
JEGYZŐKÖNYV 

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2018. július 16-án (hétfő) 8.00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-

as tárgyalójában megtartott 1. rendkívüli üléséről 

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

Távolmaradását bejelentette: Simon György 
dr. Szilágyi Demeter 

Jelen vannak továbbá a meghívottak: 

Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika - aljegyző, dr. Görhöny Ádám -
aljegyző, Kocsis Angéla - Polgármesteri Kabinet vezetője, Tóth Tímea - Polgármesteri 
Kabinet vezető-helyettese, dr. Baíla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Kiss Marietta -
Jogi Iroda vezetője, Bodnár Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Iványi 
Gyöngyvér - Városépítészeti Iroda vezetője, főépítész, 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, Tóth Csaba - Igazgatási Iroda vezetője, Páris Gyuláné -
Gazdasági vezető, Csendes Antalné - Pénzügyi Ügyosztály vezetője, dr. Suba Árpád -
Adóügyi Iroda vezetője, dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, 
dr. Dékány Szilvia - Gazdálkodási Ügyosztály vezető-helyettese, Bajusz Ferenc -
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, Mácsai Erzsébet - Közterület-felügyeleti 
Ügyosztály vezető-helyettese, Molnár Gábor r. alezredes - VIII. ker. Rendőrkapitányság 
vezetője, Váradi Gizella - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, Lantos Bernadett - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ gazdasági vezetője, Váczi Miklósné - JózseíVárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársa, Szikszai 
Zsolt - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács Barbara - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke, Ács Péter -
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési igazgatója, dr. Tárnokiné Joó 
Ildikó - Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit -
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Bonyhády Elek - BKIK VIII. kerületi 
tagcsoport elnöke, Feicht Rezsőné - Társak a Teleki Térért Egyesület elnöke, Varga Ildikó -
BDDSZ VIII. ker ASZ. Titkár, Nagy Gáborné - Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 
külsős tagja, Vámos Andrea - Emberi Erőforrás Bizottság külsős tagja, Őszi Éva -
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagja, Benga-Oláh Tibor - Józsefvárosi 
Roma Önkormányzat elnöke 
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Csúri Ákos 
Tisztelettel köszönti a Hivatal munkatársait, és a vendégeket. Felkén Daninye Vámosi 
Gabriellát, a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét, 
hogy ismertesse a 2018. június 8-i időközi polgármester választás végleges eredményét. 

Daninyé Vámosi Gabriella 
Budapest Főváros VIII. kerületében 2018. július 08. napján megtartott időközi polgármester-
választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
A választás eredményes volt, a választásra jogosultak 23 %-a vett részt a szavazáson. A 
választásra jogosultak 13.156 érvényes szavazatot adtak le, az érvényes szavazatok 62,85 bo-
ának elnyerésével, 8.269 szavazattal dr. Sára Botond Attila, a Fidesz - Magyar Polgán 
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölt je szerzett mandátumot. Megbízólevele a 
választási eljárásról szóló törvényben foglalt határidőben átadásra került. 
Megköszöni a Választási Bizottságok tagjainak, a Választási Iroda vezetőjének és 
munkatársainak a szakszerű és lelkiismeretes tevékenységét, továbbá jó egészséget és 
polgármesteri munkájához sok sikert kíván dr. Sára Botond Urnák. 

Csúri Akos 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011 évi CLXXXIX. törvény 69. § (1) bekezdés f) pontjában és a 76. § c) pontjában foglaltak 
alapján dr. Sára Botond Attila 2018. július 12-i hatállyal lemondott alpolgármesteri 
tisztségéről. , 
Eskütétel következik, megkéri a jelenlévőket, szíveskedjenek felállni. Felken dr. Sara Botond 
Attilát, hogy mondja utána az eskü szövegét: 

Én, , becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarorszaghoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom." (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" 

(esküokmány aláírása) 

Csúri Ákos 
Köszöni a megtisztelő figyelmet, átadja a szót dr. Sára Botond polgármester urnák. 

dr. Sára Botond 
Jó reggelt kíván mindenkinek. Mielőtt megnyitná a testületi ülést, meg szeretne köszönni 
minden józsefvárosi lakosnak, függetlenül pártállásától, és szavazatától, hogy részt vett a 
választáson, fontosnak érezte Józsefráros ügyét, és ezen a nyár közepi vasárnapi meleg napon 
elment és leadta szándékát, szavazatát. Kifejezetten szeretné megköszönni azoknak, akik ot 
támogatták, köszönetet mond azoknak is, akik lebonyolították a választást, akik egesz nap 
dolgoztak azért, hogy ez a választás érvényesen és eredményesen lebonyolításra kerüljön. 
Külön köszöni mindazoknak, akik közvetlenül segítették a választáson a munkáját, és 
szabadidejüket áldozták arra, hogy a közös ügyüket sikerre tudják vinni. A sok munka nem 
volt hiábavaló, mert sikerült. A maga részéről ugyanazzal az alázattal és erőfeszitessel, idot 
nem kímélve fogja szolgálni a józsefvárosiakat, és azokat az ügyeket, amelyeket fontosnak 
tartanak. Ez a felhatalmazás nem csak arról szól, hogy folytassák azt a munkát, amit elkezdtek 
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8 évvel ezelőtt, hogy a várost szeretnék szebbé és élhetőbbé tenni, de vannak olyan 
megoldandó kérdések is, amire a választók várnak. Köszöni a választóknak, hogy benne látták 
azt a személyt, aki képes arra, hogy a megoldandó feladatokat is elvégezze. Köszöni 
mindenkinek a közreműködését és a megtisztelő figyelmét. 
Kezdjék el a munkát, az 1. rendkívüli ülést megnyitja. Távolmaradását bejelentették dr. 
Szilágyi Demeter és Simon György képviselő urak. Megállapítja, hogy jelen van 16 
képviselő, a minősített szótöbbséghez 10, az egyszerű szótöbbséghez 9 egybehangzó szavazat 
szükséges. Az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi 
javaslat szavazása következik, de előtte megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Annyit szeretett volna jelezni, hogy mint azt tudják, a Magyar Szocialista Párt nem állított 
jelöltet, és nem támogatta Polgármester urat, hanem egy független jelölt választási kampányát 
támogatta. Ezzel együtt azt gondolja, hogy egy versenyhelyzetben Józsefváros népe úgy 
döntött, ahogy döntött, ezért szeretne gratulálni Polgármester úr megválasztásához, sikeres, jó 
munkát kíván! Győry Péter úr méltó kihívó volt és tisztességgel helytállt. 

dr. Sára Botond 
Biztatta Komássy képviselő úrékat, hogy induljanak el, és ne csak a partvonalról 
bekiabálásokkal biztassák a jelöltet. Jövőre tudnak ezen még változtatni. Megadja a szót dr. 
Erőss Gábornak. 

dr. Erőss Gábor 
Gratulál Polgármester úrnak ahhoz, hogy egy olyan választáson, amit meg sem rendeztek, 
győzött, ugyanis a Józsefváros újságban nem volt meghirdetve, egész véletlenül értesült róla, 
hogy választás van, hiszen a helyi propagandalap a Fidesz stratégiájának megfelelően próbálta 
altatni a közvéleményt, emiatt van az, hogy ilyen alacsony volt a részvétel, bár tudják, hogy 
ebben a kerületben, budapesti viszonylatban a részvétel máskor sem olyan magas, de lehetett 
volna magasabb, ha nem hallgatják el ezt az egyébként közpénzből fenntartott, sajnos 
propagandalapként működő újságban és más felületekben. Ide kapcsolódik, hogy az SZMSZ-t 
megsértve a mai napig nem kapott arra a kérdésére választ, amit május 30-án feltett, és még 
júniusban kellett volna válaszolniuk, hogy hova és mikor helyezik ki azokat a 
hirdetőfelületeket, amelyek a kerület elrondítása nélkül tették volna lehetővé, hogy egyes 
jelöltek és az ő támogatóik tájékoztassák a közvéleményt. Ez egyfajta világcsúcs, hogy olyan 
választást nyert, amit meg sem rendeztek, ehhez gratulál. Másrészt azt reméli, hogy 
Polgármester úr vezetésével működő önkormányzat be fogja tartani a saját Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, hogyha egy kérdést egy képviselő feltesz, akkor arra határidőn belül 
válaszolnak, mert ez most a kampány miatt elmaradt. (Hangjelzés) Megint úgy tűnik, hogy 
részrehajló a Hivatal. Reméli, hogy Polgármester úr felelősséget fog érezni azok iránt is, akik 
a következő hetekben, vagy hónapokban lehet, hogy elveszítik... 
(A hozzászólási idő lejárt.) 

dr. Sára Botond 
Amit most Képviselő úr elmondott, azt mind már elmondták a kampányban is. Neki ez nem 
újdonság. Gyakorlatilag semmi mást nem mondtak el, csak ezeket, érdemi programot nem. 
Azt tudja erre mondani, hogy a választók eldöntötték, hogy mit szeretnének. Július 8-án 
eldőlt, hogy milyen irányba szeretnék, hogy ez a város tovább menjen, és ki legyen a 
polgármestere. Visszatérve a napirendre, az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdése értelmében a 
meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik. 
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Napirend: 

1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

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

2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos 
előterjesztések 

Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
l ' (írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
Egry Attila - alpolgármester 
dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Gúzs Gyula - képviselő 
Kaiser József - képviselő 

Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól 
szóló 27/2013. (IV. 18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt 
T É R K Ö Z 2018 pályázaton történő részvételre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

2 Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
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4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

j Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

2. 

3. 

Javaslat közterület elnevezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Javaslat emléktáblákkal összefüggő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

j Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2. 

3. 

Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

6. Egyéb előterjesztések 

j Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

2. Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
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dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 
napirendet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
50/2018. (VII.16.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

j Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos 
előterjesztések 

1 Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egry Attila - alpolgármester 
dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Gúzs Gyula - képviselő 
Kaiser József - képviselő 

2. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól 
szóló 27/2013. (IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt 
TÉRJKÖZ 2018 pályázaton történő részvételre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

j Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
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2. Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

j Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
Összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

2 Javaslat közterület elnevezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

^ Javaslat emléktáblákkal összefüggő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

j Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

2 Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

3 Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

6. Egyéb előterjesztések 

l Javaslat az Önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
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Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Napirend 1/1. pontja 
Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.2Ö.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

dr. Sára Botond 

Napirend vitáját megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A módosítások közül a polgármesteri hatáskör 2-es pontja tartalmaz egy összeget, az Orczy 
negyed projekttel kapcsolatos feladatokkal egy megbízási díjat. Mely tárgyban, és kivel 
kötötték ezt a szerződést? Hasonlóan a 3-as ponthoz, ami Sára Botond keretéből egy 
tanácsadói megbízás. A 7-es pont tartós élelmiszercsomag vásárlása népkonyha részére. 
Milyen időszakban, és milyen alkalomból osztották ki ezeket az élelmiszercsomagokat? A 
32-es pontnál, ez egy érdekes pont, tehát itt az óvodáknak az EMMI rendeletéhez történő 
megfeleléséről szól, ágynemű, mosógép, tisztasági csomag és hasonló biztosítása. Mi ennek a 
háttere, és eddig miért nem teljesítették az EMMI rendeletből adódó kötelezettségeket? 
Jegyzői hatáskör 2-es és 3-as pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy a Közterület-
felügyeletnek, illetve a köztisztviselőknek melyek voltak ezek a meghatározott célfeladatok, 
amelyekre céljuttatást nyújtanak. Ha sok van, akkor megfelelő lesz, ha írásban válaszolnak 
ezekre. Az egyebek között a 11. pontban 11602-es címen, ez a JGK-nak az egyik címe, 58,5 
millió egyéb bérköltségről van szó, ez egy átvezetés. Azt szeretné megkérdezni, mert ennek 
sincs megfelelően kibontva a háttere, ez egy olyan összeg, hogy szeretné, hogyha 
elmondanák az ülésen. Végül a döntési javaslatok között van egy Baross utca 2 l -es számú, 
soha meg nem valósuló idősklubnak az ügye, ez már 2 éve itt van a napirenden és most tudták 
meg ebből a költségvetési saláta-előterjesztésből, hogy a helyiség 2/3-a nem használható 
idősklubnak. Miért van ez, mi ennek az oka, és miért nagyjából 2 év után sikerült idáig 
eljutni, hogy mégsem lesz jó ez a hely, és mi lesz az alternatíva? 
dr. Sára Botond 

Megadja a szót Egry Attila alpolgármesternek. 

Egry Attila 
A Baross utca 21-gyei kapcsolatosan arról tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
kijelölést elvégezte a Képviselő-testület, utána tudták a tervezői munkát lebonyolítani, és a 
tervezői munka során bizonyosodott be, hogy olyan a helyiségnek a térbeli eloszlása, amely 
nem igazán alkalmas idösklubra. Nem mondja azt, hogy teljesen alkalmatlan, de nem találják 
azt az optimális elrendezést, ami miatt érdemes lenne azt a közel 60 millió Ft-ot ráfordítani, 
amiből a tervezői értékbecslés alapján ezt a helyiséget fel tudnák újítani idősklubnak. Azt 
gondolják, hogy inkább tovább kell keresni egy olyan helyiséget a Palotanegyedben, ami 
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talán hatékonyabban és jobban megfelel erre a funkcióra. Az Orczy negyeddel kapcsolatos 
szakértői munka, ez az alpolgármesteri keretén történt átcsoportosítást jelenti, itt április l -e 
óta dolgozik egy kollega, július 30-i hatállyal fog befejeződni a munkája. Pontosan ezt az 
előterjesztést, ami itt van a Testület előtt, segítette, és a tudásával biztosította, hogy a 
Képviselő-testület ezt az előterjesztést tárgyalni tudja. 

dr. Sára Botond 
Nincs új tanácsadó, 2 tanácsadó van, valószínűleg lejárt a szerződés és meg kellett 
hosszabbítani, az egyik ifjabb Benga-Oláh Tiboré, aki a kerületi roma ügyekben segíti a 
munkáját, a másik Sánta Zsófiáé, aki a polgármesteri tisztségében, általános helyettese a 
polgármester úrnak április óta, fővárosi feladatai tekintetében is segíti Sánta Zsófia a 
munkáját, hiszen ott közgyűlés van, előterjesztések vannak, képviselni kell a kerület ügyeit. 
Sánta Zsófia az, akinek új szerződése van április óta, illetve pont azért, a megválasztás miatt, 
júliussal került meghosszabbításra ez a 2 db szerződés, ez több nem lehet. Megadja a szót 
Danada-Rimán Edina jegyzőnek. 

Danada-Rimán Edina 
A népkonyha számára a tartós élelmiszercsomag vásárlása kapcsán a 4 napos hosszú 
hétvégére szereztek be tartós élelmiszercsomagot, amikor egyébként zárva van a népkonyha 
azért, hogy a rászorultak akkor is ellátásban részesüljenek. A Napraforgó Óvoda részére 
korábban is biztosítottak fedezetet, csak más módon a szóban forgó eszközökre, de volt olyan, 
amit a szülők hoztak, és most az EMMI rendelet alapján már az Önkormányzat fogja ellátni 
ezt a feladatot. A célfeladattal kapcsolatban, a túlórát olyan feladatokra rendelte el, mint 
például az Auróra utcában megnövekedett lakossági panaszok, az Auróra KIOSZK és Auróra 
kertben lévő problémák megoldására. Gyakorlatilag ott tartanak, hogy a közterület-felügyelők 
őrzik a kerületben lévő lakóknak a nyugalmát, tehát, amikor hosszan van nyitva tartva ez a 2 
szórakozóhely, akkor posztos közterület-felügyelők vannak az utcán. 

dr. Sára Botond 

A JGK-t érintő kérdések tekintetében Kovács Barbara elnök asszonynak adja meg a szót. 

Kovács Barbara 
Köszöni a szót, jelenleg azt kell a Képviselő uraknak és hölgyeknek tudnia, hogy körülbelül 
800 millió Ft a JGK éves bérköltsége, hogyha ehhez hozzáveszik az 58 millió Ft-ot, ami egy 
AFA-s költség, ennek a szuperbruttója 42 millió Ft, ami egy 5 %-ot tartalmaz. Ez egyrészt 
egy biztonsági tartalék, másrészt pedig szükséges volt bizonyos munkavállalóknál az év 
közbeni béremelés, tekintettel a nehéz munkaerő piaci helyzetre. Leginkább karbantartóra, és 
leginkább kétkezi munkásokra gondol. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek, 

dr. Erőss Gábor 
Köszöni a szót, az első, amit jelezni szeretne, az egy általános jellegű megjegyzés, ez pedig 
az, hogy a költségvetés, még ha nem ez a nagy beterjesztése a költségvetésnek, hiszen évközi 
módosításokat vezetnek át, de ez ahhoz túl komoly előterjesztés, hogy megint csak egy 
hétvégéje legyen a képviselőknek áttanulmányozni. Pénteken kapták meg az előterjesztést. 
Lehet, hogy Polgármester úr már előbb látta, hiszen előterjesztő, de a képviselők csak 
pénteken kapták meg. Szeretné megkérni, hátha legközelebb úgy fog menni, hogy normál 
felkészülési időt hagy a képviselőknek, és nemcsak olyan dolgok tűnnek föl, mint a 
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tanácsadói szerződések. Akkor rá is térne erre, Jakabfy képviselőtársa már megkérdezte, 
akkor tovább kérdezné, megköszönve az eddigi választ, hogy olyan személyek kapják ezeket 
a szerződéseket, ha jól érti, akik egyébként is választott tisztségben, vezetői tisztségben 
vannak, Alpolgármester asszony, illetve Elnök úr. (A háttérből beszéd hallatszik.) Bocsánat, 
akkor Elnök úr kap ilyen támogatást. Kérdezné, hogy olyan választott tisztségben dolgozó 
személynek, aki egyébként is nyilvánvalóan kap tiszteletdíjat ezért a munkájáért, szükséges-e 
közpénzből tovább ilyen támogatást adni. A harmadik kérdése pedig az, hogy Pintér Attila 
képviselőtársuk 45.000 Ft-os jegyvásárlási igényét nyújtotta be a Smart City Bizottságban, 
amit most itt a költségvetés tervezetében átvezetnek, egyrészt az ő áljelölti trollkodása 
nyilvánvalóan szolgálta a Fidesz érdekeit, de az azért kérdés, hogy 45.000 Ft-ból akarják-e 
kifizetni, és ha igen, akkor miért keli a kerület költségvetésében szerepeltetni ezt az összeget. 
Nem gondolja, és majd erről kér külön szavazást, tehát nem gondolja, hogy egy álellenzéki 
képviselő jegyvásárlása, az Budapest Főváros VIII. kerületének költségvetésében kell hogy 
szerepeljen. 

dr. Sára Botond 
Azt szokták meg az elmúlt években, hogy a Képviselő úr egyáltalán nem tudja, hogy mi 
történik ebben az Önkormányzatban. Hozzátette, if jabb Benga-Oláh Tibor a tanácsadó, nem a 
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnökéről van szó, és nem Sántha Péterné 
alpolgármester asszonyról, hanem Sánta Zsófiáról. Sánta Zsófiáról azt kell tudni, hogy eddig 
is ő segítette az előző polgármesternek (kéri, hogy figyeljen Képviselő úr) a munkáját , tehát 
semmilyen változás nincsen. Elégséges a válasz? Nem azokról az emberekről van szó, akiket 
a Képviselő úr felsorolt. Megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszonynak. 

Sántha Péterné 
Összesen azért kért szót, hogy bemutatkozzon, hogy most már mindenki tudja, hogy o Santha 
Péterné, született Berényi Zsófia Zsuzsanna. Sok-sok éve van az Önkormányzatnál egy 
nagyon helyes fiatal dr. Sánta Zsófia. Kettőjüket egy „h" betű is elválasztja, mert Sántha „h"~ 
val, ő pedig Sánta „h" nélkül. De Sántha Zsófi, Sánta Zsófi, kis Zsófi, nagy Zsófi. 

dr. Sára Botond 

Képviselő úr többi felvetésére Egry Attila alpolgármester úr válaszol. 

Egry Attila 
Képviselő úrnak szeretné felhívni a figyelmét arra, hogy az előterjesztésnek a 90 /o-a olyan 
leiratot tartalmaz, ami az Önkormányzat hivatalának, intézményeinek és gazdasági 
társaságainak a napi működéséből adódó kifizetéseket és költéseket tartalmazza. Ezeket a 
képviselőknek tájékoztatás jelleggel kell áttekintenie. Amit a Képviselő úrnak érdemben át 
keli tekintenie, az 1 oldal mindösszesen, a 22. oldal közepén kezdődik, és a 23. oldal kozepen 
végződik. Ezek a határozati javaslatok, mindösszesen 8 pont van, 2-3 sor bőségében, per 
határozat. Hogyha ezt Képviselő úr átolvassa, akkor maximálisan felkészült lesz az 
előterjesztéssel kapcsolatban, és le fogja tudni adni szavazatát. Pintér Attila képviselő úrral 
kapcsolatban; az önkormányzati képviselőnek lehetősége van, hogy az Önkormányzatot 
képviselje akár egy előadáson, vagy egy rendezvényen, hogyha erre Polgármester ur 
felhatalmazza. Most mindösszesen arról van szó, hogy a Képviselő úr a munkájához 
kapcsolódóan, amely konkrétan a Smart City Bizottság mellett végzett munkáját jelenti, azzal 
kapcsolatosan szeretett volna egy konferencián részt venni. Ebben semmi kifogásolni valót 
nem lát, a képviselők részt vesznek konferenciákon, az Önkormányzat dolgozói is részt 
vesznek'konferenciákon, ezek a képzésüket és szakmai tudásuk megszerzését jelentik. Ezt a 
jövőben is támogatni fogják, meg kell barátkoznia Képviselő úrnak ezzel a kérdéssel. 
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dr. Sára Botond 

Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek. 

Komássy Ákos 
Köszöni a szót. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület, többnyire elmondták a 
felvetéseit az előtte szólók, de egy kérdést kiemelne. Nem akar nagyképűsködni, azt gondolja, 
elég sokat foglalkozik blockchainnel és bitcoinnal, és ez egy nagyon izgalmas történet 
valóban. Hatalmas gazdasági potenciál van az egész kapcsolati hálózatot pénzzé konvertáló 
blockchain rendszerben. Rettentően izgalmas, és bízik benne, hogy Budapest hamarosan, 
éveken belül egy blockchain központ tud lenni Európában. Ez üzlet. Elnézést kér Elnök 
asszonytól, ha ezt a Smart City Bizottság tárgyalta, és néhány ülésen nem tudott részt venni, 
és akkor tárgyalták amikor nem volt ott, de nem néz ki jól, amikor ilyen startupokat üzleti 
tevékenységre felkészítő blockchain versenyen, az Önkormányzat befizeti az egyik 
képviselőjét, aki nem is tagja a Smart City Bizottságnak. Szerinte nem néz ki jól, és nem is 
tartja teljesen koherensnek. Ettől függetlenül bízik abban, hogy sikeres lesz a független 
képviselőtársuk a blockchain bizniszben is, csak ez nem nagyon összehozható az 
Önkormányzat közvetlen érdekeivel, de legyen. Van elég sok egyetemük ahhoz, hogy 
Budapest blochchain központtá válásába Józsefváros is bekapcsolódhasson, kivehesse a 
részét. Szerinte rosszul néz ki a 16-os pont a polgármesteri hatáskörben meghozott kifizetési 
döntéseket illetően. 

Dr. Sára Botond 
Nem ért a startuphoz, de egyet tud, az a jövő. Ez biztos nem rossz ügy, az meg, hogy Pintér 
Attila képviselő úr megy erre a konferenciára, teljesen mindegy. Majd legközelebb Képviselő 
urat küldik. Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek. 

Pintér Attila 
Hadd válaszoljon erre a konferenciakérdésre. Komássy Képviselő úr ugyan tagja a Smart City 
Bizottságnak, de hogyha járna, akkor tudná, hogy mi folyik ebben a Bizottságban. 
Hivatalosan nem tagja a Bizottságnak, de a munkájában részt vesz, mert érdekli, és szeretne 
ezzel foglalkozni, és Budapesten volt egy blockchainnel foglalkozó konferencia, és kérte, 
hogy hadd menjen el erre, hogy a hazai blockchain közösségben a fejlesztéssel kapcsolatban 
milyen jellegű munka folyik, és hogy ennek kapcsán mit tudna az Önkormányzat hasznosítani 
a Smart Cityben. Ezzel kapcsolatban meghívásra került a Smart City Bizottságba egy 
úriember, aki előadást tartott a bizottság tagjainak a blokk-lánccal kapcsolatban, egyébként 
nincs startupja. A szóban forgó versenyen nem indult, konferencia-résztvevőként vett részt, 
ezt túl is tárgyalták. Képviselő úrnak javasolja, hogy járjon a Smart City Bizottság üléseire és 
akkor fogja tudni, hogy mi folyik itt. Hogyha már szót kapott, az előterjesztéssel kapcsolatban 
szeretne egy kérdést föltenni. A Napraforgó Egyesített Óvodával kapcsolatban van egy 
multikulturális program keretében egy személy megbízási díj kifizetése. Mit takar az 
óvodában ez a multikulturális program keretében a nevelés? 

dr. Sára Botond 

Képviselő úr kérdésére az Egyesített Óvoda vezetője, dr. Tárnokiné Joó Ildikó fog válaszolni, 

dr. Tárnokiné Joó Ildikó 
Köszöni a szót, mindenkit szeretettel köszönt. Ez a program már 2. éve működik, és arról 
szól, hogy a kerületben nagyon sok az a kisgyerek, akinek nem anyanyelve a magyar, többek 
között elsősorban kínai, vietnámi gyerekekről van szó. Úgy az iskolában, úgy az óvodában 
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segítik az ő fejlődésüket, hogy a magyar anyanyelvet elsajátítsák, mert nagyrészük itt fog 
iskolába járni, és ezzel ezt megkönnyítik. Azok a pedagógusok, akik ezt a külön foglalkozást 
vezetik, ők kapjanak a megbízási díjon keresztül a pénzt. 

dr. Sára Botond 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Visszatérve az első körben feltett kérdéseire, szeretné kérni, hogy a nepkonyhaval 
kapcsolatban ezt a hosszú hétvégét nevezzék is meg pontosan, hogy melyik hosszú hétvége 
volt Az óvodákkal kapcsolatban, igen, az EMMI rendeletnek megfelelés témakoreben erti, 
hogy kapott fedezetet az óvoda, de igazából a kérdés arról szólt, hogy miért nem feleltek meg 
eddig az EMMI rendeletnek, ez nem egy újdonság, nem egy 2018-as sorszámozású EMMI 
rendeletről van szó. Ennek a kifejtését továbbra is örömmel venné. A célfeladatokkal 
kapcsolatban hallottak egy példát, akkor viszont szeretné kérni, hogy tájékoztatásként küldjék 
meg részére ennek a teljes rendszerét, amennyit megtudhat belőle, gondolja, hogy mindet. 
Végül de nem utolsósorban, a soha meg nem valósuló idősklubbal kapcsolatban nem 
használható a 2/3-a a területnek, akkor konkrétabb lesz a kérdése. Ez azért van, mert abban a 
helyiségben egy előtér mögött lépcsőkön lehet megközelíteni a többi helyiséget? Ugyanis ezt 
már elég régen jelezte az illetékesek felé, h a j ó i emlékszik, egy VPB ülésen, ami legalább 1 
éve volt, hogyha emiatt van a probléma, és ezt sikerült most észrevenni, akkor nem biztos 
abban, hogy mindenki a tudásának és az elvárásoknak megfelelő munkát végez itt az 
Önkormányzat környékén. 

dr. Sára Botond 
Megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek. 

dr. Mészár Erika , 
Konzultáltak, a hosszú hétvége a húsvéti hosszú hétvége volt, az atvezeteseket tartalmazza 
maga az előterjesztés, ott most munkaszüneti nap volt nagypéntek, szombat, vasárnap és 
húsvéthétfő. Az EMMI rendelettel kapcsolatban, ahogy Jegyző Asszony is elmondta, az 
EMMI rendeletben foglaltakat különböző módon biztosították idáig az óvodák részére. Nem 
volt egységes, különböző tagintézményenként más-más módon feleltek meg a rendeletben 
foglaltaknak, jelezte Intézményvezető asszony, illetve áttekintették, az egységesítés érdekében 
született meg ez a döntés, hogy egységesen mindegyik tagintézményben ugyanugy 
szerepeljen. A célfeladattal kapcsolatban majd írásban megkapja a választ Képviselő ur. 

dr. Sára Botond 
Idősklub ügyben Egry Attila alpolgármester válaszol. 

A helyiség alapjában véve megfelel annak, amit a jogszabályok előírnak, de azt gondoljak, 
hogy nem optimális. Amikor kijelölték, akkor teljesen más ingatlanpiaci helyzet volt, ez 
változott meg. Azt gondolják, hogy amit most rá kellene költeni, az egy olyan magas ertek, 
hogy ehhez képest egy jobb megoldást is fognak tudni találni a Palotanegyedben, es talan 
értelmesebb ezt a helyiséget újra forgalomképessé tenni, értékesíteni, az abból befolyó pénzt 
pedig az idősklub kialakítására felhasználni. Ki tudnák alakítani, való igaz, 
akadálymentesítést kellene most kialakítani, ezért most arra törekszenek, hogy olyan 
helyiséget találjanak a Palotanegyedben, ahol nem kell az akadálymentesítést megoldani, mert 
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egy szintben az utcafronttal, rögtön használható lesz a helyiség. Erről szól most a határozati 
javaslat. 

dr. Sára Botond 
Valóban a cél most az, hogy a Palotanegyedben egy idősklub jöjjön létre, és a szűkös 
lehetőségek közül a lehető legjobb megoldást találják meg. Megadja a szót dr. Ferencz 
Orsolya képviselő asszonynak. 

dr. Ferencz Orsolya 
A kialakult Smart City polémiához fűzné hozzá, hogy Komássy képviselő megjegyzése azért 
is fájdalmas, mert az elmúlt hónapokban nem jelent meg ezek ülésein, amit mindig nagy 
türelemmel és megértéssel fogadott, tekintettel arra, hogy nyilván komoly elfoglaltságai 
vannak, és ezért nagyon nehezen értelmezhető az, hogy számon kéri, hogy a Bizottság tovább 
halad, és folytatja munkáját. Ezen a konferencián Képviselő úrnak is ugyanennyi lehetősége 
lett volna részt venni, ha jelentkezett volna rá, és jelezte volna az igényét. Külön köszöni 
Pintér Attila képviselőnek, hogy bár sem díjazást nem kap, sem nem tagja a Smart Citynek 
hivatalosan, mégis munkájával, tanácsaival, aktív részvételével segíti a Bizottság munkáját. 
Ha szavazati joga lenne, akkor helyettesíthetné is Komássy képviselőt, és nem fordult volna 
többször is elő, hogy nem tudták megszavazni a Bizottság napirendjét, mert nem voltak 
elegen hozzá, mikor eközben ott ült egy aktív képviselő is a teremben. Köszöni, hogy Pintér 
képviselő ezekre a konferenciákra eljár, miközben a többi képviselő leterheltsége miatt nem 
tud mindegyiken részt venni. Örülne annak, ha Komássy Ákos, a Bizottság tagja is hasonló 
aktivitást mutatna. A Block Knights Contest, azért is kértek külön szakmai előadást erről, 
mert valóban ez a jövő, és szeretné, ha Józsefváros is elsők között lenne, mert ezekben a 
technikai szférákban nincs idő várni, itt az elsők győznek, és a többiek pedig nem is indulnak. 
Erőss Gábor szavaira azt mondaná röviden, hogy az, amit itt Képviselő úr előadott a 
választásnak a meg sem történtétől kezdve, ez a fajta véleménybuborékban élés és 
valóságtagadás az, ami az ellenzéket ebben az elképesztő agóniában és vergődésben tartja. 
Önök ezért vesztik el, és még sokáig fogják elveszteni újra és újra az Összes választást, mert 
fogalmuk sincs a valóságról, a tényekről, a realitásról. Fájdalmas látni ezt az agóniát, de ez 
már az Önök belügye. 

dr. Sára Botond 
Ha Pintér Attila ilyen aktívan részt vesz a Bizottság munkájában, akkor miért nem tagja a 
Bizottságnak? Ezt majd beszéljék meg egymás között, bármilyen megoldásra nyitott. Erőss 
képviselőt ne bántsa Képviselő Asszony, mert az az aktivitás, amit a kampányban nyújtott, az 
neki nagyon sok szavazatot hozott, ezért csak hálás Képviselő úrnak. Megadja a szót Erőss 
képviselőnek. 

dr. Erőss Gábor 
Ehhez képest jóval kevesebb szavazatot kapott most, mint Kocsis Máté a parlamenti 
választáson, akkor valami mégsem stimmel ebben, ha már itt tartanak. Már nem jött hiába 
Expolgármester úr, mert elismerő szavakkal illeti a parlamenti választáson elért eredményét 
Visszatérve a költségvetés vitájához.. . elnézést, hogy Benga-Oláh Tibor urat összetévesztette 
if jabb Benga-Oláh Tibor úrral, azért ez nem teljesen a véletlen müve, mert azért a 
névazonosságnak van bizonyos objektív oka. Polgármester urat kérdezi, hogy még hogyha 
van is egy ilyen hagyomány, hogy a Fővárosi Közgyűlésben folytatott munkájához külön 
tanácsadói munkakörben nyújtanak Önnek, vagy a mindenkori polgármesternek tanácsot, 
miért van az, hogy ha Polgármester úr hivatalból tagja a Közgyűlésnek, az Önkormányzat 
népes apparátusa nem tudja ebben hivatalból támogatni. Végülis ez a munkaköri kötelessége, 
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hogy ott részt vegyen, tehát ennek a munkájának az elvégzését a létező apparátusnak kellene, 
hogy Polgármester úrnak segítsen. Ezt a részét még mindig nem érti a válasznak. Továbbá 
még mindig úgy gondolja, hogy Pintér Attila belépőjegyének kifizetése megalázó a 
vazallusaikra nézve, hogy így fizetik ki őket, mert ez egy önleleplező gesztus. Ezzel együtt, 
ha ez csak egy átvezetése egy korábbi döntésnek, akkor azt úgyis meg fogják Önök szavazni. 
Továbbra is fenntartja, hogy külön szavazást kér erről a tételről. 

dr. Sára Botond 
Sánta Zsófia továbbra is az apparátus része, így segíti a munkáját. Nem köztisztviselő, hanem 
egy megbízási szerződéses. Ugyanarról beszélnek, Képviselő úr! Azért, mert a kerete terhére 
van egy megbízási szerződése, attól még lehetne a Polgármesteri Kabinet 
munkaállományának a tagja is, de ő ezt nem kérte. Másrészt, költség tekintetében, az 
Önkormányzat jóval kedvezőbben jár, ha megnézi a kereteket. Ez történik. Sánta Zsófia a 
csapatának, a munkatársainak a része, csak más jellegű szerződés keretében végzi a feladatot. 
Benga-Oláh Tibornak ad szót. 

Benga-Oláh Tibor 
Bár már előbb Erőss Gábor úrnak bemutatkozott, hogy Benga-Oláh Tibornak hívják, tobb 
mint 30 éve itt dolgozik a kerületben, a romák ügyeit képviseli 1990 óta folyamatosan. Ifjú 
Benga-Oláh Tibor sincs, Benga-Oláh Tibor csak egy van. Erőss képviselő úr az mondta, hogy 
kevesen vesznek részt a választáson, ha nincsenek pártok a Fidesz-KDNP-n kívül a 
kerületben, akkor hogy vegyenek részt, nem indítottak senkit. Egy független jelölt indult el. 
Majd ha a pártjukban elindítanak valakit, és megfelelően kampányolnak, talán az 5 %-ot majd 
el fogják érni. 

dr. Sára Botond 
Komássy Ákosnak ad szót. 

Komássy Ákos 
Benga-Oláh Tibor képviselőnek annyit fűzne hozzá, hogy aki ennyi pártot végigjárt, attól egy 
kicsit gyengének tűnik az, ha arról kezd beszélni, hogy nem önálló jelöltet indítottak pártok, 
hanem összefogtak, és egy független jelöltet támogattak, ezért nincsenek... tudja Képviselő 
úr, azok a pártok, melyeknek már tagja és képviselője volt az elmúlt 30 évben különböző 
alkalmakkor... visszatérve, szeretné jelezni, hogy sajnálja, és elnézést kér Képviselő 
Asszonytól, hogy a Smart City Bizottság egy általa személy szerint meg nem élt döntésével 
összefüggő volt a Block Knights Contesten történő részvétele Pintér képviselő úrnak. 
Szerinte ez az egy sora nem sikerült jól az előterjesztésnek, mert tudja, hogy mi a Block 
Knights Contest, szerinte nincsenek sokan, akik tudják, hogy ez mit jelent, ez egy startup 
versenynek a döntője, és az van leírva az előterjesztésben, hogy „. . . döntőjére belépőjegy 
vásárlása.. ." címen történt a vásárlás, mindegy. Érti, hogy a Képviselő úr egy konferencián 
vett részt, érti, hogy ezekben az ügyekben segíti a Bizottság munkáját, a maga részéről látja, 
hogy Pintér képviselő aktív, és támogatja, hogy a Bizottság tagja legyen, de Elnök Asszony 
engedje meg, hogy azt azért leszögezze, hogy valóban több Smart City ülést volt kénytelen az 
elmúlt időszakban kihagyni többek között azért, mert a korábban megbeszélt, általa 
alkalmatlan időpontban, számára megvalósíthatatlan időpontban sikerült kitűzni a Smart City 
ülését. Ezt tudomásul vette, csak kéri, hogy Képviselő Asszony ne vádolja azért, mert előre 
jelezve nem fog ráérni azokban az időpontokban, és nem ér rá munkaidőben, hétköznap. 

dr. Sára Botond 
Vörös Tamás képviselőnek adja meg a szót. 
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Vörös Tamás 
Megjegyezné, hogy hétfő reggel van, munkaidő, és Képviselő úr meg tudott jelenni a testületi 
ülésen. Szerinte senki nem Képviselő urat hiányolta, pedig nyilván voltak kellemetlen 
pillanatok, hanem azt, hogy még azok után, hogy nem jelenik meg, az ott folyó munkáról is 
más véleménye van. Egyébként a Bizottság tagjai egyhangúlag kérték a Hivatalt, hogy 
szeretnék, ha valamelyik képviselő jelen legyen ezen a konferencián, akkor is, ha nem a 
Bizottság tagja, tekintettel arra, hogy ez a technológia pillanatok alatt a hétköznap része lesz. 
Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy az Önkormányzat életében milyen módon lehet annak 
része. Erőss képviselő méltatlan hozzászólásaihoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a 
választási részvétel az semmivel nem volt alacsonyabb, mint az időközi választásokon 
Budapesten szokott lenni, sőt Képviselő úr nincsen tisztában ennek a kerületnek a választási 
múltjával sem. Azt gondolja, hogy ha személyében sértegeti képviselőtársait, egy olyan 
döntésért, lehet, hogy még korábban, mint bármilyen választás ki lett volna tűzve, nem 
emlékszik pontosan, ellenzéki képviselőtársaival együtt megbeszélve köztudomásúi módon 
egy ilyen kontextusba helyez, az igazából kimeríti a hazudozás fogalmát. Nagyon sokat volt 
konferenciákon ellenzéki képviselőtársaival. Abban a Bizottságban valós munka folyik, maga 
részéről büszke, hogy az ilyen típusú színvonaltalan viták messze elkerülik ezt a Bizottságot, 
nyilván ennek az oka az is lehet, hogy Képviselő úr ezeken nincsen jelen. Kéri Képviselő urat, 
hogy tartsa tiszteletben a kerületiek döntését, nem azt kéri, hogy változtassa meg a politikai 
állásfoglalását, de ez a választás eldőlt, és ne próbálja meg a kampányt kinyújtani, mert látták, 
hogy az mire volt elég, és valószínűsíthető, hogy ennek a jövőben sem lesz nagyobb 
hatásfoka, de azon kívül, hogy a képviselőtársait sértegeti.... őszintén nem érti, hogy azzal 
vádolja Pintér Attilát, hogy visszalépett, de máskor meg azért szoktak veszekedni egymással, 
mert nem lép vissza valaki. Nem tudja, hogy ilyenkor az ellenzék oldaláról mi a kívánatos 
magatartás, fideszes győzelem után ami nem valósult meg, kéri, hogy ebből hagyják ki őket. 

dr. Sára Botond 
A napirend vitáját lezárja, dr. Erőss Gábor külön szavazást kért Pintér Attila 45 ezer forinttal 
támogatott konferencia részvételével kapcsolatban. Kéri a Képviselő-testületet, hogy először 
erről szavazzon, hogy elfogadja 45,0 eFt átcsoportosítását belépőjegy vásárlása címen Pintér 
Attila képviselő részére a Block Knights Contest döntőjére. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 
határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
51/2018. (VII. 16.) 14 IGEN 1 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja 45,0 eFt átcsoportosítását belépőjegy vásárlása 
címen Pintér Attila képviselő részére a Block Knights Contest döntőjére. 

dr. Sára Botond 
Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzésére előzetes kötelezettséget vállal kötelező 
feladatként 2019-re 39.370,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési bevételeinek 
terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2019-2020. 
évekre évenként bruttó 254,0 e Ft összegben - önként vállalt feladat - előzetes 
kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját működési bevételét 
jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3. a Polgármesteri Hivatal 2019. évi biztonsági őrzésének költségeire, 57.200 e Ft-ra 
előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-nél további 17 fő közfoglalkoztatott 
személy alkalmazására 2019. évre 913,0 e Ft összegben - kötelező feladat - előzetes 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

5. felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2019-2020. évi költségvetések tervezése 

6. a 269/2015. (XIÍ.03.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

7. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
július 08. napjától dr. Sára Botond polgármester havi bruttó illetményét 997.200,-
Ft-ban, havi költségtérítését 149.580,- Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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8. a 1089 Budapest, Kálvária tér 18. szám alatti háziorvosi rendelő őrzési feladatainak 
elláttatása érdekében támogatási szerződést köt 2018. június 25-től 2018. december 
31. napjáig a 13. számú háziorvosi praxist ellátóval, és felkéri a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadta a 
határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
52/2018. (VII.16.) 12 IGEN 1 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az Új Teleki téri Piac biztonsági őrzésére előzetes kötelezettséget vállal kötelező 
feladatként 2019-re 39.370,0 e Ft összegben az Önkormányzat működési bevételeinek 
terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási audit folytatása érdekében a 2019-2020. 
évekre évenként bruttó 254,0 e Ft összegben - önként vállalt feladat - előzetes 
kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az Önkormányzat saját működési bevételét 
jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

5. a Polgármesteri Hivatal 2019. évi biztonsági őrzésének költségeire, 57.200 e Ft-ra 
előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

6. a Józsefváros Közösségeiért Nonproíit Zrt.-nél további 17 fő közfoglalkoztatott 
személy alkalmazására 2019. évre 913,0 e Ft összegben - kötelező feladat - előzetes 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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9. felkéri a polgármestert, hogy a kővetkező évek költségvetésének tervezésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2019-2020. évi költségvetések tervezése 

10. a 269/2015. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozat 3. pontját visszavonja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

11. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
július 08. napjától dr. Sára Botond polgármester havi bruttó illetményét 997.200,-
Ft-ban, havi költségtérítését 149.580,- Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: jegyző 
Fíatáridő: 2018. július 16. 

12. a 1089 Budapest, Kálvária tér 18. szám alatti háziorvosi rendelő őrzési feladatainak 
elláttatása érdekében támogatási szerződést köt 2018. június 25-től 2018. december 
31. napjáig a 13. számú háziorvosi praxist ellátóval, és felkéri a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

dr. Sára Botond 
Szavazásra bocsátja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadta a 16/2018. 
(VII. 18.) önkormányzati rendeletet. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11 IGEN, 1 NEM, 3 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 16/2018. (VII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 46/2017. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Napirend 2.1. pontja: Javaslat az Orczy Negyed programmal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond-polgármester i jogkörben eljáró alpolgármester 

Gúzs Gyula - képviselő 
Kaiser József - képviselő 
dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

dr. Sára Botond 
A napirendet a bizottságok nem tárgyalták, a napirend tárgyalását megnyitja. Megadja a szót 
Kaiser Józsefnek. 

Kaiser József 
Először is el kell mondania, hogy ezt a programot igazából a legfontosabb programnak tartja 
Józsefvárosban, azért is, mert Józsefváros mibenléte és elnevezésének visszanyerése attól 
függ, hogy ez a program hogy végződik, hogy alakul. Magyarán, hogyan sikerül 
felzárkóztatni a Magdolna és az Orczy negyedet. A program címe, „Javaslat az Orczy Negyed 
programmal kapcsolatos döntések meghozatalára", azt lehet látni, hogy az Orczy negyedből is 
van benne három tömb, és azt is szeretné, hogy az Orczy negyedes programok és a Magdolna 
negyedes programok nem lennének elkülönülve, mert a Magdolna negyedbe hiába öltek bele 
7-8 milliárdot, tudják, hogy még ugyanennyi pénz kell, ha nem több a létrehozásához. Úgy 
gondolja, hogyha ez a két negyed együtt emelkedne fel, ez lenne a legjobb, főleg azért, mert 
az Orczy negyed esélyei sokkal jobbak azzal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
odaköltözött. Ez azt jelenti, hogy az állam részéről másmilyen források is jutnak, nem csak 
azok a források, mint például most ez a 2 milliárdos forrás, amihez az Önkormányzat 500 
milliót adott. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy a Magdolna negyedet is ilyen módon 
továbbfejlesszék az Orczy negyeddel együtt. Az Orczy negyed fejlesztése többféle módon fog 
történni, egyrészt soft, szociális programokkal, másrészt építészeti és energetikai 
programokkal. Azt lehet látni, hogy az Orczy negyed program tervezésénél előrelátóak, 
például a bontásnál, hogy olyan telkeket szabadítsanak fel, olyan nagyságban, ahol később 
tudnak majd fejlesztést végrehajtani, tehát ez a bontási program része. Látszik az, hogy 350 
családon fog segíteni az Orczy program az energetikai program keretén belül, ami azt jelenti, 
hogy ablak-, illetve ajtónyíláscserék, és úgy gondolja, hogy akik részt vesznek benne, 
valószínűleg nagyon nehezen tudnák ezt végrehajtani, és ez tulajdonképpen a helyi polgárság 
személyes megsegítése a program keretén belül. (Hangjelzés) Vannak közösségi programok. 
A polgármester választás egyik tétje a köztisztaság és a közbiztonság volt, azt lehet látni, 
hogy a köztisztasághoz és közbiztonsághoz való... (A hozzászólási idő lejárt.) 

dr. Sára Botond 
Következő felszólalásában Képviselő úr majd befejezi. Csak egy mondattal kiegészítené, 
Képviselő úr utalt rá, hogy ez az első ütemű Orczy Negyed program gyakorlatilag 
akcióterületében is a Magdolna Negyed program folytatása, és az Orczy Negyed program 
kezdete. Tehát akcióterület tekintetében átnyúlik a Magdolna negyedbe, és azzal a Kálvária 
tértől terjeszkedik ki az Orczy negyed tekintetében. Ezt azért mondja el, mert ez azt jelenti, 
hogy nem felejtették el a Magdolna negyedet, tehát azokat a részeket, amelyeket a korábbi 
program kevésbé érintett, azokat ez a program érinteni fogja. Megadja a szót Jakabfy 
Tamásnak. 
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Jakabfy Tamás 
Első kérdése, hogy az MNP III-nál is már volt az a jelenség, hogy bekerültek olyan házak is, 
amelyek már korábbi MNP programban benne voltak. Jelezni szeretné, hogy itt is van ilyen, 
például a Dankó utca 30. már benne volt az MNP II-ben. Ha jól látja, több nincs, de ennek a 
jelenségnek az okára lenne újfent kíváncsi, mert hogyha egyszer felújítottak valamit, nyilván 
más munkanemet be lehet tenni az újba, de hogyha azt egy másik házra költenék, akkor a 
kerületnek, illetve az akcióterületnek nagyobb részét tudnák felújítani. A Dankó u. 34-nek és 
a Dankó u. 40-nek ismerik a sorsát, ami nem annyira egyszerű, de mégsem számítanak ezek 
régi házaknak, mégis ide bekerültek, ennek is szeretné egy kicsit bővebb indoklását. A Kőris 
u. 15., Diószegi u. 13. szám alatt található házak, hogyha mindent jól számol, akkor ezek 
szomszédos házak a kereszteződésben, szintén felújításokat tartalmaz. Még mindig nem 
szakember, de ezek a házak laikus szemmel inkább bontandónak látszanak, mint 
felújítandónak, ezzel kapcsolatban is kicsit bővebb indoklást szeretne kérni. A Diószegi 14-
ben átalakítanak egy üzlethelyiséget irodának. Azt szeretné megkérdezni, hogy ez mekkora, 
mert a 26 milliós felújítási költség elég soknak tűnik. 

dr. Sára Botond 

Válaszadásra megadja a szót Egry Attila Alpolgármester úrnak. 

Egry Attila 
Azt gondolja, hogy egyáltalán nem kizáró tényező az, hogyha már egy korábbi programban 
részt vett valamelyik épület. Tekintsenek erre úgy, hogy ez azt jelenti, hogy ők már sikeresen, 
mint lakóközösség, részt tudtak venni egy önkormányzati programban. Az MNP II. sem volt 
egy könnyebb, vagy egy más típusú program, mint ami most az Orczyban történik, és bizony 
az MNP II., vagy III. során sem tudták sok esetben teljes körűen felújítani az épületeket, és 
úgy gondolja, hogy szerencsés dolog az, hogyha megkezdett felújítást tovább visznek, és egy 
ház teljes mértékben meg tud újulni. Amely címeket felsorolt, ahogy nézi, egy zöldudvar 
program lenne az Orczy negyed keretében, úgy gondolja, hogyha valahol korábban megújult 
az épület, és most annak az udvarát rendbe rakják, akkor az egészen koherens tud lenni, és 
segíti az ott élők hétköznapjait. Nem gondolja, hogy rossz lenne a címkiválasztás. Azt 
szeretné még megjegyezni Képviselő úrnak, hogy az ingatlanok kiválasztásában részt vett a 
Rév8 Zrt., valamint a JGK munkatársa, és abszolút szakmai alapon történtek ezek a 
kiválasztások, valamint a lakóközösségek bevonásánál a JSZSZGYK vett részt aktívan, 
hiszen azt is szeretnék, hogy ez ne csak egy infrastrukturális beruházás legyen, hanem 
szociális megújulás is tudjon történni a negyedben, a lakóépületekben, hogyha szűkebben 
nézik. A konkrét, egyes felújításokra pedig kéri, hogy a JGK kollégája válaszoljon. 
dr. Sára Botond 

Megadja a szót dr. Kecskeméti Lászlónak, a JGK operatív igazgatójának, 

dr. Kecskeméti László 
Alpolgármester úr is tökéletesen elmondta, a JGK részéről, a JSZSZGYK részéről, és a Rév8 
Zrt. részéről minden esetben, ezeknek a felújítási módozatoknak a jelen előterjesztésbe 
kerülését egy műszaki, illetve egy szociális bejárás is megelőzte. Ez azt jelenti, hogy 
kollégáik minden egyes részelem tekintetében közvetlenül felkeresték az adott épületet, illetve 
adott esetben, hogyha otthon volt, a bérlőt. Közvetlen kommunikáció még azért nem volt a 
bérlőkkel, mert most fogják elfogadni a kommunikációs tervet, de a műszaki bejárás minden 
esetben megtörtént. A felújítási módozatokat pedig nyilván, ahol lehetett, egyfajta 
folytatásként, ahogy Alpolgármester úr is elmondta, ha már megújult maga a külcsín, akkor 
újuljon meg a belbecs is. Ezt az elvet folytatta a JGK Zrt. a szakmai javaslat letétele 
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tekintetében, a szakmai javaslatot pedig nyilvánvalóan felülvizsgálta a Rév8 Zrt., és jelenleg 
implementálta ebbe az előterjesztésbe. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Mindenekelőtt örömmel üdvözli azt, hogy lassan a megvalósulás útjára lép az Orczy Negyed 
program, most már Magdolna-Orczy Negyed program. Azt is érzékeli, hogy egy nagyon 
erősen Kálvária tér-centrikus felújításról van szó. Különösen fontosnak tartja a lakhatási 
program l-es, 3-as, 5-ös, és 7-es fejezeteit, de ugyanilyen fontosnak tartja a foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseket is, úgy gondolja, hogy ez érdemben vezethet előre az Orczy 
negyed megújulása tekintetében. Amiket kiemelt, az önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása, a bérházak, bérlakások üzemelési költségeinek csökkentését szolgáló 
felújítások, a család- és lakóház-mentorálás, valamint a speciális lakhatási projektek, tehát 
úgy gondolja, hogy ezek ebben a negyedben kulcsjelentőségű előrelépések, és a 
képviselőtársa által soft-nak nevezett, kifejezetten az emberekkel foglalkozó programok is, 
esélyteremtő, és reintegrációs programok is. Maga részéről továbbra is fenntartja azt, hogy bár 
meghallgatták az elején, hogy nincs elég pénz ebben a nagy keretben, hogy az Orczy 
krízisházainak a kimaradása az szerinte probléma, és további problémákat fog vonzani 
magával. (Hangjelzés) Érti, hogy erős a Magdolna negyed lobbija, talán még erősebb, mint az 
Orczy negyednek, és még ott is van bőven rehabilitációs feladat, amit el lehet egy ilyen 
forrásból intézni. Ő fontosabbnak tartotta volna, hogy a Diószegi 18., 20., 22. bekerüljön egy 
ilyen programba, mint azt, hogy Magdolna negyed (A hozzászólási idő lejárt.) 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Egry Attila alpolgármester úrnak. 

Egry Attila 
Úgy gondolja, hogy nem szerencsés, hogyha összekeverik a dolgokat, összekeverik a 
fejlesztéseket és az akcióterületeket. A Képviselő-testület körülbelül 2 évvel ezelőtt kijelölte 
ennek a projektnek az akcióterületét, akkor került meghatározásra, hogy a Diószegi utcában 
ezek a szalagházak kimaradnak, mindenesetre azt látni kell, hogy más típusú fejlesztések 
viszont pont azon a területen fognak megvalósulni. Úgy gondolja, hogy helyesen határozták 
meg az Orczy Negyed program akcióterületét, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
következő fejlesztési üteme pont a Diószegi utcának azt a részét fogja érinteni, illetve 
várhatóan a Korányi Sándor utcának az Orczy-parkhoz közel eső részét, így nekik most 
ezekkel a fejlesztési pénzekkel nem kell megcélozniuk ezeket a területeket. A másik fontos 
szempont a Magdolna negyed kezelése. Egy 10 éves fejlesztésen van túl a Magdolna negyed, 
ezután nem lehet magára hagyni ezt a negyedet, szükség van utógondozásra, szükség van, 
hogy az emberek érezzék, hogy szociális értelemben foglalkoznak ezzel a területtel. 
Mindazok a programok, amik ott elkezdődtek, pl. a Kesztyűgyár, vagy a szociális mosoda, de 
külön a JSZSZGYK programjai, ami a családokra koncentrál, ezeket mind folytatni kell, 
különben az eddig befektetett energiák el fognak veszni. Ezzel a kibővített akcióterülettel úgy, 
hogy egy része a Magdolna negyed is, és egy része az Orczy negyed is, ezt szeretnék 
biztosítani, hogy a figyelem meg tudjon maradni, fenntartási időszakként, vagy 
utógondozásként a Magdolna negyedre. Azonban a munkák dandárját az Orczy negyedben 
szeretnék elkezdeni, el kell mondania a Tisztelt Képviselőknek, hogy ez a pénz biztos nem 
lesz elég arra, hogy az Orczy Negyed program fejlesztése teljes körűen megvalósuljon. Ezt 
tekinthetik egy l -es ütemnek. A Józsefvárosi Önkormányzat több esetben ütemekre bontottan 

21 



fejlesztette negyedeit, pl. a Palotanegyedet, vagy akár a Corvin negyedet is tudja mondani, 
hogy bizony több ütemben, 10-15 éves időszakaszban tud egy ilyen terület megújulni. Itt is 
arra kell készülni, hogy nem a következő 1-2 évben, hanem valószínűleg egy 10 éves 
időtávban fog tudni az Orczy negyed megújulni úgy, hogy még további forrásokat kell 
bevonni, és további partnereket kell bevonni a területen, akár a Semmelweis Egyetemet, akár 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet említi. 

dr. Sára Botond 
Azt fontos látni az Orczy negyed tekintetében, hogy itt egy együttműködésben fog megújulni 
ez a városrész. A Hungária körúton belül az utolsó legrosszabb állapotban lévő városrészről 
beszélnek, és éppen ezért, hogyha nyomon követték az elmúlt hetek híreit, akkor egyrészt van 
egy fővárosi fejlesztés, az Orczy tér és környéke, erre forrás áll rendelkezésre, a Fővárosi 
Közgyűlés döntött róla, több mint 1 milliárd forint, és bár erről nem volt szó, további 400 
millió forint áll rendelkezésre pl. a Dobozi utca megújítására is, ami fővárosi rész, ezért 
mondta, hogy Orczy és környéke, a Baross utcai szervizút része. Önmagában az Orczy tér 
felújítása az egy 1 milliárd forintra becsült fejlesztési program, ez már terveztetési szakaszban 
van. Van kormánydöntés arról, amire Alpolgármester úr is utalt, hogy az Orczy negyedben a 
Közszolgálati Egyetem a parkon kívül milyen módon kívánja még bővíteni a funkcióit, 
milyen fejlesztést kívánnak megvalósítani, és van a Józsefvárosi Önkormányzat jelenlegi 
előterjesztésként tárgyalt fejlesztési programja, az Orczy Negyed program, egy 2 milliárd 
forintos - egyébként további önerőt biztosítottak hozzá, ezért azt meghaladó - fejlesztés. Ez 
egyrészt igényelte azt, hogy a szereplők tárgyaljanak egymással, ez már 2 éve megtörtént, 
nem véletlenül került így kialakításra az akcióterület, közös együttműködésben kerül 
megvalósításra, és azt tudja mondani, hogy 4 éven belül ez a városrész teljesen meg fog 
változni, biztonságosabb, élhetőbb körülmények kerülnek kialakításra az ott élők érdekében. 
Ezt vegyék figyelembe akkor, amikor arról beszélnek, hogy miért ez a ház, miért nem az a 
ház, miért az az utca, és miért nem ez az utca. Tehát ez egy kicsit bonyolultabb ennél, de 
higgyék el, hogy ő azt látja, hogy a következő éveknek, és nem csak józsefvárosi, hanem 
állami és fővárosi szereplőkkel együtt is egy kiemelt programja lesz. A legdinamikusabban 
fejlődő kerületről beszélnek Józsefváros tekintetében, és ezen belül a legdinamikusabban 
fejlődő városrész lesz, ez látszik. Megadja a szót Dr. Erőss Gábornak. 

dr. Erőss Gábor 
A program, illetve a terv számos jó elemet tartalmaz, ez öröm. Azt szeretné kérni, hogy akkor 
ahogy itt el is hangzott, a lakosságot, a helyieket ténylegesen vonják be, és legyen ez egyfajta 
közösségi tervezés a program egészére nézve, mert akkor lesz leginkább sikeres. Tehát 
nyilvánvalóan mindenkinek ez az érdeke. Egy konkrét kérdése lenne, ami még nem merült fel 
eddig, az pedig a képzési programokkal kapcsolatos. Itt szó van arról, hogy általános és 
középiskolai tanulók részére mentorprogram lesz, de ezt részletesebben nem látta. Az volna a 
kérdése, hogy akkor ez egy egyéni mentorálás lesz, vagy tanoda-jellegű program, vagy majd 
csak később alakul ki, hogy pontosan mi is, és hogyha csak egyéni mentorálás lenne, akkor 
javasolná, amennyiben még ki lehet ezt bővíteni, hogy legyen egy tanoda-jellegű képzési lába, 
lemorzsolódást megelőző programeleme is az egésznek, mert lehet, hogy az egyéni célzással 
nem találnak meg mindenkit, aki potenciális érintett. Tehát ez a célkitűzés nagyon jó, nagyon 
fontos a lemorzsolódás megelőzése, de ahogy mondja, ezt többféleképpen, többféle 
programelemmel együttesen lehet elérni. (Hangjelzés) Csak hogy szokásához híven 
felháborodást is kiváltson, de egyébként egyetért Egry Alpolgármester úrral, tehát ami a 
partnerek bevonását illeti, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ő is említette, csatlakozna 
ehhez a kívánalomhoz, Mészáros Lőrinc pár milliárdos lovarda építése mutatja, hogy mennyi 
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szabad forrás van náluk. Úgyhogy vonják be őket is, és akkor még jó pár ház megújulhat. 
...(A hozzászólási idő lejárt.) 

dr. Sára Botond 
A mentorálási program tekintetében megkéri Pál Enikőt, a Közösségi Ház igazgatóját, hogy 
válaszoljon a kérdésre. 

Pál Enikő 
A mentorprogrammal kapcsolatban azt kell tudni, hogy most már 2011 óta működik náluk a 
Kesztyűgyárban, és ugyanezen elemeket szeretnék továbbvinni az Orczy programban. Tehát 
elsősorban a 8 osztály elvégzése lenne a cél, de elmennek a 10 osztályig, és az érettségi 
felkészítőig is. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr azt kérdezte, hogy a mentorálási program az tanoda-jellegű, tehát többen 
vesznek részt egyszerre, vagy egyedi foglalkozás. 

Pál Enikő 
Alapvetően úgy működnek, hogy párban tanítják a gyerekeket, tehát egy tanárhoz általában 
két gyerek kapcsolódik. Ez azért fontos, mert szakmailag sokkal jobban visszaigazolódik az, 
hogy együtt jobban tudnak tanulni a gyerekek. A tanoda-jelleget nem erősítenék, hanem 
elsősorban a mentorálás részét, tehát a szociális részét erősítenék ennek a programnak. A 
tervek szerint 6-12 tanárral dolgoznának, akik részt vennének a programban. 

Dr. Sára Botond 

Megadja a szót Kaiser József képviselő úrnak. 

Kaiser József 
Folytatná ott, ahol abbahagyta. Arról beszélt, hogy a soft programok kiterjednek a 
közbiztonságra, ami a polgármesterválasztás tétje is volt, tehát a köztisztaságot és a 
közbiztonságot is erősíteni kell, és itt is látszik, hogy a közösség, a helyi közösség 
megerősítésével próbálja ez a program ezt a részét, az Orczy és Magdolna Negyed program 
végrehajtani. Azt is lehet látni, hogy nem csak arról van szó, hogy a közösségek szintjén 
nyúlnak hozzá az emberekhez, hanem egyénenként is rehabilitálják őket, például próbálják 
visszahozni őket a munka világába, munkahelyteremtő programokon vesznek részt, ezeken 
fejlesztik készségeiket. Azt lehet látni, hogy ebben a negyedben és a Magdolna negyedben 
azért még mindig relatív nagyobb a munkanélküliség, mint az országos átlag. Ugyanígy 
szólna arról is, hogy nagyon örül annak, hogy az előző programok folytonosságaként most is 
részt vesznek házak, mert nem sikerült teljes körűen felújítani őket, és reméli, hogy az Orczy 
Negyed II., III., IV., V. programban sokszor ugyanazok a házak más-más fejlesztésben 
vesznek részt. Még egy nagyon fontos észrevétel, a Kálvária tér úgy gondolja, hogy a kerület 
gyöngyszeme. Nagyon örül annak, hogy a Kálvária tér a program központjában van, főleg 
azért, mert hogyha a Ludovika tér, a most megújuló Orczy tér, és a Kálvária tér fejlesztése 
összeér, akkor a fehér foltokat megszüntetik, és fejlesztett városrészeket adnak át a 
környezetnek. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy a folytonosságnak ne csak a látszata, 
hanem a ténye is jelen legyen a programban. Szeretné megköszönni a JSZSZGYK-nak, a 
JGK-nak, és a Rév8-nak munkájukat. Nyilván nagyon sok konfliktus volt az előkészítésben, 
nagyon sokat dolgoztak, hogy a legoptimálisabbat találják meg a jelenlegi tudásuk szerint, de 
úgy gondolja, hogy amit most végrehajtottak, az a legjobb. A krízisházakra, amit 
képviselőtársa mond, és ők is úgy gondolják, hogy azok, ezek felújítására 3, esetleg 4-5 
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milliárd is kell. Úgy gondolja, hogy ezt a programot szétverték volna, hogyha belekerültek 
volna. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Jakabfy Tamás Képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás 
Ha képviselőtársai visszaemlékeznek, akkor megállapíthatják, hogy ő 2010 óta minden ilyen 
komplex városfejlesztési programot megszavazott. Nyilván akkor is, hogyha részeiben 
másképp csinálta volna, de ettől függetlenül azok komplex városfejlesztési programok voltak, 
például az MNP III., viszont nem is nagyon fordult elő olyasmi, mint most - mindamellett, 
hogy Kaiser úrhoz csatlakozva megköszöni a JSZSZGYK, a JKN, és a JGK munkatársainak 
munkáját hogy azért, amikor az előterjesztéssel kapcsolatban konkrét kérdés hangzik el, 
tehát elkezdi emlegetni azt, hogy Diószegi 13., akkor a JGK munkatársa odamegy a 
mikrofonhoz, és azt mondja, hogy, kimentek, szakmai döntés született, úgy gondolják, hogy 
ez így jó, tehát hogy konkrét kérdésére ennyire általános választ kap, és mindegy, hogy a 
Dankó 30-ról, 34-ről, vagy a Diószegi 13-ról van szó, vagy pedig a Diószegi 14. szám alatti 
üzlethelyiségről, ahol kérdése az volt, hogy hány négyzetméter, tehát egy szám lett volna a 
válasz, és mindössze csak általánosságokat válaszoltak, akkor ezen most elgondolkodik. Tehát 
feltett 5 konkrét kérdést, és kapott 0 konkrét választ. Még kettőt feltesz. A Kálvária tér 13-mal 
kapcsolatban ugyanaz a kérdése, hogy vajon - nyilván ez egy nagyobb helyiség, tehát kívülről 
ránézett, viszont itt 64 millió forint a felújítási költség tehát szeretné tudni, hogy a Diószegi 
14-re 26 millió, illetve a Kálvária tér 13-nál arányban vannak-e az összegek? Utolsó kérdése, 
hogy két házban is függőfolyosó csere lesz, hogyan fogják megközelíteni a lakásokat? Nem 
szeretné, hogyha.. . (A hozzászólási idő lejárt.) 
dr. Sára Botond 
Még mielőtt megadja a szót Szikszai Zsoltnak, a Rév8 Zrt. megbízott vezetőjének, azért 
elmondaná, hogy az ő vezetésük alatt pár városrehabilitációs programot már végrehajtott az 
Önkormányzat. Tehát egy függőfolyosó-felújítás az nem okoz gondot. Egyébként a bérlakás-
felújítások, a lakhatási program egy jelentős, hangsúlyos eleme ennek a fejlesztésnek. Ott sem 
fognak bent lakni az emberek akkor, amikor megy a felújítás. Tehát ez egy organizációs 
kérdés, most egyébként arról döntenek, hogy a 2 évvel ezelőtt beadott pályázathoz képest, a 
megváltozott körülmények tekintetében érdemes-e fenntartani azokat a programelemeket 
azokkal a konkrétumokkal, amikről akkor döntöttek, vagy a mostani körülményekhez kell 
igazítani. Erről döntenek most, az összes többi az eszközkérdés. Amit Képviselő úr mond, 
arról lesz még VPB döntés, lesz közbeszerzés, és még nagyon sok minden. Most arról 
döntenek, hogy a támogatási szerződést, amit megkötöttek, azt jóváhagyják-e azzal a 
tartalommal, amiről 2 évvel ezelőtt hoztak döntést, vagy a mostani körülmények tekintetében, 
ilyen például a foglalkoztatás kérdése, tehát sokat változott a világ, ezért van most inkább 
hangsúly az oktatáson, a felzárkóztatáson, annak érdekében, hogy a végzettsége legyen meg 
az ott élő embereknek, akiknél ez hiányzik, tehát azokat segítsék, akiknek erre szüksége van. 
Minden más, amit most Képviselő úr feszeget, az eszközkérdés, ezen még a jövőben is lehet 
változtatni. Azt se felejtse el Képviselő úr, hogy ennek a pályázatnak voltak előfeltételei, 
voltak olyan kritériumai, amelyeknek meg kell felelni, így például annak, hogy 300 háztartást 
ebben a programban el kell érni. Lehet, hogy van olyan ház, amelynek tekintetében azt tudják 
mondani, hogy mindkettőre ránéznek, és azt mondják, hogy billegő. Érdemes-e vele 
foglalkozni, nem érdemes vele foglalkozni, de azért érdemes foglalkozni, nem csak az ott élő 
emberek miatt - szerinte ez a legfontosabb hanem azért is, mert innentől kezdve az is 
felmerülhet kérdésként, hogy akkor engedjék el ezt a programot, a 2 milliárdos támogatást, 

24 



vagy találják meg azokat a szakmai kritériumokat is, és azokat a lehetőségeket, amely alapján 
mindenképpen, ha már ez a szerződés és ez a támogatás rendelkezésre áll, akkor az ott élők 
körülményeit javítsák. Tehát minden kérdés, amit Képviselő úr feltett, az eszközkérdés, az a 
jövőben meg fog oldódni, higgye el, nem fognak úgy függőfolyosót felújítani, hogy nem 
tudnak majd a lakók közlekedni, ezt Képviselő úr sem gondolhatja komolyan, hogy nem 
fogják tudni megközelíteni a lakásaikat. A Magdolna Negyed programban 28 bérház újult 
meg, körülbelül hasonló állapotú házakról beszélnek. Megadja a szót Szikszai Zsoltnak. 

Szikszai Zsolt 
Tisztelt Képviselő úr konkrét kérdéseire akkor ő konkrét válaszokat próbál adni. Kérdezte e 
négyzetmétereket, a Diószegi 14. az 106 m2, a Kálvária pedig 230 m2. Úgy gondolja, hogyha 
a JGK munkatársait megkéri, akkor szívesen megmutatják, hogy most milyen állapotban van, 
és gondolja, hogy a program végén majd meg lehet nézni, hogy milyen állapotban lesz. 
Egyébként magukat a költségeket mindig a JGK a különböző beszerzések, és árszámítások 
alapján készíti. Egy kis kiegészítést adna azzal kapcsolatban, hogy Képviselő úr említette, 
hogy a Magdolna negyedben vannak olyan házak, amelyek részt vettek az MNP programban 
és most is benne vannak. Ennek az az oka, hogy az a támogatás, amit nyert az Önkormányzat, 
az meglehetősen kevés ahhoz, hogy azokat a házakat - kivéve az LPl-ben lévő két házat 
hogy teljes, komplett felújítás legyen. Ezért a Magdolna negyedben azok a házak, amelyek 
szerepeltek már az MNP-ben is, ebben a keretben ún. energiahatékonysági felújítások lesznek 
benne, amik egyébként akkor nem minden esetben valósultak meg, ugyanis a költségek, amik 
rendelkezésre állnak, ezt teszik lehetővé. Egyébként csak zárójelesen jegyzi meg, hogy annak 
idején, amikor ezeket a pályázatokat kiírták, és a támogatásról döntött az akkori 
Nemzetgazdasági Minisztérium, ami most a Pénzügyminisztérium, akkor még ezek 2015-ös, 
2016-os árakkal voltak számolva, és az Önkormányzatnak azért azt is vizsgálnia és 
mérlegelnie kell, és a saját forrás nagyrészt pont ezért van benne, hogy már nem 2016-ot 
írnak, hanem 2018-at, mind a munkaerőben, mind az anyagköltségekben jelentős változások 
történtek. 

dr. Sára Botond 
Megadja a szót Soós Györgynek. 

Soós György 
Jakabfy úrnak mondja tájékoztatásul, hogy ő már látott ilyen függőfolyosó cserét, nem 
szükséges ilyen esetben kiköltöztetés, akkor szükséges kiköltöztetés, hogyha lakáson belül 
födémcsere van. Tehát függőfolyosó cserénél nem szükséges, javasolja a Google-t, illetve a 
Youtube-ot, ott lehet látni ilyen technológiákat, ezek németországi technológiák, nagyon 
alkalmasak, és Magyarországon is működnek. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Jakabfy Tamásnak. 

Jakabfy Tamás 
Köszöni, hogy megkapta a szót harmadjára is az SZMSZ-el ellentétesen, de úgy gondolja, 
hogy van olyan fontos ügy, hogy szót kért még egyszer. A függőfolyosó-csere 
technológiáknak Képviselő úr tanácsára utána fog nézni, csak arra emlékszik, hogy a 
Magdolna utcában azért elég nehéz volt a helyzet, de hogyha ki fogják cserélni, akkor most is 
nehéz lesz a helyzet, tehát lehet, hogy éppen be lehet repülni majd valahogy azokba a 
lakásokba a csere alkalmával is, de azért nagy illúziói nincsenek, most is ugyanez a probléma 
elő fog kerülni. Köszöni a Rév8-nak a konkrét válaszokat, és elnézést kér, hogy az előző 
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köszönetnyilvánító felsorolásból kihagyta őket, most szeretné pótolni. Polgármester úrral nem 
ért egyet abban a tekintetben, hogy ezek technikai kérdések, mert most ezek alapján fogják 
megkötni a támogatási szerződést. Ha a támogató szervezet együttműködő lesz, akkor nyilván 
ezt fogják tudni változtatni, akár többször is, mint ahogy erre sokszor volt példa a múltban, de 
hogyha történetesen nem lesz, akkor nekik azt kell megvalósítaniuk, amit most eldöntenek, 
tehát innentől kezdve, hogy melyik ház lesz, illetve nem lesz benne, így nem feltétlenül lesz 
játszóterük ezt megváltoztatni. Ezért szeretett volna most szólni, és nem majd a közbeszerzés 
kiírásánál, amikor majd arra mutogattak volna, hogy eldöntötték a támogatási szerződésben. 

dr. Sára Botond 
A napirend vitáját lezárja. Amikor a Magdolna Negyed Program III. program volt, akkor a 
Lujza u. 22-es háznál Kocsis Mátéval ketten voltak kint, és ketten döntötték el azt, hogy az 
egyik oldalát le kell bontani. Akkor még úgy volt a programban, hogy fel kell újítani, és akkor 
mindenki úgy döntött, hogy az ott össze fog dőlni. Az már majdnem élesen a kivitelezési 
résznél volt, tehát azért az építkezés során, bár nem szakértő, de találkozott már ilyen 
kérdéssel, és ennek során nagyon sok minden kiderül. Ezért hangsúlyozta azt, hogy most arról 
döntenek, hogy alapvetően mit szeretnének csinálni. Ettől még a következő 3 évben, amikor a 
megvalósulási időszak folyamatban lesz, akkor még nagyon sok minden megváltozhat. A 
felhozott példában is úgy volt, hogy felújítják a teljes házat, de végül az egyik részét le kellett 
bontani, mert megvizsgálták a kivitelezők, a szakmai emberek, és az építkezés során derült ki, 
hogy az mégiscsak süllyedés, és nincs teljesen rendben, de megoldódott a kérdés. Akik ott 
éltek, kaptak cserelakást, és a ház másik fele megújításra került. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatot: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, „Budapest-JózsefVáros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" (a továbbiakban MONP vagy 
Program) szakmai programleírását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. kijelöli a MONP „LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása" projekt keretében 
bontásra kerülő Kálvária utca 18. és Kálvária utca 20. szám alatti ingatlanokat, az 
Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi/gyermekjóléti feladatok ellátását szolgáló épület 
létesítése érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező ún. Utolsó Esély Program tartalmi 
elemeit. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4. módosítja a 161/2016. (VIII. 25.) számú határozatban elfogadott program elszámolható 
költségeit az alábbiak szerint: 
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Projektelemek 

161/2016. 
(VIII.25.) sz. 
határozatban 

elfogadott bruttó 
/elszámolható/ 

összköltség 

Tervezett bruttó 
/elszámolható/ 

összköltség 

Lakhatási Alprogramok 1,099 millió Ft 1,133 millió Ft 
LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 
megújítása 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 

LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 

LP5 / Család és Lakóház Mentorálás 

LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati 
szereplők... 

LP7 / Speciális lakhatási projektek 

Foglalkoztatási és gazdasági Alprogramok 330 millió Ft 296 millió Ft 
FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás 

FP2 / Képzések 

FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés 

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek 
részére 

Közterületi és közbiztonsági Alprogramok 473 millió Ft 473 millió Ft 
KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, 
hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, 
közösségi miniprojektek 

KP2 / Családtámogató Mobil Team / Családi Konzultációs 
Team 

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet 

KP4 / Szomszédok Egymásért Mozgalom 

KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével 
(CPTED) 

KP6 / Kálvária tér továbbfejlesztése 

Egyéb költség 78 millió Ft 75,13 millió Ft 
projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás, 
könyvvizsgálat 

Tartalék 20 millió Ft 22,87 millió Ft 
Összesen 2.000 millió Ft 2.000 millió Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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5. a) módosít ja a 29/2018. (V.03.) számú határozat 7. pontját és a bruttó 180.500.000 Ft 
önrészt az alábbiak szerint biztosítja: 

adatok: ezer forintban 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 összesen 

Beruházás (Diószegi u. 
14.; Kálvária tér 13.) 

84 157 0 0 0 0 84 157 

Üzemeltetési költségek 
(Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó 
u. 40., Diószegi u. 13.) + 
Kálvária tér 

628 8 749 6 251 0 0 15 628 

Szabadidős hálózat 
üzemeltetési kts. 

0 10 000 10 000 10 000 0 30 000 

Képzések motivációs 
csomag 

0 8 000 8 000 4 000 0 20 000 

Vállalkozók számára 
motivációs csomag 

0 10 000 10 000 5 000 25 000 

Nem elszámolható szoft 
(pl.: ösztöndíj) 

Lakhatással és munkaerő 
piaci helyzettel 
kapcsolatos kérdőíves 
kutatás előfinanszírozása 

5 715 0 0 0 0 5715 

Összesen 90 500 36 749 34 251 19 000 0 180 500 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

b) módosítja a 161/2016. (VIII.25.) számú határozatának 4. b) pontját az alábbiak szerint: 

az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az 
Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi 
költségvetésben 90.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben 36.749.000,- Ft 
összegben, a 2019. évi költségvetésben 34.251.000,- Ft összegben, a 2020. évi 
költségvetésben 19.000.000,- Ft összegben. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül - önként vállalt 
feladat - dologi kiadások/képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek 
(Kövessi) előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot, a felújítások/ projektiroda felújítása előirányzatáról 
10.000,0 e Ft-ot, a beruházások/ beruházás (Kövessi) előirányzatáról 72.285,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a felújítások előirányzatára/beruházás (Diószegi u. 14.; Kálvária tér 13.) 
84.157,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára/üzemeltetési költségek (Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi u. 13.) + Kálvária tér 628,0 e Ft-ot. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

6. a) az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy 
Negyed Projekt céltartalék 500.000,0 e Ft előirányzatának felhasználását az alábbiak szerint 
elfogadja: 

Költség m e g n e v e z é s e 2018 2019 2020 2021 2022 Ö s s z e s e n 

Beruházás (Diószegj u. 14.; Kálvária tér 13.) 6 331 0 0 0 6 331 

Üzemeltetési költségek (Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi u. 
13.) +Kálvária tér 

2 498 4 374 0 6 872 

Szabadidős hálózat üzemeltetési kts. 0 0 0 
Képzések motivációs csomag 0 0 0 
Vállalkozók számára motivációs csomag 0 0 
Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj) 0 5 000 10 000 10 000 0 25 000 
JKN informatikai képzés - eszközbeszerzés ¡718 0 0 0 0 1 718 
LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása. 0 106 736 0 0 0 106 736 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 0 159 330 0 0 0 159 330 

LP1, LP3, LP4, LP7 Tervezési költségek 62 078 0 0 0 0 62 078 
Káivária tér továbbfejlesztése 40 000 0 0 0 0 40 000 
JSzSzGyK Irodaberendezés 
eszközbeszerzés 10 000 0 0 0 0 10 000 

Lakhatással és munkaerő piaci helyzettel 
kapcsolatos kérdőíves kutatás 
előfinanszírozása 

0 0 0 0 0 

Tartalék 81 935 81 935 
Ö s s z e s e n 202 062 271 066 12 498 14 374 0 500 000 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - felhalmozási céltartalék/ Magdolna-Orczy Negyed Projekt céltartalék előirányzatáról 
120.127,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 címen belül - önként vállalt feladat - a felújítások 
előirányzatára/beruházás (Diószegi u. 14.; Kálvária tér 13.) 6.331,0 e Ft-ot, a 
beruházások/JKN informatikai képzés - eszközbeszerzés előirányzatára 1.718,0 e Ft-ot, a 
beruházások/JSzSzGyK iroda berendezés - eszközbeszerzés előirányzatára 10.000,0 e Ft-ot, a 
felújítások/LPl, LP3, LP4, LP7 tervezési költségek előirányzatára 62.078,0 e Ft-ot és a dologi 
kiadások/Kálvária tér továbbfejlesztése előirányzatára 40.000,0 e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

7. a) a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános 
Iskola és Szakiskola konzorciumi tagsága megszűnik és helyette a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofít Zrt. konzorciumi taggá válik. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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b) módosítja a 250/2017. (XII. 19.) számú határozatban elfogadott, az Önkormányzat és a 
konzorciumi partnerei között 2.000.000.000 Ft összegű támogatás megoszlását az alábbiak 
szerint: 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

1 229 823 300 Ft 1 229 823 300 Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 

432 304 000 Ft 432 304 000 Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

317 872 700 Ft 317 872 700 Ft 

Moravcsik Alapítvány 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

8. a Program megvalósítása érdekében felújítja a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel 
u. 13. (36068/A/2) sz. alatti ingatlant szociális iroda és szociális munkás irodahelyiség céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

9. a Program megvalósítása érdekében felújítja a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 
14. (35977/A/l) sz. alatti ingatlant a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ számára szociális irodaként, és a Rév8 Zrt. számára projektirodaként történő 
hasznosításra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

10. a Program megvalósítása érdekében felújítja a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 13. 
(3591 l /A/3) sz. alatti ingatlant Foglalkoztatási és Közösségi Iroda céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

11. a) a Program megvalósítása érdekében a Moravcsik Alapítvány konzorciumi tag az alábbi 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket használja: 

- Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B., 36078A/27 - nyomda kialakítása 

- Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 16., 35435/A/32 - kávézó és szociális bolt 
kialakítása 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

b) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az a) pontban meghatározott ingatlanok 
bérbeadására vonatkozó előterjesztés elkészítésére. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

12. a) a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program" (MONP) Megvalósításban Résztvevő Szervezetek Együttműködési Rendszere 
(MER) című dokumentum elfogadására felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottságot. 

b) elfogadja a határozat 3. számú mellékletét képező Kommunikációs (cselekvési) tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén 2018. augusztus 31., b) pont esetén 2018. július 16. 

13. a határozati pontokban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az Irányító Hatóság felé 
Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

14. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés 
következő módosításánál, valamint a 2019-2021. évi költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. évi költségvetés következő módosítása, 2019-2021. évi költségvetés 
készítése 

dr. Sára Botond 

Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 53/2018. (VII.l6.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, „Budapest-Józsefváros, Magdolna-
Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" (a továbbiakban MONP vagy 
Program) szakmai programleírását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. kijelöli a MONP „LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása" projekt keretében 
bontásra kerülő Kálvária utca 18. és Kálvária utca 20. szám alatti ingatlanokat, az 
Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi/gyermekjóléti feladatok ellátását szolgáló épület 
létesítése érdekében. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező ún. Utolsó Esély Program tartalmi 
elemeit. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4. módosítja a 161/2016. (VIII. 25.) számú határozatban elfogadott program elszámolható 
költségeit az alábbiak szerint: 

Projektelemek 

Lakhatási Alprogramok 

LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 
megújítása 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 

LP3 / Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése 

LP5 / Család és Lakóház Mentorálás 

LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati 
szereplők... 

LP7 / Speciális lakhatási projektek 

Foglalkoztatási és gazdasági Alprogramok 

161/2016. 
(VIII.25.) sz. 
határozatban 

elfogadott bruttó 
/elszámolható/ 

összköltség 

FP1 / Munkaerő-piaci (re)integrálás 

FP2 / Képzések 

FP3 / Helyi gazdaságfejlesztés 

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek 
reszere 

Közterületi és közbiztonsági Alprogramok 

KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, 
hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, 
közösségi miniprojektek __ 

KP2 / Családtámogató Mobil Team / Családi Konzultációs 
Team 

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet 

KP4 / Szomszédok Egymásért Mozgalom 

KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével 
(CPTED) „ _ 

1,099 millió Ft 

330 millió Ft 

Tervezett bruttó 
/elszámolható/ 

összköltség 

1,133 millió Ft 

296 millió Ft 

473 millió Ft 473 millió Ft 
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KP6 / Kálvária tér továbbfejlesztése 

Egyéb költség 78 millió Ft 75,13 millió Ft 

projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás, 
könyvvizsgálat 

Tartalék 20 millió Ft 22,87 millió Ft 

Összesen 2.000 millió Ft 2.000 millió Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

5. a) módosí t ja a 29/2018. (V.03.) számú határozat 7. pontját és a bruttó 180.500.000 Ft 
önrészt az alábbiak szerint biztosítja: 

adatok: ezer forintban 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Összesen 

Beruházás (Diószegi u. 
14.; Kálvária tér 13.) 

84 157 0 0 0 0 84 157 

Üzemeltetési költségek 
(Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó 
u. 40., Diószegi u. 13.) + 
Kálvária tér 

628 8 749 6 251 0 0 15 628 

Szabadidős hálózat 
üzemeltetési kts. 

0 10 000 10 000 10 000 0 30 000 

Képzések motivációs 
csomag 

0 8 000 8 000 4 000 0 20 000 

Vállalkozók számára 
motivációs csomag 

0 10 000 10 000 5 000 25 000 

Nem elszámolható szoft 
(pl.: ösztöndíj) 

Lakhatással és munkaerő 
piaci helyzettel 
kapcsolatos kérdőíves 
kutatás előfinanszírozása 

5 715 0 0 0 0 5 715 

Összesen 90 500 36 749 34 251 19 000 0 180 500 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

b) módosí t ja a 161/2016. (VIII.25.) számú határozatának 4. b) pontját az alábbiak szerint: 

az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként az 
Önkormányzat saját működési és felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi 
költségvetésben 90.500.000,- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben 36.749.000,- Ft 
összegben, a 2019. évi költségvetésben 34.251.000,- Ft összegben, a 2020. évi 
költségvetésben 19.000.000,- Ft összegben. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11604 címen belül - önként vállalt 
feladat - dologi kiadások/képzési, foglalkoztatási programok, üzemeltetési költségek 
(Kövessi) előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot, a felújítások/ projektiroda felújítása előirányzatáról 
10.000,0 e Ft-ot, a beruházások/ beruházás (Kövessi) előirányzatáról 72.285,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a felújítások előirányzatára/beruházás (Diószegi u. 14.; Kálvária tér 13.) 
84.157,0 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára/üzemeltetési költségek (Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi u. 13.) + Kálvária tér 628,0 e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

6. a) az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék/Magdolna-Orczy 
Negyed Projekt céltartalék 500.000,0 e Ft előirányzatának felhasználását az alábbiak szerint 
elfogadja: 

Költség megnevezése 2018 2019 2020 2021 2022 Ö s s z e s e n 

Beruházás (Diószegi u. 14.; Kálvária tér 13.) 6 331 0 0 0 6 331 

Üzemeltetési költségek (Diószegi u. 14.; 
Kálvária tér 13., Dankó u. 40., Diószegi u. 
13.) + Kálvária tér 

2 498 4 374 0 6 872 

Szabadidős háfózat üzemeltetési kts. 0 0 0 

Képzések motivációs csomag 0 0 0 

Vállalkozók számára motivációs csomag 0 0 

Nem elszámolható szoft (pl.: ösztöndíj) 0 5 000 10 000 10 000 0 25 000 

JKN informatikai képzés - eszközbeszerzés 1718 0 0 0 0 1 718 

LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása, 

0 106 736 0 0 0 106 736 

LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása 0 159 330 0 0 0 159 330 

LP1,1.P3, LP4, LP7 Tervezési költségek 62 078 0 0 0 0 62 078 

Kálvária tér továbbfejlesztése 40 000 0 0 0 0 40 000 

JSzSzGyK lrodaberendezés 
eszközbeszerzés 

10 000 0 0 0 0 10 000 

Lakhatással és munkaerő piaci helyzette 
kapcsolatos kérdőíves kutatás 
előfinanszírozása 

0 0 0 0 0 

81 935 81 935 

Ö s s z e s e n 202 062 27! 066 12 498 14 374 0 500 000 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként vállalt 
feladat - felhalmozási céltartalék/ Magdolna-Orczy Negyed Projekt céltartalék előirányzatáról 
120.127,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604 címen belül - önként vállalt feladat - a felújítások 
előirányzatára/beruházás (Diószegi u. 14.; Kálvária tér 13.) 6.331,0 e Ft-ot, a 
beruházások/JKN informatikai képzés - eszközbeszerzés előirányzatára 1.718,0 e Ft-ot, a 
beruházások/JSzSzGyK iroda berendezés - eszközbeszerzés előirányzatára 10.000,0 e Ft-ot, a 
felújítások/LPl, LP3, LP4, LP7 tervezési költségek előirányzatára 62.078,0 e Ft-ot és a dologi 
kiadások/Kálvária tér továbbfejlesztése előirányzatára 40.000,0 e Ft-ot. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

7. a) a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Általános 
Iskola és Szakiskola konzorciumi tagsága megszűnik és helyette a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. konzorciumi taggá válik. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

b) módosí t ja a 250/2017. (XII. 19.) számú határozatban elfogadott, az Önkormányzat és a 
konzorciumi partnerei között 2.000.000.000 Ft összegű támogatás megoszlását az alábbiak 
szerint: 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

1 229 823 300 Ft 1 229 823 300 Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 

432 304 000 Ft 432 304 000 Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

317 872 700 Ft 317 872 700 Ft 

Moravcsik Alapítvány 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

8. a Program megvalósítása érdekében felújítja a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel 
u. 13. (36068/A/2) sz. alatti ingatlant szociális iroda és szociális munkás irodahelyiség céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

9. a Program megvalósítása érdekében felújít ja a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 
14. (35977/A/ l ) sz. alatti ingatlant a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ számára szociális irodaként, és a Rév8 Zrt. számára projektirodaként történő 
hasznosításra. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. júl ius 16. 

10. a Program megvalósítása érdekében felújít ja a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 13. 
(3591 l /A/3) sz. alatti ingatlant Foglalkoztatási és Közösségi Iroda céljára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

11. a) a Program megvalósítása érdekében a Moravcsik Alapítvány konzorciumi tag az alábbi 
önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket használja: 
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- Budapest VIII. kerület, Kőris u. 3/B., 36078A/27 - nyomda kialakítása 

- Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 16., 35435/A/32 - kávézó és szociális bolt 
kialakítása 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

b) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az a) pontban meghatározott ingatlanok 
bérbeadására vonatkozó előterjesztés elkészítésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

12. a) a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program" (MONP) Megvalósításban Résztvevő Szervezetek Együttműködési Rendszere 
(MER) című dokumentum elfogadására felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottságot. 

b) elfogadja a határozat 3. számú mellékletét képező Kommunikációs (cselekvési) tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetén 2018. augusztus 31., b) pont esetén 2018. július 16. 

13. a határozati pontokban foglaltak alapján felkéri a polgármestert az Irányító Hatóság felé 
Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 

14. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés 
következő módosításánál, valamint a 2019-2021. évi költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. évi költségvetés következő módosítása, 2019-2021. évi költségvetés 
készítése 

Az 53/2018. (VII. 16.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
tartalmazza 

Napirend 2/2. pontja 
Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól 
szóló 27/2013. (IV.18.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján kiírt 
TÉR_KÖZ 2018 pályázaton történő részvételre 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
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dr. Sára Botond 
A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, majd a napirend vitáját megnyitja. Megadja a 
szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Azt hiszi, a bizottságok nem tárgyalták meg, de mindegy. A Csarnok-negyed programmal 
kapcsolatban lesznek igazából észrevételei, mindamellett, hogy nagyon örül annak, hogy ha 
az Önkormányzat megnyeri ezt a pályázatot, akkor a Csarnok-negyedbe is fog jutni fejlesztési 
pénz nagyobb tételben, mint ahogy az utóbbi, cirka 10 évben, emlékei szerint nem nagyon 
jutott. Amit már felvetett egyszer VPB ülésen, az az, hogy itt az együttműködő házaknak a 
kiválasztását tartja kicsit átláthatatlannak. Most még azt is megtudták az előterjesztésből, 
hogy minden kiválasztott háznak ugyanaz a közös képviselője is. Ő nem tudja, hogyan 
informálták a házakat erről a lehetőségről, de továbbra is azt gyanítja: sehogy. A Déri Miksa 
utca felújítása ennek a programnak a legnagyobb tétele. Nagyon örül annak, hogy ezek a, pl. 
babakocsival, kerekesszékkel használhatatlan, teleparkolt járdaszakaszok meg fognak szűnni 
a Déri Miksa utcán. Nagyon örül továbbá annak, hogy fasort fognak ültetni, vízáteresztő 
burkolattal, és ökológiai folyosó fog létesülni a Nagykörút és a Nagy Fuvaros utcai 
zöldterületek, fasorok között. Ezt egyébként már 2011-2012. táján is javasolta a 
„megboldogult" Fatanácsban, pont a Déri Miksa utcára. Pár dologra szeretné felhívni a 
figyelmet: a Tolnai-Déri Miksa kereszteződésben van egy, általa csak Tolnai tónak nevezett 
képződmény, ami nagyobb esőzésekkor egy-két napig megnehezíti a közlekedést. Ennek 
megszüntetésére különös tekintettel legyenek a felújítás során, ezt szeretné kérni, azután majd 
folytatja a következő hozzászólásában. 

dr. Sára Botond 
Ez maradjon meg? Mert számára egyértelmű, hogy felújításra kerül, csak Jakabfy Tamás 
képviselő mintha azért mondta volna, mert annyira ragaszkodik hozzá, hogy megmaradjon ez 
a kis halastó. A kérdésekre Egry Attila alpolgármester válaszol. 

Egry Attila 
A Déri Miksa utca környékén megkeresték a társasházakat, sajnos csak ennyi társasház 
jelentkezett. Volt olyan, aki előzetesen jelezte, hogy részt kíván venni a projektben, de azután 
a társasházi közgyűlés nemlegesen szavazott. Egyébként ezért emeltek be egy 100%-os 
önkormányzati bérházat is a programba, hogy a forrásokat fel tudják használni. Ez egy 
érdekes tapasztalat itt a Csarnok-negyedben, hogy a társasházak miért nem akartak most 
ebben a pályázatban részt venni. Azt gondolja, ezt majd a későbbiekben meg kell vizsgálni, 
hiszen azt szeretnék, hogy ha a Csarnok-negyed elindul, akkor a társasházak aktív partnerei 
legyenek az Önkormányzatnak. Nem fogja tudni az Önkormányzat egy az egyben az összes 
költséget átvállalni. Azt gondolja, itt egyrészről a közös képviselőknek is egy komoly feladata 
lesz. Tudni kell képviselni a házat, meg kell győzni a lakókat, illetve el is kell látni a saját 
feladatukat. Sok esetben azt látják, hogy míg a társasházak lakói pályáznának, addig a közös 
képviselő nem szeretne pályázni, majd a társasházi közgyűlés erőszakolja ki a közös 
képviselőnél, hogy induljon a pályázaton. Ez egy későbbi feladata lesz az Önkormányzatnak. 
A pályázattal kapcsolatban ő csak annyit szeretne elmondani, hogy egy optimális 
felhasználást állítottak össze a közterület és a társasházak tekintetében, illetve meg fog tudni 
kezdődni az a civilek bevonásával történő együttműködés is, amely erősíteni fogja a Csarnok-
negyed tudatot, és azt gondolja, hogy a hétköznapokat könnyebbé, jobbá teszi ott a 
negyedben. Biztos, hogy ez csupán egy első lépés, itt is csak azt tudja elmondani, hogy ezt 
egy első ütemnek kell tudni elképzelni, nagyon sok munka van még a Csarnok-negyedben. 
Állapotában egy jobb helyzetben lévő negyedről van szó, mint az Orczy-negyed. Azt 
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gondolja, a piaci szereplök jobban keresik ezt a részt, így akár a piaci szereplők bevonása is 
majd a későbbiekben elképzelhető a negyed felújításánál. Most kezdődjön el ez a program, és 
a következő 4-5 évben - úgy véli - ezt sikerre lehet vinni. 

dr. Sára Botond 
Megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

dr. Erőss Gábor , . 
Az előterjesztésben - éppúgy, mint az előzőben - van egy csomó pozitív elem, pl. a Den 
Miksa utcai ökológiai folyosó tényleg nagyszerű. Ha már a piaci partnerek bevonásáról van 
szó, épp a legutóbb tett fel egy kérdést a Körút-Bacsó Béla közti szállodaépítés kapcsán - itt is 
a Csarnok-Népszínház-negyed határán járnak ami azzal járt, hogy a környező házak 
megroggyantak. Kapott egy választ, ami szerint nem. A lakók ezt másképp élik meg, mert 
amikor megreped egy fal, miközben hatalmas gépek bontják a szomszédos telken lévő 
épületet, akkor érthető módon ezt így élik meg. Az üzleti partnerek bevonása - ami ezek 
szerint már folyamatban van a foghíjtelkek beépítése és egyebek kapcsán elmondja: sok 
olyan vitájuk volt már itt, amikor a foghíjtelkek esetében szintén másfajta hasznosítást 
javasolt ő is, hogy az ökológiai jellege a fejlesztéseknek ne csak a Déri Miksa utcára 
korlátozódjon. Itt most úgy tűnik, hogy minden foghíjtelket eladnak, és egyébként pedig, 
amikor fejlesztések történnek, akkor nem nagyon törődnek az amúgy is rossz állapotban lévő 
épületekkel. A kérdés tehát az, jut-e forrás arra, hogy más épületek is megújuljanak, egyrészt. 
Másrészt jut-e figyelem arra, hogy amikor ezek a magánbefektetők megjelennek, akkor azt ne 
az ott lakók kárára tegyék. Jó lenne, ha erre is figyelnének, mert így a végén a mérleg negatív 
lesz. 

dr. Sára Botond 
A piaci szereplők bevonása nem kell, hogy közvetlenül történjen, mert megjelentek. Dr. Erőss 
Gábor képviselő is utalt arra, hogy számtalan építkezés történik magántulajdonos befektető 
által. Tehát nem az Önkormányzat hívta őket ide, hanem ők vonzónak találják a kerületet, a 
kerületnek azt a részét, és ezért társasház építkezésbe kezdenek. Ami az Önkormányzatot 
illeti, azért hadd emlékeztesse rá dr. Erőss Gábor képviselőt, hogy az a telek - a Szent Kozma 
rendelőintézettel szembeni telekről beszél amelyre a játszótér kialakítás történt, az egy 
építési telek. Tehát akkor az Önkormányzat nem azt a döntést hozta, hogy azt a telket 
értékesíti, és egy újabb ház kerüljön felépítésre, hanem azt, hogy egy közösségi funkció 
kerüljön kialakításra. Ennél még sokkal merészebb tervei is voltak a szomszédos telek 
tekintetében. Szerették volna bővíteni ezt a játszóteret, de most nagyon úgy néz ki, hogy nem 
sikerül majd megegyezni a magántulajdonossal, tekintettel arra, hogy építési engedéllyel 
rendelkezik. Ha ez önkormányzati telek lenne, akkor sokkal egyszerűbb dolguk lett volna, de 
nem az, sajnos. Tehát a városnak az ilyen jellegű kialakítása azért egy elsődleges szempont a 
kormánypárt részéről is, mint ahogy a Déri Miksa utcának egyébként az arculatváltása is, itt a 
zöldfelület növelés tekintetében, erre is tudna hivatkozni. Azért mégiscsak az az elsődleges 
szempont, hogy egy élhetőbb környezetet alakítsanak ki. Még azt is elmondja dr. Erőss Gábor 
képviselőnek, hogy a zöldfelület növelés komoly parkolóhely-kieséssel fog járni. Ez is 
probléma ott, azon a környéken, ezért gondolkodnak ennek a megoldásában is, telek 
tekintetében. Még folyik az előzetes felmérés, felszín felett parkolóház építést illetően. Mert 
míg egyik oldalról örülnek annak, hogy a zöldfelület növekszik, másik oldalról majd kapják a 
panaszlevelet. Egyébként most közösségi észrevételeket lehet tenni, hiszen közösségi 
tervezésről van szó. Kíváncsi lesz a beérkező álláspontokra és véleményekre, de biztos, hogy 
először nyilván fognak örülni a zöldfelület növelésnek, másik oldalról meg azt fogják 
mondani: nagyon jó, csak hol fognak parkolni. Úgyhogy erre is megoldást kell majd 
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egyébként találni, van olyan verzió, ami szerinte tudja kezelni ezt a problémakört. Amit dr. 
Eröss Gábor képviselő által említett, most a konkrét ügybe nem menne bele, mert egy totál 
szabálytalan bontás volt, ami ott történt. Csak azt akarja ezzel mondani, hogy ez egy hatósági 
kérdés. A jogszabályi kereteken belül a Jegyző Asszony is ezt az álláspontot képviseli, hogy 
minden ilyennel szemben szigorúan fel kell lépni. Továbbá az építkezés során is figyelembe 
kell venni azt, hogy ott emberek építkeznek. Minden, rájuk vonatkozó előírást szigorúan be 
kell tartani és tartatni. Azért nem biztatja a Jegyző Asszonyt, mert ö tudja, hogy ezt így kell 
figyelemmel kísérni. De alapvetően önmagában az, hogy épülnek a házak - főleg a Csarnok-
negyedben megjelentek valóban a piaci szereplők, és épülnek a házak ugyanazt tudná erre 
mondani, mint az Orczy-negyed programra - csak itt nem állami meg nem fővárosi szereplők 
vannak, hanem piaci szereplők hogy ez meggyorsítja ennek a városrésznek a fejlődését, 
hogy még élhetőbb, még jobb hely legyen, és még jobban szeressenek ott élni az emberek. Az 
építkezés egyébként óhatatlanul is jár kellemetlenséggel. De azt gondolja, a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztálya elég szigorú ebből a szempontból, nyomon 
követi a történéseket, és ha valaki nem tartja be a szabályokat, azzal szemben - nyilván a 
kereteken belül - a legszigorúbban fel is fog lépni. Megadja a szót Jakabfy Tamás 
képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Az előző hozzászólása végén a Tolnai tónak a megszüntetésére gondolt természetesen, mielőtt 
még alámossa a Tolnai és Déri Miksa utcákat, és beszakad az egész. Továbbá ő is szerette 
volna felhívni a figyelmet, hogy még ezen a héten zajlik az elkészült koncepcióterveknek a 
véleményezése, tehát mindenki beküldheti a Főépítész Asszonynak a saját véleményét. Most 
van az utolsó olyan fázis, amikor még bele lehet ebbe szólni - és ezt nyugodtan tekintse 
fenyegetésnek ő is el fogja küldeni még a hét vége előtt a javaslatait. Pl. olyan dolgokat is 
szerinte érdemes lesz áttekinteni, hogy miért kell az egész felületet térkövezni, meg esetleg: 
miért jó az, hogy újra lámpaoszlopok lesznek, amik a felszínen is foglalják a helyet, de ezt 
majd megtárgyalják, várhatóan, remélhetőleg lesz egy lakossági fórum még a végleges tervek 
elkészülte előtt, vagy legalábbis valamiféle döntés. Köszönetet mond, és azt gondolja, hogy 
nagyon minőségi, jó pályázatnak sikerült ez a TÉR_KÖZ 2018., mindenképpen támogatni 
tudja. Köszöni mindazok munkáját, akik részt vettek benne. 

dr. Sára Botond 
A vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi, 9 pontból álló határozati javaslatot, melynek 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 549/2018. (VI.27.) számú határozatában 
foglaltakra figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés 354/2018. (IV.25.) számú határozata 
és a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, 
közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok 
megvalósítására vonatkozó TÉR KÖZ 2018 pályázat „A" programjára benyújtott, a 
Csarnok Negyed Program - DériM Projekt - A Negyed főutcája című pályázati cél 
megvalósításához a maximális bruttó 350.000.000 Ft támogatásra pályázik a 
pályázatba bevont társasházak felújításával: Bérkocsis utca 12-14., Víg utca 15., 26.; a 
Déri Miksa u. 11. szám alatti Önkormányzati bérház felújításával; és közösségépítő 
programok megvalósításával a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
közreműködésével. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. nyertes pályázat esetén a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához 
bruttó 214.364.100 Ft önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2019. 
évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az 
önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

3. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához 
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi 
Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes 
pályázat esetén a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

4. a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt 
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében 
megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

5. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 549/2018. (VI.27.) számú határozatában 
foglaltakra figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés 354/2018. (IV.25.) számú határozata 
és a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, 
közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok 
megvalósítására vonatkozó TÉRJCÖZ 2018 pályázat „B" programjára benyújtott 
Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző Program (JóKözEg Program) című 
pályázati cél megvalósításához bruttó 40.426.026,- Ft támogatásra pályázik. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

6. a) nyertes pályázat esetén a határozat 5. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához 
bruttó 21.179.983,- Ft önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2019. 
évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az 
önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

b) az a) pontban foglaltak működtetésére évente 2.000.000,- Ft összegben előzetes 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat működési bevételei terhére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

7. a határozat 5. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához 
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi 
Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes 
pályázat esetén a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

8. a határozat 5. pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt 
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében 
megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

9. felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés és az azt követő évek 
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 

Határidő: a 2019. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének készítése 

dr. Sára Botond 

Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 54/2018. (VII.16.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 549/2018. (VI.27.) számú határozatában 
foglaltakra figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés 354/2018. (IV.25.) számú határozata 
és a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, 
közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok 
megvalósítására vonatkozó TÉR_KÖZ 2018 pályázat „A" programjára benyújtott, a 
Csarnok Negyed Program - DériM Projekt - A Negyed főutcája című pályázati cél 
megvalósításához a maximális bruttó 350.000.000 Ft támogatásra pályázik a 
pályázatba bevont társasházak felújításával: Bérkocsis utca 12-14., Víg utca 15., 26.; a 
Déri Miksa u. 11. szám alatti önkormányzati bérház felújításával; és közösségépítő 
programok megvalósításával a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
közreműködé sével. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 
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2. nyertes pályázat esetén a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához 
bruttó 214.364.100 Ft önrészt biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2019. 
évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az 
önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

3. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához 
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi 
Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes 
pályázat esetén a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

4. a határozat 1. pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt 
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében 
megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő Öt év 

5. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 549/2018. (VI.27.) számú határozatában 
foglaltakra figyelemmel, a Fővárosi Közgyűlés 354/2018. (IV.25.) számú határozata 
és a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a kerületi önkormányzatok számára meghirdetett, 
közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok 
megvalósítására vonatkozó TÉRJCÖZ 2018 pályázat „B" programjára benyújtott 
Józsefvárosi Közösségi Egészségmegőrző Program (JóKözEg Program) című 
pályázati cél megvalósításához bruttó 40.426.026,- Ft támogatásra pályázik. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

6. a) nyertes pályázat esetén a határozat 5. pontja szerinti pályázati cél megvalósításához 
bruttó 21.179.983,- Ft önrészt biztosit előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2019. 
évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az 
önkormányzati felhalmozási bevételeket jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

b) az a) pontban foglaltak működtetésére évente 2.000.000,- Ft összegben előzetes 
kötelezettséget vállal az Önkormányzat működési bevételei terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 
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7. a határozat 5. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázat hiánypótlásához 
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és a Fővárosi 
Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala felé történő benyújtására, valamint nyertes 
pályázat esetén a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 23. 

8. a határozat 5. pontja szerinti pályázati cél keretében érintett ingatlanokat a projekt 
lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, vállalja, hogy a pályázat keretében 
megvalósított funkciókat legalább 5 éven át működteti, és a beruházást fenntartja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a projekt lezárását követő öt év 

9. felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés és az azt követő évek 
tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2019. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének készítése 

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

Napirend 3/1. pontja 
Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, 
hozzászólás hiányában lezáija. Szavazásra bocsátja a társasházaknak adható önkormányzati 
támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a 15/2018. (VII. 18.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 12 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 15/2018. (VII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ 49/2017. (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Napirend 3/2. pontja 
Javaslat tornaterem felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, 
hozzászólás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Németh László Altalános 
Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező 
háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Lakatos Menyhért 
Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 2. 
számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további 1.090,0 e Ft összegű 
fedezetet és elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és 
a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Molnár Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyában 
kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 
2017. évi pm. előirányzatáról 1.090,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím - önként vállalt 
feladat - felújítások/Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola 
tornatermének felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további 1.286,0 e Ft összegű 
fedezetet és elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és 
a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Losonci téri Altalános 
Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 4. számú mellékletét képező 
háromoldalú megállapodást. 
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b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/ Németh László Általános iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 
2017. évi pm. előirányzatáról 206,0 e Ft-ot, a 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 
előirányzatáról 900,0 e Ft-ot és a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék - önként vállalt feladat 
- előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítások/ 
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

5.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) - 4.) pontjaiban meghatározott háromoldalú 
megállapodások aláírására, valamint felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására, 
abban az esetben, ha az nem érint önkormányzati forrásbevonást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 18. 

6.) a) a határozat 1-4. számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás 
Értékére (92.727,0 e Ft) és a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő 19.714,0 e Ft összegű ÁFA-
ra előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a 
bérleti díj és az Önkormányzat saját működési bevétele és a közhatalmi bevételek terhére. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés 
módosításánál, valamint a 2019. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2018. évi költségvetés következő módosítása és a 2019. évi költségvetés tervezése 

7.) hozzájárul pályázatok benyújtásához a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt 
Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola (JEGYMI) sportudvar 
(36.792.635,- Ft +-10% kiviteli költséggel), valamint a Losonci téri Általános Iskola 
sportudvar (48.125.113,- Ft +-10% kiviteli költséggel) felújítása tárgyában és vállalja az 
MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

8.) felkéri a polgármestert a határozat 7.) pontjában meghatározott pályázati 
dokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

9.) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen 
4.245.888,- Ft (1.839.632,- Ft és 2.406.256,- Ft) megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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10.) előzetesen vállalja a pályázatok elnyerése esetére, a bruttó beruházási érték 30%-ának 
megfelelő összegű önerő (legfeljebb 12.141.569,- Ft + 15.881.287,- Ft - 28.022.856,- Ft) 
biztosítását és rendelkezésre tartását, melyet a fejlesztési céltartalékból biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

11.) a) a 10. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként 
vállalt feladat - felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 28.023,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatra 
(Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 
(JEGYMI) sportudvarának felújítása 12.141,0 e Ft, a Losonci téri Általános Iskola 
sportudvarának felújítása 15.882,0 e Ft). 

b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2018. évi költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében 2018. július 16., b) pont esetén a 2018. évi költségvetésről szóló 
rendelet következő módosítása 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 12 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSEGES 
HATÁROZAT: 
55/2018. (VII. 16.) 12 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Németh László Általános 
Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 1. számú mellékletét képező 
háromoldalú megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a 
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Lakatos Menyhért 
Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 2. 
számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további 1.090,0 e Ft összegű 
fedezetet és elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és 
a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Molnár Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyában 
kötendő, a határozat 3. számú mellékletét képező háromoldalú megállapodást. 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 
2017. évi pm. előirányzatáról 1.090,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím - önként vállalt 
feladat - felújítások/Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
tornatermének felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4.) a) biztosítja a kivitelezés összköltségéhez szükséges további 1.286,0 e Ft összegű 
fedezetet és elfogadja a tornatermek felújítása tárgyában a Magyar Kézilabda Szövetséggel és 
a Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, a Losonci téri Általános 
Iskola tornatermének felújítása tárgyában kötendő, a határozat 4. számú mellékletét képező 
háromoldalú megállapodást. 

b) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/ Németh László Általános Iskola tornatermének felújítása (pályázati elszámolás) 
2017. évi pm. előirányzatáról 206,0 e Ft-ot, a 11601 cím - önként vállalt feladat -
felújítások/Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium tornatermének felújítása 
előirányzatáról 900,0 e Ft-ot és a 11107-02 cím fejlesztési céltartalék - önként vállalt feladat 
- előirányzatáról 180,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítások/ 
Losonci téri Általános Iskola tornaterem felújítása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

5.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) - 4.) pontjaiban meghatározott háromoldalú 
megállapodások aláírására, valamint felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására, 
abban az esetben, ha az nem érint önkormányzati forrásbevonást. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 18. 

6.) a) a határozat 1-4. számú mellékletében foglalt megállapodásban szereplő Gazdagodás 
Értékére (92.727,0 e Ft) és a bérleti díj miatt 2019-ben fizetendő 19.714,0 e Ft összegű ÁFA-
ra előzetes kötelezettséget vállal a 2019. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként a 
bérleti díj és az Önkormányzat saját működési bevétele és a közhatalmi bevételek terhére. 

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés 
módosításánál, valamint a 2019. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a 2018. évi költségvetés következő módosítása és a 2019. évi költségvetés tervezése 

7.) hozzájárul pályázatok benyújtásához a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt 
Országos Tornaterem felújítási pályázati felhívásra, a Józsefvárosi Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola (JEGYMI) sportudvar 
(36.792.635,- Ft +-10% kiviteli költséggel), valamint a Losonci téri Általános Iskola 
sportudvar (48.125.113,- Ft +-10% kiviteli költséggel) felújítása tárgyában és vállalja az 
MKSZ pályázati felhívásban foglaltak teljesítését. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

8.) felkéri a polgármestert a határozat 7.) pontjában meghatározott pályázati 
dokumentáció és a hozzá tartozó nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

9.) vállalja a pályázatok érvényességéhez szükséges 5%-os pályázati biztosíték, összesen 
4.245.888,- Ft (1.839.632,- Ft és 2.406.256,- Ft) megfizetését az MKSZ részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

10 ) előzetesen vállalja a pályázatok elnyerése esetére, a bruttó beruházási érték 30%-ának 
megfelelő összegű önerő (legfeljebb 12.141.569,- Ft + 15.881.287,- Ft - 28.022.856,- Ft) 
biztosítását és rendelkezésre tartását, melyet a fejlesztési céltartalékból biztosít. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

11.) a) a 10. pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - önként 
vállalt feladat - felhalmozási céltartalék/fejlesztési céltartalék előirányzatáról 28.023,0 e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatra 
(Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 
(JEGYMI) sportudvarának felújítása 12.141,0 e Ft, a Losonci téri Általános Iskola 
sportudvarának felújítása 15.882,0 e Ft). 

b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2018. évi költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében 2018. július 16., b) pont esetén a 2018. évi költségvetésről szóló 
rendelet következő módosítása 
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4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Napirend 4/1. pontja 
Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, 
hozzászólás hiányában lezáija. Szavazásra bocsátja a településfejlesztéssel, a 
településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a 17/2018. (VII. 18.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 12 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11 IGEN, 0 NEM, 1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 17/2018. (VII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS A 
TELEPÜLÉSKÉPPEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 
SZABÁLYAIRÓL 

Napirend 4/2. pontja 
Javaslat közterület elnevezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. 
Pintér Attila képviselőnek. 

A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót 

Pintér Attila 
Itt egy kiváló példa arra, hogy jogilag lehetséges manapság is közterületeket átnevezni. Azt 
gondolja, hogy ez szükséges is, hogy akár Józsefvárosban, akár a budapesti intézmények 
neveit is átnevezzék, amik az egykori Magyarország kommunista bolsevik szereplőiről 
vannak elnevezve, ezektől már meg kellene szabadulni. Itt van például a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár. Szabó Ervinről tudják, hogy milyen szerepet töltött be annak idej én a 
Tanácsköztársaság előkészítése előtt, és még anarchistaként merénylet előkészítésben is részt 
vett. Szerinte ideje lenne elgondolkodni, hogy végre, 2018-ban ezektől megszabaduljon 
Budapest, szerinte ez fontos szimbolikus jelegű lépés lenne, hogy túl lennének már 
Magyarországnak a sötét fejezetein, ha ezeket az intézményeket átneveznék. 
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dr. Sára Botond 
Egyetért Képviselő úrral. A napirend vitáját további kérdés, hozzászólás hiányában lezárja. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti terület (36435 hrsz., ahol 
Stróbl Alajos Semmelweis Ignác szobra áll) Semmelweis térnek történő elnevezéséhez 
az érintett terület közterületté nyilvánítása esetén. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a készülő új kerületi építési szabályzatban és annak 
mellékletét képező szabályzati tervben szabályozási vonallal biztosítsa az 1. pont 
szerinti ingatlan közterületté nyilvánításának lehetőségét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSEGES 
HATÁROZAT: 
56/2018. (VII. 16.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja a Szent Rókus Kórház főbejárata előtti terület (36435 hrsz., ahol 
Stróbl Alajos Semmelweis Ignác szobra áll) Semmelweis térnek történő elnevezéséhez 
az érintett terület közterületté nyilvánítása esetén. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a készülő új kerületi építési szabályzatban és annak 
mellékletét képező szabályzati tervben szabályozási vonallal biztosítsa az 1. pont 
szerinti ingatlan közterületté nyilvánításának lehetőségét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
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Napirend 4/3. pontja 
Javaslat emléktáblákkal összefüggő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót 
Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Melis László esetében azt gondolja, hogy olyan alacsony összegről van szó, hogy akár az 
egészet is átvállalhatnák, vagy kérhetnék, hogy valami minőségibb, vagy nagyobb, vagy 
szebb táblát készítsenek. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Alpolgármester Asszonynak. 

Sántha Péterné 

Az indítványozó nem kért többet, pedig szívesen támogatná, 

dr. Sára Botond 
Ez így közös ügy. A napirend vitáját, további kérdés, hozzászólás hiányában lezárja. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja Erdélyi Mihály színházalapító és az épületben működő színház 
emlékére a Kálvária tér 6. szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez 
bruttó 167.500 Ft anyagi támogatás biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. hozzájárulását adja Melis László zeneszerző emlékére a Bródy Sándor u. 26. sz. alatti 
épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó 35 e Ft anyagi támogatás 
biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3. a határozat 1. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás 11107-
01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret 
céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatról 167.500 Ft-ot átcsoportosít a 11105 
cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4. a határozat 2. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás 11107-
01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret 
céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatról 35 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím -
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önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a hatarozatot 

elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ , , 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 
HATÁROZAT: , , r 

57/2018. (VII.16.) 13 IGEN 0 N E M 0 T A R T O Z K O D A S S A L 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1 hozzájárulását adja Erdélyi Mihály színházalapító és az épületben működő színház 
emlékére a Kálvária tér 6. szám alatti épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez 
bruttó 167.500 Ft anyagi támogatás biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2 hozzájárulását adja Melis László zeneszerző emlékére a Bródy Sándor u. 26. sz. alatti 
épület homlokzatán emléktábla elhelyezéséhez bruttó 35 e Ft anyagi tamogatas 
biztosítása mellett. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

3 a határozat 1. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás 11107-
01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret 
céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatról 167.500 Ft-ot átcsoportosít a 11105 
cím - önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

4 a határozat 2. pontjában szereplő támogatás érdekében az Önkormányzat kiadás 11107-
01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri keret 
céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatról 35 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím -
önként vállalt feladat - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
kiadási előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

Napirend 5/1. pontja 
Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, 
hozzászólás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az általa fenntartott 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

Óvodák Csoportok száma 
2018/2019-ben 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 
2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 3 
3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 4 
4 Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 
5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 
6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 5 
7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 
8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 
9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 
10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 
11 Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája 2 
12 Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája 5 
13 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 
14 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 
összesen: 62 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

2) a./ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 277,0 álláshelyben - 158,0 álláshely 
pedagógus (1 igazgató, 3 igazgató-helyettes, 13 tagóvoda-vezető, 124 óvodapedagógus, 
13 fejlesztő pedagógus, 1 logopédus, 3 gyógypedagógus), 104,0 álláshely nevelőmunkát 
segítő (13,0 álláshely óvodatitkár, 66,5 álláshely dajka, 24,5 álláshely pedagógiai 
asszisztens) és 15 egyéb (5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 10 álláshely általános 
munkás) - határozza meg 2018. szeptember 01. napjától. 

b./ tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre Önként vállalt feladatként évente 
3.501.573 Ft összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Napraforgó 
Egyesített Óvoda 1 dajka álláshelyének biztosítására. 
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c./ felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a./-b./ pontok esetében: 2018. július 16., c./ pont esetében: a tárgyévi 
költségvetés tervezésének ideje 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSEGES 
HATÁROZAT: 
58/2018. (VII.16.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az általa fenntartott 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

Óvodák 
Csoportok száma 

2018/2019-ben 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 3 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodaja 4 

4 Nanraforsó Egvesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 5 

7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 

8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 

11 Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája 2 

12 Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája 5 

13 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 

14 Napraforgó Egvesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 

összesen: 62 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

2) a./ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 277,0 álláshelyben - 158,0 álláshely 
pedagógus (1 igazgató, 3 igazgató-helyettes, 13 tagóvoda-vezető, 124 óvodapedagógus, 
13 fejlesztő pedagógus, 1 logopédus, 3 gyógypedagógus), 104,0 álláshely nevelőmunkát 

54 



segítő (13,0 álláshely óvodatitkár, 66,5 álláshely dajka, 24,5 álláshely pedagógiai 
asszisztens) és 15 egyéb (5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 10 álláshely általános 
munkás) - határozza meg 2018. szeptember 01. napjától. 

b./ tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 
3.501.573 Ft összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Napraforgó 
Egyesített Óvoda 1 dajka álláshelyének biztosítására. 

c./ felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénél a 
határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a./-b./ pontok esetében: 2018. július 16., c./ pont esetében: a tárgyévi 
költségvetés tervezésének ideje 

Napirend 5/2. pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szót 
Alpolgármester Asszonynak. 

Sántha Péterné 
Amióta Koscsóné Kolkopf Judit a JEB vezetője, azóta szoros együttműködésben vannak, 
előtte is jól ismerte a munkáját, de ahogyan ő a bölcsődéket vezeti az minden kerület számára 
példamutató, példaértékű. Innovatív felfogásával, a dolgozókhoz, gyerekekhez, és azok 
szüleihez való hozzáállásával fantasztikus munkát végez. Olyan bölcsődei programokat 
indított el az elmúlt 4 évben, amely közkedvelt és a szülőket is inspirálja arra, hogy ne csak 
odaadják a gyerekeket bölcsődébe, hanem otthon is foglalkozzanak vele. Gondol itt az 
Irodalmi programra, a Ringató programra, és amit még szeretne kiemelni, az a Biztos Kezdet 
Gyerekház kiemelt programjai, amik nagyon jól összefogják az odalátogató családokat. 
Tudják, hogy ide, a Gyerekházba a szülő és gyerek együtt jár, együtt foglalkoznak a 
gyerekekkel, együtt készítik a tízórait, együtt mennek kirándulni, és lehetőséget biztosít és 
talál arra, hogy ezek a családok még inkább összetartsanak. Ezért mindenki számára csak 
javasolni tudja, hogy Koscsóné Kolkopf Judit kapja meg a következő 5 évre is a megbízást. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót dr. Erőss Gábornak, 

dr. Erőss Gábor 
Egyetért Alpolgármester Asszonnyal, és szeretné jelezni, hogy szemben sok más 
előterjesztéssel, amit nem volt alkalma a bizottságoknak érdemben tárgyalni, szemben azzal, 
ami elhangzik minden előterjesztés elején, mert egy rendkívüli ülésről beszélnek, és a 
bizottságok napirendjén valójában nem is szerepeltek ezek az előterjesztések, de nem is ezt 
akarja mondani, mert erről volt alkalmuk beszélni, volt alkalmuk kérdéseket feltenni, és 
azokra a kérdésekre maga is úgy érzi, hogy nagyon jó, szakmailag is megalapozott és a 
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gyerekek szempontjából nagyon biztató válaszokat kaptak, úgyhogy köszöni az eddigi 
munkáját, gratulál a továbbiakhoz, és örül, hogy a bölcsődékben ilyen jó munka zajlik. 

dr. Sára Botond 

Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Azzal együtt, hogy támogatja ezt a pályázatot, azt kérdezné, hogy hasonlo kinevezeseknei a 
nevelőtestület, vagy a dolgozók, nem tudja, hogy most éppen a szociális szférába tartoznak-e 
a bölcsődék, nem az oktatásiba, de a nevelők véleményét meg szokták kapni ezeknél az 
előterjesztéseknél. A bölcsődék esetén ez nem volt szükséges formai követelmény? 
dr. Sára Botond 
Válaszadásra megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyző asszonynak. 

dr. Mészár Erika 
Ahogy Képviselő úr is elmondta, más ágazatba tartozik, más ágazati jogszabályok 
vonatkoznak rá, itt vezetői pályázatnál nem kell a nevelőtestület véleményét kikérni, hiszen 
nem is nevelőtestületről beszélnek. 

dr. Sára Botond 
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászólás hiányában lezárja. Szavazasra bocsatja a 
határozati javaslatsort. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1 vezetői megbízást ad Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
1083 Budapest, Szigetvári utca 1. intézményben 2018. október 01. - 2023. szeptember 30. 
közötti időszakra, a besorolás alapjául szolgáló Pedagógus I. 6. fizetési fokozat 
figyelembevételével az alábbi illetménnyel: 

Garantált illetmény összege (illetményalap: 182.700 Ft): 264.915 Ft 
Vezetői pótlék (pótlékalap 200%-a): 4 0 - 0 0 0 F t 

Kereset-kiegészítés (Kit. 11. $ m bek.) 395.085 F t 

összesen 7 0 0 - 0 0 0 F t 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 15. 

2 az 1. pontban foglaltak fedezetére - kötelező feladat - 2019-től határozatlan időre 2.521,0 
e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat működési bevételeinek 
terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019-től az éves költségvetések tervezése 

dr. Sára Botond , 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodassal a hatarozatot 
elfogadta. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
59/2018. (VII. 16.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. vezetői megbízást ad Koscsóné Kolkopf Judit részére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
1083 Budapest, Szigetvári utca 1. intézményben 2018. október 01. - 2023. szeptember 30. 
közötti időszakra, a besorolás alapjául szolgáló Pedagógus I. 6. fizetési fokozat 
figyelembevételével az alábbi illetménnyel: 

Garantált illetmény összege (illetményalap: 182.700 Ft): 264.915 Ft 
Vezetői pótlék (pótlékalap 200%-a): 40.000 Ft 
Kereset-kiegészítés (Kit. 77. § (1) bek.) 395.085 Ft 

Összesen 700.000 Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 15. 

2. az 1. pontban foglaltak fedezetére - kötelező feladat - 2019-től határozatlan időre 2.521,0 
e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat működési bevételeinek 
terhére. 

Felelős: polgármester 

Fiatáridő: 2019-től az éves költségvetések tervezése 

dr. Sára Botond 

Gratulál Intézményvezető Asszonynak és megköszöni eddigi munkáját is. Azok közé a 
vezetők közé tartozik, aki ha eljön, akkor nem a problémákról beszél, hanem támogatást kér 
az innovatív, megújító nevelő programokra, amelyek valóban a józsefvárosi gyerekek javát 
szolgálja. Ugyanolyan erőt kíván a továbbiakban, amilyenről tanúbizonyságot tett az eddigi 
években. Köszöni az eddigi munkáját. 
Napirend 5/3. pontja 

Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

Sántha Péterné -alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, 
hozzászólás hiányában a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési 
díjakról szóló 13/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a 13/2018. (VII. 16.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 
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A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12 IGEN, 0 NEM, 1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS 
VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 13/2018. (VIL16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET A 
BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT 
ÓVODÁKBAN, VALAMINT AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KOZPONT 
ÁLTAL FENNTARTOTT BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLETI ISKOLAKBAN 
ALKALMAZOTT ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 13/2013. (111.28.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujto 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.Ol.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a 14/2018. (VII. 16.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12 IGEN, 0 NEM, 1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS 
VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 14/2018. (VII. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET A 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST 
NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 10/2015. (111.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

6. Egyéb előterjesztések 

Napirend 6/1. pontja , 
Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos dontesek 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond , 
Az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kerdes, 
hozzászólás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatsort. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ ^ , 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 
HATÁROZAT: 
60/2018. (VII.16.) 11 IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODASSAL 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 47/2017. (11.02.) számú határozatának 3. pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg úgy 
dönt, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez (iratkezelő rendszer, az elektronikus 
ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, a gazdálkodási 
rendszer, az ingatlan vagyon-kataszter rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer és 
hagyatéki leltár rendszer vonatkozásában) rendszercsatlakozással kíván csatlakozni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az e-közigazgatásért felelős miniszter 
értesítésére, és ezt követően önkormányzati ASP rendszer rendszercsatlakozással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, különösen a Magyar Államkincstárral szolgáltatási szerződés 
megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16., a szerződéskötés határideje a miniszteri döntést követően 

3. felkéri a polgármestert „a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 azonosító számú 
támogatói okirat módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

dr. Sára Botond 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 2 tartózkodással a határozatot 
elfogadta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ 
A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
60/2018. (VII. 16.) 11 IGEN 0 NEM 2 TARTÓZKODÁSSAL 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a 47/2017. (11.02.) számú határozatának 3. pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg úgy 
dönt, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez (iratkezelő rendszer, az elektronikus 
ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgál tatást, a gazdálkodási 
rendszer, az ingatlan vagyon-kataszter rendszer, az ipar- és kereskedelmi rendszer és 
hagyatéki leltár rendszer vonatkozásában) rendszercsatlakozással kíván csatlakozni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 
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2 a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert az e-közigazgatásért felelős miniszter 
értesítésére, és ezt követően önkormányzati ASP rendszer rendszercsatlakozással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, különösen a Magyar Államkincstárral szolgáltatási szerződés 
megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16., a szerződéskötés határideje a miniszteri döntést követően 

3 felkéri a polgármestert „a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ASP 
központhoz való csatlakozása" című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 azonosító számú 
támogatói okirat módosítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 16. 

Napirend 6/2. pontja 
Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolodo 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 

dr. Sára Botond / . , , , 
Az előterjesztést az illetékes bizottság megtárgyalta. A napirend vitáját megnyitja. Kerdes, 
hozzászólás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja az egyes anyakönyvi esemenyekhez 
kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet-tervezetet. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a 18/2018. (VII.18.) 
önkormányzati rendeletet elfogadta. 

A SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELŐ , .. , 
A RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZUKSEGES 

BUDAPEST JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13 IGEN, 0 NEM, 0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS 
VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 18/2018. (VII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET EGYES 
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLODO TÖBBLET-
SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK MÉRTÉKÉRŐL 

Felvilágosítás kérés 
(szó szerinti leiratban) 

dr. Sára Botond 
Az ülés végén kérdések feltevésére van lehetőség. Erőss Gábor képviselő ur, parancsoljon! 
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dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a kérdést, igazából Jegyző asszonyt kérdeztem volna, leginkább, de hát 
Polgármester urat, illetve Aljegyző asszonyt is kérdezem, hogy most, hogy véget ért a 
kampány, most már ezentúl betartják-e a határidőket. Ugye jogszabályi, törvényben foglalt 
határidőket sértettek meg rendre azzal, hogy elhúzták a válaszadást a május 30-án feltett 
kérdéseimre, a választások utánra, hogy ne derüljön ki az a sok minden, például, hogy a 
Tisztviselőtelepen nem képesek megvédeni az ott lakók biztonságát, és egészséges 
környezethez való jogát. Úgyhogy az első kérdésem az az, hogy a jövőben betartják-e a 
jogszabályokat? A második kérdésem az az, hogy az egyik ilyen válasz, amit ugye késve 
adtak meg, az szándékosan félreértette a kérdést, valamiért nem láttam Jegyző asszonyt, 
tényleg elnézést kérek, most már látom, akkor kérdezem Öntől személyesen is, hogy 
szándékosan félreértette azt a kérdést, amit feltettem. Felteszem most harmadszor is, aztán ha 
nem sikerül érdemi választ kapnom, akkor nyilván bíróság előtt teszem fel újra, vagy a 
bíróság fog dönteni az adatkérésről. Az adatkérésem, tehát most lassan fogom mondani, hogy 
mindenki megértse, kérdésem arra vonatkozik, hogy az Önkormányzat kikkel, és milyen 
összegre, milyen magánszemélyekkel és milyen cégekkel kötött szerződést 2017-ben és 2018-
ban eddig jogi természetű megbízásokra. Jogi természetű, ügyvédi, vagy egyéb jogi 
megbízások Összegét, a kifizetések összegét (Hangjelzés), és a kedvezményezettek 
személyeit, illetve a kedvezményezett cégek listáját kérem, hogy (Hangjelzés) juttassák el. 

dr. Sára Botond 
Folytassa, Képviselő Úr! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm, most már tényleg csak egy maradt, ez pedig az előbb már említett tisztviselőtelepi 
ügy, ahol szintén kaptam egy olyan választ, amelyben ez az Önkormányzat, meg ez a 
rendszer, amely egyébként bárkivel felveszi a küzdelmet, még az ENSZ-t is legyőzték, 
érdekes módon ezt a környezetszennyező üzemet viszont valahogy csak nem tudják 
megfogni, tehát sokszorosan, már a válaszból is kiderült, hogy sokszorosan túllépte a 
határidőt ez a szakértő. Van jogszabályi hivatkozás, hogy az Önkormányzat nem tehet mást, 
minthogy vár, de mégis én azt gondolom, hogy például Polgármester úrnak lennének egyéb 
eszközei, például különböző hatóságokhoz fordulhatna, ugyanis az, hogy egy szakértői 
jelentésre várunk, az független attól, hogy egyébként tudjuk, mert tudjuk, volt, hogy 12000-
szeres dózisban, és ezt egy hatóság már leírta, tehát ehhez nem kell egy szakértői vélemény. 
Tudjuk, hogy ez a cég több mint 12000-szeres dózisban engedte a szennyvizet, a szennyező, 
mérgező, rákkeltő szennyvizet a csatornába, ezt már a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság egyszer dokumentáltan leírta, illetve a Csatornázási Művek bocsánat. Legalább 3 
hatóság írta le már adatszerűen, tényszerűen, hogy milyen mérgezések történtek a 
Tisztviselőtelepen a Metal-Art üzem telepe körül. Tehát egyáltalán nem köteles Polgármester 
úr ezt hátradőlve, és tétlenül szemlélni. Ez továbbra is egy olyan ketyegő méregbomba, én 
nem tudom, hogy milyen érdekek vannak a háttérben, de azt tudom, hogy több hatóság 
dokumentálta ezt a szennyezést, de egyáltalán nem kell tehetetlenül várni azt, hogy ez a 
szakértő, akinek most jutott eszébe 1 év után, hogy elkérje a közműtérképet (Hangjelzés) és 
sajnos valahogy nem sikerül kiigazodni a közműtérképen, hogy erre várjunk. Egyáltalán nem 
szükséges. Köszönöm. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr! Először is hadd kezdjem azzal, hogy ez az Önkormányzat és annak 
Polgármesteri Hivatala minden jogszabályt betart. Mindet, ez az egyik. A másik az, hogy a 
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tisztviselőtelepi üggyel kapcsolatban higgye el, hogyha fennállna az a veszélyeztetes, amit 
Képviselő úr mond, akkor higgye el, hogy magam tartottam volna sajtótájékoztatót, nem a 
Képviselő úr. Az, amit a Képviselő úr csinált egyébként, az inkább ilyen riadalomkeltés. Az is 
megérne ám egy ilyen vizsgálatot, tehát, szerintem enyhén bcs-s az ügy, tehát az, hogy 
emberekben riadalmat keltek úgy, hogy nem áll meg, higgye el, Képviselő úr, úgy, hogy 
egyébként nem tudom, hogy lesz-e egyszer polgármester, de azt ne csinálja, a polgármester 
különböző hatóságokat nem szólít fői, nem megy oda, és fenyegető leveleket nem ir. Azért 
nem teszi, mert egyrészt semmi köze hozzá, és az is bcs-s, higgye el. Ezt fogadja el tőlem. 
Tudom, hogy felelősség nélkül könnyű, higgye el, hatósági ügyekben a polgármester nem 
megy oda, nem utasít mindenféle kormányhivatalnokot, köztisztviselőt satöbbi, hogy mit 
csináljon. Higgye el a Képviselő úr, hogy ebben az ügyben mindenki végzi a dolgát. En nem 
dőltem hátra, én sem vagyok nyugodt ebben az ügyben, de azért azt elmondom, hogy abból a 
szempontból mégis nyugodtabb vagyok, mint ahogy itt a Képviselő úrnak a kirohanásából 
látszik, hogy nincs olyan nagy veszély, amiről a Képviselő úr beszél. Nincs, nem áll fönn az 
az állapot. Van már erre állásfoglalás korábbról is. Annak ellenére egyébként, hogy az 
Önkormányzatnak egyébként és annak hatósága is alapvetően nem illetékes, nincs hatásköre 
ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy a Jegyző asszony és a Testület is egyébként, mert 
volt Testületen is, én azt gondolom, hogy tovább mentünk már így is egyébként, mint amilyen 
jogkörünk ebben az ügyben van. Pontosan azért, mert mi is szeretnénk, hogy pont kerülne a 
végére de ha picit is úgy értékelném meg egyébként, hogy az a riadalom, amit On kelt, vagy 
annak 'az alapja fennáll, akkor higgye el, már előrébb tartanánk ebben az ügyben. El fogja 
végezni a szakértő a munkáját. El fogja végezni minden hatóság a munkáját ebben az ügyben. 
Jegyző asszony, parancsoljon! 

Danada-Rimán Edina 
Köszönöm szépen, igazából Polgármester úr elmondott mindent, de ha mar szemelyesen meg 
lettem szólítva, akkor szeretném én is megerősíteni, ahogyan eddig is betartott a 
Polgármesteri Hivatal minden jogszabályt, úgy a jövőben is be fog tartani minden jogszabályt. 
A szerződésekkel kapcsolatban, rossz kérdésre csak rossz válasz tud születni. A 
tisztviselőtelepi szennyezéssel pedig szintén csak megerősíteni tudom, amit Polgármester ur 
mondott, volt egy rendőrség által kijelölt szakértő, aki már egyszer leírta, hogy egyébként az a 
fajta környezetszennyezés nem történt meg, amiről Képviselő úr folyamatosan beszel, es az 
Önkormányzat által közjegyzőn keresztül kijelölt szakértő pedig végzi a munkáját, és ahogy a 
válaszban is leírtuk, az Önkormányzat ebben az eljárásban egy külső szemlélőként tud reszt 
venni. Köszönöm. 

Dr. Sára Botond 
A szerződésekkel kapcsolatban, Képviselő úr, ezek nyilvánosak, tehát fonn van az összes a 
honlapon. Föl kell menni, böngészni kell, jó blogoló Képviselő úr, gondolom, az online 
világában jól el tud tájékozódni, tehát így az önkormányzati honlap világában is el tud, ezek, 
amiket kért, én most hallom először, hogy mit szeretne tudni, semmi titok nincs benne, ezek 
nyilvános adatok, fönn vannak a honlapon. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Pintér Attila „ 
Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr. Először is hadd gratulálják a gyozelmehez, ezt meg 
nem tettem meg, és föltennék egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy sajnos itt Budapesten is az 
elmúlt 1 hónapban elég sokat kellett foglalkozni a Pride-dal és a melegfel vonul assal 
kapcsolatban. És itt ennek egyik kísérőrendezvényén egy józsefvárosi intézmény, egy iskola 
is részben érintett lett azzal kapcsolatban, hogy ezt a bizonyos LMBTQ propagandat a 
genderelmélet terjesztésében az egyik iskolai dolgozó, oktató-nevelő munkát végző szemely 
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is részt vesz és ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy mint Magyarország 
Alaptörvénye is védi a család intézményét, mint a férfi és a nő közötti kapcsolatot, a 
gyerekeknek joga van családban felnőni, egy férfi és a nő szülő által, hogy vajon Józsefváros 
iskoláiban, óvodáiban ilyenfajta genderpropagandát az elmúlt időszakban kifejtettek-e a 
Pride-hoz köthető szervezetek, akiket egyébként a Soros-hálózat civiljei finanszíroznak, a 
Soros-hálózat finanszíroz, illetve, hogyha Józsefvárosban ezeket az iskolákat, oktatási 
intézményeket megkeresnék azzal kapcsolatban, hogy ők ilyenfajta tájékoztató előadásokat 
tartanának-e, akkor erre milyen válasz születne. Akkor beengednék-e őket, hogy gyermekeink 
lelkét fertőzzék ezzel az áltudományos, tudománynak sem nevezhető gondolattal, vagy pedig 
nem. (Hangjelzés.) Köszönöm szépen. 

dr. Sára Botond 
Tekintettel arra, hogy a kérdés nem nekünk célzott, mert az iskolák fenntartása nem 
Önkormányzati feladat, azt tudom tenni ebben az ügyben, hogy a Képviselő úr kérdését el 
fogjuk juttatni annak, akinek erre válaszolnia kell. Majd megkérjük, hogy az ő válaszát 
juttassa vissza, és át fogjuk adni a Képviselő úrnak. Jó lesz így? (A héttérből beszéd 
hallatszik.) Hát ezt tudom tenni, tekintettel arra, hogy az iskolák fenntartása nem 
önkormányzati feladat, semmilyen hatáskörünk nincsen, nyomást nem tudunk gyakorolni, 
hogy ki milyen előadást tarthat, nem is szándékom, de a kérdésére a választ be tudjuk 
szerezni. Jó, ezt megtesszük. Erőss Gábor képviselő úr, bár az előbb egyébként nem vettük el 
tőle a szót, de hát érezze a törődést, Erőss Gábor képviselő úr, természetesen megadjuk a 
lehetőséget. Kérdés lesz vagy ilyen kirohanás, vagy ilyen elemzés? Jó, kérdés, Képviselő úr, 
az a kérésem, hogy kérdést tegyen föl, jó. 

dr. Erőss Gábor 
Egész röviden szeretnék reflektálni azokra a válaszokra, amiket eddig kaptam. Az egyik az 
egy ténykérdés, hogy azt lehet látni, mivel Önök ráütik a pecsétet a válaszra, amikor elküldik 
nekem, hogy nem tartották be a jogszabályi határidőt, úgyhogy ez egy ténykérdés. Azért 
kérdeztem, hogy a jövőben be fogják-e, tehát erre a kérdésre várom továbbra is a választ. Az 
nem jó válasz, hogy eddig is betartották, mert ez nem igaz, tehát ezt a pecsétből lehet látni, a 
bizottsági ülés időpontjából, amikor föltettem a kérdést, és a pecsét dátumából, amikor 
megkaptam a választ, a kettő között a jogszabályban meghatározottnál több idő telt el, tehát 
nem tartották be, ezért kérdeztem, csak hogy pontosítsák. A másik kérdésnél kérdezem Jegyző 
asszonyt, hogy most már érthető és világos volt-e, csakhogy nehogy félreértés legyen, tehát az 
összes ilyen szerződés szeretném kérni, ha nyilvános adatok, akkor annál jobb, mert akkor 
nem lesz egy jogvita köztünk, hogy megtudhatom-e vagy nem tudhatom meg, akkor ezeket 
szeretném kérni, hogy gyűjtsék ki nekem. Nagyon szépen köszönöm, és egyúttal pedig 
jelezném, hogy (A háttérből beszéd hallatszik.) de igen, a Tisztviselőtelepen több hatóság is 
megállapította, hogy súlyos környezetszennyezés történt, jelenleg is le vannak zárva a 
csatornák, nem véletlenül, tehát ez a kockázat ez fennáll, és ezt a kockázatot, ezt pedig azt 
gondolom, hogy az Önkormányzatnak kötelessége volna csökkenteni. És sajnos az sem igaz, 
hogy ez a, igaz, nem közvetlenül a Polgármester úr (majdnem Alpolgármestert mondtam) 
Polgármester úr felelőssége, de mégis tény, hogy ez a szakértő nem végzi a dolgát, tehát az 
nem igaz. Mert hogy ugye még a Jegyző asszonytól kapott válaszban is világosan benne volt, 
hogy 30 napon belül kellett volna, és legfeljebb még egyszer 30 napot kaphatott volna, és 
most már nem is tudom (Hangjelzés.) félévnél, háromnegyed évnél tartunk, tehát egész 
egyszerűen nem végzi a munkáját ez a bizonyos szakértő, és ezért kellene, hogy az . . . (A 
hozzászólási idő lejárt.) 
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dr. Sára Botond 
10 óra 27 perckor bezárom az ülést. 

Kmf. 

Danada-Rimán 
jegyző 

dr. Sára Botond 
polgármester 

A jegyzőkönyv az Mötv-ben f o g l a l u C T ^ k e z é s e k n e k megfelel, és a Képviselő-testület 2018. 
július 16-i ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

Bodnár Gabriella 
Szervezési és Képviselői Iroda v 8 z e t ő j ^ a % J 

A jegyzőkönyvet készítették: 

Fazekasné Varga Lívia 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

¡ni (jdmm 
mé Lőrincz Márta 

Szervezési és Képviselői Iroda-ügyintéző 

Vidákné Csébi Tímea 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

Pálka Dóra 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete: 
Jelenléti ív, meghívó, esküokmány, előterjesztések, szavazási lista 
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Esküokmány 

Én, dr. Sára Botond Attila, 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen! 

Budapest, 2018. július 16. 

eskütevő aláírása 




