
JEGYZŐKÖNYV 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2019.  július 4-én (csütörtök)  9.00  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 

300-as tárgyalójában megtartott  3.  rendes üléséről 

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

Távolmaradását bejelentette: Komássy Ákos 
Simon  György 

Jelen vannak továbbá a meghívottak: 

dr. Görhöny Ádám — alpolgármester, Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár  Erika  — 
aljegyző, Kocsis Angéla — Polgármesteri Kabinet vezetője, Bozsik István Péter — 
Polgármesteri főtanácsadó, dr.  Balla  Katalin — Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Balisani  Ciro  — 
Jegyzői Kabinet vezető-helyettese, Belső Ellátási Iroda Vezetője, Mátraházi Judit — 
Személyügyi Iroda vezetője, Futó Balázs — Belső Ellátási Iroda vezető-helyettese, dr. Kiss 
Marietta —  Jogi  Iroda vezetője,  Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály vezetője, 
Solymosi Beáta — Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Ügyviteli Iroda vezetője, Iványi 
Gyöngyvér — Városépítészeti Iroda ügyintézője, Majerné Bokor Emese — Belső Ellenőrzés 
Iroda vezetője, dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, dr. 
Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna — Családtámogatási Iroda vezetője, dr. Vikman Klára — 
Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kóródi Éva — Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth 
Csaba — Igazgatási Iroda vezetője, Kósa Edit — Anyakönyvi Iroda vezetője, Páris Gyuláné — 
Gazdasági vezető, Csendes Antalné — Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Suba Árpád — Adóügyi 
Iroda vezetője, dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Bajusz Ferenc — 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, Kassai-Bíró Zsófia - Személyügyi Iroda 
vezető-helyettese, Molnár László  r.  alezredes - VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, 
Váradi Gizella - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, Váczi Miklósné - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársa, dr. Nagy Attila Mihály 
— Rév8 Zrt. vezérigazgatója, Kovács  Barbara  — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  Zit  Igazgatóság elnöke, dr. Kecskeméti László — 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatója, Ács Péter — 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési igazgatója, Pénzes Attila - 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási igazgatója, dr. Koroknai András - 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója, dr. Tárnokiné Joó Ildikó - 
Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit — Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Bonyhádi Elek — BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, 
Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív munkatárs, Szeip 
István - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársa, Suhanyecz Ádámné — 
könyvvizsgáló, dr. Orlóci László — Füvészkert főigazgatója, Marjay Gyula — VOSZ elnöke 
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dr. Sára Botond 
Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, kezdenénk a testületi ülést. Köszöntök mindenkit a 
mai idei évi  3.  rendes testületi ülésünkön, amely az SZMSZ  8.-10.-12.-§-ban  foglaltak alapján 
került összehívásra és ezennel meg is nyitom. Távolodását bejelentette Komássy Ákos és 
Simon  György képviselő urak, a többiekről, akik hiányoznak, nem tudunk semmit, senki nem 
jelezte késését. Kérem a képviselőket, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében, és az 
aktivitásuk kifejtése érdekében kapcsolják be a szavazógépeket. Megállapítom, hogy  13 
képviselő van jelen, ami azt jelenti, hogy a minősített szótöbbséghez  9  szavazat szükséges, míg 
az egyszerű szótöbbséges pedig  7  szavazat szükséges. Az SZMSZ  16.  §  (1)  -  (2)  bekezdése 
értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik, erről a testület vita 
nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Kérem a képviselőket, hogy erről döntsünk! 

13  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
95/2019.  (VII.04.) 13  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1.  Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgáiinester 

2. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

3. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
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2.  Gyermekbarát város kialakításával kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgárniester 

3. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Egry Attila - alpolgármester 

4. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

3.  Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019. 
évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

4.  Városfejlesztéssel és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések 

Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolg-tu 'ester 
dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs  Gyula  - képviselő 
Kaiser  József - képviselő 

2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

3. Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Egry Attila - alpolgármester 
Soós György- képviselő 
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4. Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

5.  Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

1. Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való 
együttműködési megállapodás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

6.  Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

1. Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító 
Okiratának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

7.  Tájékoztatók 

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

dr. Sára Botond 
Napirendjeinek megtárgyalása következik, 1-es blokk a közrenddel, közbiztonsággal 
kapcsolatos blokk. 
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1.  Közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  1/1.  pontja 
Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat vagyonvédelmi kamerák telepítése érdekében szükséges döntések meghozatalára, 
polgármesteri előterjesztés, a bizottságok megtárgyalták. Az előterjesztés vitáját megnyitom, a 
vitáját lezárom. Az első körben a  49/2017.  évi önkormányzati rendelet módosítása következik, 
ez négy szakaszból álló rendelet, minősített szótöbbség szükséges az elfogadásához. Kérem, 
erről döntsünk! 

13  egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
24/2019.  (VH.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  TÁRSASHÁZAKNAK 
ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ  49/2017.  (XII.20.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
A 36/2014.  évi önkonnányzati rendelet módosítása következik,  3  szakaszból álló rendelet 
elfogadásához, minősített szótöbbség szükséges. 

13  egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
25/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  KÉPVISELŐ -TESTÜLET 
ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  36/2014. 
(XI.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
Megjöttek a Képviselő urak. Én ezt a napot testületi ülésnek szántam, tehát nem siettek sehova, 
úgyhogy ennek megfelelően haladjunk. Egy pontból álló határozatot is el kell fogadnunk, 
egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak! Gondos Judit 
képviselő asszonyt is megkérem, hogy szavazzon! 
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13  egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  13  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
96/2019.  (VII.04.) 13  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgánnestert, hogy dolgozza ki a társasházakkal 
és lakásszövetkezetekkel kötendő térítésmentes használati megállapodást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

dr. Sára Botond 
Közben megérkezett Jakabfy Tamás képviselő úr és Erőss Gábor képviselő úr is, így 15-re 
emelkedik a jelenlévő képviselők száma, ez a minősített többségen nem változtat,  de  az 
egyszerű szótöbbséghez  8  szavazat szükséges. 

Napirend  1/2.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet és 
kapcsolódó határozat elfogadására, polgármesteri előterjesztés, a bizottságok megtárgyalták és 
a vitáját megnyitom, a vitáját lezárom. Annyi kiegészítést tennék, mielőtt döntünk, hogy a 
rendelet  16.  §  (1)  bekezdése elírás miatt az a) -  n)  pontra, a  17.  §  (1)  -  (11)  bekezdésre változik. 
Magam sem értem, miről van szó,  de  ez egy elírás, gyakorlatilag, a tartalmán nem változtat az 
előterjesztésnek.  25  szakaszból álló rendeletről kell dönteni, minősített szótöbbség kell hozzá. 
Kérem, döntsünk! 

15  egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ—TESTÜLETÉNEK 
23/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROSBAN 
ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEKRŐ L 

dr. Sára Botond 
3  pontból álló határozatról is dönteni kell, minősített szótöbbséges szükséges hozzá. Kérem, 
szavazzanak! 
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15  igen egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
97/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) a „Józsefváros Lakosságának Szolgálatában" elismerés fedezetére 2019-ben 
18.160,0  e Ft-ot biztosít az általános működési tartalék terhére, 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkoimányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
18.160,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11104  cím — önként vállalt feladat - személyi juttatás 
előirányzatára  15.197,0  e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzatára  2.963,0  e Ft-ot. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. a „Józsefváros Lakosságának Szolgálatában" elismerés fedezetére előzetes 
kötelezettséget vállal önként vállalt feladatként határozatlan időre 2020-tól évente 
19.000,0  e  Ft  összegben a közhatalmi bevételek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál, valamint 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása, valamint 2020-tól az éves 
költségvetés készítése 

Napirend  1/3.  pontja 
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány  2018.  évi beszámolójának 
elfogadására, polgármesteri előterjesztés, az illetékes bizottság megtárgyalta. Vitáját 
megnyitom, vitáját lezárom.  A 2  pontból álló határozathoz egyszerű szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak! 
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14  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
98/2019.  (VII.04.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma által benyújtott 
2018.  évi egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás) és a 
közhasznúsági jelentést a határozat mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott dokumentumoknak 
az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  július  15. 

A 98/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  1.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  1/4.  pontja 
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására, polgármesteri előterjesztés, 
az illetékes bizottság megtárgyalta. Még mielőtt a vitáját megnyitnám, hadd mondjam el ezzel 
az előterjesztéssel kapcsolatban, amiről igazából szól. Ugye  2  fő témája van, az egyik az, hogy 
az nem megengedhető, hogy a városban van egy tulajdonom, amivel nem csak jogok, hanem 
kötelezettségek is járnak, majd az gyakorlatilag már olyan állapotban van - az egy dolog, mert 
az anyagi kérdés is lehet, hogy mit lehet vele kezdeni -, hogy egyébként rendezetlen, vagy 
illegálisan beköltöznek, gyakorlatilag történik egy bontás, az nincsen rendbe rakva, és mások 
az ablakaiból ezt nézegessék, majd még a szagok is terjengnek, és más ezért nem tud egyébként 
ablakot nyitni, akár a konyhájából, az nem megengedett. Azt gondolom, mindenképpen 
javaslom a Képviselő-testületnek, hogy hozzunk egy döntést, hogy nyomatékosítsuk, hogy egy 
tulajdon az nem egyszerűen csak jogokkal jár, hanem kötelezettségekkel is, tehát alapvetően 
figyelembe kell venni azt, hogy itt mások is élnek. Konkrétan meg is nevesítünk egyébként 
ingatlant, ez a Baross  40.  Tehát az egy dolog, hogy egyébként építési engedélyeztetés van 
folyamatban, és ez nyilvánvaló, hogy ebbe nem lehet beleszólni, hogy ez meddig tart, hogy tart, 
ez anyagi kérdés is, hogy fel lehet-e újítani vagy nem,  de  az, ami ott történik, az ő az túlmegy 
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azon, ami szerintem elfogadható. Magyarul, elfogadhatatlan az, ami ott zajlik. Van még 
hasonló a kerületben. Itt mindenképpen az is a kérésem, amennyiben a Testület egyébként ezt a 
döntést, vagy ezt a javaslatomat elfogadja, hogy szerezzünk is érvényt neki. Éreztessük azt, 
hogy egyébként azt a tulajdonost, aki nem itt él, hanem csak befektetési szándékkal megvesz 
egy ingatlant az nem hatalmazza fel arra, hogy alapvetően magára hagyja és így másoknak az 
életét megkeseríti. Erről szól az egyik rendelet, a másik része pedig arról szól, hogy 
amennyiben egy társasház mégiscsak úgy dönt, hogy egy vendéglátóegység vagy egy üzleti 
kereskedelmi egység, este  10  után nem lehet nyitva - erre hoztunk korábban döntést -, ezt a 
közösség eldönti, majd valaki ezt nem tartja be, akkor gyakorlatilag - én magam voltam 
meglepődve, hogy ennek szankciója nem volt - ez ellen fel kell lépni.  Ha  egy közösség eldönti, 
hogy mit szeretne, és valaki egyébként ezzel szemben megy,az ellen fel kell lépni, a közösség 
döntésének érvényt kell szerezni, ugye ez a szankcionálása azoknak, akik egyébként a 
közösségi döntés alapján a jegyző által meghozott határozatot nem tartják be. Ez a  2  fő eleme 
van egyébként az előterjesztésnek.  A  vitáját megnyitom és Erőss Gábor képviselő úrnak adom 
meg a szót. 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Az eddigi jogszabályok, most itt a végén az indoklásban 
elmondta, hogy nem volt mód arra, hogy szankcionálják ezt,  de  hát azért ez elég megdöbbentő, 
tehát, hogy szinte most már minden testületi ülésen újabb és újabb szigorításokat vezetnek be. 
Eléggé  ad-hoc  törvénykezés vagy a jogszabályalkotás folyik a Testületben. Ez komoly, hogy 
egy ilyen döntésnek nem lehetett eddig érvényt szerezni?  A  másikra is rákérdeznék, hogy ez 
komoly, hogy egy ilyen helyzetben nem tudott fellépni senki, sehogy és, hogy erre nem volt 
szankció? Ez az egyik kérdésem, a másik, hogy bár ez volt az indoklásban,  de  azért ez elég 
megdöbbentő számomra, a másik viszont az, hogy, és visszatérek ahhoz a szálhoz, hogy 
mennyire érdemes ilyen  ad-hoc  jogszabályokat hozni, hogy, jó lenne, hogyha nem módosítanák 
és szigorítanák ülésről ülésre ezt a rendeletet. Másrészt pedig, és szó szerint értendő, amit most 
mondok, hogyha az Önkormányzat a saját háza és házai előtt söprögetne először, mert, hogy 
azok a közegészségügyi problémák, azok nem utolsósorban, sőt elsősorban, amik itt ennél a 
konkrét háznál meg vannak említve, elsősorban a közterületek nem megfelelő tisztán tartása 
miatt adódnak, és ez érvényes azokra a járdaszakaszokra is, ahol az Önkormányzat 
tulajdonosként kellene, hogy eljárjon, azokra is, ahol egyszerűen a közterületek gazdájaként 
kellene, hogy eljárjon. Ezt is hónapról-hónapra, újra és újra fogadkoznak, hogy itt tisztaság lesz 
és ehhez képest nem tudom, hol járkálnak-e a kerületben, hogy a Tolnaiban, mondjuk 
végigsétálnak-e időnként, tehát, hogy az ott kelljen kerülgetni a kutyagumikat, minden 
fogadkozás dacára újra és újra, hétről-hétre, (Hangjelzés.) napról-napra ugyanazokat a 
kupacokat, az szerinte nincs rendben és nem jogosítja fel morális értelemben az 
Önkormányzatot arra, hogy egy - egy lakót...  A  hozzászólás további része nem hallható. 

dr. Sára Botond 
Nem lepődöm meg azon, amit a Képviselő úr állít, mert most összekeverte a szezont a fazonnal 
és azt sem tudja, hogy kinek mi a dolga ebben a kerületben. Lehet, hogy azért nem tudja 
Képviselő úr követni azt a szabályrendszert, mert mindig módosítjuk, vagy mindig 
kiegészítjük?  A  rendeleteket új alkotjuk meg Képviselő úr, hogy amikor nyomon követjük, 
hogy mi történik a városban, vagy amikor fölmerül egy probléma, nem tehetünk mást, mert ez a 
rendje a dolognak, akkor a saját hatáskörben meghozható vagy alkalmazható eszközzel 
megpróbáljuk azt a tényállás körbeírni.  A  Baross 40.-nél nem az a probléma, hogy a 
közterületen mit tart kint, hanem, ami bent, az ingatlanban.  Most  erről szól ez az előterjesztés, 
hogy bent az ingatlanban mi történik, gyakorlatilag ez eddig nem volt szabályozva, mert úgy 
gondoltuk, hogy mondjuk talán mindenki a saját portáján tart rendet, ez nem így van, ez egy ez 
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egy új jelenség. Nyilvánvaló, hogy a többség érdekében, akik ezt elszenvedik, én azt gondolom, 
hogy ezt a rendeletet meg kell alkotni.  A  köztisztasággal nem értek egyet, Képviselő úr 
bizonyára tudja, nyomon követi a döntéseinket, hogy a házfelügyelői rendszert ezért hoztuk 
létre. Kijelöltünk házfelügyelői lakásokat, amit szerintem Képviselő úr még vitatott is, hogy 
minek. Ezt azért tettük, hogy minden önkormányzati háznak legyen gazdája, és egyébként 
elkezdődött a takarítás, nem csak az önkormányzati házak előtt,  ha  végigmegy a Nagyfuvaros 
utcán, saját szemmel látom, meg tudom mondani, hogy melyik az önkormányzati bérház, sőt 
azt tudom mondani, hogy az önkormányzati bérházak házfelügyelőik takarítanak, az összes 
többi egyébként, a járdatakarításról van szó, az a társasházak feladata. Bizonyára tudja 
Képviselő úr, hogy nem csak kérjük, hanem támogatjuk is, egy társasház pályázhat  250.000 
forint erejéig bármilyen olyan eszközre, ami segítség arra, hogy a takarítás megtörténjen, tehát 
nemcsak kérjük, hanem segítjük. Annak ellenére, hogy már van előrelépés, mert egyre több 
társasház elkezdett egyébként takarítani,  de  még nem mindenki takarít. Ezért például most 
írtam levelet - mielőtt fölháborodnak - a társasházakban, hogy elmondjam, hogy milyen 
lehetőségeik vannak és mi az ő feladatuk, mert  ha  mindenki elvégzi a saját feladatát, akkor még 
nagyobb tisztaság lesz.  A  közterületi állapotokkal kapcsolatban pedig, azt tudom elmondani 
Képviselő úr, hogy igen, heti kétszer magam ellenőrzöm takarítást kinn a városban, és 
szerintem van javulás, nem azt mondom, hogy tökéletes, tehát van még tennivaló. Nagy 
előrelépést tett a város ez irányba, járnak a takarítógépek, dolgoznak az emberek, hiszen nem 
véletlen, a költségvetésben anyagi szempontból hihetetlen nagy hangsúlyt fektettünk erre és 
javul a tendencia. Nem értek egyet a Képviselő úrral, én szívesen elmegyek pont a Tolnai Lajos 
utcába, a Tolnai Lajos utca, egyébként azért nehéz ügy, mert számtalan építkezés van, és lesz is, 
mert útfelújítás is lesz, föl lesz túrva az egész.  Ha  végigmegy majd,  ha  a csak a Csarnok 
negyedben akarunk maradni,  ha  végigmegy a Bérkocsis utcán, végigmegy a József utcán, 
szerintem sokkal tisztább az utca, mint volt például egy évvel ezelőtt,  de  bármelyik utcán a 
Palotanegyedben,  ha  végigmegy,  de  mondhatnám bármelyik részét a városnak,  ha  végigmegy, 
akkor szerintem nagyon magas fokon javul a helyzet. Nem azt mondom, hogy elvégeztük a 
munkát, még ebbe sokat kell tenni, vannak is még javaslataim más olyan társszervekkel is, akik 
nem az Önkormányzathoz tartoznak,  de  a takarítás egyébként dolguk, készülök arra, hogy 
leülök megállapodás kötni, hogy mindenki végezze el a munkát. Egyébként ebből a 
szempontból az üzlettulajdonosok, hiszen az ő dolguk a saját portájuk előtt takarítani, és itt 
kérem is egyébként a közterület-felügyeletet, hogy nyilván nem feltétlen a szankcionálás az 
elsődleges,  de  azért hívjuk fel a figyelmet, az önkormányzati rendészek hívják fel a 
üzlettulajdonosok figyelmét, hogy a saját portájuk előtt nekik kell takarítani, ez igaz a 
társasházakra is. Én minden eszközt megragadok arra, hogy felhívjam a figyelmét annak, 
akinek ez a dolga, hogy ezt végezze el, és akkor ez a város tényleg valóban tiszta lesz,  de  még 
egyszer mondom szerintem nagyon nagy eredményt értünk el az elmúlt egy évben, van még 
vele teendő, azt sem vitatom. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Pintér Attila 
Köszönöm szépen a szót! Én csak annyit szeretnék ehhez a vitához hozzáfűzni, hogy itt 
Józsefvárosban szerintem szemtanúi lehetünk annak, hogy a közterületi rendteremtést a 
balliberális oldal, amikor csak teheti, megpróbálja megakasztani és nem támogatja. Akár a 
közrendvédelem programokat, talán gondolhatunk itt régen akár a közterületi kamerarendszer 
kiterjesztése kapcsán bizonyos döntésekre, vagy akár, amikor a drogos tűktől próbált ez a 
Testület megszabadítani Józsefvárost, vagy akár mondjuk, hogy a hajléktalanoknak tudjunk 
adni egy olyan ellátást, amivel az emberi méltóságukat megőrizhetik és ezeket a fajta 
döntéseket Önök nem támogatták, úgyhogy ennek fényében különösen érdekes ez a 
hozzászólása Képviselő úr. Köszönöm! 
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dr. Sára Botond 
Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm ismét a szót!  Ha  már ilyen jól elbeszélgettünk, és ilyen részletes választ adott 
Polgármester úr, akkor hadd kérdezzek rá a válaszában elhangzottakra. Egyébként én azzal a 
hozzáállással, hogy dicsérjem is, egyetértek, hogy tájékoztatni inkább, tehát előbb tájékoztatni, 
és utána ütni. Ugyanakkor mégis csak a válaszában is elhangzott, hogy bizonyos szankciókat 
már most is lehetne érvényesíteni, és az válasz egyébként Pintér Attilának is, hogy  ha  figyel. 
Bizonyos szankciókat most is lehetne, hiszen vannak jogszabályok, amelyek mondjuk, ez 
ügyben biztosítanák, hogy fellépjünk, és mégsem teszi az Önkormányzat. Még egyszer 
mondom, ahhoz a hozzáálláshoz csak gratulálni tudok, mármint a szó szoros értelmében, hogy 
tájékoztatnak, és végre eljut az információ mindenkihez, azt viszont, hogy évek hosszú során át 
ezt nem tették, és a helyzet most olyan, amilyen, az viszont nincs rendbe. Én még egyszer 
felhívnám a figyelmet arra, hogy inkább érvényt kellene szerezni a már létező jogszabályoknak, 
és az egyébként az első kérdésem és visszautal, amire nem válaszolt, és nem pedig újabb és 
újabb  ad-hoc  szabályokat hozni. Tehát hogyha már a meglévő rendeletet betartaná és betartatná 
az Önkormányzat, akkor szerintem már sokkal előrébb lennénk. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr hihetetlen ellentmondásos. Az első felszólásában azzal ekézett, hogy mindent 
szigorítunk, meg rendet akarunk teremteni a városban, most meg arról beszél - mintha teljesen 
megfordult volna -, hogy egyébként akár még ez helyes is.  Most  azt szeretném megkérdezni 
Képviselő urat, hogy milyen egyéb szankciókra gondol, meg egyéb jogszabályokra? (Hüttérböl 
beszéd hallatszik.) Én nem beszéltem semmiről. Azt szeretném megkérdezni a Képviselő urat, 
mert látom nagyon tájékozott a témában, szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzati 
rendelet kívül milyen egyéb jogszabályokra és szankciókra gondol, amit nekünk 
érvényesítenünk kellene.  Most  szeretném hallani a választ, mert akkor tán én is 
megvilágosodom. 

Dr. Erőss Gábor: 
Egyéb rendelkezésekre, akkor lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam, tehát amit Ön mondott, 
hogy az üzletek előtt el kellene takarítani. 

dr. Sára Botond 
Nekem mindegy, hogy hívja Képviselő úr, azt szeretném tudni mik ezek az egyéb 
rendelkezések, jogszabályok, mindegy hogy hívjuk, ami nem a rendeletben van szabályozva. 
Nemcsak hülyeségeket beszél a Képviselő úr, én szeretném tudni, mert én nem tudom, 
szeretnék megvilágosodni. Én  6  évig voltam alpolgármester, meg  1  évig polgármester ebben a 
kerületben, szerintem elég jól ismerem a kerületet, főleg a jogszabályi hátterét az ügyvédi 
rnúltamból, most azt szeretném tudni, hogy mire gondol a Képviselő úr, mert én magam most 
nem értem, és szeretnék megvilágosodni. 

dr. Erőss Gábor 
Ha  már most lehet kérdezni, akkor kérdezek szívesen. Általában merthogy ilyen kérdezgetőset 
játszunk. 

dr. Sára Botond 
Most  én kérdeztem, a választ szeretném megkapni. 
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dr. Erőss  Gabor 
De  miért? (Közbeszólás) Polgármester úr szándékosan félreértette, amit mondtam. Arról 
beszéltem, és ez egyértelmű volt abból, amit mondtam, hogy  ha  figyel a kontextusra is, hogy 
jelenleg is a rendeletünk számos magatartást szankcionál, és ezt a rendeletet, amit Ön most  3 
perccel ezelőtt is idézett, hogy az üzletek tulajdonosait most újra figyelmeztetik arra, ami a 
dolguk lenne, hogy takarítsanak az üzletük előtt, ennek a rendelkezésnek érvényt szerez-e az 
Önkormányzat, és  ha  eddig nem tette, akkor miért nem tette, erről beszéltem. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr ez az előterjesztés nem az üzlettulajdonosokról szól. Ez egy olyan tényállásról 
szól, ami eddig nem volt szankcionálva, és szerintem fontos, hogy legyen, az érvényszerzés 
tekintetében. Az üzlettulajdonosoknál is van érvényszerzés, hiszen azt a rendeletet, ami arra 
vonatkozik, az körülbelül egy bő évvel ezelőtt, szűk két éve fogadtuk el, ott nyilvánvaló - amit 
egyébként megdicsért a Képviselő  fir  - nem az volt a szempont, hogy egyből be rúgjuk az ajtót, 
hanem, hogy tájékoztassuk ki a kötelezettségeikre az érintetteket,  ha  nem teszik meg, akkor az 
önkormányzati rendész figyelmeztesse rá, hívja fel a figyelmet. Sőt a társasházak tekintetében 
még azt is mondtam is az önkoiniányzati rendészeknek, ott, ahol egyébként láthatóan nem 
történik meg a társasház előtt takarítás, mondom még egyszer úgy, hogy segítséget is adunk 
hozzá, hogy  ha  ez kérik, oda be kell kopogni és meg kell kérdezni, hogy tekintettel arra, hogy a 
2  szomszéd takarít, hogy önöknél mi az ok arra, hogy ez nem történik meg, miben tudunk 
segíteni. Ezt csinálnám, ezt meg is beszéltem az önkormányzati rendészekkel. Van egy időszak, 
eltelik  2 3  év, a fejekben átmegy egyébként, hogy igen, hogy kinek mi a dolga, szerintem ez 
megfelelő időszak ahhoz, hogy egyébként itt az történik, hogy aki erre hajlandó az megteszi, 
aki nem hajlandó az nem is fogja,  na  ott kerül elő az, amit a Képviselő úr mond, hogy igen, ott a 
rendeletnek a szankcionálásra vonatkozó, akár szigorúbb rendelkezését alkalmazni kell.  El  kell 
jutni oda, hogy ebben a városban előbb-utóbb mindenki betartsa szabályokat, a Népszínház 
utcában is.  A  vitát lezárom.  3  szakaszból álló rendeletet kell alkotnunk, minősített szótöbbség 
szükséges hozzá. Kérem, szavazzanak! Dudás Istvánnét és megkérjük, hogy szavazzon! 

14  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ—TESTÜLETÉNEK 
26/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  KÖZÖSSÉGI 
EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ  SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK 
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ  18/2016.  (VI.02.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
Azért rögzítsük, hogy a választ nem kaptunk a kérdésemre az előbb, hogy milyen egyéb 
szabályok és rendelkezések vagy nem tudom, hogy fogalmazott a Képviselő  fir. 
Gyermekbarát város kialakításával kapcsolatos blokk következik. 
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2.  Gyermekbarát város kialakításával kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  2/1.  pontja 
Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában, polgármesteri előterjesztés, a bizottságok 
megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás: 
Köszönöm szépen! Tulajdonképpen arról szól az előterjesztés, hogy ez a terület a Németh 
László Általános Iskolától elkerül és megnyitjuk közhasználatra, egy felajánlás alapján a 
játszóteret alakítunk ki. Azért csodálkoztam én el ezen, hogy az iskola önként lemondott az 
udvaráról, hiszen ez az iskola  2  udvara közül az egyik, a másik viszont az egy sportudvar, tehát 
ez után az iskolának nem lesz úgymond udvara, ahova a szünetekben a gyerekek kimehetnek, 
hacsak nem a sportpályára mennek. Ezen kívül szerintem egy ekkora terület még kicsi is az 
iskolának egy udvarra, úgyhogy nyilván, hogyha ott kialakítunk egy játszóteret továbbra is 
kimehetnek a gyerekek,  de  mégsem az iskola saját területe lesz. Ezen kívül, a Rákóczi téri 
játszótér az  100  méterre van, a Horváth Mihály téri az  200  méterre van, lehetne esetleg ezeket 
fejleszteni az adományból, gondolom megvizsgálták, remélem, hogy megvizsgálták. Ezen 
kívül, még lenne itt egyébként, alternatív megoldás is, a Német utcának ez a szakasza a József 
utca és a Rákóczi tér között, mint utca, autó közlekedésre alkalmas utca, például hálózati 
szempontból nincsen túl nagy szerepe, ami azt jelenti, hogy csak a József utca felől lehet 
behajtani, (Hangjelzés)és azt jelenti, hogy a Víg utca szintén ugyanebben az irányba egyirányú, 
tehát meg tudnánk csinálni azt, hogy ....  A  hozzászólás további része nem hallható. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, amit állít az hipotézis, ez feltételezés. Nekem van egy megállapodásom az 
Igazgató asszonnyal. Az iskolánál  2  udvar van, az egyik, a sportudvar, ami fel lett újítva, a 
másik a játszóudvar, amiről most beszélünk, annak idején ez ki lett alakítva,  de  jelenleg ezt nem 
használj a az iskola, több okból egyébként. Az a megállapodásom az Igazgató asszonnyal, hogy 
nekem továbbra is az a szándékom, hogy oda létre kell hozni egy rendes játszóteret, teljesen 
mindegy, hogy most a környéken van még másik a Csarnok negyedben, van még másik 
javaslatom a Csarnok negyedre, van a Fecske utcai, kell még egy játszótér,  de  tudom, hogy 
egyébként gyalogosan mindegyik megközelíthető, ettől függetlenül egy olyan játszótér jönne 
létre, ahol alapvetően, a játszóudvart tudnák a kisebbek használni az iskolából napközben 
ugyanúgy, és egyébként pedig nyitva lenne a nagyközönség felé is, hiszen iskola például 
nyáron nincsen,  de  azért mégis a családok nyáron is otthon vannak. Tehát ez egy vegyes 
funkciójú lenne, ennek a rendjét nyilván ki kell alakítani, tehát nem zárnám ki egyiket sem 
belőle, sem az iskolát, sem a közelben élő családokat. Amit a Képviselő úr mondott, a Rákóczi 
téri játszótér bővítésén azért nem gondolkozzunk benne, mert fővárosi terület, és egy uniós 
beruházásból lett megvalósítva,  de  a  Horvath  Mihály téri játszótér bővítésén gondolkodunk, 
Alpolgármester úr már tett javaslatot rá, tehát az akár meg is történhet. Egyébként, még Nap 
téren is szeretnénk játszóteret, és egyébként most nem árulok zsákbamacskát, a Tolnai  23.,  a 
bölcsi mellett lévő közösségi kert, nagyon nagy terület, ott a közösségi programokon felül 
elférne még egy játszótér. Ez az én tervem, erről nincs döntés, ezt most vizsgáljuk, hogy lehet-e, 
ezt már a Csarnok negyed program tekintetében vizsgáljuk fölül,  de  azt gondolom, hogy ennyi 
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játszótér itt a belvárosban, csak kiindulva a Palotanegyedből, ahol a  Gutenberg  téri játszótér 
van, ami szűkös, lesz a Palotanegyedben is további játszótér, meg fogjuk tudni oldani. Egy 
ilyen sűrűn lakott belvárosi övezetbe kellenek ezek a helyek, úgyhogy ezért teszünk javaslatot 
ennek a játszótérnek a kialakítására. Még egy dolgot mondanék, hogy én most én abban nem 
hoznék most döntést egyébként, hogy azt az útszakaszt, amit a Képviselő úr beszél, hogy le 
kellene zárni, azért ez egy bonyolultabb ügy ennél. Azért ott élnek emberek stb. 
forgalomtechnikai kérdés, én most nem merném ilyen határozottan azt állítani, amit a 
Képviselő úr állít, hogy zárjuk le. Lehet, hogy elég sok haragost szednék össze, úgyhogy ez egy 
bonyolultabb kérdés, nem az mondom, hogy nem lehet megvizsgálni,  de  azért ez bonyolultabb 
dolog ennél. Azért, van ott egy gumiműhely konkrétan, egy bicikli szaküzlet is van a sarkon, azt 
nyilván nem érinti,  de  azért ott vannak olyan funkciók, ami miatt nem biztos, hogy  ha  lezárnák 
az utcát, annak örülnének. Erőss Gábor képviselő úr, parancsolj on! 

dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm a szót!  En  máshonnan közelítenék, szerintem minél több játszóteret létesítünk annál 
jobb,  persze ez lehet, hogy szakmailag indokoltabb lenne a meglévőket fejleszteni,  de  hát, 
hogyha egy ilyen konstrukciót sikerült kialakítani, ez se rossz, én inkább azt mondanám, amiről 
egyébként a bizottsági ülésen már beszéltem, hogy korábban mindig ellenálltak az ilyen 
javaslatoknak. Persze, tudnak egy ellen példát mondani erre,  de  az a sok tucat telek, amit 
eladtak, ahol újra és újra lefolytattuk azt a vitát, hogy nem lehetne-e játszóteret, vagy ilyen 
felnőtt játszóteret, vagy zöldfelületet, vagy akár kisebb közösségi kertet kialakítani, és újra és 
Újra elmondták, hogy egy ilyen pici telken, mint amilyenről most beszélünk, ez lehetetlen, hát 
oda se süt a nap, meg hát egyébként is milyen. Ugyanúgy, ugyanebben az arrogáns stílusban 
oktattak ki, ahogy az előbb tette Polgármester úr, hogy ez így hülyeség, úgy hülyeség, most egy 
olyan pici telken alakítanak ki, egyébként helyesen, hangsúlyozom, hogy helyesen, egy 
játszóteret, amit miután naponta látom, hogy tényleg nem használják az iskolások, tehát 
valóban üresen áll, elméletileg ott játszhatnának, gyakorlatilag nem használják,  ha  ezután ők is 
fogják használni, meg bárki más is használhatja gyerekek, akkor az csak jó, úgyhogy ebből a 
szempontból ezt üdvözlöm, és támogatom. Legyenek szívesek máskor is,  ha  még lesz rá 
módjuk, remélem nem nagyon lesz rá már módjuk, hogy telkeket adjanak el, akkor máskor is 
vegyék figyelembe, hogy ugyanúgy ki lehet alakítani egy közösségi kertet vagy egy játszóteret 
egy üres foghíjtelken, vagy egy nem üres,  de  alulhasznált telken, mint ahogy betonmonstrumok 
is lehet ráépíteni, utóbbi kevésbé szerencsés. Köszönöm! 

dr. Sara Botond 
Képviselő úr az a helyzet, hogy, az Ön gondolkodói elődjei, illetve azok, akik most vissza 
akarnak kerülni az Önkonnányzatban, sokan már a vezettek itt várost, akkor ők egyetlenegy 
darab játszóteret nem építettek, egyetlen egyet se. (Háttérből beszéd hallatszik.) Azt kérdezze 
meg Molnár Györgyöt, hogy ő hány játszótér építését szavazta meg annak idején.  Most  együtt 
akarnak ide visszahelyezkedni, azért kérdezem, hogy az Ön szájából azért hiteltelen, amit 
mond, mert  2006  előtt biztos, hogy egyetlen egy játszóteret nem építtetett itt senki, a 
meglévőket, amelyeket egyébként ez a Testület, illetve ez a ez a városvezetés 
kezdeményezésére épült meg, azokat is természetesen folyamatosan karban kell tartani. Ezek 
most is folyamatosan mennek, az eszköz cserék, természetesen, amelyeknél van lehetőség a 
bővítésre, azt meg kell oldani,  de  hát ez nyomon van követve.  A  telek és a városfejlesztési 
hozzászólásával kapcsolatban csak azt tudom elmondani, hogy az a különbség kettőnk között, 
hogy a Képviselő úr ilyen bemondásra minden telekre azt mondja, hogy oda kell valamit 
csinálni, tehát a mi koncepciónk pedig az, hogy van egy városrész, azt át kell tekinteni, meg kell 
nézni, mire van szükség, és hol lehet ezt kialakítani. Nem általánosságban bemondani valami 
blöffölt, hogy minden egyes teleknél, amelyek egyébként majd beépíthető, vagy nem, hogy ez 
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legyen, meg az legyen, hanem fel kell mérni a városi igényeket, fel kell mérni annak a városi 
szerkezetét, és akkor ilyen módon átgondoltan lehet hozni egy olyan döntést, ami most hozunk. 
Ha  emlékszik rá Képviselő úr, ez nem az első, hiszen a Fecske utcai játszótér is egy beépítési 
telek.  A  Szent Kozma Egészségközponttal szemben lévő, az egy beépítési telek, az is 
értékestésre kerülhetett volna, azért, az nem most került kialakításra, és akkor is az volt a 
koncepció, hogy abban a város szerkezetben, azon a helyen ott létre kell hozni, például egy 
ilyen közösségi teret, mert nincs, szükség van rá, tehát minden ilyet átgondoltan kellene, nem 
ilyen bemondásra. Örülök neki, hogy egyetértünk ebben. Jakabfy Tamás képviselő úr, tessék 
parancsolni! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Nem játszóterek ellen kampányoltam, nekem is vannak gyermekeim,  de 
azért arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy én amikor a mostani telekkel szemközti Víg 
utcára nyíló, azt hiszem 39-es számú telek parkolóvá alakítása, eladása stb. kapcsolatban 
fölvetettem ugyanezt is, hogy legyen játszótér, ugyanezt is legyen közösség, nem tudom, hogy 
csak ne izé, megint  betont  öntsünk oda, akkor kaptam az ívet, hogy jaj hát ezt nem lehet, nem 
lehet összenyitni az iskola udvarával, mert nem tudom miért nem lehet, mert ezt mondták és, 
hogy benapozottsága nincsen, hát ez a  2  telek egymás mellett van, mind a kettő déli oldala egy 
magas tűzfal, teljesen ugyanolyannak a paraméterei, és ott nem lehetett, akkor most itt lehetett. 
Azért ne mondjuk azt, hogy tennészetes, hogy így lett, szerintem az lett volna természetes,  ha  a 
kettőt összenyitjuk és lesz rajta játszótér, vagy játszóudvar, vagy mindkettő. Német utca 
lezárásával kapcsolatban nem mondtam, hogy ezt az egész szakaszt, hanem azt mondtam, hogy 
az iskolától gumiszervizig,  kb. 50  méteres szakasz, és az sem mondtam, hogy mondjuk ne 
például ilyen emelkedő bójásan. Az iskoláig meg az ottani házakig a József utca felől lehetne 
bejutni, a másik irányban gumiszerviz felé a meg a Déri Miksa utca felől lehet bejutni. Én nem 
hiszem, hogy ebből probléma lenne a helyieknek, ott közterületen is lehetne valamiféle 
zöldterületet, zöldfelületet fejleszteni, ezt is bátorkodtam javasolni,  de  hát a Víg utca  39.  -nél 
bátorkodtam javasolni, aztán ez lett. (Hangjelzés) 

dr. Sára Botond 
A  lényeg, hogy építünk játszóteret. Lezárom a vitát.  3  pontból álló határozatot kell hoznunk, 
minősített szótöbbséget igényel. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
99/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  módosítja a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Belső-Pesti 
Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) által  2016.  december 15-én kötött 
vagyonkezelési szerződés  1.  sz. mellékletét akként, hogy a  Budapest  VIII. kerület, 
Német utca  12.  szám alatti,  34914  hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Tankerület 
vagyonkezelői joga megszüntetésre kerül, továbbá felkéri a polgármestert a 
vagyonkezelési szerződés módosítás és az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz 
szükséges dokumentumok aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  19. 

2. a) elfogadja a Szerencsejáték Zrt. befogadó játszótér megépítésére irányuló 
közérdekű kötelezettségvállalását, 

b)  a játszótér megépítése céljából kijelöli a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12. 
szám alatti,  34914  hrsz.-ú ingatlant. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. a  Budapest  VIII. kerület, Német utca  12.  szám alatti,  34914  hrsz.-ú ingatlanon 
építendő játszótér fenntartási költségeire határozatlan időre előzetes kötelezettséget 
vállal — kötelező feladat — 2020-tól évente  1.320  e  Ft  összegben, melynek fedezetéül 
az Önkormányzat közhatalmi bevételeit jelöli meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a játszótér átadás-átvételét követően 

Napirend  2/2.  pontja 
Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára, polgármesteri 
előterjesztés, a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom, vitáját lezárom.  2  szakaszból 
álló rendeletet kell alkotni, minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
27/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS  A  VAGYON FELETTI 
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ  66/2012.  (XII.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
3  pontból álló határozatot is alkotnunk kell, minősített szótöbbség szükséges hozzá. Kérem, 
szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
100/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény 
38/B.  §-a alapján önként vállalt közfeladatként a közszolgáltatási szerződés tartama alatt 
tanodát működtet. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. az  1.  pont szerinti tanoda megnevezésű közfeladat ellátásával a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t bízza meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. a) az Önkoiniányzat és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. között fennálló 
Közszolgáltatási szerződést a tanodai program működtetésével kiegészíti, valamint a 
szerződést  2024.  szeptember  30.  napjáig meghosszabbítja és elfogadja a határozat mellékletét 
képező, az Önkormányzat és a JKN Zrt. között fennálló Közszolgáltatási szerződés  14.  számú 
módosítását. 

b)  az a) pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal  2020-2024  évekre  968.958  e 
Ft/év összegben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  a közszolgáltatási szerződés aláírása szeptember  30. 

A 100/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  2/3.  pontja 
Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Egry Attila - alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat védőoltás költségeinek támogatására, polgármesteri előterjesztés, ezen kívül 
Alpolgárniester asszony és Egry Attila alpolgármester úr az előterjesztője, a bizottságok 
megtárgyalták. Még mielőtt megnyitom vitát egy mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. 
Családapaként a közelmúltban tapasztaltam magam is azt a jelenséget,  ha  emlékeznek rá egy 
Pár hónappal ezelőtt, április magasságában szóltak arról a hírek, hogy elég sokan 
agyhártyagyulladást kaptak Magyarországon, akkor nyilvánvaló, hogy aggódó szülő mit tesz, 
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mint, hogy megóvja gyerekeit ez ellen, feleségem is ösztönözte, majd kezembe nyomta 
receptet, amit ki kell váltani,  es  akkor láttam, hogy ez mibe kerül, nem is volt nálam elég pénz, 
megmondom őszintén. Ez egy elég szükséges dolog, akkor beszéltem át Alpolgármester 
asszonnyal, Alpolgármester úrral és Jegyző asszonnyal, hogy  ha  anyagi helyzetünk megengedi, 
akkor először is mérjük föl, hogy hány családot érinthet ez a kerületben, és lehetőségekhez 
mérten ebben segítsük az itt élőket. Ezért van az előterjesztés, ez  700  gyereket érint a 
kerületben. Mire gondolok?  A  kötelező védőoltásokon felül önkéntes védőoltásoknak a 
támogatása, az gyakorlatilag ugye itt az agyhártyagyulladásos, rotavírus a védőnők 
tájékoztatása szerint, illetve a gyermek háziorvosok tájékoztatása szerint a legnépszerűbb és a 
leggyakoribb. Mindenképpen szerintem ebben,  ha  tudunk, akkor segítenünk kell, az itt élőket. 
Erről szól az előterjesztés kérem, hogy támogassák!  A  vitát megnyitom. Erőss Gábor képviselő 
úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót! Reménykedtem benne, hogy Alpolgármester asszony is szót fog kérni még 
mielőtt megnyílik a vita, merthogy a bizottsági ülésen tegnap erről sokat beszéltünk. Én ott 
módosító indítványt tettem, amiről aztán az ülés után, még külön konzultáltunk. Arról volt szó, 
hogy röviden elmondom, tehát, hogy egy ideig a K-vitamin, ami majdnem olyan fontos, vagy 
akár ugyanolyan fontos is lehet, és kötelező a csecsemők esetében, mint ezek az oltások. 
K-vitamin, ugye hiánycikk volt, azután, pedig most tér vissza a piacra úgy, hogy tízszeres áron 
és ezért tettem azt a javaslatot, hogy bővítsük ezt a támogatást, még  ha  nem is védőoltás,  de 
mégis szükséges a K-vitaminnal valamilyen formában.  A  módosítómra eztán az volt a válasz, 
hogy ez nem abban a formában, ahogy  en  javasoltam,  de  más formában megteszik, úgy, hogy 
ha  ezt megteszik, akkor köszönöm, akkor már csináltunk egy jót együtt, csak nem tudom, hogy 
Alpolgármester asszony, akkor ezt megerősíti, illetve, hogy mi a pontos megoldási mód, amit 
javasolnak. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Ez a K-vitamin, ez  500  forintba kerül darabja. Egyeztettem Főigazgató úrral és a védőnők 
vezetőjével, Csősz Katalinnal és Koroknai doktor úrral. Az a megoldás -  500  forint egy ilyen 
ampulla -, arra jutottunk, hogy ezt majd kérem, hogy Koroknai doktor úr is erősítse meg majd, 
amit mondok, mert együtt beszéltük meg, hogy amennyiben a Szent Kozma Rendelőintézetben 
bármely szülő ezt kéri, akkor a Szent Kozma Rendelőintézet ezt finanszírozza, tehát ez a 
szülőnek nem kerül semmibe, tehát ehhez nem kell külön költségvetési forrás ezt a Szakrendelő 
meg tudja oldani. Ebben maradtunk, azt is mondom kiderítettük, hogy ez mibe kerül, és 
amennyiben ezt egy szülő kéri, akkor ez megoldható. Ettől függetlenül, hogy  ha  itt van 
Koroknai, remélem, itt van Főigazgató úr, akkor vagy cáfoljon meg, vagy erősítsen meg,  de 
inkább az utóbbira bíztatná a Főigazgató urat. 

dr. Koroknai András 
Köszönöm a szót Polgármester úr! Azért védőnői szinten ezt maximálisan kezdjük ezt a 
kérdéskört, nem akarom elbagatellizálni,  de  azért ez nem egy olyan súlyos probléma, 
informális megoldások vannak. Tehát a védőnők az édesanyáknál megmaradt K-vitamint 
begyűjtik és odaadják azoknak, akik nem jutottak hozzá. Az egyik nagyobb budapesti 
gyógyszertárban már valóban van egy nagyobb készlet, a piacgazdasági okok miatt valóban 
kicsit drágább, mint egyébként amennyiben kerülne,  de  azért ez nem egy tízszeres tétel. 
Szóltam a védőnőknek, hogy amennyiben olyan problémát észlelnek, hogy valaki esetleg 
anyagi okok miatt nem tudja beszerezni ezt a vitamint, akkor az intézmény a 
gyógyszergazdálkodás keretein belül beszerezett egy nagyobb adagot, és akkor, azt még nem 
dolgoztuk ki a pontos részleteket, hogy milyen foniiában,  de  lényegében ingyen, akkor azt 
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odaadjuk. Azt a védőnők maximálisan kezelik ezt a szituációt, nem volt olyan édesanya, illetve 
hát újszülött és nem is fog előfordulni az, hogy a szükséges vitaminhoz nem fog hozzájutni. 
Nem kell minden újszülöttnek egyébként, döntően a koraszülötteknek kell havi egyszer ezt a 
dolgot, tehát ez nem annyira gáz ez a helyzet egyébként, mint ahogy bizonyos fórumokon van. 
Kezdjük a helyzetet. 

dr. Sára Botond 
Köszönjük szépen Főigazgató úr. Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a Főigazgató úrnak. Ez ezért abból a szempontból sokkal megnyugtatóbb, mint az 
első válasz, merthogy pont az szokott lenni a probléma, hogy az információk nem jutnak el. 
Mondjuk én  3000  forintról olvastam, nem  500  forintról,  de  akkor ne veszünk össze vagy majd 
Főigazgató úr megmondja pontosan. Pont ez a probléma általában és ugyanez vonatkozik a 
szociális támogatásokra is, hogy a legnagyobb akadály az, hogy eljut-e egyáltalán az 
információ.  Ha  a védőnők által, ahogy a Főigazgató úr mondta eljut az információ, és eljut adott 
esetben a K-vitamin, akkor ez jó,  ha  csak úgy a Szent Kozmában van, és nem tudnak róla, az 
nem jó,  de  ezek szerint, akkor Főigazgató úr válasza alapján ez nem így van, mert, hogy tudnak 
róla és eljut. Köszönöm szépen! 

dr. Sára Botond 
Igen Képviselő úr, a védőnők végzik ezt a feladatot, ők a Szent Kozma Egészségügyi 
Központhoz tartoznak,  de  mégis  ha  anyagi vállalást kell tenni, azt az intézmény tudja megtenni. 
Lezárom a vitáját.  Most  ezt ne kezdjük el, mert ez parttalan lesz.  4  szakaszból álló rendeletet 
kell alkotnunk, minősített szótöbbség szükséges hozzá. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  15  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
31/2019.  (VH.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  PÉNZBELI ÉS 
TERMÉSZETBENI, VALAMINT  A  SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ 
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 
10/2015.  (III.  01.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
2/4.  Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére. Még egy határozatot is 
hoznunk el elkerülte a figyelmemet  3  pontból álló határozat is el kell fogadnunk, minősített 
szótöbbség kell hozzá. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület, a  2/3.  napirenddel kapcsolatos teljes döntéshozatal így 
megszületett. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
101/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a) az oltási támogatásra 2019-ben  5.000,0  e Ft-ot biztosít az általános működési tartalék 
terhére, 

b)  az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról 
5.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11303  cím — önként vállalt feladat — ellátottak pénzbeli 
juttatása előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. előzetes kötelezettséget vállal  2020-tál határozatlan időre - önként vállalt feladatként — 
évente további  10.000  e  Ft  összegű település támogatásra az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál, valamint 2020-tól az éves költségvetések készítésénél vegye 
figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása, valamint 2020-tól az éves 
költségvetés készítése 

Napirend  2/4.  pontja 
Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére, polgármesteri előterjesztés, a 
bizottságok az megtárgyalták. Még mielőtt a vitáját megnyitnám, még hadd mondjak ezzel 
kapcsolatban röviden, hogy azért bátorkodtam kezdeményezni ezt a megállapodást, mert 
szerintem Orlóci László, Füvészkert főigazgatója, és egyébként Józsefvárosi Önkormányzat 
környezetvédelmi főtanácsadójának az interjúját elolvassák az újságban, vagy a honlapon, 
akkor szerintem minden egyes mondata az aranyat ér. Ma, ami egyébként valóban fontos téma, 
hogy a környezetünket hogyan óvjuk meg, mit tudunk tenni érte illetve a jövő generációja 
szempontjából milyen fontos lépéseket kell megtenni, az ott minden le van írva, tehát a beszéd 
és a kiabálás, az nagyon kevés. Mindenki a maga dolgát hozzá tudja ehhez tenni, és sokkal jobb 
lesz a helyzet, mint amilyen irányba ez halad. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknél kell 
kezdeni. Óriási szerencséje van ennek a városnak, Józsefvárosnak, hogy a Füvészkert itt van a 
kerületben, és tekintettel arra, hogy óriási szerencsénk van azzal, hogy egyébként maga a 
Főigazgató úr a saját tanácsadónk is ebben az ügyben, ezért kiváló az együttműködésünk. Ez az 
intézmény segítségünkre tud lenni abban, hogy a saját nevelésünkben lévő gyerekeket, azt már 
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most olyan tudatos környezetvédelemmel kapcsolatos nevelésre tudjuk és oktatása tudjuk 
egyébként ösztökélni, amely a jövő generációja szempontjából például abban bízom, hogy ők 
már nem fogják elhajigálni a műanyag palackot, meg a szemetet, mert azért a köztisztasághoz 
az is hozzátartozik, hogy nem az Önkormányzat dobálja el nap, mint nap a szemetet. 
Alapvetően én ebből a szempontból a gyerekekben bízom, és szerintem azzal is tennünk kell, 
hogy olyan példát mutassunk, és olyan nevelésbe részesítsük, és olyan környezetet teremtsünk 
számukra, itt most a tartalmi környezetre gondolok, ami alapvetően mégis csak arra ösztökéli 
őket, hogy óvják és szeressék azt, amiben élnek, és mondjuk a most kisgyerekek talán  10  -  15 
év múlva nem fogják elhajigálni a szemetet és leterhelni egyébként ezzel hihetetlen nagy 
mértékben a kapacitásokat, mert nyilván attól még a feladatot meg kell oldani. Én a magam 
részéről a lehetőséget, nagyon szépen szeretném megköszönni Főigazgató úrnak, mert 
szerintem ez egy kiváló lehetőség arra, hogy valahol elkezdjük ezt az egész folyamatot.  A  vitát 
megnyitom, ezzel akkor mindenki egyetért, akkor a vitát lezárom. Nagyon helyes!  2  pontból 
álló határozatot kell hozni, minősített szótöbbség szükséges hozzá. Kérem, szavazzanak! 

15  igen egyhangú szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
102/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a) hozzájárul az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel  (1053 Budapest,  Egyetem tér  1-3.) 1 
évre szóló együttműködési megállapodás megkötéséhez a határozat  1.  mellékletét képező 
együttműködési megállapodás-tervezet tartalmi elemeinek figyelembevételével, mely szerint 
az ELTE Füvészkert FűFa tankerti programja keretében összesen  80  csoportfoglalkozás 
megtartására kerülhet sor összesen  1.992  e  Ft  összegben. 
b) az a) pontban foglaltak miatt a  2020.  évi költségvetés terhére — önként vállalt feladat — 
előzetes kötelezettséget vállal  1.245,0  e  Ft  összegben az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére — a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében  149,0  e  Ft,  a 
Napraforgó Egyesített Óvoda költségvetésében  1.096,0  e  Ft  -, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a  2020.  évi költségvetés tervezésénél a  b)  pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) és  b)  pont esetében  2019.  július  04., c)  pont esetében a  2020.  évi költségvetés 
tervezése 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  12. 

A 102/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  3.  számú melléklete 
tartalmazza. 
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dr. Sára Botond 
3-as blokk, pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések. 

3.  Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  3/1.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019. 
évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a költségvetés módosítására. Pótkézbesítéssel kapták meg a képviselők, polgármesteri 
előterjesztés, plusz van egy csere előterjesztés is, könyvvizsgálói feljegyzés pótkézbesítéssel 
került ez is kiküldésre. Előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom. 
Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Két ponttal kapcsolatban szeretnék további információt kérni. Két ingatlan, 
az egyik az Auróra utcában a játszótér mögötti ház, amire ugye föl van festve a  ho-ho-ho 
horgász, és azt tudtuk meg ebből az előterjesztésből, hogy ezt meg kívánjuk vásárolni, amivel 
nyilván nincsen olyan nagyon különösebb probléma, csak így a hátteréről meg, hogy mondjuk, 
a játszótér kialakításkor feltételezem, hogy nem ez volt az eredeti szándék, akkor itt mi történt, 
mi változott, erről szeretnék információt kapni.  A  másik pedig egy parkolóház, még hozzá a 
Víg utcában, ahogy én tudom, ez valamilyen történelmi jelentőségű épület,  ha  minden igaz 
Budapest  első a parkolóháza, illetve nem is parkolóháza, hanem valamilyen autószerelő 
műhely volt, és ezzel kapcsolatban viszont én ezt nem tudom, hogy kinek a tulajdonában van, 
tehát most tervezünk vagy megnézzük, hogy tudjuk-e parkolóházként hasznosítani, ennek a 
hátteréről is szeretnék kérdezni. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Igen, az Auróra utcai ingatlan, az volt korábbi tervünk, hogy ott a játszótérnél, ami most épül 
ház, ami miatt le kellett most zárni a játszóteret, én arra az irányba próbáltam tárgyalásokat 
folytatni, hogy azt a telket kellett volna elcserélni valamire a játszótér bővítése érdekében. Az 
egésznek ez a lényege, ez sajnos nem jött létre, erőből meg nem akartuk, mert az nem jó. 
Tudomásul vettük, hogy a tulajdonos, a beruházó mit szeretne, és mennyi ideje van rá, 
elengedtük,  de  ez egy szívfájdalom volt, tehát ezt én nagyon nehezen éltem meg. Ugyanakkor a 
mögötte levő ház most eladóvá vált, és arra tettem javaslatot, hogy amennyiben meg tudunk 
állapodni, nyilván ésszerű kereteken belül, akkor az ingatlan még alkalmas lehet arra, hogy azt 
a funkciót, amit a játszótér is képvisel, azt valamilyen módon tudjuk bővíteni. Ez a vásárlási 
szándéknak a célja, ez nagyon sok mindenen múlik még, irreális árat nyilván nem tudunk 
kifizetni érte, mert ez a szerintem még jogszabályba is ütközik, és még mondhatnám. 
Tárgyalásokat kell kezdeményezni, ugyanakkor ehhez valamilyen felhatalmazás kell az 
Alpolgármester úrnak, aki mellettem ül.  A  parkolóház az önkormányzati tulajdonban van, ami 
pont a Csarnok mögött van, múltkor nyitva volt a kapu, besétáltam, végigjártam, nincs jó 
állapotban,  de  kiválóan alkalmas arra egyébként, hogy legalább egy  50  férőhelyes garázst létre 
lehessen, tehát újra lehessen ezt a funkciót létrehozni, és nyilvánvaló a Csarnok negyed 
ugyanabban a szituációban, vagy a helyzetbe került, mint a Palotanegyed, hogy egyre kevesebb 

22 



a közterületi parkolóhely. Ezért valamilyen módon az életvitelszerűen ott élő lakosoknak 
biztosítani kell parkolóhelyet, ez egy teljesen gyakorlatias belvárosi tendencia, ami ott zajlik. 
Én azt a javaslatot tettem, hogy  ha  már egyébként a cél az - és az is kérésem, hogy ezekben a 
városrészekben a parkoló megváltást, ne nagyon kössünk ilyen megállapodást, hanem meg kell 
építtetni a szükséges parkoló helyeket az új építkezéseknél -,  de  ettől függetlenül ez még 
probléma, és azt a javaslatot tettem, hogy  ha  egyébként a parkoló megváltásból az 
Önkormányzatnak van pénze, márpedig van, fél milliárd forint körül, az kiválóan alkalmas arra, 
hogy ezt az ingatlant, ami egyébként legalább  50  parkolóhely létrehozására alkalmas, akkor ez 
terveztessük meg és újítsuk föl, zöldtető stb., tehát korszerűen, ahogy egyébként a mai 
elképzeléseknek megfelelő, vagy követelményeknek kell. Ezt a folyamatot szeretnénk ezzel a 
költségvetési módosítással elindítani. Azért nem volt rá korábban lehetőség, mert volt bérlője, 
ez a Mátraholding nem tudom mi ez, MNV-hez tartozó valamilyen, onnan tudom, hogy annak 
idején még vitáztunk is egyébként éveken keresztül, még magam alpolgárniesterként is mentem 
bokszolni ebben az ügyben, mert felszámolási problémáink voltak és sikerült lezárni ezt az 
ügyet és gyakorlatilag ma eljutottunk oda, hogy ez az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában 
van. Ez most már teljes rendelkezési birtokunkban van és ezért kialakítható, erről szól ez az 
előterjesztés. Erőss Gábor képvisel, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót! Ehhez akkor csak egy megjegyzés, bár erre nem akartam beszélni,  de  azért 
attól óvva intenék, hogy további forgalmat generáljon, mert a zöldtető az csak egy zöld ... egy 
ilyen előterjesztésen, ahol  50  további autó megy ki és be, tehát, hogy azok  50  autónyi 
környezetszennyezést hoznak magukkal és  50  autónyi károsanyag-kibocsátást. Tehát, hogyha 
ez  Budapest  első ilyen parkolóháza és egyébként tényleg izgalmas épület, akkor inkább 
múzeum legyen, mint parkolóház. Ráadásul ott van a Rákóczi téren egy mélygarázs, szóval, 
akinek nagyon kell, az tud parkolni, akinek nagyon nem kell, az pedig lehetőleg ne autóval 
járjon a belvárosba és ez most már egy olyan rész. Amit én kérdezni szerettem volna ez csak 
egy zárójeles megjegyzés volt, az, hogy szerepel itt ez a  50  darab Józsefváros újjáépül molinó 
gyártása, ezzel kapcsolatosan  2  kérdésem van, sőt  3,  nem  2.  Miért Józsefváros újjáépül? 
Amikor már Önök is elismerték, hogy még, hogy  ha  meg is növelték annak a bizottságnak az 
anyagi keretét, amiből az átalakításokat illetve felújításokat finanszírozzuk, ez még mindig 
cseppben a tenger, pontosabban csepp a tengerben, és omladozó, düledező házak falán vannak 
ezek a táblácskák. Megígérték, hogy, hogy mostantól nem lesz ilyen, mert ezzel saját magukat 
is nevetségessé teszik, tehát amikor dől össze egy ház láthatóan és mi mondjuk adtunk egy kis 
pénzt a kémény felújítására, akkor ne legyen már ott az a Józsefváros újjáépül tábla, mert 
nevetséges, ez az egyik.  A  másik pedig, hogy akkor, hogy-hogy nem volt betervezve? 
Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Mind a két felszólására válaszolok a Képviselő úrnak. Higgadtságot itt a Hivatal részéről, értem 
én, hogy nehéz. Képviselő úr a parkolóház, ez az itt élő emberekről szól, nem azokról szól, akik 
ide bejönnek, aztán valahol meg akarnak állni.  Ha  létre tudunk hozni  50  helyett a Csarnok 
negyedben, akkor az még akár azt is eredményezheti, hogy  ha  van hova beállni, hogy a 
közterületen például el lehet ültetni több fát, mert a faültetés az parkolóhely elvétellel jár.  Volt 
ilyen beszélgetésem a Palotanegyedben egy közgyűlésen, hogy a ház egyik része szeretett 
volna több fát, a másik meg vitatta, hogy miért van csak annyi parkolóhely, mondtam, hogy ez 
rendben van, csak ez a kettő együtt nem megy. Egyébként csak mondom Önnek, nem akarok 
senkit megbántani,  de  parkoló mellett döntöttek a végén.  Most  ne döntsük el, senki ne vonjon le 
ebből következtetést!  Ha  létre tud jönni egy parkolóház, ami  50  autó, Józsefvárosban élőnek 
biztosít helyet, akkor az, lehetőséget adhat arra is, hogy a közterületeknek a rendezése akár 
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parkoló elvétellel is járjon, ami zöldfelület növelést eredményez, ennek ez az összefüggése 
Képviselő úr.  A  molinó: azon gondolkodom, hogy az Aurórán kívül jár-e máshova is Képviselő 
úr, mert  ha  jár a városban, akkor azt látja, hogy az újjáépül molinók azokon a házakon van kint, 
ahol fől van állványozva, nagyobb beruházás történik, vagy éppen valami épülés. Tudja 
Képviselő úr, az az oka ennek, hogy  ha  új ház épül, akkor ingyenesen adja közterületi foglalást 
az Önkormányzat, magyarul támogatja ezt a kezdeményezést, szerintem az a minimum, hogy 
egyébként a támogatott miért ne tenné ki, másik meg egyébként  ha  társasházi pályázaton nyer 
valaki, márpedig  2  milliárd forint áll rendelkezésre idei évben és elég sűrű a jelentkezések 
száma, akkor miért ne tenné ki egyébként az önkormányzati molinót az, aki egyébként az 
Önkormányzattól segítséget kapott. Ebből a társasházaknál nincs ebből vita. Miért újjáépül?  Ha 
kitaláltunk volna egy új szlogent, és azt legyártatjuk, akkor az lenne a baj. Azért újjáépül, mert 
Képviselő úr van még olyan ház, amit mondott a Képviselő úr, tehát Józsefvárosban még van 
mit tenni, tehát nincs kész a város, még legalább ugyanennyi kell hozzá, még  10  év kell hozzá, 
hogy valóban azt tudjuk mondani, hogy újjáépült. Ez folyamatosan zajlik, töretlen,  de  még 
nincs kész, ezért épül újjá Józsefváros.  ha  majd Józsefváros újjáépült egyszer, akkor majd lehet, 
hogy azt is kiírjuk,  de  ez még messze nincs így, ez a nagy helyzet, erre kell még idő. Erőss 
Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm! Ez lett volna pont a harmadik kérdés,  de  akkor ezek szerint a molinó az tényleg 
molinó, és nem táblácska, akkor már csak az a kérdés, hogy akkor ezek, hogy miért nem a 
beruházók? Tényleg, hogy miért nem a beruházók?  A  másik pedig, hogy amit mondott az első 
válaszában Polgármester úr, én ezzel egyetértek tulajdonképpen,  de,  hogy akkor tényleg legyen 
így, tehát akkor minden ilyen fejlesztés csomagban történjen, tehát amennyi parkolóhelyet 
mondjuk létrehozunk, annyi parkolóhely szűnjön meg a közterületen, akár úgy, hogy 
forgalomcsillapítás és parkolóhely felszámolása Német utcában, stb. Nem akarok további 
ad-hoc  ötleteket adni, mert azért is csak fedést kapok mindig. Viszont akkor ez tényleg így 
történjen.  A  molinókat pedig, hogy  ha  ezek tényleg azok a molinók, akkor mivel ugye hát 
egyrészt érthető, hogy az Önkormányzat fizeti, mert ez ugye a marketinges választási kampány 
az Önök részéről, másrészről nem érthető, mert közpénzből ne mi rakjunk ki olyan molinókat, 
amiket egyébként a beruházó is kirakhat cserébe ezért a bizonyos közterület foglalási 
engedélyért. Köszönöm! 

dr. Sara Botond 
Képviselő úr, a Déri Miksa utca felújítása, ami most terveztetés alatt van, és el is indul 
legkésőbb jövő tavasszal, ott  8  parkolóhely megszűnik a közterületen. Társadalmi egyeztetésen 
volt a koncepcióterv, mindenki tudott erről, a lakosok ezt jóváhagyták,  de  azért mégis 
megszűnik  8  hely, valahol ezt biztosítani kell, például a szomszédságban lévő Víg 22-es 
parkolóházba, tehát azért ez így van ebből a szempontból átgondolva.  A  molinóra meg 
visszatérve Képviselő úr, a választást azt hagyjuk, mert  2010  óta vannak Józsefváros újjáépül 
molinók folyamatosan, tehát hagyjuk ezt a választást. Az, hogy választás is folyamatosan van, 
az egy dolog,  de  hagyjuk ezt, a molinók nem a kampány miatt vannak kint. Az, hogy 
megszaporodott a számuk is kellett egyébként továbbiakat beszerezni, annak az az oka, hogy 
megszaporodtak az építkezések is a városban.  Ha  csak a társasházi pályázatokra fordított 
önkormányzati forrást nézzük, ugye idei évben  2  milliárd forint, sosem volt ennyi, ez nyilván a 
jelentkezők számát is meg sokszorosította egyenesen arányosan, tehát az eddig rendelkezésre 
álló molinók kevés volt. Egyébként a társasházaknál van erre igény van, ők szívesen kiteszik, 
hiszen az Önkormányzat támogatja őket. Azért, van itt lokálpatriotizmus higgye el, hogy akik 
itt élnek, azok örülnek neki, hogy ez a város fejlődik. Erről szól lesz az előterjesztés. Lezárom a 
vitát. Rendeletalkotás következik, ami  3  szakaszból áll és minősített szótöbbség szükséges 
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hozzá. Kérem, szavazzanak! 

13  igen  2  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 
28/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT a  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2019.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐ L 
SZÓLÓ  36/2018.  (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

dr. Sára Botond 
5  pontból álló határozatról is döntenünk kell, minősített többség kell hozzá. Kérem, 
szavazzanak! 

14  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
103/2019.  (VII.04.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja a  Magyar  Belgyógyász Alapítványt (székhely:  1083 Budapest,  Korányi S.  u. 2/a.; 
adószám:  18066414-1-42;  képviseli: Dr. Szathmári Miklós kuratóriumi elnök)  800,0  e  Ft 
összegben digitális orgona beszerzése érdekében és felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. a)  2019.  szeptember  01.  —  2019.  december  31.  közötti időszakban az Önkormányzat — 
önként vállalt feladatként — továbbra is biztosítja az iskolabusz szolgáltatást a Vajda Péter 
Ének-zenei Általános és Sportiskola tanulóinak. 
b)  az a) pont szerinti feladatot a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja el 
közszolgáltatási szerződés keretében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

3. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  864/2018.  (IX.17.) számú határozata alapján 
vásárolt  6.000  millió  Ft  értékű Önkormányzati  Magyar  Államkötvényt lejáratig,  2021. 
szeptember 21-ig megtartja. 

Felelős: polgái !nester 
Határidő:  2021.  szeptember  21. 
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4. a) a Blaha Lujza tér felújítása projekt keretében a  2020.  évre  21.000,0  e  Ft  összegben 
előzetes kötelezettséget vállal a Somogyi Béla utcában meglévő elektromos hálózat 
átalakítására és a meglévő lámpatestek Hofeka Paneka típusú  LED-es  kandeláberre történő 
lecserélésére önként vállalt feladatként a felhalmozási bevételek terhére, 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozat a) pontjában foglaltakat a  2020.  évi 
költségvetés készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében:  2019.  július  04., b)  pont esetében: a  2020.  évi költségvetés 
készítése 

5. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtól a szociális hozzájárulási adóból 
származó megtakarítását,  9.531.175,-  Ft-ot nem vonja el. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

dr. Sára Botond 
4-es blokk, városfejlesztéssel kapcsolatos blokk. 

4.  Városfejlesztéssel és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  4/1.  pontja 
Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József— képviselő 

dr. Sára Botond 
Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára, előterjesztője 

Ferencz Orsolya képviselő asszony, Gúzs Gyula képviselő úr,  Kaiser  József képviselő úr, 

Görhöny Ádám alpolgármester úr és a polgármester, a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját 

megnyitom, a vitáját lezárom.  3  pontból álló határozatot kell hozni, minősített szótöbbség kell 

hozzá. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
104/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  elfogadja a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
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Programhoz (azonosító szám: VEKOP-  6.2.1-15-2016-00013)  kapcsolódó mérföldkövek 
ütemezésének módosítását a következő táblázat szerint: 

  

Támogatási 
Szerződés szerinti 
ütemezés 

Módosított 
ütemezés 

1.mérföldkő Projekt tartalmi-műszaki 
előkészítése 2019.01.31. 2019.07.31. 

2. mérföldkő Megvalósíthatósági Tanulmány 
és mellékleteinek elkészítése, 
benyújtása 

2019.02.15. 2019.08.15. 

3. mérföldkő Kivitelezéshez kapcsolódó 
közbeszerzések lefolytata'sa 2019.06.30. 2019.09.30. 

4. mérföldkő Kivitelezés I. ütem 2019.12.31. 2019.12.31. 
5. mérföldkő Kivitelezés II. ütem 2020.04.30. 2020.04.30. 
6. mérföldkő Kivitelezés III. ütem 2020.08.31. 2020.08.31. 
7. mérföldkő Kivitelezés  IV.  ütem 2020.12.31. 2020.12.31. 
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2021.06.30. 2021.06.30. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításának aláírására és a 
dokumentáció benyújtására az Irányító Hatóság felé. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. módosítja a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatának  2. b)  pontját az alábbiak szerint: 
egyben felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges 
módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint önkormányzati forrásbevonást, a projekt 
fizikai befejezési határidejének módosítást vagy az elfogadott program elemeinek lényeges 
tartalmi módosítását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4.,  az esetleges módosításokat követően azonnal 

Napirend  4/2.  pontja 
Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat emléktáblák elhelyezésére, előterjesztője Sántha Péterné alpolgármester asszony és a 
polgármester.  A  bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom, a vitáját lezárom.  4  pontból 
álló határozatot kell hoznunk, minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem, szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
105/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. hozzájárulását adja az alábbi emléktáblák elhelyezéséhez, anyagi fedezet biztosítása nélkül: 
- Babos  Gyula  emlékére  a  Népszínház utca  51.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Beke Pál emlékére  a  Víg utca  32.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Bernáthy Sándor emlékére  a  Tavaszmező utca  I.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Grofcsik János emlékére  a  Tavaszmező utca  2.  sz. alatti épületen 
- Mednyánszky László emlékére  a  Práter utca  9.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Mezey  Artur  emlékére  a  Benyovszky Móric utca  41 /a.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Mocznik Lajos emlékére az Alföldi utca  10.  sz. alatti épület homlokzatán 
- Tamási Áronné szül. Salgó Magdolna emlékére  a  Baross  u. 10.  szám alatti épület 

homlokzatán. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4 

2. hozzájárulását adja  Tormai  Cecile  emléktáblájának felújításához a Kőfaragó utca  3.  szám alatti 
épület homlokzatán, anyagi fedezet biztosítása nélkül. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. további támogatást nem biztosít Melis László emléktáblájának a Bródy Sándor  u. 26.  szám alatti 
épület homlokzatán történő elhelyezéssel összefüggésben. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

4. felkéri a polgármestert arra, hogy kezdeményezze a főpolgármesternél Tinódi Lantos Sebestyén 
szobrának a Blaha Lujza térre történő visszahelyezését. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

Napirend  4/3.  pontja 
Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
Egry Attila - alpolgármester 
Soós György- képviselő 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Corvin negyed további fejlesztését érintő döntések meghozatalára, előterjesztője 
Soós György képviselő úr, Egry Attila alpolgármester úr és a polgármester. Az illetékes 
bizottság megtárgyalta.  A  vitáját megnyitom, a vitáját lezárom.  3  pontból álló határozat 
elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! Jakabfy Tamás 
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képviselő úr is! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
106/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt. által tett 
közérdekű célra történő kötelezettségvállalását, az Önkormányzat, a Corvin Ingatlanfejlesztési, 
Építő és Városrehabilitációs Zrt. és a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. 
között  2014.  szeptember  15.  napján létrejött, a Corvin sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárása tárgyú szerződés  1/6.  számú mellékletében rögzített közterületi 
programok vonatkozásában, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2. elfogadja a határozat mellékletét képező, a „Corvin Sétány projekt keretszerződés közös 
megegyezéssel történő lezárásáról szóló megállapodás  7.  számú módosítása" elnevezésű, a 
Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő és Városrehabilitációs Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel  2014. 
szeptember 15-én kötött megállapodás módosítását tartalmazó dokumentumot, és felkéri a 
polgámiestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  az aláírás  2019.  július  12. 

3. a) határozat  2.  pontjában foglaltak fedezetére előzetes kötelezettséget vállal  2020.  évre 
önként vállalt feladatként  733.341.000,- Ft  összegben az Önkormányzat felhalmozási 
bevételeinek terhére. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2020.  évi költségvetésének 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  július  04., b)  pont esetében az érintett év költségvetésének 
készítése 

A 106/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  4.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  4/4.  pontja 
Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
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dr. Sara Botond 
Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 
alkalmából, polgármesteri előterjesztés, a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom, a 
vitáját lezárom.  8  pontból álló határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. 
Kérem, szavazzanak! 

14  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
107/2019.  (VII.04.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. támogatja a  Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébániát  (1087 Budapest,  Kerepesi út 
31-33.;  képviselő: Bajcsy Lajos esperes; adószám:  19818805-1-42) 5  millió  Ft  összegben 
csőtörés utáni vízellátás helyreállítása, felső templomtető ereszcsatorna cseréje, a sekrestye 
bejárati ajtajának cseréje, a főbejárat két oldalán található műkő virágtartók cseréje és a 
kivezető csatorna aknájának fedélcseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. támogatja a Szent  Rita  Plébániát  (1081 Budapest,  Kun utca  5.;  képviselő: Tóth Kálmán 
esperes; adószám:  19719294-1-42) 21  millió  Ft  összegben a kápolna padlójának víz és 
hőszigetelése, újraburkolása, kápolna padcsere (10db pad, 2db kezdő pad), oltárrestaurálás 
érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. támogatja a Jó Pásztor Lelkészséget  (1089 Budapest,  Kálvária tér  22.;  képviselő: Khirer 
Imre lelkész; adószám:  19719287-1-42) 8  millió  Ft  összegben a Kálvária téren köztéri 
megemlékező helyszín létrehozása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

4. támogatja a  Budapest  Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébániát  (1089 Budapest, 
Bláthy Ottó  u. 22.;  képviselő: Vargha Miklós Péter plébános; adószám:  19818771-1-42) 55 
millió  Ft  összegben főkupola vörösréz borításának cseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

5. támogatja a Jézus Társasága Alapítványt  (1085 Budapest,  Mária utca  25.;  képviselő: 
Palóczné Kovács Beáta kuratórium elnöke; adószám:  18064333-2-42) 11  millió  Ft 

összegben a Jézus Szíve Templom harangjainak pótlása érdekében. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

6. a határozat  1-4.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező 
feladat - működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása 
céltartalék előirányzatáról  100.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként 
vállalt feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

8. felkéri a polgármestert a határozat  1-5.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  18. 

5.  Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések 

Napirend  5/1.  pontja 
Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára, polgármesteri előterjesztés, egy 
csere előterjesztést kaptak pótkézbesítéssel a képviselők, a mellékletek változatlanul 
hagyásával. Az otthon-felújítási támogatásról szóló önkormányzati rendelet  8.  §  (1) —(3) 
bekezdése egy elírás miatt  (1)  —  (4)  bekezdésre változik, ezzel összhangban a  9.§ (3) 
bekezdésében a hivatkozás helyesen  8.  §  (4)  bekezdés.  A  vitáját megnyitom. Megadom a szót 
Jakabfy Tamás képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Nekem az a kérdésem, hogy ugye bevettük ezt a konvektor csere pályázatot, 
hogy a bérlőink tudjanak az Önkormányzat tulajdonán is konvektort cserélni pályázati 
pénzekből. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye azt a feltételt tettük be, amit egyébként 
szoktunk máskor is, csak nem vagyok 100%-ig biztos, hogy érdemes, hogy ez csak akkor 
engedjük, hogyha nincsen tartozásuk,  ha  van tartozásuk, akkor miért nem jó nekünk, hogy 
kicseréli a konvektort, szerintem jó, nem tudom jogilag van-e valami fenntartás, mert  ha  nincs, 
akkor javaslom, hogy vegyük ki. Köszönöm! 
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dr. Sára Botond 
Kecskeméti László vagyongazdálkodási igazgatónak adom meg a szót. 

dr. Kecskeméti László 
Köszönöm a szót Polgármester úr! Ennek nagyon egyszerű indoka van, mégpedig az, hogy a 
pályázati rendszerben az önerő úgynevezetten kell, hogy önerőt is biztosítson a józsefvárosi 
polgár, hiszen csak  250.000  forintot előlegez az Önkormányzat, a maradék  250.000  forintot, azt 
a józsefvárosi polgárnak kell hozzátennie a felújítási tételhez. Erre tekintettel nagyon fontos, 
hogy természetesen, hogy rendezett anyagi helyzetű úgynevezett jó bérlőről beszéljünk, ne 
pedig ugye tartozást felhalmozó bérlőről. Köszönöm! 
Igen, az Aljegyző asszony jelezte nekem, hogy az állami támogatási rendszerrel kapcsolatban 
kérdezi, hogy egy előterjesztésben van mindkettő, ott is több hasonló rendszerben működik az 
állami és az önkormányzati rendszer.  A  támogatás mind a kettő feltételez önerőt, mind a 
kettőben szükséges vizsgálni ezt a feltételt. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Elég világos, tehát aki bérlőként betartja a rá vonatkozó szabályokat és eleget tesz a 
kötelezettségének az részesül bizonyos előnyökből, aki nem az miért részesüljön, szerintem ez 
egy ösztökélő dolog, én az elvi részét értem és teljesen egyetértek ezzel. Lezárom a vitát.  A 17 
szakaszból álló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! 

12  igen,  2  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINÖSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  12  IGEN,  0  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
29/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ  OTTHON-FELÚJÍTÁSI 
TÁMOGATÁSRÓL 

dr. Sára Botond 
16/2010.  évi önkormányzati rendeletről van szó,  2  szakaszból álló rendelet az elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges. Kérem, szavazzanak! 

13  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  0  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
30/2019.  (VII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK 
BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐ L, VALAMINT  A  LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐ L 
SZÓLÓ  16/2010.  (III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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dr. Sara Botond 
Határozatok: az I. határozat  7  pontból áll, minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem, 
szavazzanak! 

12  igen  2  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
108/2019.  (VII.04.) 12  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáról szóló 
248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatát  2019.  július  05-i  hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1.)5.  a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

A  helyiség bérleti d(ja: a helyiség beköltözhető forgalmi értéke alapján meghatározott 
teljes, egy évre vonatkozó bérleti díj ÁFA nélkül számított (nettó) összege. 

2.) 8.  a.) pont bérleti díj százalékos meghatározásának szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Nettó bérleti díj a nettó forgalmi érték arányában. 

3.) 8.  a.) pont a garázs céljára hasznosított helyiség esetében a bérleti díj alapját képező övezeti 
díj meghatározásának szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

A  parkolási zónában elhelyezkedő garázs céljára hasznosított helyiség esetében a havi 
bérleti díj mértéke a helyiségben elhelyezhető gépkocsinként minimum az adott parkolási 
zóna bruttó parkolási díj  50  órának megfelelő összeg. 

4.) 8.  a.) pont kiegészül a következő rendelkezéssel: 

Üres, udvari vagy a társasház közös tulajdonú területéről (pl.: közös tulajdonú pincerész) 
bejárattal rendelkező pinceszinti, nettó  25M Ft forgalmi érték alatti helyiség esetén a ftnti 
szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből legfeljebb 
50  %-kal csökkenthető 

5.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Üres, legalább  6  hónapja,  de  legfeljebb  12  hónapja nem hasznosított nettó  25M Ft  forgalmi 
érték alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj 
önkormányzati érdekből legfeljebb  20  %-kal csökkenthető. 

6.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Üres, legalább  12  hónapja,  de  legfeljebb  24  hónapja nem hasznosított nettó  25M Ft 
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förgalmi érték alatti helyiség esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj 
önkormányzati érdekből legfeljebb  30  %-kal csökkenthető. 

7.) 8.  a.) pont kedvezmények megállapítására vonatkozó szövegrész helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Üres, legalább  24  hónapja nem hasznosított nettó  25M Ft  forgalmi érték alatti helyiség 
esetén a fenti szorzók érvényesítendők azzal, hogy a bérleti díj önkormányzati érdekből 
legfeljebb  50  %-kal csökkenthető. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  05. 

dr. Sara Botond 
II: határozat  2  pontból áll, ugyancsak minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem, szavazzanak! 

12  igen  2  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
109/2019.  (VII.04.) 12  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.)  hozzájárul az Innovációs és Technológiai Minisztérium által ZFR-KONVEKTOR/2017 
számú,  2019.  április  3.  napján újranyitott Otthon Melege Program Földgázüzemű 
konvektorok cseréjére irányuló alprogramban, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakást bérlők pályázatának benyújtásához és 
a konvektor csere elvégzéséhez a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló lakásban, amennyiben a bérlőnek a kérelem 
benyújtásának időpontjában 

a.) nincs a bérbeadóval, a bérbeadó szervezettel szemben a bérleti jogviszonyhoz 
kapcsolódó bérleti és egyéb szolgáltatási díj tartozása, és 

b.) érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik. 

A  bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nem részesül az 
Otthon Melege Programban támogatásban, vagy a támogatás nem fedezi a konvektor 
cserével felmerült összes költséget, úgy a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat a konvektor cseréhez anyagi hozzájárulást ezen jogviszonyával 
kapcsolatban nem nyújt, valamint azt, hogy az Otthon Melege Programban való 
támogatásban részesülés egyben kizárja az "Otthon-felújítási" Pályázaton hasonló 
tárgykörben való részvételt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 
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2.)  felkéri a Polgármestert a határozat  1.)  pontja szerinti Önkormányzati hozzájárulás kiadására 
az érintett bérlő részére a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

A 109/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  5.  számú melléklete 
tartalmazza. 

dr. Sára Botond 
III. határozat  3  pontból áll minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem, szavazzanak! Erőss Gábor 
képviselő urat kérjük, hogy vegyen részt a testületi ülésen. 

12  igen,  2  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  14  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
110/2019.  (VII.04.) 12  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1.) 2019.  július  04.  -  2019.  december  31.  napja között összesen  15  darab felújított bérlakásra 
vonatkozó pályázatot ír ki az alábbi, Józsefváros kerületében élő célcsoportok részére: 
a. gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők; 
b. fiatal házaspárok; 
c. fiatal családalapítás előtt álló személyek. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóját, hogy az 
1.  pontban megjelölt pályázatokon meghirdetendő lakások konkrét elhelyezkedését, 
számát, valamint a pályázati kritériumokat, részletes feltételeket készítse elő a tulajdonosi 
jogokat gyakorló bizottság részére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

3.)  a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
közül, a  35136/A/35  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Szerdahelyi utca  18. 3. 
emelet  35.  szám alatti lakást közszolgálati célú bérbeadásra kijelöli, azzal a feltétellel, hogy 
ezen lakás bérbeadása kizárólag költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel történhet azzal, 
hogy kizárólag csak a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a 
lakás bérlőjére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  04. 
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Napirend  5/2.  pontja 
Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való 
együttműködési megállapodás elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével való együttműködési 
megállapodás elfogadására, polgármesteri előterjesztés, az illetékes bizottság megtárgyalta. 
Körünkben van Marjay Gyula elnök úr, nagy tisztelettel üdvözlöm őt, köszönöm, hogy eljött és 
felajánlotta lehetőségét az együttműködés megkötésére. Ez a józsefvárosi vállalkozásoknak azt 
gondolom, hogy egy nagyon nagy előny, ezzel természetesen feladat is van, hiszen azokat a 
lehetőségeket, amelyeket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége felajánl azokkal 
a Horánszky utcában lévő Vállalkozásfejlesztési Központunknak dolga van, és arra is kérem 
Igazgató urat, hogy ez használjuk ki ezt az együttműködési megállapodásban foglaltakat, és 
ezzel is kedvezzünk egyébként a józsefvárosi vállalkozóknak. Megnyitom a vitáját. Vitáját 
lezárom.  1  pontból álló határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Kérem, 
szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
111/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége Budapesti és  Pest  megyei Regionális Szervezetével kötendő 
együttműködési megállapodást és felkéri a polgármestert az aláírásra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04.,  az együttműködési megállapodás aláírása  2019.  július  12. 

A 111/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  6.  számú melléklete 
tartalmazza. 

dr. Sára Botond 
Köszönöm Elnök úrnak, hogy eljött és még egyszer, hogy ezt a lehetőséget biztosította a 
józsefvárosi vállalkozók számára. 
6-os blokk, humánszolgáltatások kapcsolatos előterjesztések. 

6.  Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések 

Napirend  6/1.  pontja 
Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
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dr. Sára Botond 
Javaslat az indítható óvodai csoportok számáról kapcsolatos döntések meghozatalára, 
polgármesteri előterjesztés, a bizottságok megtárgyaltak.  A  vitáját megnyitom. Erőss Gábor 
képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Hosszú vitát folytattunk erről, már nem a konkrét javaslatról, hanem annak a hátteréről a 
bizottságban. Itt most megint jelezném, hogy csökken a csoportok száma, hogy megspóroljuk 
magunknak, hogy mindenkinek ugyanazt végig kelljen mondani, amit már a bizottságban 
elmondott, röviden összefoglalnám: az ellenérv erre az volt, hogy jó-jó,  de  nyíltak új csoportok 
is, amire én felhívtam a tisztelt kormánypárti FIDESZ-KDNP képviselők figyelmét, ez pedig 
az, hogy azt ígérték, hogy bővülni fog az óvodai létszám, most pedig pont a ciklus végén 
csökken a csoportok száma. És még valami, amiről beszéltünk, hogy miért is születik ilyen 
kevés gyerek, hogyha nem betonmonstrumokat építenek minden telekre, és nem csak egy 
játszótér jön létre, és nem csak egy közösségi kert marad meg, akkor lesz egy élhető 
Józsefváros, egy élhető  Budapest,  és egy élhető Magyarország, és akkor majd több gyerek is 
fog születni. Attól nem fog több gyerek születni, hogy Önnek Polgármester úr, meg nekem 
családi adókedvezményt  ad  több száz vagy több milliárd forint értékben, tehát a felső 
középosztályt családi adókedvezményekkel halmozza el a kormány, míg az élhető ország 
megteremtéséért semmit nem tesz. Csökkennek a zöldfelületek, az egészségügyi ellátás 
összeomlott, az oktatási rendszert is tönkretették, hatalmas az elvándorlás, egyre több magyar 
gyerek születik külföldön, (Közbeszólások) (Hangjelzés) ez egy elég szomorú folyamat 

dr. Sára Botond 
Nagyobb higgadtságot kérnék jó, nagyon érdekes dolgokat mond a Képviselő úr,  de  ettől 
nagyobb higgadtságot kérünk, azért hallgassuk végig, mert szerintem azt mindenki eldönti, 
hogy az kinek jó, szerintem nekünk. Képviselő úr szerintem a tavalyi országgyűlési választáson 
a Magyarországon élők eldöntötték, hogy a jelenlegi kormány családpolitikája az jó-e vagy 
nem jó, szerintem ez eldőlt. Ezen felül egyébként július 1-jén,  ha  most jól olvassuk a híreket, 
ezt tovább bővült, úgyhogy ebben szerintem ne foglaljon állást, szerintem elszaladt egy nagy 
pofonért most. Az, hogy a Gyurcsány kormány családpolitikája volt-e jobb, vagy a jelenlegié, 
azt szerintem mindenki eldönti otthon. Amikor megszüntették a GYED-et,  konkrétan elvették a 
szocpolt stb. tehát tudnánk mi is emlékeztetni, akkor mi minden történt. Az, hogy melyik a 
jelenleg jobb családpolitika, Gyurcsányé vagy az Orbán miniszterelnök úré, azt majd eldöntik 
az otthonülő családok.  A  kerületre visszatérve, mert én jobban szeretek itt ennél a plénumnál 
Józsefvárossal foglalkozni, azért most döntöttünk arról, hogy építsünk játszótereket, meg 
egyébként azt is már elmondtam korábban, hogy mégiscsak mi voltunk azok, akik építettünk 
eddig is játszótereket. Korábban az Ön gondolkodói elődjei, illetve azok, akik most itt 
kapaszkodnak vissza, hogy esetleg vissza jönnének a Testületbe vagy valamelyik cégnek a 
vezetését vállalnák el, van köztük ilyen, akinek volt lehetősége egyébként annak idején például 
2002  és  2006  között akár játszóteret építeni, egyet se épített,  de  ugyanezt el tudná mondani az 
óvodákra is, az óvodákat is felújíthatták volna, nem történt meg, tehát hogyha valaki egyébként 
az óvodáknak a korszerűsítésére vagy építésére, mert mi építettünk óvodát a Százados 
negyedben, meg korszerűsítünk most is folyamatosan óvodákat,  ha  ezt valaki megtette vagy 
teszi most is, az mi vagyunk. Hozzátenném, hogy például jó esély van arra, hogy  ha  ez csak 
azért mondom el a magyar költségvetés elfogadásra került, ott konkrétan egyébként  200  millió 
forinttal a magyar kormány, a magyar állam is támogatja a józsefvárosi óvodáknak a felújítását, 
a Bláthy Ottó utcai óvodának a homlokzat felújítása, valószínűleg ebből fog megvalósulni, az 
összes többit egyébként az Önkoiiiiányzat idén nyáron be is fejezi, illetve megcsinálja.  Ha  már 
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szolgáltatásoknál tartunk, akkor mégis csak mi voltunk azok, akik egyébként az elmúlt évben 
ingyen biztosítjuk a tisztasági csomagot - ide figyeljen Képviselő úr, mert Önnek mondom, el 
tudja mondani, majd a szavazóinak -, mi voltunk azok, akik egyébként ingyenes úszásoktatást 
indítottunk, mi vagyunk azok, akik egyébként ingyenesen visszük színházba gyerekeket és 
most csak az óvodáról beszélek, mert ugye ez az előterjesztési téma és még számtalan ilyen 
dolgot tudnék mondani. Én azt gondolom, hogy amit a Képviselő úr mond, az egyszerűen 
hazugság, az hazugság,  de  majd eldöntik a józsefvárosi családok októberben, ezt tudom 
mondani erre. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Pintér Attila 
Bocsánatot kérek, csak nekem itt, hogy  Pride  hónap van, az jutott eszembe, hogy hát azért 
tisztelt Képviselő úr,  de  a melegházasság és a  Pride  felvonulás sem segíti elő a gyerekek 
születését. Köszönöm szépen! 

dr. Sára Botond 
Nem beszélve a babaváró csomagról, ez mind Józsefváros, iskolakezdési támogatás stb. 
kedvezményről, ezt mind józsefvárosi önkormányzati intézkedés, tehát én azt gondolom, hogy 
eszközeink és lehetőségeikhez mérten ezt mind mi vezettünk be, tehát korábban ilyen nem volt, 
nem létezett, és ameddig rajtam múlik és rám bízzák a jövőben is ezt a várost az itt élők, akkor 
további ötleteim vannak, csak ehhez rendbe kellett például tenni a gazdasági hátterét is ennek a 
kerületnek és az adósságot visszafizetni, amit az Ön gondolkodói elődjei hagytak itt. Nem 
biztos, hogy  ha  ebbe a versenybe belemegyünk, nem biztos, hogy a Képviselő úr fog jobban, 
ami a kerületet illeti, nem biztos, hogy jobban kijön ebből az ügyből. Parancsoljon Képviselő 
úr!  De  még van mondanivalója... 

dr. Erőss Gábor 
Mivel őszintének gondolom szándékukat arra, hogy a gyerekszám ne csökkenjen, és látva, 
viszont az adatokat, hogy csökken, ezért bátorkodtam én is - már ez a szó már sokadszorra 
visszajön -, szóval bátorkodtam én is felhívni a figyelmüket arra, hogy miért fulladt kudarcba az 
összes próbálkozás. Hogyha létbizonytalanságban tartanak embereket és családokat, akkor 
bármennyi milliárdot költenek a felső-, középosztály adókedvezményeire, kevés gyerek fog 
születni. Én erről beszélek, tehát, hogy  ha  elveszik egyik napról a másikra a nyugdíj 
megtakarításokat, akkor létbizonytalanságot teremtenek, hogyha gyerekvállalás előtt álló fiatal 
családok azt látják, hogy az idős szülőket vagy nagyszülőket netán beviszik a kórházba, és 
nines  aki kezelje őket, akkor létbizonytalanságot teremtenek, hogyha mindenféle narancssárga 
táskás emberek megjelennek vállalkozók - mert azért néztem előbb hátra egyébként, hogy itt 
van-e még a vállalkozók képviselője - és megfenyegetik őket, hogy vagy erővel veszik el a 
cégüket vagy pedig ugye megveszik áron alul és a vállalkozásokat is ellehetetlenítik és 
létbizonytalanságot teremtenek, akkor bizony ezzel mind csökkentik a gyermekvállalási 
kedvet. És igen valóban véleményt mondott a kerület is erről,  40,5  % támogatta a Kocsis Máté 
fémjelezte programot és majd közel  60%,  pedig ellene szavazott. Majdnem másfélszer annyian 
vannak itt a kerületben is, akik ellenzik azt, hogy az emberek, hogy a vállalkozóktól elvegyék 
(Hangjelzés) a vagyonukat, a cégüket, akik ellenzik, hogy a nyugdíj megtakarításukat 
elvegyék, akik ellenzik, hogy stadionokat építsenek kórházak helyett. 

dr. Sara Botond 
Én úgy emlékszem, hogy a Kocsis Máté az országgyűlési képviselőnk, mintha ő nyerte volna 
meg az országgyűlési választást. Én nem tudok mást, mert én vele szoktam egyeztetni és segíti 
a kerület ügyeit egyébként a maga területén, legyen ez akár törvénymódosítás vagy akár a 
magyar költségvetésből nyújtott támogatás. Egyébként van még egy képviselője 
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Józsefvárosnak,  de  róla nem nagyon hallottam még, hogy bármiben is segítséget adott volna. 
Úgyhogy választásról csak ennyi, a 2018-as országgyűlési választáson az elődöm, Kocsis Máté 
nyerte meg ezt a választást. Azt nem értem, hogy szerintem tök jó ügyekről beszélünk, a város 
épül, a nevelési szinten is szerintem,  de  majd nyilván eldöntik az itt élők októberben. Azt nem 
értem, hogy ezek a kirohanásokkal a Képviselő úr kit akar hülyére venni? Vagdalózik itt 
jobbra-balra stb.,  ha  bármit tud a kerületben, ami aggályos esetleg, azt mondja el, nem úgy, 
ahogy szokták, most olvasgatom az ... teljesen féle magyaráznak jó ügyeket. Ezt a Káptalant is 
próbáltak belőle valamit kihozni, gyakorlatilag  2,2  milliárdból a legkorszerűbb sporttábor fog 
létrejönni, amit csak a józsefvárosiak tudnak használni. Ebből sem értettem, hogy  mit  akartak 
ebből kihozni? Hazudnak és össze-vissza félremagyaráznak dolgokat, amik egyébként 
önmagában jók és a józsefvárosiak csak nyerhetnek belőle. Vörös Tamás képviselő  fir,  tessék! 

Vörös Tamás 
Nagyon röviden már, mert Erőss  Gabor  képviselő úr hozzászólását mondjuk azt, hogy nagyon 
távolról súrolta a napirendi pont eredeti témáját,  de  ezt megszoktuk. Úgyhogy én is csak egy 
nagyon röviden annyit tennék hozzá, hogy amellett, hogy a gyerekszám Magyarországon nem 
csökkent, hanem hogyha az elmúlt  10  eves tendenciákat nézzük, akkor sokat nőtt, arról nem is 
beszélve, hogy az Önök szakértelmét már ismerjük ezen a területen, hiszen  40  éve kevesebb 
gyerek születik Magyarországon, mint amennyien megszületnek, és most először volt pozitív 
tendencia ebben a kérdésben. Másrészről meg ezeket a kérdéseket Önnek szociológusként 
ennek tudnia kell, nem  1-2  év alatt kell ezeknek a hatását lemérni, hanem évtizedek alatt. Arról 
a logikai bukfencről már tényleg ne beszéljünk, hogy az Ön logikája alapján az egészségügy és 
az oktatás mondjuk Közép-Afrikában ezek szerint sokkal  jobb,  mint Norvégiában, meg 
Svájcban, hiszen ott sokkal több gyerek születik, tehát nyilvánvalóan ezzel van összefüggésben 
ez a kérdés és nem mással. Kétségkívül az Önök szakértelmére az ország hát támaszkodhat,  de 
szerencsére nem teszi. Köszönöm szépen! 

dr. Sára Botond 
A  vitát lezárom. Egyébként most Képviselő úr is utalt, mi azért elsősorban azt szeretnénk,  ha 
magyar gyerekek születnének. Önök meg azt szeretnék,  ha  teljesen mindegy, hogy ki, honnan, 
milyen kultúrájú, ami óriási biztonsági kockázat, ezt Önök is tudják, csak nem mondhatnak 
mást, és az, amit a Gyurcsány kormány  10  év alatt tönkretett, mindent elvett, azt gyakorlatilag 
2010.  óta próbálja a jelenlegi magyar kormány helyreállítani. Szerintem ebben pozitív 
tendencia van. Nem tudom, hogy kit akar meggyőzni arról a Képviselő úr, hogy most melyik 
családpolitika jobb, ezt mindenki el fogja dönteni otthon. Szavazzunk a  2  pontból álló 
határozatról, minősített szótöbbség szükséges hozzá. Kérem, szavazzanak! 

14  igen,  1  tartózkodással elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
112/2019.  (VII.04.) 14  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1)  a  2019/2020.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartásában működő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára 
vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 
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Óvodák Csoportok száma 
2019/2020-ban 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 
2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 4 
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  TÁ-TI-KA  Tagóvodája 5 
12 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 
13 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 
összesen: 61 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  1. 

2)  a./ a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát  4,5  álláshellyel csökkenti, így az engedélyzett 
álláshelyek számát  272,5  álláshelyben —  155,0  álláshely pedagógus  (1  igazgató,  3 
igazgató-helyettes,  12  tagóvoda-vezető,  122  óvodapedagógus,  13  fejlesztő pedagógus, I 
logopédus,  3  gyógypedagógus),  102,5  álláshely nevelőmunkát segítő  (13,0  álláshely 
óvodatitkár,  65,0  álláshely dajka,  24,5  álláshely pedagógiai asszisztens) és  15  egyéb  (5 
álláshely adminisztratív ügyintéző,  10  álláshely általános munkás) - határozza meg  2019. 
augusztus  01.  napjától. 

b./  a Napraforgó Egyesített Óvoda  72100-17  cím — kötelező feladat - bevételi finanszírozási 
működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 
számlán történő jóváírása előirányzatát  4.751,0  e Ft-tal, - önként vállalt feladat - 
előirányzatát  263,0  e Ft-tal; ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás/törvényi 
illetmények —kötelező feladat - előirányzatát  3.976  e Ft-tal, személyi juttatás/béren kívüli 
juttatás önként vállalt feladat - előirányzatát  195,0  e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó — kötelező feladat - előirányzatát  775,0  e Ft-tal, önként vállalt 
feladat — előirányzatát  68,0  e Ft-tal csökkenti  2019.  szeptember 1-jétől  4,5  álláshely 
elvonása címén. 

c./  az Önkormányzat kiadás  11108-02  cím — kötelező feladat - működési finanszírozási 
kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 
előirányzatáról  4.751  e Ft-ot, önként vállalt feladat előirányzatáról  263  e  Ft-ot—
átcsoportosít a kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az általános 
tartalék — kötelező feladat — előirányzatára. 

d./  felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál, valamint 
a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye 
figyelembe. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  al-c./  pontok esetében:  2019.  július  4., d./  pont esetében: a költségvetési rendelet 
következő módosítása. 

Napirend  6/2.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító 
Okiratának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására, 
polgármesteri előterjesztés, a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom. Vitáját lezárom 
2  pontból álló határozatról kell döntenünk, minősített szótöbbség kell hozzá. Kérem, 
szavazzanak! 

15  igen szavazattal elfogadta a Testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  15  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
113/2019.  (VII.04.) 15  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratát módosító okiratot 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal, melyek a törzskönyvi bejegyzés napjától napján lépnek hatályba. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  04. 

2) felhatalmazza a polgármestert a határozat  1)  pontjában meghatározott alapító okiratot módosító 
dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának 
teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az 
alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — kérdésekben nem 
módosíthatj a. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15. 

A 113/2019.  (VII.04.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  7.  számú melléklete 
tartalmazza. 
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7.  Tájékoztatók 

Napirend  7/1.  pontja 
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Sara Botond 
Polgármesteri tájékoztató, a vitáját megnyitom, a vitáját lezárom. 

Ülésünk végén képviselők kérdéseket intézhetnek. Erőss Gábor, parancsoljon! 

dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm a szót! Szeretném itt is elismételni, amit a bizottsági ülésen mondtam, hogy a 
legutóbbi ülésen feltettem kérdést.  A  hivatalos határidő, válaszadási határidő még nem járt le, 
de  az nem azt jelenti, hogy ne válaszolhatnának, és ne tehetnének fel egy lépéseket, azzal 
kapcsolatosan, hogy csak az egyik példát mondjam, hogy milyen intézkedéseket tesz az 
Önkormányzat a hőhullám hatásainak és az egyre hosszabban tartó kánikula hatásainak 
mérséklése érdekében. Jó lenne hogyha, úgyis szeretnek kampányolni maguk mellett milyen 
nagyszerűek. Itt most egy lehetőség van, hogy például azok az idősemberek, akik szenvednek 
attól, hogy még reggelre is csak  25,  néha  27-28°C  hűl csak le a levegő, mert ugye ez a 
beton-rengeteg magába elraktározza a hőt, és ezt éjszaka adja le. Tehát hogy mik azok a konkrét 
intézkedések amiket tesznek, hogy ennek a hatásait mérsékeljék.  A  másik kérdésem, amit még 
nem tettem, fel az egy józsefvárosi lakos, egy elkeseredett lakos levele. Nagyon-nagyon 
hosszan leírja az elmúlt húszon valahány év kálváriáját, egyébként a Kálvária utcából - és ez 
nem egy szójáték -, egész elképesztő, tehát valóban régebben kezdődött, mint az Önök 
regnálása,  de  tény az, hogy (Háttérből beszéd hallatszik.) megnevezhetem szerintem az utcát 
vagy a házat legalább, Kálvária utca  10.  szám alatti lakosról van szó, aki egész elképesztő, hogy 
mi mindenen ment keresztül, akkor még kiskorú, most már egyetemista lányával együtt.  A 
lényege az egésznek az, hogy az Önkormányzat nem gondoskodik arról az önkormányzati 
bérházról, és a benne lakókról, a felújításokat elmulasztották, amikor segítséget kért akkor a 
szemébe nevettek, megpróbálták a lakókat (Hangjelzés) ellene uszítani, amikor panaszt tett 
akkor őt kezdték el piszkálni egészen elkép...A beszéd további része nem hallatszik. 

dr.  Sara  Botond 
Képviselő úr, az első kérdésére - nem dolgoztatjuk  a  Hivatalt, majd én megválaszolom  mind a 
kettőt -, várjuk azt  a  klímastratégiát, amit  a  Képviselő úr vállalt 2016-ban, hogy megír, azóta 
várjuk. Mert,  ha  sajátot terjesztünk elő, akkor az lesz, hogy miért nem vettük figyelembe  a 
Képviselő úr szempontját. Tehát várjuk... Ezt az egy dolgot vállalta magára az elmúlt  5  évben  a 
Képviselő úr, hogy ezt kidolgozza, azóta várjuk, hogy ebből mi  van,  vagy, hogy mi lesz, ez az 
egyik.  A  másik, hogy rövidtávon nyilvánvaló - egyébként ne bagatellizáljuk  el, a  Képviselő úr 
nagyon fontos dolgot említett valóban az időjárás  extrem,  azt gondolom, hogy akár az idősek 
számára, akár  a  családok számára, akár gyerekek számára vannak olyan önkormányzati terek, 
közösségi terek,  most  legyen ez időseknél nappali ellátás, legyen ez akár közösségi ház vagy 
bármi, amik egyébként komfortosak, klimatizáltak, stb. Tehát én javaslom azt, hogyha 
valakinél ez probléma, akkor ezeket vegye igénybe. Tehát szerintem vannak olyan helyek 
Józsefvárosban, ahová az  extrem  időjárás alatt  el  lehet menni,  es  egy értékes idő tartalmat  is el 
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lehet ott tölteni.  A  második felvetése, olvastam én is a levelet szombati nap folyamán, jövő 
héten én el fogok menni abba a házba. Van időpontom. Tehát meg fogom nézni mi történt. Leírt 
valamit a hölgy, ami  ha  valóban úgy van, az aggasztó. Jól mondta a Képviselő úr, ez  30  éve 
zajlik ez a folyamat.  El  fogok menni abba a házba, meg fogom nézni, hogy most mi a helyzet, 
mi történik. És  ha  kell fogunk hozni ott helyben olyan döntést is, amivel nem áltatja őt senki, 
meg az ott élőket, hogy most itt mi fog történni, meg mi nem, hanem hozunk döntést, és ami 
döntést hozunk az meg is fog valósulni. Szerintem ez az útja. Jakabfy Tamás képviselő úr, 
parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Én is az Erőss képviselő úr által említett szakszóval, klímaadaptáció kérdést 
szeretnék kérdezni, nem kell nekem írásban válaszolni erre, hanem azt szeretném kérni, hogy a 
lakosságnak válaszoljanak írásban és tegyenek közzé egy lakossági tájékoztatást arról, hogy 
extrém hőség esetén, ami még várható ezen a nyáron, mit javasolnak a lakosságnak hova tudnak 
menni, mit fogyasszanak, mit ne fogyasszanak. Mi nagyjából tudjuk, hogy mit kell tenni,  de  én 
szeretném kérni hivatalosan az Önkormányzat csatornáin is terjesszük, ugyanis most a június 
megint rekord meleg volt. Gyakorlatilag az van, hogy júniusban volt olyan hőség, ami 
augusztusban szokott, tehát augusztusban várhatóan nagyobb hőség lesz, mint ami 
augusztusban szokott. Úgyhogy várható, valószínűleg hőségriadó is lesz még bőven ezen a 
nyáron, úgyhogy én ezt szeretném szintén, ezt szeretném ráerősíteni, hogy tájékoztassuk a 
lakosságot már most. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Ha  jól értem arra hatalmaz fel, hogy írjak minden lakónak levelet, hogy hova mehet el extrém 
időben. Ezt fogom tenni. Minden lakónak fogok írni, hogy korosztálytól függően egyébként 
ilyen időjárás esetén hova tud... Egyébként ÁNTSZ-es feladat,  de  azt meg tudjuk tenni és 
ebben egyetértek a Képviselő úrral, hogy megtudjuk írni azt egyébként, hogy milyen 
önkormányzati intézmény vagy közösségi hely vagy bármi áll rendelkezésre annak, aki 
egyébként olyan helyen él most, ami esetleg nem hűvös stb. Tehát fogok küldeni minden 
lakónak egy levelet, ezt fogom tenni.  Pinter  Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Pintér Attila 
Köszönöm szépen a szót! Két témát hoztam. Az egyik a hőhullámmal kapcsolatos lenne és még 
hozzá az, hogy itt Budapesten ugye a  BKV  megállók döntő többsége az tulajdonképpen teljesen 
árnyékolatlan és ebben a hőségben várakozni a tulajdonképpen ezen a forró aszfalton vagy akár 
ezen a forró térkövön hát nagyon-nagyon megterhelő szerintem fiatalabb, idősebb szervezetre 
is. Tehát csak egy javaslat lenne, hogy város tervezés során talán lehetne arra figyelni, hogy 
lehet fát is ültetni,  de  az lassan nő meg és hát sok idő múlva lesz árnyék, hogy valami féle 
árnyékolást tenni a megállók környékére, mert a jelenlegi  BKV  megállókban ez az esővédő ami 
van, az egyrészről csak kis területű, másrészről ez többsége üveggel fedett, tehát ami alatt ugye 
semmivel sem kellemesebb, mint azon kívül, tehát ez egy ilyen javaslat, amit talán 
megfontolnak.  A  másik pedig az azzal kapcsolatos, hogy hát sajnálatosan bizonyos elemek 
júliust kikiáltották önkényesen  Pride  hónapnak és most már nem elégednek meg azzal, hogy a 
szexuális aberráltak és deviánsok felvonulnak júliusban, hanem most már egy egész hónapot 
szentelnek az általuk felvilágosításnak,  de  véleményem szerint mondjuk így: a káros, aberrált 
propagandájuk terjesztésére fordítanak. Különböző helyszíneken, így például Józsefváros 
vendéglátó egységeibe is, például egyik véleményem szerint legveszélyesebb rendezvényük 
került megrendezésre, amikor, ahol itt a Szabó Ervin téren volt...(Hangjelzés.) Majd 
folytatom... Akkor fejezzem be? Tehát itt a Szabó Ervin téren volt egy vendéglátó... Tüntettek 
is ellene, és ez még hozzá arról szólt, hogy LMBTQ személyek az iskolában, tehát 
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tulajdonképpen ők már a gyermekeknek szánt propaganda-anyagokat vetítették, és azt tervezik, 
hogy hogyan tervezik ezt a propagandájuk terjesztését az iskolákban, hogy ezzel megfertőzzék 
a gyermekeket. Tehát ez egyébként nem egy alaptalan aggodalom, mert tessék nyugati 
híradásokat figyelni, ahol már ez genderelmélet mélyen beszivárgott a társadalomba, tehát 
elfordul olyan, hogy iskoláskorú gyerekek transzvesztitaként lépnek fel homoszexuális bárban 
vagy akár óvodáskorú gyerekeket a születési nemükkel ellentétesen nevelhetnek a szüleik. 
Tehát ez már a valóság nyugaton és én azt gondolom, hogy egyébként miután a Parlamentben is 
felszólaltak az ügyben, hogy tiltsák be a  Pride  felvonulást, ugye, hogy minimum az elvárható 
szerintem, hogy ilyen jellegű rendezvényt tart valaki, valahol egy nyilvános helyen, én nem 
tartom túlzónak, hogy akár ezt a helyet be lehessen záratni,  de  a minimum, ami elvárható, hogy 
legalább közterület használati engedélyt az ilyen hely ne kapjon többet. Köszönöm szépen! 

dr. Sára Botond 
Ez a...  Most  próbáltam kibogozni, hogy hol találkozik ez, amit a mond a Képviselő úr az 
Önkormányzattal, ez maximum a közterület használatnál,  de  ugye ami a kerületi, arról van egy 
bizottságunk, amelyik dönt, hát ezt majd Önökre bízom, és van a fővárosi, ott meg a Főváros 
De  mi a javaslat, tehát nincs kérés, kérdés? Nincs, nem kell válasz, csak egy javaslat volt. Oké. 
Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm! Akkor erre is reagálnék,  de  csak egy vicces megjegyzéssel, hogy ez is egy fajta 
coming out  volt akkor a Képviselő úr rászánta magát, hogy a belépjen a Fidesz szatellit pártjába, 
a Mi Hazánkba  es  azért folytatja ezt a... már hogy feléledt, hogy hónapokig a szavát se 
hallottuk és most hirtelen elkezdi nyomatni ezt a Mi Hazánk propagandát,  de coming out, 
szuper.  A  következő, amire válaszolnék, Hivataltól egy elég lehangoló választ, ami alapján 
belekötöttek szinte mindenbe, tény, hogy ez elvette a kedvem attól, hogy tovább folytassam, 
nyílván most lesz egy választás  es  utána, majd remélem, hogy meg is lehet valósítani.  Ami 
pedig ebből egyáltalán a mostani testületi erőviszonyok mellett lehetséges volt vagy 
lehetségesnek látszott, azt mindig fel is vetettem, úgyhogy elég sok van témában, vitáztunk már 
egymással, ami a zöld kérdést és a közelgő klíma vagy már itt lévő klíma-katasztrófát illeti. 
Végül,  de  nem utolsó sorban,  ha  már a zöld téma, és ebben egyébként egyet értek Pintér 
Attilával, tényleg teljesen abszurd, hogy külön ilyen  „mini"  üvegházhatásokat hozunk létre 
ezekben a megállókban, tehát ez teljesen elképesztő. Tehát nem elég, hogy  60°C  van a betonon 
amúgy is, még  80°C-ot csinálunk a megállóban,  de  ezt most nem fogják tudni megcsinálni 
egyből, amit megcsinálhatnának ahelyett, hogy levelet írnak, az is hasznos lehet, amennyiben 
egy zöldszámot működésbe léptetnek, hogy azok az idős emberek, akik mondjuk nem tudnak 
elsétálni a  300  méterre lévő (Hangjelzés) klimatizált helyiségbe,  de  segítségre van szükségük, 
hogy feltudjanak hívni valakit. Ezt például meg tudnák tenni, vagy meg tudnák tenni azt...  A 
hozzászólás többi része nem hallható. 

dr. Sára Botond 
Igen, Képviselő úr. 

dr. Erőss Gábor 
Hadd fejezzem be! 

dr. Sára Botond 
Ja, azt hittem kész,  de  akkor tessék, parancsoljon! 
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dr. Sár 
polga 

Kmf. 

anada-Rimán diia 
jegyző 

oigärlee 

Sol  osi 
Szervezési és Kép 

A  jegyzőkönyvet sz 

dr. Erőss Gábor 
Amit meg tudnának tenni, tehát az, hogy azoknak segítséget nyújtanak, akik nem tudnak 
elsétálni egy klimatizált helyiségig, egyrészt, és hogy mondják azt is, hogy ezt hogyan tudják 
megkapni, mert tényleg jellemzően olyan idősebb emberekről beszélünk, akik mondjuk egy lift 
nélküli házból  40°C-ban  nem életszerű, hogy majd valahová elmennek. És amit tényleg meg 
tudnának csinálni és mindenkivel segítenének, mindenkin segítenének az pedig az, hogy a 
lehető leggyakrabban és a lehető legtöbbet, nyílván a megfelelő napszakban, locsolnák az 
utakat és a járdákat, és ez igenis érezhetően és hatásosan csökkenti. Csodákra nem képes,  de 
hatásosan csökkenti ezt a lokális hősziget-hatást. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Igen Képviselő úr. Tehát mi locsoljuk a járdákat,  de  társasházaknak kell,  de  egyébként mi 
locsoljuk a járdákat.  De  egyébként én egyet értek.  Most  azt néztem és minden tiszteletem, ma 
reggel  4-5  oktatási intézménynél, ahol egyébként nincs is oktatás, mert most nyári szünet van, 
de  ott a gondnokok mindenhol fellocsolták a járdát. Tehát valóban a Képviselő úrnak teljesen 
igaza van abban, hogyha mindenki fellocsolja, amiről beszéltünk pont a Testület elején,  ha 
mindenki elvégzi a saját feladatát, a társasházak, az üzlettulajdonosok stb. mindenki fellocsolja 
a járdát, mert egyébként a Józsefvárosi Önkormányzat takarítógépei olyan járdákat takarítanak, 
amit nem a Józsefvárosi Önkormányzatnak kellene,  de  tenitészetesen,  ha  nincs takarítva, kit 
vesznek elő?  A  polgármestert. Tehát mi takarítjuk, sőt locsoljuk is,  de  azért itt ráfűznék még 
egy szálat, tehát,  ha  mindenki elvégezne feladatot, akkor fel lenne locsolva minden reggel 
egyébként Józsefvárosban, minden járda. És egyébként ez valóban segítene a helyzeten. 
Egyébként Képviselő úr teljesen igaza van. Az ellenzéki képviselőknek nagyon jó pihenést 
kívánok, a sajátjainknak pedig jó munkát a nyárra.  10  óra  43  perckor bezárom az ülést! 

A  jegyzőkönyv az Mötv-len foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület  2019. 
július 4-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

Vaó Beata 
Szervezési és Képviselői Iroda — ügyintéző 

Képviselő-testület legyzőkönvvének melléklete:  
Jelenléti  iv,  meghívó, előterjesztések, Mvoksból kivett adatokból szavazási lista 
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