv alapján településrendezési szerződést köt a 
volt Józsefvárosi pályaudvar (Fiumei út - Salgótarjáni út - Hungária körút - Könyves 
Kámán körút - Kőbányai út által határolt) területére a Nemzeti Sportközpontok, mint 
beruházó megbízottjával, a Magyar Testgyakorlók Körével, és felkéri a polgármestert 
annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

Napirend 4/2. pontja 
Javaslat döntések meghozatalára a Corvin Áruház felújításával 
kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 
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Dr. Kocsis Máté 

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

Dr. Erőss Gábor 
Szeretné megkérdezni, hogy hányadszor döntenek erről, mert számítása szerint már 
harmadszor. Üdvözlendő, ha lebontják azt a bádogburkolatot, de már legalább kétszer 
döntöttek róla, úgy emlékszik. 
Dr. Kocsis Máté 
Olyan döntést, amit most fognak hozni, olyat még sosem hoztak. Megadja a szót Jakabfy 
Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Teljesen nyilvánvaló, hogy egy 22 millió forintos bontás és utána egy évtizedig ott maradó 
rom helyett az biztos, hogy jobb, hogy felújításra kerül, és szerencsés, hogy a Magyar Állam 
is bele tud szállni, de arról ugye megbizonyosodtak arról, hogy az 1 egész... nem emlékszik 
pontosan hány milliárd forintra meglesz a tulajdonosnak a fedezete? 

Dr. Kocsis Máté 
A szám, amit mondott Képviselő Úr, az számára idegen volt.... Aljegyző Asszony azóta 
képbe hozta. A belső felújítás végképp nem gondolja, hogy az Önkormányzat, vagy az állam 
dolga lenne. Az a fontos, hogy beszéljenek célokról, majd az odavezető utat megtalálja a 
Képviselő-testület meg a tulajdonos közösen. Az a fontos, hogy amikor a Blaha Lujza tér 
megújul, akkorra, lehetőleg időben is megegyezően, nyerje vissza a Corvin Áruház az eredeti 
patinás, szép régi arculatát, és legyen egy olyan megújult tér benyomása az odalátogatóknak, 
ami jóval kulturáltabb annál, mint ami most van, ez a cél. Odáig kéne eljutniuk, ez a döntés 
ezt szolgálja. A Corvin Áruház belső felújítása végképp nem az Önkormányzat feladata. 
Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Ami az előterjesztésben szerepel, az egy pozitív változása a helyzetnek mindenképpen. Ez a 
tulajdonos minden volt, de együttműködő nem... érti, 300 millió, annyiért már biztos megéri 
neki is együttműködni, de mennyire megalapozott ez a 2,5 milliárdos beruházás, amit tervez, 
mert azt tapasztalta az elmúlt időszakban, hogy mond sok mindent, de keveset cselekszik az 
Áruház tulajdonosa, de ha ez most megalapozott, akkor üdvözli. 

Dr. Kocsis Máté 
Az Önkormányzat szempontjából teljesen mindegy, hogy 2,5 milliárd vagy 3, ez legyen a 
tulajdonos problémája. Az Ökormányzatnak csak a homlokzat a fontos, annak is elsősorban a 
Blaha Lujza felőli része, hozzáteszi, hogy 300 millió forintból az egész homlokzatot meg 
lehetne körbe csinálni, ez a műszaki becslés. Hogy ezek után mit fog csinálni belül az 
épületben, az a tulajdonos dolga, azzal nem kell foglalkozniuk, ezért nem is válaszolna a 
kérdésére, mert annyira nem kell foglakozniuk vele, hogy nem is foglalkoztak vele. A 
napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. g) pontjában meghatározott 300.000 eFt 
„városkép rehabilitáció támogatása" címen külön pályázat és kérelem benyújtása 
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nélkül, előfinanszírozás keretében megítélt állami támogatás összegét - önként vállalt 
feladatként - a Budapest VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház (36432 helyrajzi 
számú ingatlan) műemléki homlokzatának eredeti állapotban történő helyreállítására 
fordítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

2. az 1. pont szerinti felújítás érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapest 
VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház (36432 helyrajzi számú ingatlan) 
tulajdonosával, a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(1085 Budapest, Stáhly u. 13.) és az együttműködési megállapodás részleteinek 
kidolgozására és elfogadására felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
17/2018.(11.22.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. g) pontjában meghatározott 300.000 eFt 
„városkép rehabilitáció támogatása" címen külön pályázat és kérelem benyújtása 
nélkül, előfinanszírozás keretében megítélt állami támogatás összegét - önként vállalt 
feladatként - a Budapest VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház (36432 helyrajzi 
számú ingatlan) műemléki homlokzatának eredeti állapotban történő helyreállítására 
fordítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

2. az 1. pont szerinti felújítás érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapest 
VIII., Blaha Lujza téren álló Corvin Áruház (36432 helyrajzi számú ingatlan) 
tulajdonosával, a Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(1085 Budapest, Stáhly u. 13.) és az együttműködési megállapodás részleteinek 
kidolgozására és elfogadására felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 
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5. Egyéb előterjesztések 

Napirend 5/1. pontja 
Javaslat a 2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet elfogadására és a polgármester 2018. évi szabadságának 
jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 

A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Simon György képviselőnek. 

Simon György 
Köszöni a bizalmat az ellenzék részéről, hogy Polgármester Úr a II. félévre is tervezett 
szabadságot, mint polgármester. 
Dr. Kocsis Máté 
Ezért olvasta fel a címet hosszan, jól érthetően, de van ennek egy másik verziója is, hogy ha 
nem szeretnék, hogy itt legyen polgármester, akkor támogassák az országgyűlési 
kampányában. Ez a másik verzió, ha nem támogatják, akkor úgy fogja fel, hogy ragaszkodnak 
hozzá, mint polgármesterhez. (Nevetés) Minden verzió jó. Megígéri, hogy azt a szabályt, ami 
arról szól, hogy valaki az év elején mondja meg, hogy év végéig mikor megy szabadságra, azt 
bármi módon, de megkísérli megváltoztatni. Szerinte az őrültség, hogy valaki előre mondja 
meg, hogy december végéig mikor megy szabadságra, de most tett erre egy kísérletet, kéri 
hogy támogassák. A napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, 
valamint a közszolgáltatókat. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. május 31. 

2. dr. Kocsis Máté polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét 
elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen 19 
munkanapot kiad. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással 
elfogadta. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
18/2018. (11.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, 
valamint a közszolgáltatókat. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. május 31. 

2. dr. Kocsis Máté polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét 
elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen 19 
munkanapot kiad. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

Dr. Kocsis Máté 
Szavazásra bocsátja a 2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-
tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a 4/2018. (11.28.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 4/2018. (11.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 2018. ÉVRE 
VONATKOZÓAN IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL 

Napirend 5/2. pontja 
Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina-jegyző 

Dr. Kocsis Máté A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 
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Komássy Ákos 
Érti, hogy a közjogi kötelezettségüket az előterjesztéssel letudják a választási bizottságok 
megbízásainak teljes körűvé tételével, de nem gondoltak-e arra, hogy a választással 
kapcsolatos egyéb kérdésekben rendelkezzen adott esetben a Képviselő-testület, vagy ezt saját 
hatáskörben... nem is tudja, hirdetési felületek, vagy plakát-kihelyező felületek, és egyéb 
kérdések... saját hatáskörben... gondolja, hogy nem Polgármester úr rendezi, mert egyszerre 
képviselőjelölt és polgármester, de akkor a jegyző? Kérdezi, hogy mi történik ezzel 
kapcsolatban, illetve hogy miért nem szerepel semmi ezzel kapcsolatban az előterjesztésben. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Jegyző Asszonynak. 

Danada-Rimán Edina 
Az elmúlt néhány választáson már nem merült fel annak az igénye, hogy plusz plakáthelyek 
kerüljenek kihelyezésre, úgyhogy ezért nem is foglalkoztak ezzel a témával. 
Dr. Kocsis Máté 

Szerinte, ha felmerülne, akkor sem kellene ebben az előterjesztésben rendezni. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Érti, hogy úgy ítélik meg, hogy nem kell az előterjesztésben rendezni, csak akkor tegyék meg, 
hogy tájékoztatják arról, hogy milyen intézkedések születtek ezzel kapcsolatban. Voltak 
plakát-elhelyezési helyek a legutóbbi választáson is emlékei szerint. Az időközihez nem tud 
hozzászólni, de azt megelőzően a rendes választásokon voltak. Például plakátozási helyek a 
kerületben, de számos más elrendezés is, a Józsefvárosi Újság ezzel kapcsolatos 
intézkedései... Kérdezi, hogy hogyan készül az Önkormányzat a választásra a közjogi 
kötelezettségein túlmenően. 
Dr. Kocsis Máté 
Sehogy. (Háttérből beszéd hallatszik) Választás lesz, Képviselő Úr! Kicsit értetlenül fogadják 
most ezt a részét a testületi ülésnek. A pártoknak kell készülni, nem az Önkormányzatnak... 
az államnak igen, miért ne. Jegyző Asszony jelezte, hogy csak a lebonyolítással kapcsolatban 
tud választ adni. Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 
Jakabfy Tamás 
A plakáttal kapcsolatban szeretné jelezni, hogy a 3-4 lábú plakátkihelyezőkre igény volna 
részükről. Az sokkal igényesebb, hogy a választás másnapján ezeket összecsomagolják, és 
beviszik és akkor ez a plakáterdő, ha teljesen nem is szűnik meg, mert csak lesz 
villanyoszlopon, meg villany dobozon, meg mindenfelé, de legalább jórészben megszűnik a 
választás másnapján, úgyhogy örülne, ha ilyenek kerülnének ki. 

Dr. Kocsis Máté 

A napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a 2 pontból álló határozati javaslatsort. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
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1. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának 
Dr. Galambos Károlyt, Dr. Tárnokiné Joó Ildikót és Muháné Pál Enikő Juditot 
megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

2. Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
póttagjának Tar-Bárczy Szilvia Cintiát és Maczik Éva Annát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

3. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Varga Krisztiánnét 
és Tóth Máriát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

4. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági tagoknak a határozat 1. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

5. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat 2. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

6. a) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - kötelező feladat - bevételi előirányzatán belül 
az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 14.869,0 e Ft-
tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11.300,0 e Ft-tal, a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.466,0 e Ft-tal, a 
dologi előirányzatát 1.103,0 e Ft-tal megemeli. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén 2018. február 22., b) pont esetén a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

Dr. Kocsis Máté 
Elnézést kér a Képviselő-testülettől, nem 2 pontból, hanem 6 pontból áll az előterjesztés, 
rosszul ismertette, de az előterjesztés címe, meg a tartalma az, amiről beszéltek, úgyhogy a 
szavazás érvényes. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 3 
tartózkodással elfogadta. 

39 



<57AVA7ÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ 

A Í a t a C a t h o z a t a l h o z m i n ő s í t e t t s z ó t ö b b s é g s z u k s e g e s 

M ^ l ) 14 IGEN »NEM 3 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1 Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Válas*ási Bizottság 1agának 
Dr Galambos Károlyt, Dr. Tárnokiné Joó Ildikót és Muhane Pal Emko Juditot 
megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

2 Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
' póttagjának Tar-Bárczy Szilvia Cintiát és Maczik Eva Annát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

3. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Varga Krisztiánnét 
és Tóth Máriát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

4. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági tagoknak a határozat 1. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

5. Budapest Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat 2. sz. 
mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 22. 

6. a) a Polgármesteri Hivatal 12201-03 eím - kötelező feladat - bevételi előirányzatán belül 
az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről eloiranyzatatl4.869 0 eF t -
tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11 300 0 e Ft-tal a 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado eloiranyzatat 2.466,0 e Ft-tal, a 
dologi előirányzatát 1.103,0 e Ft-tal megemeli. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén 2018. február 22., b) pont esetén a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A 19/2018. (11.22.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 4. számú melléklete 
tartalmazza 

Napirend 5/3. pontja 
Javaslat közbiztonsággal kapcsolatos felhívás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 

A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek ügyrendben. 

Jakabfy Tamás 
Az 5/3. napirend nem érkezett meg tegnap estig, és sürgősségi indítvány sem érkezett úgy 
tudja, erről nem szavaztak, tehát az az álláspontja, hogy 5/3. napirendjük nincsen. 
Dr. Kocsis Máté 
Fönt volt a címe az eredeti meghívón, a kézbesítése helyszíni kiosztással történt, nem 
sürgősségi indítvány, azért nem szavaztak róla. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Ma reggel, amikor szembesültek azzal, hogy mit is takar ez a cím, kellett lássa, hogy ez az 
anti-Soros, antiszemita kampány bejött ide a képviselő-testületi ülésre is, szerinte szánalmas 
ilyen határozati javaslatot ide behozni. Ezt a csempészmunkát Polgármester Úrhoz nem tartja 
méltónak, hogy ilyen ködös, meg nem határozható cím szerepel a meghívóban, aztán előkerül 
egy anti-Soros hecchatározat utolsó utáni pillanatban. Az erről szóló döntésben nem is kíván 
részt venni. 

Dr. Kocsis Máté 

Na, hallják az érintett ellenzéki képviselőket! Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

Dr. Erőss Gábor 
A közbiztonság szó hallatán az ember azt gondolná, hogy a rendőrség kap plusz támogatást, 
de itt nem arról van szó, hanem arról, hogy egy diktatúrának a titkos ügynöke, Szita Károly 
felhívására... (Háttérből nevetés hallatszik)... igen, ha Önök nem értesültek róla, kéri, hogy 
olvassák el ennek a szakirodalmát. A kommunista diktatúra titkos szolgálatának, titkos 
ügynökének felhívására egy nem létező ellenség ellen harcol a Fidesz-KDNP, hogy elterelje a 
figyelmet arról, ami nap mint nap megtörténik a magyar korházakban, hogy emberek halnak 
meg azért, mert kivonták a pénzt az egészségügyből, hogy a saját haverjaikra költsék. 
Tegnapelőtt hallotta a hírt, hogy Lázár Ervin özvegye azért halt meg egy sürgősségi osztályon 
eltöltött többórás várakozás után, mert nem volt, aki ápolja, nem volt, aki gondoskodjon róla, 
nem volt nővér, vagy orvos elég. Önök tehát el akarják terelni a figyelmet arról a szörnyű 
szenvedésről, amit a magyar népnek okoznak azzal, hogy naponta halnak meg Önök miatt 
emberek a kórházakban, mert nem kapnak megfelelő ellátást. El akarják terelni a figyelmet 
arról, hogy Orbán Viktor veje, Tiborcz István a gyanú szerint bűnszervezetben elkövetett 
csalással 13 milliárd forintos kárt okozott a magyar adófizetőknek, mert ezt majd vissza kell 
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fizetni, és el akarják terelni a figyelmet Mészáros Lőrinc és az egész bűnbanda bűnös 
üzelmeiről, ennek a javaslatnak ez az egyetlen értelme, de nem fog sikerülni. 

Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek. 

Pintér Attila 
Reflektál Erőss Gáborra. Igen, Szita Károly 3/2-es ügynök volt, kémelhárító, tehát 
valamelyest számára testhezálló lehet ez a kezdeményezés, hogy úgy mondja, de ezzel együtt 
valóban a kormány politikai hecckampányához próbál csatlakozni az Önkormányzat ilyen 
módon. Csak egy dologért sajnálja, hogy ilyen módon kampányolnak ezzel, mert a Jobbik is 
elmondta és személyesen is egyetért azzal, hogy valóban az Európát elérő migráns áradat az 
egy valós fenyegetés, csak nem kellene olyan kampányt folytatni, ami ezt egy kicsit 
elbagatellizálja, nevetségessé teszi, de ezzel együtt ezt támogathatónak tartja, mert ez egy 
valós fenyegetés. Sajnálja, hogy nem kapták meg időben ezt az anyagot, mert lenne hozzá 
módosító javaslata, így most nem tudja szövegszerűen megfogalmazni, de szerencsésnek 
tartaná, ha nem csak Sorost nevesítené ez a nyilatkozat, hanem Jean-Claude Junckert is, az 
Európai Bizottság elnökét is, mint aki brüsszeli bürokrataként támogatja a migránsok 
Európába való telepítését. Ezt talán bele tudnák tenni a Nyilatkozat 3. sorába „... lépjünk fel a 
Soros tervvel és a bevándorlásszervező Soros-szervezetekkel szemben..." és Jean-Claude 
Juncker bevándorlásbarát politikája ellen. 
Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A Soros nevű úriembert nem ismeri, illetve amennyire ismeri, azt a plakátokról, meg 
emlékszik, hogy volt egyszer egy közös fotója Miniszterelnök Úrral, háttérben Varga Mihály. 
Nem tudja, hogy mi a terve, nem tudja, hogy tudják-e, mert nem kapott semmiféle 
információt erről. Azt tudja, hogy Széli Bernadett kikérte közérdekű adatigénylésként ezt a 
tervet a kormánytól, és ők sem tudtak erre válaszolni. Hogyha Önöknek ez megvan, akkor 
juttassák el neki, mert akkor tud róla szavazni, addig legfeljebb tartózkodni tud, de hogy 
Józsefvároshoz van-e valami köze, azt meg végképp nem tudja, de azt gyanítja, hogy nincs is. 
Dr. Kocsis Máté 

Megadja a szót Simon György képviselőnek. 

Simon György 
Csak egy kiegészítést szeretett volna kérni ehhez az előterjesztéshez, mert igazából a 
mellékletben ő sem látta ezt a Soros-tervet, nem tudja, hogy most miről szól ez a szavazás, 
mert amíg ezt nem látták, és nem tudják áttanulmányozni, addig nem tudja, hogy mit utasít el, 
ezért tartózkodni fog. Kéri, utólag csatolják, mert olyan sokan emlegetik már, nem mindenki 
emlegeti, csak a hülyék, hogy akkor ez lehet, hogy létezik, bár számára nem létezik, ezért 
szeretné, ha valaki ezt megmutatná neki, vagy a közvéleménynek. 
Dr. Kocsis Máté 
Mindjárt átküldi e-mailen. Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek. 
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Pintér Attila 
Ez a nyilatkozat nem tesz említést a letelepedési kötvénnyel beengedett migránsokkal 
kapcsolatban, tehát, ha van pénze, jöhet, ez a kormány álláspontja. A Jobbik egyértelművé 
tette, hogy sem pénzért, sem sehogy nem engedne be migránsokat. Sajnálja, hogy erről nem 
szól ez a nyilatkozat. Nem tudja, mi a helyzet azokkal a migránsokkal, akik Józsefvárosba 
érkeztek, és a Józsefvárosi Családsegítő „gondoskodik" róluk. Azt tudják, hogy több százan 
érkeznek évente csak ide Józsefvárosba, Polgármester Úr kezdeményezte ennek a 
nyilatkozatnak az elfogadását, tehát ennek fényében mi a helyzet velük. Tudják, hogy a 
kerítés olyan értelemben nem hermetikusan zár, hogy naponta bizonyos számú migránst 
átengednek rajta, akik közül néhány százan Józsefvárosban jelzik a letelepedési szándékukat, 
velük mi a helyzet? Kéri, hogy az előbbi javaslatát a nyilatkozattal kapcsolatosan kezeljék 
módosító indítványként. 

Dr. Kocsis Máté 
Azt az előbb is úgy kezelték. Azért jó ez az előterjesztés, mert a választási kampányban 
kiderül, hogy a helyi képviselők közül ki tudja felmondani a pártjának a központi üzeneteit, át 
tudják ismételni, és van ehhez nyilvánosság is, hogy lehet vele szerepelni. A georgesoros.com 
című weboldalon megtalálják angol nyelven „Újraépíteni a menekültrendszert" címmel, és az 
első oldal közepén írja azt, hogy: „Itt áll a 6 komponensből álló átfogó tervem." Elkezdi 
sorolni. Elküldi a képviselőknek e-mailben. Ez az, amiről beszélnek, de nem kíván erről 
hosszabb vitát nyitni, mert fenntartja, hogy nem minden eleme tartozik a Józsefvárosi 
Önkormányzat elé, de tekintettel arra, hogy részt vettek azon a konferencián, amelyet Szita 
Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke rendezett, sőt megkérték felszólalásra 
is ezen a konferencián, éppen azért, mert a menekültáradatnak jelentős részben elszenvedői 
volt a kerület, és ezen a konferencián sok száz polgármester közösen elfogadott egy 
nyilatkozatot, mely rögzíti, hogy ez akkor ad ennek valós súlyt, ha a képviselő-testületek is 
ezt támogatják. A hozzászólásokból látszik, hogy ki az, aki érintett, mert az volt a 
legidegesebb, az minősítgetett, sértegetett és gyalázott mindenkit, sőt arról beszélt, hogy 
„miattunk", sőt személyesen miatta halnak meg emberek kórházban. Ha a jegyzőkönyv 
számára nem hallatszott volna, akkor erre azt tudja mondani, hogy nem normális Erőss 
képviselő úr, de tényleg nem az, és ha majd egyszer eljön az a pillanat, amikor nem kell 
feltétlenül együtt dolgozniuk, akkor átad Képviselő úrnak egy dokumentumot négyszemközt, 
mert készíttetett Képviselő Úrról egy pszichológiai átfogó elemzést, és azt csak Képviselő 
úrnak oda fogja adni. Figyelembe vették a facebook bejegyzéseit, az írásmintáját, a 
felszólalásait, hanghordozását, sok mindent, olvassa majd el. Fantasztikus! Segítőleg adja 
majd oda, az emeltdíjas sértegetéseit pedig, szerencséje van Képviselő úrnak, hogy ő ül itt, és 
nem más, mert ő nem veszi fel, de lesz olyan, aki nem lesz ilyen barátságos. Régi harcedzett 
VIII. kerületiek még messzebbre elmennek, mint amit a kulturált szokások megengednek, a 
finomabbak pedig csak simán bíróság elé fogják rángatni ilyen állításokért nyilvánosan. 
Egyszerűen, ahogy eddig, nem foglalkozik vele, de gondolja meg a szavait, mert szerinte 
sokba kerülne, ha ezt jogi útra terelné, Képviselő úr néhány havi tiszteletdíját félretehetné. Az 
pedig, hogy eltér a véleményük határvédelem, migráció, európai biztonsági helyzet 
tekintetében, ez nem újdonság, ez a vita szerinte a választások során el is fog dőlni választói 
oldalról. Az pedig, hogy Önök nem szeretik, hogy nevén nevezik azt az underground 
szervezetet, amit évtizedes időtávlat óta fenntartanak politikai aktivisták, akik újságíróknak 
álcázzák magukat, olyan provokátorok, akik egyébként ennek az Önkormányzatnak a 
működését is már évekkel ezelőtt is meggátolták, olyan szervezetek, olyan liberális álcivil 
szervezetek, amelyek egyébként a többségi akarat ellen bújtatott kampányt folytatnak, ezek 
létező dolgok. Maguk azért ilyen idegesek, mert ezt megnevezték. Jobb volt az árnyékban 
bujkálni, civilkedni, politikai aktivistáknak azt mondani magukról, hogy újságírók, közben 
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közönséges politikai aktivisták. Egy politikai célra szerveződnek, csak ahhoz sunyik, gyávák, 
hogy nyíltan tegyék, éppen ezért mindenféle ilyen talajmenti módszerekhez folyamodva 
próbálnak érvényesíteni. Általában a kivételből indulnak ki és nem az általánosból, a 
kisebbség akaratát erőltetik hangosan a többségi véleménnyel szemben, általában konfliktusra 
törekednek, nem konszenzusra, ezt egyébként a Képviselő úr működésén tökéletesen le lehet 
mérni a Képviselő-testületben. Általában azon dolgoznak, hogy valamiféle olyan külföldi 
befolyásszerzési törekvés sikeres legyen, ami mondjuk a politikai, társadalmi többség ellenére 
van. Ez a vita létezni fog, maguk ezen elgúnyolódhatnak, most nem is azt teszik, hanem 
kifejezetten ingerültek, vagdalkozóak, ezért jó helyen járnak, az előbbi kirohanása csak azt 
bizonyította, hogy van keresnivalójuk ebben a vitában. Ilyen ingerültnek, meg ennyire durván 
gyalázkodónak már rég hallotta, vagy talán még soha, ez azt jelenti, hogy ennek oka van, de 
mennek tovább. Meg fogják nevezni, hogy kik azok, ki fogják fizettetni a határvédelem 
bizonyos költségeit, nem lesz ám olyan, hogy a magyar társadalom többségének akarata 
ellenére maguk politikusok média és egyéb megfenyítésével, meg külföldi zsarolásával, azt 
gondolják, hogy akaratot tudnak érvényesíteni. Ez a világ már elmúlt, tudja, hogy fáj, de 
beleállnak ebbe kötésig, úgyhogy nehéz idők jönnek ebből a szempontból, ez a politikai vita 
még nem dőlt el, de arra készüljenek, hogy azon a nívón, ahogy a Képviselő úr most 
hozzászólt, nem fog szólni, de tényeket meg fognak mutatni. Itt a kerületben neki ne mutassa 
be Képviselő úr, hogy milyen az, amikor valaki demokratikus, legitim felhatalmazás nélkül, 
kompetencia, felelősség nélkül partvonalról beugatva megpróbálja a közösség nagyon szűk 
rétegének az akaratát ráerőltetni. Ezt ezer meg egy meccsen már végigélte, azóta is itt ül, tehát 
ennyit a hatékonyságukról. De ne mutassa be, hogy mit jelentett ez a Város Mindenkié 
Csoport működése, egy hét alatt összeszerveződő kamu civileknek a bejegyzetlen 
szervezeteinek a jelenléte, annak a felnagyítása, mintha ez egy társadalmi mozgalom lenne, 
nagy támogatottsággal, lejárató cikkek tömkelege, betelepülése ide, provokálás, egyáltalán 
Képviselő úr jelenléte a Testületben, és a 2015-ös Keleti pályaudvarnál történtekre nem is tér 
ki, ha már migrációról van szó, meg az annak történő nemzetközi és hazai interpretálásra az 
Önök részéről. Maradjanak annyiban, hogy ez a vita nem lefutott, elhiszi, hogy nem tetszik, 
fáj, hogy nevén nevezik a dolgokat, jobb volt eddig sunyulni, jobb volt eddig független 
civilnek bemutatkozni, de nem, Önök, liberális politikusok, politikai hatalomra akarnak szert 
tenni, ami legitim cél, csak ehhez ezeket a sunyi eszközöket el kell felejteni, tehát nevén 
fogják nevezni a gyermeket, ez a helyzet. Egyébként meg nyugodjanak meg, ez egy 
nyilatkozat, Szita Károlyhoz szívesen csatlakozik. Szita Károly már akkor is polgármester 
volt, amikor ő még gimnáziumba sem járt, valószínűleg többen vannak így ebben a 
korosztályban. Akit ennyiszer, ilyen nagy arányban megválasztanak megyei jogú 
polgármesternek, az higgyék el, hogy egyrészt tud valamit, másrészt meg legalább azt a 
tiszteletet megérdemli, már csak a kaposvári szavazói miatt is, hogy ne beszéljenek róla úgy, 
ahogy Képviselő úr beszélt, de nyilván ez nem elvárható, meg nem reális Képviselő urat 
ismerve, de nem illik ilyen korú, ilyen támogatottságú emberről ilyen szavakat mondani. 
Szívesen csatlakozik ahhoz a mozgalomhoz, amit ő elindított, arról nem beszélve, hogy az 
első ilyen konferencián csatlakozók, azok az ország lakosságának majdnem a 70 %-át 
képviselték településvezetőként, azért ez nem egy kis szám. 7 millió embernek a 
polgármesterei ültek le egy nagy teremben. Lehet, hogy ez a blogvilágban annyira nem menő, 
a 7 millió ember képviseletét ellátó polgármesterekre odafigyelni, hanem jobb valami 
internetes véleményvezér után menni, de sokkal nagyobb legitimitásúnak tartja ezt a 
közösséget, mint azokat a bujdokoló arcokat, sokszor nevüket sem vállaló, gyalázkodó, a 
Képviselő úr hangnemére kísértetiesen emlékeztető véleményekért, mint amit a 
polgármesterek képviselnek. A napirend további részében tartalmilag nem szeretne 
hozzászólni, mindent elmondott, örül, hogy kibújt a szög a zsákból, a négy ellenzéki 
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hozzászólásból teljesen világosan látszik, hogy ki milyen mélyen érintett ebben a kérdésben 
Megadja a szót Kaiser József képviselőnek. 

Kaiser József 
Az a józsefvárosi kipróbált polgár, ahogy Polgármester úr fogalmazott, aki azért fogja vissza 
magat, mert politikai szereplő, különben, ha nem az lenne, akkor súlyos próbatétel elé tenné 
Kepviselő urat, de azért azokat a mondatokat, hogy: „Józsefvárosnak mi köze hozzá?" azért 
sem érti, mert úgy tesznek, mintha nem akkor lettek volna itt képviselők 2015-ben, amikor a 
kerületnek a negyedét szétrombolták a bevándorlók, szó szerint 100 milliós károkat'okoztak a 
Pápa téren és környékén, gyújtogatva, mindenhova odaszennyezve, az embereket 
megfelemlítve. Nem egy józsefvárosi polgárról tudja, hogy akkoriban nem mertek arra menni 
sokszor kestek a munkahelyről, mert kikerültek nagyobb területeket, hogy eljussanak a 
munkahelyükhöz. A DK-s képviselőnek mondja, hogy hülye, aki mondja, mert 3 3 millió 
embert hulyézett On le konkrétan. Ha meggondolja, hogy körülbelül 5 millió ember szokott 
elmenni a választásokra, akkor ez azt jelenti, hogy legalább a szavazóknak a 65 %-a. Ön a 
saját szavazóit is lehülyézte, mert ők velük egyetértenek mindamellett, hogy Önökre 
szavaznak. Ez egy ambivalens érzés számára, azok után, hogy Niedermüller nevezetű 
politikai agitátor és provokátor kimondottan részt vett azoknak a programoknak a 
kidolgozásában, amely (Hangjelzés) most a legutóbb 10 ezer bevándorlót kötelezne 
Magyarországra... (Hozzászólás többi része nem hallható) 

Dr. Kocsis Máté 
Lejárt a hozzászólási ideje Képviselő úrnak! Lehetősége van még egy hozzászólásra. Megadja 
a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Polgármester Úr a hosszú monológját úgy kezdte, hogy most meglátják, hogy melyik párt 
hogy tudja visszamondani a központi mondásokat. Hát igen, papagájnak lenni nem kihívás 
szerinte se, de szerinte hazabeszélt ilyenkor Polgármester Úr, mikor az országos 
visszamondásokra utalt. Viszont, ha a georgesoros.comot említette, ezt meg fogja nézni, hátha 
talál benne egy Soros-tervet. Cserébe mond egy címet: a sorosterv.com, tessenek megnézni 
azt. 

Dr. Kocsis Máté 

Elnetezgetnek itt a testületi ülésen. Megadja a szót Erőss Gábor képviselőnek. 

Dr. Erőss Gábor 
Sajnálja, hogy Polgármester úr ilyen hosszan és ilyen cinikusan válaszolt arra, hogy Lázár 
Ervin özvegye, akiről Vacskamati alakját mintázta, azért kellett, hogy meghaljon sok más 
kevésbé ismert magyar mellett, mert a magyar egészségügyben nincsenek megfelelő számban 
orvosok, nővérek, mert külföldre vándoroltak nagy számban. El akarják terelni a figyelmet a 
Miniszterelnök vejének, Tiborc Istvánnak a botrányáról, és el akarják terelni a figyelmet arról 
amit Pintér Attila megemlített, hogy Fidesz-közeli offshore cégekhez vándorolt a letelepedési 
kotvenyekből származó bevétel, amely letelepedési kötvényekkel sok-sok bevándorlót hoztak 
be, mint amennyiről valaha is szó volt, hogy le akart volna telepedni Magyarországon. Azt 
ken, hogy több tisztelettel viszonyuljanak azokhoz az emberekhez, azokhoz a magyarokhoz, 
akik nap mint nap elszenvedik a magyar egészségügyben a megszorításokat, azt hogy 
nincsen, aki ápolja őket, azt, hogy Fidesz-közeli cégekhez vándorolnak az uniós és hazai 
állami források. Ezért azt kéri, hogy a valódi kérdésekről beszéljenek. (Hangjelzés) Az hogy 
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leszavazták az egészségügyi módosítóját, az jól bizonyítja, hogy Önök valóban.... 
(Hozzászólás többi része nem hallható) 

^Képviselő-testület szűk nyilvánossága is elegendő ahhoz, hogy megnyerje a korábban 
említett 10 eurós fogadásait. Jó látni így Képviselő Urat, es ez meg csak a kezdet. Simon 
Képviselő úré a szó! 

KaTser S p ^ d ő úrtól kérdezi, hogy ő hogy minősítené azt az embert, aki úgy ír alá egy adás-
vételi szerződést, hogy nem látja, csak az aláírását kérik hozzá, itt e r r o v a n szo. Mo 
beleolvasott a sorosterv.com oldalba, tényleg nagyon h a s z n o s olvasmány, ajaiúja 
mtdenkinek. Visszakérdezne, minek neveznék azt az embert képviselőtársai, aki ugy adja 
bármihez a nevét, hogy nem is látja azt, amiről kérik a vélemenyet. 

Dr. Kocsis Máté 
Kaiser J ó z s e f képviselőnek ad szót. 

Am kor lehülyézte azt a 3,3 millió embert, akkor úgy tudja, hogy nem azért tette, mert ezt az 
d ' t e r í sz tés t nem látta, hanem azért hülyézte le, mert Önnek ez a vélemenye a magyarok 
többségéről. A kisebbségnek mindig ez volt a véleménye a magyarok^ 
magukhoz ragadták a hatalmat, akkor irtásokat végeztek a magyarok kozott. Akasztottak 
g y ú l t a k mindig, most is ezt tennék a blogjaikat nézve, azokat, amiket mindig idéznek de ha 
a Soros-tervről van szó, akkor azt mondják, hogy ezt nem is látták sehol, milyen szelektív 
internetnézés ez? Ez jelenti azt, amikor vaskalapos valaki, és csak azt nézni amit o mond es 
nem néz körül a világban. Önök is ilyenek, mert csak a saját maguk ideologiajat hasznaijak 
előre. Azzal nem is törődnek, hogy más emberek hogy élnek. A Miniszterelnök pont azt 
mondta, hogy pontosan azok, akik védett lakásokban, kerítések mogott elnek azok teszik azt, 
hogy szabaddá teszik az átjárásokat. Önök is ilyenek, csak a védett kerítesuk a maguk hülye 
ideológiája. Kikéri magának, hogy Képviselő úr 3,3 millió embert lehülyezzen. Mar mondott 
pár ddgot például az is hülye, aki meséket olvas a Biblia kapcsán, meg ilyesmi azzal nem 
foglalkozott mert karácsony volt, és az a szeretet ünnepe, de On egy igazi becstelen 

provokátor, akárhogy is nézi. 

D v Kocsis Máté , 
Akkor sikeres, ha eléri a célját, ezért nem kell foglalkozni vele, ezt már mondta ezerszer. Mar 
nem szereti ezt a napirendet, mert már nem szoktak ilyen vitákba kerekedni A legutolsó ilyen 
típusú vita az Pintér Attilához datálható, amikor a mellettük lévő epületet kommunista 
szentélyként aposztrofálta, azóta nem volt ilyen nagy ívű vitájuk. Nem is lúgozza az agyat 
azzal hogy miféle demokráciái felfogás az, amikor egy szűk, hisztérikus kisebbseg ra akarja 
mindenáron erőltetni az akaratát a társadalmi és politikai többségre a demokrácia egisze alatt, 
miközben a támogatottságuk a száz emberből egyet sem nagyon éri el, de az eroszakossaguk 
meg a függésük, anyagi és egyéb ideológiai függésük, meg az a provokátort munka mmt 
Erőss Úr meg Képviselő úr pártjából még tudna kit mondani, közönseges sorosistakkal allnak 
szemben, akiket külföldről azért pénzelnek, hogy elérjék a célúkat. Képviselő ur, az a 
demagóg mantra, amit az egészségügyről elmondott, az még harmadikos altalanos iskolasok 
körében sem állná meg a helyét. Kezdő szakorvos bére 2010-ben: 290.000,- Ft volt, most 
627 000 - Ft Az Egészséges Budapest programmal együtt 2010-2022 kozott összesen 2200 
milliárd'Ft fordítódott az egészségügy fejlesztésére, ennek a nagyobb része mar mostanaig 

46 



megvalósult. Arról nem beszélve, hogy mindig kiragadják a béremeléseket. Most megnézte, 
amit Jakabfy úr mondott, fokozódó bérválság. Ez azért szép dolog, mert a képviselők 
tiszteletdíja az a KSH által megállapított magyar átlag bruttóbér. Maguk azért becstelen 
gazemberek, mert amikor 2014-ben beültek ide, ebbe a Testületbe, akkor 203-204 ezer volt a 
bruttó átlagbérük, most meg 297 ezer Ft, majd írnak egy honlapot arról, hogy fokozódó 
bérválság van, miközben 297 ezer forintra nőtt a magyar bruttó átlagbér, és sorolhatná 
szemben az önámításokkal a tényeket. Egyébként maguknak írhatnak ilyet, kampány van, 
tehát lehet is most ezzel dobálózni, csak azon gondolkodjanak el, hogy találkozik-e ez a 
mindennapokkal, amit Önök össze-vissza vagdalkoznak, sértegetnek embereket, 
gyalázkodnak, és össze-vissza meghamisítanak adatokat. Nem tartja továbbra sem túl 
nívósnak ezt a vitát, de ezt most szükséges volt lefolytatni, örül, hogy erre most sor került. A 
Soros-terv kapcsán zárásként csak annyit mond Képviselő úrnak, hogy nyilván az ember 
szkeptikus az ilyen távoli dolgokkal, de ha utánanéz, akkor megtalálja, el is fogja küldeni 
interneten, egyébként ezen a konferencián 500 példányban kinyomtatták. A legrosszabb az, 
hogy az Európai Unió döntési mechanizmusa pontról-pontra valósítja meg ezeket. Tehát 
nyilván kényelmes ezen cinikuskodni, meg úgy tenni, mintha nem lenne, ez a forgatókönyv 
része, bagatellizálni, cinikusan hozzáállni, de van. Nem is az üggyel, meg az emberrel van a 
gond, hanem hogy halad előre ennek a megvalósítása, és hajói nézi, akkor nem is az egyetlen 
ország vagyunk, akinek ez feltűnik, és az Európai Unió döntéshozásában változás áll majd be. 
Szerinte a probléma valódi, ki így áll hozzá, ki úgy, a túlzások ebben a vitában teljesen 
érthetőek, a szélsőséges megnyilvánulások teljesen legitimek ilyenkor, választási kampányban 
meg pláne. Túl is vannak rajta. A napirend vitáját lezárja. Van egy Pintér Attila-féle 
módosító. Jean-Claude Juncker, a végére írják? A mellékletet nem tudják módosítani 
Képviselő úr, csak a határozati javaslatot. 
Szavazásra bocsátja a Képviselő úr imént ismertetett módosítóját, mely szerint a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnöke által tett felhívás kiegészüljön azzal, hogy „és Jean-Claude 
Juncker bevándorlásbarát politikája ellen." 

Megállapítja, hogy a módosító javaslatot 9 igen, 1 nem, 6 tartózkodással a Képviselő-testület 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
20/2018.(11.22.) 9 IGEN 1 NEM 6 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pintér Attila módosító indítványát, mely szerint 
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke által tett felhívás kiegészüljön azzal, hogy 
„[lépjünk fel...], és Jean-Claude Juncker bevándorlásbarát politikája ellen." 

Dr. Kocsis Máté 
Szavazásra bocsátja az 1. pontból álló határozati javaslatot ezzel a módosítással. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
által tett felhívás tartalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy Jean-Claude Juncker bevándorlás-
barát politikáját is elutasítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 
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Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 2 tartózkodással 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
21/2018.(11.22.) 14 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
által tett felhívás tartalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy Jean-Claude Juncker bevándorlás-
barát politikáját is elutasítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

Napirend 5/4. pontja 
Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté 
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászólás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatsort. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat l.-l 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Roma, Ruszin, Szerb, Szlovák, Német, Örmény, Román, Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő felülvizsgált Együttműködési Megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatok által felülvizsgált és elfogadott 
együttműködési megállapodások aláírására, és azok Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére történő megküldésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22., Kormányhivatal részére megküldés: döntést követő 15 munkanap 

3. önként vállalt feladatként csak azokat a nemzetiségi önkormányzatokat részesíti működési 
támogatásban, amelyek legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig döntenek a települési 
önkormányzattal jogszabály alapján, kötelezően megkötendő együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról és aláírásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 
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Dr. Kocsis Máté 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
22/2018.(11.22.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat l.-l 1. számú mellékletét képező, a Józsefvárosi Bolgár, Görög, 
Lengyel, Roma, Ruszin, Szerb, Szlovák, Német, Örmény, Román, Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő felülvizsgált Együttműködési Megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. 

2. felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatok által felülvizsgált és elfogadott 
együttműködési megállapodások aláírására, és azok Budapest Főváros Kormányhivatala 
részére történő megküldésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22., Kormányhivatal részére megküldés: döntést követő 15 munkanap 

3. önként vállalt feladatként csak azokat a nemzetiségi önkormányzatokat részesíti működési 
támogatásban, amelyek legkésőbb a tárgyév február 28. napjáig döntenek a települési 
önkormányzattal jogszabály alapján, kötelezően megkötendő együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról és aláírásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 22. ^ 

A 22/2018. (11.22.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv fi. számú melléklete 
tartalmazza 

Tájékoztatók 

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató) 

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester 

Dr. Kocsis Máté A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászólás hiányában lezárja. Szavazni nem kell róla. 
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Felvilágosítás kérés 
(szó szerinti leiratban) 

Dr. Kocsis Máté 
Ülésünk végén a képviselői kérdések szokásos rendben következnek. Megadja a szót Erőss 
Gábor képviselőnek. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót, csak két kérdésem volna ezúttal. Az egyik azt már mindenki kívülről fújja, 
az a tisztviselőtelepi szennyezéssel kapcsolatos, hogy van-e haladás ebben a témában, illetve 
általában is a kerületünkben még mindig működő, fokozott környezeti kockázatot jelentő ipari 
üzemek tekintetében. A másik pedig, hogy én úgy emlékszem, hogy feltettem a kérdést és 
nem kaptam rá választ, de lehet, hogy tévedek, azt hiszem, nem kaptam, úgyhogy feltenném 
még egyszer, hogy az a téma, amit sokszor felhoztam már ahhoz, hogy hatékonyan lehessen 
ezeket a vizesedő és penészedő, dohos ingatlanokat tényleg felújítani, ehhez fel kellene mérni, 
hogy ez az ingatlanállomány ez milyen, és szeretnék adatokat kapni arról, hogy nyilván az 
Önkormányzat ingatlanállományra vonatkozóan pontos adatokat, a többire pedig becslést. Ezt 
azt hiszem, korábban nem kértem, hogy mekkora részét érinti a kerületi ingatlanoknak ez az 
egészségügyi problémákat is okozó vizesedés. Köszönöm szépen a szót. 

Dr. Kocsis Máté 
15 napon belül írásban válaszolunk Képviselő úrnak. Komássy Akos képviselő úr, 
parancsoljon. 

Komássy Ákos 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület! Megpróbáltam a 
választási bizottságokról szóló előterjesztés kapcsán elmondani a kérdésemet, de akkor 
fölteszem kérdésként. Mit tesz az Önkormányzat, hogyan kívánja biztosítani azt, hogy a 
választási kampány rendezett körülmények között zajlódjon, gondolok itt plakátolási 
felületekre, hirdetési felületekre, és egyebekre. Lehető legnagyobb esélyegyenlőséget 
biztosítva, mint tudja Polgármester úr, nincsen szocialista jelölt a 6-os választókerületben, 
tehát nem ezért kérdezem, csak azt gondolom, tudjuk persze, szavazás lesz elsősorban, de 
mégiscsak hozzátartozik, legalább a törekvés a tisztességes versenyfeltételek biztosítására. 

Dr. Kocsis Máté 
Személyes álláspontom az változatlan, nincsenek jó tapasztalataim, Ön is emlékszik arra az 
időre, veteránnak számít ebben a Testületben, amikor még ilyen táblákon dolgoztak a pártok, 
pont a pártok nagy számának megjelenésével teljesen értelmét vesztette ez. Én csak a kerület 
összeszemetelését látom benne. Egyébként abban is van igazság, hogy amikor nem voltak már 
kint ilyen táblák, akkor a magukat zöldnek, és városvédőnek vallók élén, egyébként a tavalyi 
időközi választáson induló Bolba Mártával ganézták össze a legjobban a kerületet, amit aztán 
természetesen közpénzen kellett, rengeteg fát lehetett volna elültetni abból a pénzből, 
amennyiért eltakarítottuk a zöldeknek, és a városvédő civilek nagyon független, nagyon 
civileknek a plakátjait, a hihetetlenül független civileknek a plakátjait. Én nem értek vele 
egyet, de tekintettel arra, hogy indulója vagyok ennek a választásnak, hadd ne én hozzak 
ebben döntést, úgyhogy a Jegyző asszonyt keressék ebben a témában a következő időszakban, 
vagy az Alpolgármester urat. 

50 



A Képviselő-testület ülését 11 óra 55 perckor bezárom. 

Kmf. 

v > 

Danada-Rimán Edina 
\ 

•ol O ' 

jegyző 

N . 1 • .-»'* 

2? V' í6> 

- 6 ' i Dr. Kocsis Maté'c y 
polgármester 

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 2018. 
február 22-i ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítia. 

Bodnár Gabriella 
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

\* * / . 69. 

A jegyzőkönyvet készítették: 

. • ) / / -

Fazekasné Varga Lívia 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

Vidákné Csébi Tímea 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete: 
Jelenléti ív, meghívó, előterjesztések, szavazási lista 
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