
JEGYZOKONYV

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
2021. oktober 28-an (csiitortbk) 9.00 dratdl

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emeiet 300-as targyaldjaban megtartott 4. rendes NYILT 
iilesenek folytatasarol

Jelen vannak:
Piko Andras, dr. Erdss Gabor, Szili-Darok Ildiko, Radai Daniel, Camara-Bereczki Ferenc Miklos, 
Czegledy Adam, Hermann Gyorgy, Dr. Juharos Robert, Konczol David, Satly Balazs, Stettner 
Istvan, Szarvas Koppany Bendeguz, dr. Szilagyi Demeter, Veres Gabor, Voros Tamas

valamint a jelenlevo meghivottak:
dr. Sajtos Csilla - jegyzo, dr. Vorbs Szilvia - aljegyzo, Kiss Imre Zoltan - Jegyzoi Kabinet 
vezetoje, Czira Eva - Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje, Hdrich Szilvia - gazdasagi 
vezeto, dr. Bojsza Krisztina - Jogi Iroda irodavezetoje, Varadi Zsanett - Belso Ellenorzesi Iroda 
munkatarsa, Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi 
es Penziigyi Ugyosztaly vezetoje, Peterffy Marton - Varosepiteszeti Iroda munkatarsa, Bednar 
Janos - Igazgatasi Iroda vezetd-helyettese, Nemes Gabor Istvan - Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje, Bajusz Ferenc - Kozteriilet- 
feliigyeleti Ugyosztaly vezetoje Macsai Erzsebet - Kozteriilet-feliigyeleti Ugyosztaly vezeto- 
helyettese, dr. Kiss Eva - Jogi Iroda munkatarsa, Kovacs Otto - JGK Zrt. igazgatosagi elndke, 
Sztanek Endre - JGK Zrt. Varosiizemeltetesi igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. 
Vagyongazdalkodasi igazgato, Lang Gaborne - JGK Zrt. gazdasagi igazgato, Sarkany Csilla - 
Rev8 Zrt. vezerigazgato, Csete Zoltan - Rev8 Zrt. projekt menedzsere, Lenkey Petrosz - a Gorog 
Nemzetisegi Onkormanyzat elnoke, Dr. Varga Szilvia -jogasz, kiilso szakerto, Hdrich es Varga 
Ugyvedi Iroda, Dr. Horich Ferenc - jogasz, kiilso szakerto, Hdrich es Varga Ugyvedi Iroda, Soos 
Gbrgy, Mezo Agnes

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Budapest Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2021-es 4. 
evi rendes, 4. rendes iilesenek folytatasat megnyitom. Zart iilest tartunk, merthogy az a napirendi 
pont, amelynel felbeszakadt, illetve sziinetet kellett elrendelni, azt zart iilesben targyaltuk. 
Tavolmaradasat jelentette Santha Peterne kepviseld asszony, Egry Attila kepviseld ur es Dr. 
Ferencz Orsolya kepviseld asszony. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy a hatarozatkepesseg 
megallapitasa erdekeben kapcsoljak be a szavazogepiiket. Megallapitom, hogy jelen van 14 fo.

AZ ULES A TOVABBIAKBAN ZART ULES KERETEBEN FOLYTATODIK A 3.
NAPIRENDI PONT MEGTARGYALASAVAL

Piko Andras
A 4. napirendi pontunkat 2021. oktober 21-en megtargyaltuk, 5. napirendi pontunk a 
Kozmeghallgatas volt. Ennek alapjan a tovabbi elfogadott napirendi pontok szamozasa mindig 
eggyel valtozik.
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Napirend 6. pontja
Javasiat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi 
koltsegveteseit erinto dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Az 5. napirendi pontunk a kozmeghallgatas volt, ennek alapjan a tovabbi elfogadott napirendi 
pontok szamozasa mindig eggyel valtozik, tehat a 6. napirendi pont targyalasa kovetkezik „Javaslat 
a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto 
dontesek meghozatalara”. A kozvetitest nezo jozsefvarosiak szamara mondom, hogy az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo zoldfeliiletek, fak, fasorok apoIasi es fenntartasi, valamint az 
utpalyat, jardaszakaszok hozzatartozo utszegelyek javitasi, felujitasi munkaihoz kapcsoloddan a 
folyamatos feladatellatas erdekeben kozbeszerzesi eljarasok kiirasa sziikseges. 2021. ev soran a 
szerzodeses idoszakra vonatkozo teljes penztigyi fedezetet biztositani sziikseges. Ennek 
megfeleloen a 2022-2025. evi koltsegvetesek terhere elozetesen kotelezettseget kell vallalni. Az 
eloterjesztest a Penztigyi, Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat 
megnyitom, nines szobeli kiegeszitesem, es megadom a szot jegyzoasszonynak, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Ennel az eloterjesztesnel a hatarozati javaslatban, a szamaban a datum 
megjelolese az X. 28.-ra valtozik.

Piko Andras
Koszonom szepen! Vdros Tamas kepviselo ur, iigyrendi javaslat, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Szeretnem kemi, hogy szavazzunk arrol, hogy az elozo napirendi pontot, 
amely a JKN belso ellenorzeserol szolt, ismetelten tiizze napirendre a Kepviselo-testiilet, tekintettel 
arra, hogy azt a korabban zart iilesen kezelte. A belso ellenorzesi anyagot megismerve kidertilt, 
hogy szamos torvenytelenseg zajlott le a cegen beliil, eppen ezert joga van ezt megismemie 
nyilvanossagnak. A korabbi napirendi pontnal polgarmester ur a pozicional, a poziciojaval 
visszaelve, jegyzoasszonnyal vallt-vallnak vetve torvenytelen eszkozokkel lehetetlenitette el, hogy a 
kozvelemeny megismerhesse, milyen sulyos dolgok tortentek az Onkormanyzat cegenel. 
Szeretnem, hogyha ezt a hibat ki tudnak kiiszobolni ugy, hogy a Kepviselo-testiilet dontene arrol, 
hogy ismetelten megnyitjuk a vitat, es megfeleloen anonimizalt formaban nyilvanossagra hozzuk a 
JKN Zrt. belso ellenori jelenteset, koszonom!

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet, mivel az eloterjesztes arra iranyul, hogy uj napirendi pontkent vegyiik 
fol, uj napirendi vagy nyissuk ki ezt a vitat, ezt nem tamogatom semmifelekeppen. Egy rovid sziinet 
erejeig szeretnem kerdezni, hogy tarthatunk-e rola ujra szavazast. Jo, vita nelkiil szavaz rola,
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iigyrendi javaslatrol a Testiilet, nem tamogatom. Kerem, szavazzunk most. 10 nem, 3 igen 
szavazattal az iigyrendi javaslatot elutasitottuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
583/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 10 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy nem fogadja el Voros Tamas iigyrendi javaslatdt, mely szerint a 
Kepviseld-testulet szavazzon arrol, hogy az elozd napirendi pontol, amely a JKN belso 
ellenorzeserol szolt, ismetelten tuzze napirendre a Kepviseld-testulet, es megfeleloen anonimizdlt 
formaban hozza nyilvctnossdgra a JKN Zrt. belso ellenori jelenteset, tekintettel arra, hogy azt a 
kordbban zdrt ulesen kezelte, a belso ellendrzesi anyagot megismerve azonban kideriilt, hogy 
szdmos torvenytelenseg zajlott le a cegen belill, amit joga van megismernie a nyilvanossagnak.

Piko Audras
Kepviseldi kerdesek kovetkeznek. Nem latok kepviseldi kerdeseket, ezert a kepviseldi kerdeseket 
lezarom. Kepviselocsoportok vezetoinek adorn meg a hozzaszolast. Lezartam a kerdeseket.

(Voros Tamas a hdtterben beszel, nem erthetd)

Piko Audras
Szilagyi Demeter kepviseld ur kerdese kovetkezik, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Szeretnem azt megkerdezni, hogy a, a, azokat a plusz 
vagy fedezetbiztositasok, amikrol most itt donteni fogunk, azok mi alapjan keriiltek 
meghatarozasra. Szeretnem kerdezni azt, hogy ezek biztositjak-e egyebkent a sziikseges jelenletet 
es a sziikseges mertekii varosiizemeltetesi feladatokat. Szeretnem azt megkerdezni, hogy mi 
sztikseg van arra, hogy errol ilyen formaban dontsiink egyebkent, hogy evekre elore meg van, meg 
van hatarozva. Tehat, hogy ez miert, ez technikai jellegu kerdeshez a reszemrol, hogy ez a korabbi 
evek, korabbi alkalommal is fdltettem ugyanezt a kerdest, nem kaptam ra egyertelmu valaszt, hogy 
mi sziikseg van arra, hogy errol ilyen formaban dontsiink? Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi kerdesek? Kerdesek nincsenek, akkor lezarom a kerdeseket. Nem 
tudom, kitol varhatok valaszt erre. Koltsegvetesi, Penziigyi Bizottsag elndke, Gazdalkodasi 
Ugyosztaly? Gazdalkodasi Ugyosztaly, Borbas Gabriella, parancsoljon! Jo, akkor dontsiik el, Satly 
Balazs bizottsagi elnok ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Kozbeszerzest terveziink kiimi ezekben a temakban, es a 
kozbeszerzeshez fedezetet kell biztositani, azokra van az elozetes kotelezettsegvallalas.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy ehhez van-e kiegeszitenivalo. Nincsen kiegeszites, koszonom 
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szepen! Frakciovezetoi hozzaszolas. (Szildgyi Demeter beszel a hatterben, nem hallhato) 
Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje? Parancsoljon!

Borbas Gabriella
Koszonom szepen! Ugye, 2 kozbeszerzesrol van szo, eddig is mind a kettot 3 eves keretszerzodes 
kereteben oldottuk meg. Az egyik a kerteszeti munkalatok, a masik pedig a jardafelujitas. Es akkor 
az a kerdes, hogy mi alapjan keriiltek ezek az osszegek megallapitasra. A kerteszet eseten becsult 
erteket kalkulaltunk tehat ara, eldzetes arajanlatokat kert be a JGK kerteszeti cegektol, es ugy 
kalkulaltuk ezeket az osszegeket. A, a, a jardafelujitasnal pedig szinten hasonloan, az eddigi evek, 
az eddigi evekben felmeriilt jarda-felujitasi munkalatok alapjan kalkulaltuk, hogy varhatoan mennyi 
jarda-felujitasi munka lesz a kovetkezo 3 evben. Ezek az osszegek szolgalnak a 2 kiirando, kiirasra 
kertilo kozbeszerzesi keretszerzodes alapjaul.

Piko Andras
Koszonom szepen a valaszt! Szilagyi Demeter kepviselo umak iigyrendi javaslata van. Mi az 
iigyrendi javaslat? Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Tekintettel arra, hogy a, az eltitkolt JKN-es belso ellendrzesben is szamtalan 
olyan pont volt, amikor indikativ arajanlatokrol volt szo, es, es, hogy, hogy mondjam, azert hagyott 
kivannivalot maga utan. Szerencsesnek tartanam, hogyha az anyagban latnank ezeket az indikativ 
arajanlatokat, hogy mire alapozzuk ezeket a kolteseket. Tehat amennyiben azt mondjak, hogy a 
Kepviselo-testuletnek nincsen hataskore egy belso ellenorzesi jelentest ilyen forman megismerni, 
akkor minden egyes alkalommal, amikor ezt a hataskoriinkben dontiink, akkor fogjuk kemi, hogy 
azokat a visszassagokat, az, azokat a gyanus es korrupciogyanus iigyeket, amiket letrehoztak a 
JKN-nel, akkor azokat minden egyes alkalommal megprobaljuk majd...

Piko Andras
Mi az iigyrendi javaslat?

dr. Szilagyi Demeter
Kerem szepen azt, hogy a, az indikativ arajanlatok kepezzek a szerzo.., az eldterjesztes mellekletet, 
koszonom!

Piko Andras
Satly Balazst bizottsagi elnok ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Szilagyi kepviselotarsamat szeretettel varjuk majd a 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag iilesere, amikor a kozbeszerzesi kiirasokrol fogunk donteni, es 
ott bemutatasra keriilnek az indikativ ajanlatok. Termeszetesen a koltseg, a kozbeszerzes becsult 
erteket jogszabalyoknak megfeleloen az indikativ ajanlatok alapjan hatarozza meg a kiiro.

Piko Andras
Koszonom szepen, haladunk! A kepviselocsoportok vezetoit kerdezem, hogy kivannak-e... Satly
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Balazs nem, Vords Tamas, parancsoljon! Nem volt javaslat. (Szildgyi Demeternek, aki a hatterbol 
kerdez) Nem volt javaslat, azt javasolja, hogy majd legyen, majd lesz, oke, parancsoljon! Tehat, 
hogy magyaran most alljunk le, es kepez, es hozzuk ide. Jo, nem tamogatom, kerem, szavazzunk az 
iigyrendi javaslatrol. 10 nem, 3 igen az iigyrendi javaslatot elutasltottuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 
584/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dbnt, hogy nem fogadja el dr. Szilagyi Demeter iigyrendi javaslatat, hogy 
tekintettel arra, hogy a belso ellenorzesben is szdmtalan olyan pont volt, amikor indikativ 
drajdnlatokrol volt szo. az indikativ drajanlatok kepezzek az eloterjesztes mellekletet, hogy a 
Kepviseld-testulet lathassa, hogy mire alapozzuk a kolteseket.

Piko Andras
Vords Tamas frakciovezeto ur, parancsoljon!

Vords Tamas
Koszonom szepen a szot! Izgalmas perceket eliink at. Eleve koszonom, hogy megkaptam a szot, 
inert ez a polgarmester ur demokracia-felfogasa es transzparencia iranti elkotelezodesenel mar, mar 
ennek is driilni kell. En azt gondolom, hogy a JKN-es visszassagok utan nemes egyszeruseggel 
visszautasitani azt, hogy milyen szamok, milyen ajanlatok alapoznak meg egy eldterjesztest, igen 
sokatmondo es beszedes dolog. Egyebkent abbol, Onok nem valaszoltak kepviseldtarsam kerdesere, 
ugyanis azt most vagy, vagy azt a kovetkeztetest kell levonni, hogy ezekben a, a tetelekben, amik 
szerepelnek, a jelenlegi hatarozatban levo szamok, ezek semmilyen modon nincsenek megalapozva. 
Tehat ezek igazabol leteznek, Onok kitalaltak, nincsenek indikativ ajanlatok, vagy ha vannak, akkor 
azt nem akarjak megmutatni a Kepviseld-testulet szamara. Tehat, hogy milyen, mi alapozza meg 
ezeket a szamokat. Egyebkent szeretnem jelezni, hogy tovabbra sem ertjiik a, magat az eljarast, 
inert a, adott eveknek a koltsegveteserol dbnteni fog, meghozza rendelet formajaban, a Kepviseld- 
testulet. Tehat igazabol tok mindegy, hogy most milyen szamokat allapitunk meg e tekintetben, itt 
alapvetoen majd az akkori koltsegvetes fogja a forrast biztositani. Nyilvan elozetes kotelezettseg- 
vallalashoz lehet, a Kepviseld-testulet hozzajarulhat, de hat akkor is a, a koltsegvetesnek ezt majd 
akkor tartalmaznia kell. Ezek, ezek, ezek nem, nem jelentik ugyanezt, tehat ez nem, a ketto az nem 
ugyanaz, hiszen nines mogotte kotelezettsegvallalas. Ez csak arrol szol, hogy hogyan kene 
megtervezni a koltsegvetest. Till sok ertelme nincsen, ez az egyik fele. A masik fele, hogy kideriil 
belole, hogy Onok semmit nem akamak kolteni a keriiletnek a fejlesztesere. Alapvetoen ezek a 
szamok, ezek nyilvanvaloan elegtelenek ahhoz, hogy latvanyos eredmenyeket lehessen elemi. No, 
plane, hogy ahhoz az ures igerethalmazhoz, amit Onok a valasztasi kampanyukban tettek, a, abbol 
bannit is meg lehessen valdsitani. Tehat kivancsian varjuk, hogy mikor kezdenek el dolgozni azon, 
amit az embereknek megigertek, abbol valamit megoldjanak. Hat, a transzparencia kerdese koreben 
mar latjuk, hogy az is egy hatalmas nagy lufi volt, hiszen Onok folyamatosan el akarjak titkolni 
azokat a visszassagokat, amelyek az Onkormanyzat gazdalkodasa soran keletkeznek. Anelkiil, hogy 
bannit hozzafiiznenk, hiszen errol szamos esetben tanubizonysagot tettiink. Mi szeretnenk azt, hogy 
azok a, az anyagok nyilvanossagra keriiljenek, igy az ehhez a testiileti napirendhez tartozd 
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hatterelemzesek es hatteranyagok is nyilvanosak es megismerhetdek legyenek. Onok ehhez sem 
jarulnak hozza. Alapvetoen ilyen atlathatatlan, kusza es zavaros gazdalkodasu idoszakot meg nem 
elt at ez az dnkormanyzat, mikozben evekre eldre dbntenek koltsegvetesi tetelekrol. Egeszen 
ertelmetlen dolog! Tehat szerintem itt is valami egeszen furcsa megfontolasok jatszanak szerepet. 
A, viszont elegtelenek az osszegek, tehat mi azt gondoljuk, hogy atszamolva a, a raforditott 
osszeget, ahhoz, hogy erdemben tudjunk fejleszteni, ezert modositani, modosito inditvannyal eliink, 
amelyet hogy tudjanak, mindenkeppen szeretnenek vagy szeressenek, vagy tudjanak ertelmezni, 
ezert irasban fogjuk atnyujtani az Onok szamara, nehogy tulzottan megterheld legyen 6 szamnak a, 
a modositasa. Ugyhogy ezt hamarosan el fogom, at fogom, el fogom Onokhoz juttatni, de azt, hogy 
az 1. ponthoz a fak, fasorok apoIasi, fenntartasi munkaja kozbesz. kiirashoz a 22-25. evi 
koltsegvetesben, 22-ben 331 es fel, 23-ban van 442, 24-ben szinten 442 es 25-ben 110 es fel millio 
forint netto arat javaslunk a utpalyak, jardaszakaszok, tehat 2-es napirendi pont javitasra, felujitasi 
munkai targyu kozbesz. eljarasnak a, az alapjakent pedig 22-ben 108-ra, 23-ban 240, 24-ben 240, 
2025-ben 60.000.000 forint netto osszeget javaslunk. Es szeretnenk kerni, hogy az elso 2 hatarozati 
pontban meghatarozott eldiranyzatokat az dnkormanyzat a 22-25 evi koltsegvetesebe torteno be, 
betervezesenel vegye figyelembe es ilyen modon jarjon el, koszonom szepen!

Pike Andras
Koszonom, mondanam, hogy szivesen megneztem volna a hatterszamitasokat, amelyek alapjan 
ezek a szamok kijottek, de ezen ne akadjunk fonn. Kepviseldi hozzaszolasok vannak-e? 
Amennyiben nincsenek, akkor a vitat, a napirend vitajat lezarom. Kernem szepen eloszor a 
modosito javaslatot. Tessek? Modosito javaslat? Tessek? Koszonom szepen! Itt van a modosito. Jo, 
akkor eloszor enol szavazunk, ugye? Nem, eloszor szerintem errol szavazni kell. Szavazas 
kovetkezik, elobb az elobb elhangzott... Veres Gabor kepviselo ur, iigyrendi javaslat. Mi lenne az? 
Parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! Elnezest kerek, en most nagyon fontosnak gondolom, hogy egy 
2 perces targyalasi sziinetet, legyen kedves, elrendelni, amit egy...

Piko Andras
Elrendeltem, 2 perc, 5 perc mulva talalkozunk.

Veres Gabor
Koszonom!

SZUNET 10.26-10.31
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Piko Andras
En ugy emlekszem, hogy lezartam a napirendi vitat, de hogyha nem... Igen akkor, akkor nines is, 
akkor szavazasnal... Tehat most a Voros Tamas kepviselo ur altal el, szoban eldterjesztett modosito 
javaslatrol fogunk szavazni. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy fololvassuk-e vagy pedig 
emlekeztek? Jo, akkor eloszor errol kerek szavazast. A modosito inditvanyt 11 nem es 3 igen 
szavazattal elutasitottuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
585/2021. (X. 28.) hatarozata

(3 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy nem fogadj a el Voros Tamas modosito javaslatdt, mely szerint 
az 1. ponthoz a fak, fasorok apolasi, fenntartasi munkaja kozbeszerzesi kiirdshoz a 2022-25. evi 
kbltsegvetesben, 2022-ben 331,5, 2023-ban van 442, 2024-ben szinten 442 es 2025-ben 110,5 millid 
forint netto bsszeg legyen eloirdnyozva, az utpdlyak, jdrdaszakaszok, tehat 2. pont javitasra, 
felujitdsi munkai targyu kozbeszerzesi eljdrdsnak az alapjakent pedig 2022-ben 108, 2023-ban 240, 
2024-ben 240, 2025-ben 60.000.000 forint netto bsszeg legyen eloirdnyozva. Az elso 2 ponthan 
meghatdrozott eloirdnyzatokat az Onkormanyzat a 2022-25. evi kbltsegveteseben keruljon 
hetervezesre es az Onkormanyzat ilyen mddon jarjon el.

Piko Andras
Most szavazas kovetkezik az Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto 
dontesek meghozatalarol szolo 3 pontbol allo hatarozati javaslatrol. Minositett tobbseg kell, kerem, 
szavazzunk. 14 igennel elfogadtuk. a hatarozati javaslatot, koszonom!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
586/2021. (X. 28.) hatarozata

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi 
koltsegveteseit erinto dontesek meghozataiaroD

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1. penziigyi fedezetet biztosit a „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata 
tulajdonaban allo zbldfeliiletek, fak es fasorok apolasi, fenntartasi munkai” targyu kozbeszerzesi 
eljaras kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegveteseiben, evenkenti bontasban az 
alabbi osszegekben:

2022-ben: 165 750 000 Ft + AFA,
2023-ban: 221 000 000 Ft + AFA,
2024-ben: 221 000 000 Ft + AFA, 
2025-ben: 55 250 000 Ft + AFA;

2. penziigyi fedezetet biztosit a ..Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata 
tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok es hozzatartozo utszegelyek javitasi, 
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felujitasi munkai” targyu kozbeszerzesi eljaras kiirasahoz az Onkormanyzat 2022-2025. evi 
koltsegveteseiben, evenkenti bontasban az alabbi bsszegekben:

2022-ben: 60 000 000 Ft + AFA,
2023-ban: 80 000 000 Ft + AFA,
2024-ben: 80 000 000 Ft + AFA,
2025-ben: 20 000 000 Ft + AFA;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1-2. hatarozati pontokban meghatarozott 
eloiranyzatoknak az Onkormanyzat 2022-2025. evi koltsegveteseibe torteno betervezeserol.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az onkormanyzat 2022. evi, es azt koveto targyevi kbltsegveteseinek jovahagyasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
koltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 7. pontja
Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamii modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 7. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a 2021 evi kozbeszerzesi terv 2. szamu 
modositasara”. A 2021. evi kozbeszerzesi tervet modositani szukseges, aminek okai: a tervben 
szereplo hataridok frissultek, a koltsegmegtakaritas es a hatekonyabb kivitelezes erdekeben ket, 
korabban onallo lakas-felujitasi kozbeszerzesi eljarast egy eljarasban celszeru kiirni, valamint uj 
kozbeszerzest kell kiirni a terfigyelo rendszer karbantartasi munkaira es a zold- es utfeluletek 
felujitasara. Az eloterjesztest a KPB megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. Szobeli 
eloterjesztesem nines, megadom a szot Sajtos Csilla jegyzo asszonynak, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Ahogy az elozo napirendnel is, itt is ugye a, az iilesnap miatt a hatarozati 
javaslatban a szamozasban a X. 21. 28-ra valtozik.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseloi kerdesek kovetkeznek, Szilagyi Demeter kepviselo urnak adorn meg 
a szot, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Az, hogy frissultek a, a hataridok, az azt jelenti, akkor 
mindegyik tolodott, ha jol ertem, tehat hogy nem sikeriilt ezeket az eljarasokat kiirni. Csak nem 
dertil ki az eloterjesztesbol, mert nem, nem, nem latszik, hogy mi valtozott pontosan. Szerencses 
lenne, ha egy olyan eloterjesztest kapnank, hogy lassuk, hogy mi modosult, mert igy most csak azt 
latjuk, hogy mi a modositott, hogy, hogy mi a, mi a, az elorehaladas azt ebbol a szempontbol nem 
tudjuk ertelmezni. De akkor azt kerem, hogy azt erositsek meg, hogy ami a modositas indoka a 
hataridok tekinteteben, az az, hogy ezek az eljarasok nem indultak el, es ha nem indultak el, akkor 
szeretnek tajekoztatast, hogy miert nem indultak el. Illetve, szeretnem kerdezni, hogy az uj 
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eljarassal valtozik-e az eljarasok darabszama, es ez noveli-e a kozbeszerzesi tanacsadonak fizetendo 
dijat. Van-e erre koltsegkerete az Onkormanyzatnak, milyen szerzodestink van, illetve hogy, illetve, 
hogy ez hogyan, tehat hogy ugye milyen forrasbol (gong) fogjak finanszirozni az eljarasoknak a 
lebonyolitasi dijat?

Piko Andras
Koszonom szepen! Megadom a szot Borbas Gabriellanak, a Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetojenek, 
parancsoljon!

Borbas Gabriella
Koszonom szepen! A, a frissiiles 2 dolgot j el ent. Egyreszt a, van, ahol van, igaza van kepviselo 
urnak, tehat van, ahol az eljaras az eredeti tervekhez kepest csiiszott. Mindjart elmondom, hogy 
melyek ezek. Van, ahol pedig az eredeti terveknek megfeleloen zajlott le, es most mar pontosan 
tudjuk, hogy a szerzodes teljesitesenek varhato idopontja az micsoda, es ezert az utolso oszlopot, 
ami egy ilyen honapra megadott oszlop, a, a tervben, azt pontositottuk azzal, hogy akkor tudjuk, 
hogy mikor zarul a szerzodes. A, kezdem az elejen. A lakasfelujitas, az tehat az 1. Ugye, 18 lakas 
felujitasa, amibol vannak cserelakasok, a Vig utca 35.-bdl kikbltoztetendo berloknek, illetve 
jovobeli palyazatos lakasok. Ez ugye elindult, ezt a KPB egy honappal ezelott targyalta, es varjuk 
be az ajanlatokat. A 2-es, 3-as kozbeszerzes, ami szinten lakasfelujitas, illetve hazfelujitas, epiilet- 
felujitas reszlegesen, ezek most fognak indulni a kbvetkezo honapban. Tehat itt mondom azt, hogy 
igen, ezek csusztak az eredeti tervhez kepest, mert eredetileg a 3. negyedevre terveztiik, es a 4. 
negyedev lesz belole. Osszevontan mondanam az EBP 2. eljarasokat, amiket a Kbltsegvetesi es 
Penziigyi Bizottsag nyomon kovet, es szinte folyamatosan bizottsagra megyiink veliik. Itt van, ahol 
csuszas van azert, mert nem erkezett megfelelo ajanlat, vannak, amelyek pedig hataridoben 
megvalosulnak. Tobbsege hataridoben megvalosul, ahol csuszas van ott is bele fogunk femi a 
rendelkezesre allo idokeretbe. Es a tobbi eljaras, az pedig olyan, ahol nincsen iddbeli valtozas, 
kiveve nyilvan azokat az eljarasokat, amik most ujkent keriilnek be, peldaul az elozd napirendi pont 
alapjan a kerteszet es a, a jarda-felujitas. A tobbinel nincsen valtozas. A kozbeszerzesi tanacsado 
dijara visszaterve: a kozbeszerzesi tanacsadot eljarasi, eljarasonkent fizetjiik, tehat igy van a 
szerzodese. Ertelemszeruen, hogyha uj eljarasokat inditunk, akkor a kozbeszerzesi tanacsado dija az 
ezzel az eljarassal novekszik, tehat hogy a szerzodes ugy van, hogy a kulonbozo tipusu 
kozbeszerzesi eljarasokhoz, unios, nemzeti, targyalasos stb., egy-egy dijtetel tartozik. Tehat az a 
kozbeszerzesi eljaras, amivel eddig nem kalkulaltunk, tehat ami most ujkent kerul bele a tervbe, az 
ertelemszeruen noveli a kozbeszerzesi tanacsadora forditott osszeget. Amik eddig is benne voltak a 
tervben, azokkal eddig is kalkulaltunk, fedezet a koltsegvetesben biztositott a, az ujonnan induld 
eljarasokra is.

Piko Andras
Koszonom szepen! A valaszt megadtam, ebbol az kovetkezik, hogy a kerdeseket lezartam, de nem 
voltam figyelmes. Ujabb kerdes lenne? Parancsoljon! Akkor meg kerdeseknel tartunk.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! A, mi, akkor pontosan milyen osszeggel novekszik a kozbeszerzesi 
tanacsadora forditott, a szerzodesbol mennyit fogunk lehivni a modositott Kozbeszerzesi terv 
alapjan? Tehat meg mivel novekszik ez a dij? Koszonom szepen!

9



Piko Andras
Koszonom, van-e mas kerdes? Amennyiben nines, most lezarom a kerdeseket, es megadom a szot. 
Amennyiben lehet, akkor valaszoljunk amennyiben nem, akkor irasban fogja megkapni kepviselo ur 
a valaszt. Koszonom! Hogy, hat, kerdezem a Borbas Gabriellat, hogy tudunk fejbol valaszolni, hogy 
fillerre mennyi.

Borbas Gabriella
Fejbol nem tudok valaszolni, hogyha kapok 5 percet, akkor kinyitom a szamitogepem, es 
megmondom, hogy melyik tipusu eljarasnak mi a dija, vagy pedig ezt leirjuk irasban osszevetve a 
multkori valaszunkkal tett. Tehat akkor kapott egy valaszt, hogy milyen eljarasokra mennyi keriilt 
eddig kifizetesre, es akkor transzparens lesz, bsszevethetd lesz azzal, hogy akkor az uj eljarasokra 
mennyit fogunk kifizetni meg.

Piko Andras
Koszonom, koszonom szepen! Amennyiben a valasz most a napirend vitaja alatt megadhato, akkor 
megadom Onnek a szot, amikor meglesz a valaszt. Szeretnem, hogyha folytatnank a napirend 
vitajat. Kepviselocsoportok vezetoit kerdezem, hogy van-e hozzafuznivalojuk, hozzaszolasuk. Satly 
Balazs kepviselo ur? Voros Tamas, parancsoljon!

Verbs Tamas
A, az Onkormanyzatnal a kbzbeszerzesek neuralgikus pontot jelentenek ujabban, az elmult 
idoszakban tobb botrany is volt, meg jelenleg is zajlik, ami beszerzesekkel, kbzbeszerzesekkel 
kapcsolatos. Azt is mondhatnam, hogy ennyi korrupciogyanus, mutyigyanus tigy nem volt az 
Onkormanyzatnal, mint amiota polgarmester ur atvette a hivatalat. Egyebkent azt is latjuk, hogy 
tbbb probalkozas volt, hogy valamilyen modon ezeket kordaban tartsak. Volt itt Kozbeszerzesi 
Iroda, hat, azt is lattuk, hogy milyen modon szerepelt le, mi lett a vege annak a, a tortenetnek is. Az 
is esufos kudarcot vallott. En csak azt nem ertem, hogy ezeket az iigyeket, mint egy ilyen, nem 
tudom, talyogot, miert nem nyitja meg polgarmester ur. A leheto legszerencsetlenebb modon 
probalja ezeket allandoan visszatuszkolni, meg eltussolni. En oszinten szolva, en ezt Onnek nem 
tanacsolom, es enszerintem On megvezetik, vagy egesz egyszeruen nem erti, hogy mi folyik On 
kbriil. Tehat peldaul az a fajta atlathatatlansag, ami peldaul az iment is ki, napvilagot latott, hogy 
egesz egyszeruen keptelenek valaszolni, vagy 15 napon beliil kivannak valaszolni prompt 
kepviseloi kerdesekre, amik szorosan osszefuggnek a, a napirendi ponttal, ez igen szomoru. En azt 
gondolom, hogy, hogy a legutobbi testiileti iilesen vagy lehet, hogy az azt megeldzoen, targyaltuk a 
kozbeszerzesi tanacsado dijazasat. Kozbeszerzesi tanacsadd dijazasa az rendkiviil magas, vagy 
legalabbis kiugroan magas volt az elmult idoszakhoz kepest, annak ellenere, hogy a kozbeszerzesi 
terv az semmifele kiilbnleges megnovekedett tigyszamot nem mutatott az elmult idoszaknal. Az 
elmult evek tapasztalatainal egy joval magasabb bsszeggel szamolhattunk, akkor erre nem kaptunk 
valaszt, es most is igazabol az deriilt ki, hogy alapvetoen semmifele extra beszerzesi cunami, 
mondjuk hatalmas unios penzeknek a felhasznalasa, mondjuk ennek a JKN jelentes fenyeben, ennek 
briilhetunk, hogy erre nem keriil most sor, inert annak is nyoma veszne. De azt latjuk, hogy semmi 
nem indokolja azt a fajta magas dijazast, amit szakertokent kifizetnek, es ne haragudjanak meg, 
nem tudom megallni, elottem van, amikor polgarmester ur a kampanyaban arrol beszel, hogy d nem 
fog tanacsadokat alkalmazni, mert a Hivatal az mindent megold. Elso kbrben behozta a 
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kozbeszerzesi tanacsadot a hivatalba. Hat, ugye, ez a menzabotranynal, iigyeben ismerjiik, hogy ott 
mi tortent, sulyos visszaelesekre deriilt feny, es a szereny, szegeny kozbeszerzesi tanacsadot azota 
mar nem latjuk az Onkormanyzat kotelekeben, se a Hivatal munkatarsakent, se mas modon, 
valamilyen oknal fogva. Egyebkent ezt nem tartom alapvetoen problemanak, azt inkabb, hogy a 
kovetkezteteseket nem vontak le. Most akkor megprobalkoznak azzal, hogy egy kiilso szereplovel 
dolgozzanak, ami szivtik joguk, bar nem ezt igertek, de ha ketsegkiviil butasagot csinaltak, azert az 
meg mindig jobb, hogy kompenzalnak es megprobalnak valamilyen modon ebbol kikecmeregni, de 
azert az mar nem jarja, hogy ezeknek, ezeknek a szereploknek a dijazasa olyan merteku, mint amit 
megismertunk, azt hiszem, 14.000.000 forintot koltott szeptember magassagaig az Onkormanyzat 
kozbeszerzesi tanacsadas cimen. De lehet, hogy 30-at. Tehat ez a lenyeg, hogy az eves, evi, igen, de 
attol fuggetleniil, csak kozben itt a szamokat pontositjuk, kiemelkedoen magas volt az elmult 
idoszakhoz vagy az elmult evekhez viszonyitva. Pedig aztan itt boseggel folytak fejlesztesek, ami 
az Onok idoszakara nem igazan mondhato el, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bemdeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Sok dolog van, amit nem szeretek, de a hangulatkeltes, a 
szajhoskodes az kiilonosen ilyen. Nem beszelni kell, meg dumalni mutyigyanus iigyletekrol, meg 
sejtetni. Az a helyzet, hogyha konstruktiv, komolyan veheto ellenzek ulne veliink szemben, akkor 
nem lenne az a helyzet, hogy mi ezert voltunk a rendorsegen bejelentest tenni emiatt, ok meg nem. 
Cselekedni kell, ha van valami gyanus dolog, akkor el lehet menni a rendorsegre, es kerni, hogy 
vizsgaljak ki. Mi ezt megtettiik.

Piko Andras
Hat, koszonom szepen, Juharos Robert kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Tisztelettel, semmit nem szeretnenk prejudikalni, de varhatoan nem nekiink lesz iteletiink a birosag 
reszerol a kozeljovoben. Ezt felreteve, azert azt vegiggondolhatjak, hogy azzal a feleldtlen 
kampanyhecc, amit Onok alkalmaztak a kampanyuk soran, ahol folyamatosan azzal bombaztak itt, 
ugye szemelyemben is erintett voltam az elozo vezetest, hogy mennyit koltottek tanacsadora, 
mikozben az Onok rovid regnalasa alatt a tanacsadoit dijak mar meghaladjak egyebkent a Fidesz- 
vezetes alatti tanacsadoi koitest. Lenyegesen, majd meg ki is fogjuk mutatni, hogy mennyivel, 
tobbszoros, tobbszoros lesz a szorzo, azzal a kiilonbseggel, hogy Onok meg mielott egyebkent 
ebben elkezdtek volna turbozni a kolteseiket, azt megeldzoen bezsakoltak egy nagy rakas birsagot, 
amely egyebkent meg, meg, meg tobbszorose annak a, tobbszorose annak a koltesnek, amit hogyha 
iddben vegiggondoltak volna, hogy rendszer szinten hogyan iizemeltetik az Onkormanyzatot, lehet, 
hogy elkeriilheto lett volna. Tehat, hogy tobbet koltottek birsagra, mint tanacsadora, ez is igaz, ha 
meg a kettot osszeadjuk, akkor azt hiszem, igencsak magas lesz a, a kiildnbseg a, az Onok terhere a 
korabbi Fidesz vezetesu ciklusokkal szemben. Osszessegeben egyebkent, itt az eloterjesztesre 
visszahivatkozva, nem az a gond, hogy tanacsadora koltenek, hiszen a modem rendszerek, ezek 
ertelemszeruen ugy mukodnek. Az a gond, hogy Onok nem ezt, nem ezt mondtak a kampanyban, 
egyreszrol, masreszrol meg az a gond, hogy hat azt is erdemes lenne vegiggondolni, hogy peldaul 
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egy most ugye nyilvanvaloan nekem ebben ovatosan illik fogalmazni, hiszen jogi szakertokent, meg 
kozbeszerzesi szakertokent is dolgozom, de a masik oldalrol azert azt ilyenkor erdemes 
vegiggondolni, hogy peldaul egy atalanyszerzodessel lehet-e erdem, erdemlegesen es hosszutavon 
mondjuk penzt sporolni. Tehat mondjuk egy altalany megallapodasrol, a mi ciklusunk alatt 
tobbnyire atalanymegallapodasok voltak. Osszessegeben ezek azt eredmenyeztek, hogy az 
onkormanyzat oldalan koltsegcsokkentes volt. Nyilvan szolhatnak ervek amellett is, hogy 
projektszinten fmanszirozzuk a kozbeszerzesi koltsegeket. Ez ertelemszeruen akkor meriilhet fol, 
hogyha keves ilyen eljaras zajlik az Onkormanyzat berkein beliil, de mivel ezek j 61 modellezhetoek, 
es ehhez kepest a ravetltett koltseg is modellezheto, bssze lehet hasonlitani, hogy mi all inkabb az 
Onkormanyzat erdekeben, egy atalany megallapodas egy allando tanacsadoval, vagy pedig adott 
esetben esetenkent megbizni kozbeszerzesi szaktanacsadot. Egyebkent a legutobb kivalasztott 
szaktanacsadojuknak a szakmai (gong) kompetenciajahoz nem fer ketseg, ami egyebkent abbol a 
szempontbol problemat...

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tovabbi hozzaszolast. Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom! En csak szeretnem, tovabbra is varom a Szilagyi kepviselo ur kerdesere a valaszt, ami 
ugye azt, polgarmester ur maga, nem tudom, hogy emlekszik-e meg....

Piko Andras
Megadom a szot Borbas Gabriellanak, parancsoljon!

Voros Tamas
Hat, mondjuk, meg beszeltem, de...

Piko Andras
Ez volt a, varta a valaszt, gondolom, hogy... Parancsoljon!

Borbas Gabriella
Koszonom szepen! 3 uj eljaras keriil be a, a kozbeszerzesi tervbe, mind a 3 eljaras a netto 1,7 millio 
forintos dij kategoriaba esik, tehat mind a 3 eljaras lefolytatasaert netto 1,7 millio Ft-ot fog kifizetni 
az Onkormanyzat a, a felelos akkreditalt kozbeszerzesi szakertonek. Ez, el, ezeket altalaban, ezeket 
az eljarasok soran 2 reszletben szoktuk fizetni. Az eljaras meginditasakor 30%-ot, es a vegen 70%- 
ot, tehat a 2. kifizetes at fog nyulni jovo evre.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Nekem meg egy olyan kerdesem volna, hogy egyebkent, amikor a...

Piko Andras
Bocsanat, hozzaszolasban vagyunk.
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dr. Szilagyi Demeter 
Attol meg kerdezhetek.

Piko Andras
Hozzaszolasban kerdezi.

dr. Szilagyi Demeter
... hogy a, ugye latjuk azt, hogy volt olyan eredmenytelen eljaras, amire ugyanugy ki lett fizetve a 
kozbeszerzesi tanacsado dija, ez nyilvanvaloan egy, egy sztiksegszeru dolog. De szeretnem 
megkerdezni, hogy a, az eredmenytelen eljarasnak mi volt az eredmenytelensegi oka, mire, mire 
volt visszavezethetd az eredmenytelenseg. Ugye, ez a, az Egeszseges Budapest Program 
informatikai beszerzese, informatikai eszkozok beszerzese, visszavezetheto-e a, az 
eredmenytelenseg valamilyen hianyossagra vagy mi volt ennek az oka, miert kellett duplan 
fizetnunk ebben a kerdeskorben?

dr. Szilagyi Demeter
Kerdezem, mivel ez nem kerdes volt, ezert, meg egyebkent is meg lehet, tehat hozzaszolasban 
megfogalmazott kerdes, kerdezem Satly bizottsagi elnok urat, hogy tudunk-e valaszolni, hogy az 
EBP informatikai beszerzese miert volt vagy miert volt problemas.

Satly Balazs
Termeszetesen tudunk, ezt targyaltuk is a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagon, es arra jutottunk, 
hogy a kiiras muszaki tartalma hatarozott meg olyan felteteleket, amit az ajanlatkerok nem tudtak 
teljesiteni, illetve egy olyan ajanlat erkezett, ami irrealis osszegben valaszt, vallalta volna ezt. 
Illetve van meg egy olyan korulmeny, amirol nem tudom, hogy tudnak-e kepviselotarsak, hogy az 
informatikai eszkozok piacan jelentos turbulenciak es aremelkedesek vannak. A globalis szallitasi 
es chiphiany miatt ezeket az eszkbzdket nehez hatariddre szallitani. Nagyvallalatok is kiizdenek 
azzal, hogy adott esetben feleves szallitasi hataridoket vallalnak a, a szallitok, es a kiirasban 
meghatarozott szallitasi hataridoknek sem tudtak volna megfelelni a, a piaci szereplok. Ugyhogy 
osszessegeben ezek vezettek ahhoz, hogy az eljarast eredmenytelenne kellett nyilvanitani. Mit 
tetttink azert, hogy ez ne forduljon meg egyszer eld? A biralobizottsag atdolgozta a muszaki 
tartalmat, leegyszerusitette, ujabb indikativ ajanlatokat kertek be, illetve egy, az EKR-ben egy 
nyilvanos piaci konzultaciot inditottunk a muszaki tartalom kapcsan, ahol a gazdasagi szerepldknek 
lehetosegtik van elore velemenyezni a kiirast, s ezzel probaljuk biztositani azt, hogy meg egyszer ne 
forduljon eld az, hogy nem kapunk ertekelheto ajanlatokat.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Eso utan kbpdnyeg. Igy is lehet valahogy a tanacsadokat finanszirozni, hogy a 
az Onok felelossegi kbrebe tartozo muszaki tartalom osszeallitasat ugy vegzik el, ahogy, majd 
eredmenytelen lesz, aztan meg egyszer kifizetjiik az eljaras dijat a kozbeszerzesi tanacsadonak, 
gratulalok!
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Piko Andras
Kbszonom szepen! Tovabbi hozzaszolasokat nem latok a napirend vitajat lezarom. Szavazasra 
bocsatom a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasarol szolo 2 pontbol allo hatarozati 
javaslatot. Az elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, hogy szavazzunk most. 11 igen, 3 
tartozkodassal megallapitom, hogy a kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasarol szolo 2 pontbol allo 
hatarozati javaslatot elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
587/2021. (X. 28.) hatarozata

a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasarol

(11 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet

1. modositja az Onkormanyzat 2021. evre vonatkozo kozbeszerzesi tervet az eldterjesztes melleklete 
szerinti tartalommal, a kozbeszerzesekrbl szolo 2015. evi CXLI1I. tbrveny (a tovabbiakban: Kbt.) 
42. § (3) bekezdes szerint;

2. felkeri a polgarmestert, hogy a Kbt. 43. § (2) bekezdes a) pontja szerint gondoskodjon a 
modositott kozbeszerzesi terv kbzzetetelerol.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a dontest kbvetoen haladektalanul

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Kozbeszerzesi es 
Palyazatkezelo Iroda, Felelos Akkreditalt Kozbeszerzesi Szaktanacsado

Napirend 8. pontja
Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi 
Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei 
SZMSZ-enek modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 8. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei 
SZMSZ-enek modositasara. A kozbeszerzesek szabalyozasat erinto megvaltozott jogszabalyi 
komyezet miatt uj kozbeszerzesi szabalyzatot kell megalkotni es modositani kell az SZMSZ-t is. Az 
eloterjesztest a Koltsegvetesi es a Penziigyi bizottsag megtargyalta. Tajekoztattam a 
kepviseldtarsakat, hogy csere-eloterjesztest kaptak 2021. oktober 21-en a helyszinen. A napirend 
vitajat megnyitom, megadom a szot dr. Sajtos Csilla jegyzo asszonynak. Bocsanat, de eloszor 
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jegyzo asszony el kell, el kell, hogy mondja azt, amit el kell mondania.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szdt! Itt mind a hatarozati, mind a javaslatban, mind a rendelet-tervezetben van 
pontositas, tehat a hatarozati javaslatban ugy, ahogy eddig a korabbiaknal a szamozasban a 
zarojelben levo datum az X. 28., a hatarozat vegen, a hatarozat vegen, a hatarozat, a felelos 
polgarmester alatt a hataridd az 1-3 pont eseteben 2021. oktober 29., tehat ez a hatar..., a 
szabalyzatok hatalybalepesenek a napja. A rendeletalkotasi javaslatnal szinten a cimben a 
zarojelben levo datum valtozik X. 28-ra, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Satly Balazs kepviseld umak tigyrendi javaslata van.

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester dr! Elnezest, hogy a Kepviseld-testulet turelmevel jatszom, de 5 
perc sziinetet szeretnek kemi.

Piko Andras
Parancsoljon, 5 perc sziinetet rendelek el.

SZUNET 10.54-11.06

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Ez meg a kerdesek resze, ugye, polgarmester ur?

Piko Andras
Igen.

dr. Szilagyi Demeter
J61, jdl erzekelem? Akkor egy olyan kerdesem van, hogy segitsenek nekiink a megertesben: ki a 
donteshozo a kozbeszerzesi szabalyzat szerint? Ugyan vezessenek mar minket vegig, hogy ki hoz 
dontest, koszonom!

Piko Andras
Jegyzo asszony?

dr. Sajtos CsiHa
Jelenleg a, a bizottsag, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag.

Piko Andras
Juharos Robert kepviseld ur, parancsoljon! Kerdes.

Dr. Juharos Robert
Kerdes, igen. Akkor, hogy jobban ertheto legyen, amit kepviselotarsam megprdbalt folvetni. Ugye, 
itt az eljaras ktilonbozo szereploit meg, elnevezesiik szerint is differencial™ tudjuk. Mondjuk azt, 
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hogy ajanlatkero. Ki gyakorolja az Onkormanyzat neveben az ajanlatkero jogositvanyokat? 
Hataskort jelent. Ugye, tehat itt hataskor-telepltesrol beszeliink. Ugye, van egy ajanlatkeresi 
szakasz, meginditjuk az eljarast, van egy biralati szakaszban, majd aztan lesz erdemi dontes, amikor 
lezarjuk az eljarast. Itt ugy nez ki az eloterjesztes alapjan, hogy ez teljesen dssze van turmixolva, 
amibol nem egyertelmuen latszik, hogy hova telepiti a Kepviselo-testiilet. Indokolt a telepites, ez 
nem kerdes, de vilagos, az se baj, ha ez vilagos. Ebbol a modositasbol, ennek egy elodjet (gong) 
egyebkent egyhangulag leszavazta bizottsag, tehat csak jeleznem, hogy ott leszavazta. Bocsanat, a 
kerdes az arra vonatkozott, hogy ebbol megint nem latszik, illetve az latszik, hogy nines 
vegiggondolva. Tehat ki az ajanlatkero? Melyik szakasz, eljarasok melyik szakaszaban ki az 
ajanlatkero, ki gyakorolja az eljarast, mert teljes kaoszt latunk az anyagban, koszonom!

Piko Andras
Jo, mas kerdes? Szilagyi Demeter kepviseloi ur, kerdes, ugye?

dr. Szilagyi Demeter
Igen, koszonom! Szeretnem megkerdezni, hogy jol ertem-e, hogy beszerzesi eljarasok eseten akkor 
mostantol, hogyha ez az, ez elfogadasra keriil, akkor 5.000.000 forintig polgarmester fog donteni. 
Az anyagban ez szerepel. Tehat akkor, akkor tehat akkor most itt a kollegak, koszonom, akkor 
1.000.000 forintig fog a polgarmester donteni beszerzesi eljarasok eseteben.

Piko Andras
Ahogy eddig is.

dr. Szilagyi Demeter
Jo, hat akkor az, az... A masik kerdesem pedig a zold szempontokra vonatkozik. Lattam benne, de 
akkor most mar megmondom dszinten, en is egy picit osszezavarodtam csere meg a nem csere 
javaslat koreben. Jo lenne, hogyha egyseges anyagot kaptank, hogy tudjunk, tudjunk vele dolgozni. 
Az en altalam olvasott anyagban lattam egy olyat, hogy zold szempontok, de itt most a csere- 
anyagban ezt nem lattam, akkor ez (gong) kikeriilt az, az eljarasbol.

Piko Andras
Koszonom! Mas kerdes van-e? Amennyiben nines, ki az ajanlatkero, teszi fol a kerdest Juharos 
Robert kepviselo ur. Szeretnem, hogyha valaki kompetens szemely, aki jogi, jogban jartas, 
valaszolna. Ki gyakorolja az eljaras kiilonbozo szakaszaiban a tulajdonosi jogokat? Ki fog beszelni? 
Jegyzd asszony?

dr. Sajtos Csilla
A kozbeszerzesi vagy a beszerzesi szabalyzatrol van szo? Menjiink vegig, jo.

Piko Andras
Jo, osszetett a kerdes. Borbas Gabriella Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje parancsoljon!

Borbas Gabriella
Kozbeszerzesi Szabalyzat: a Kozbeszerzesi Szabalyzatban a 2. fejezet 5-os pont mondja azt, hogy a 
„Kepvisel6-testulet atruhazott hataskbreben a Kepviselo-testiilet koltsegvetesert felelos bizottsaga
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(tovabbiakban bizottsag) vagy a polgarmester gyakorolja a dontesi jogkort a szabalyzatban 
megjelblt esetekben.” Es akkor a 8. fejezet 6-os, „a felhivast es a kbzbeszerzesi dokumentumokat a 
bizottsag hagyja jova zart ulesen.” Tehat a bizottsag az ajanlatkero az, ugyanugy, ahogyan eddig is.

(dr. Szildgyi Demeter beszel a hdtterben, nem erthetd)

Piko Andras
Benne van az anyagban, elolvastak egyebkent? Tessek? De akkor kerdezzenek ra arra, amit nem 
ertenek, es akkor ezt meg tudjuk, tehat, hogy ne, hogy mondjam, ne mondassuk vegig az 
eloterjesztest.

(dr. Szildgyi Demeter beszel a hdtterben. nem erthetd)

Piko Andras
Mit nem ertenek benne? Konkretizaljak!

(dr. Szildgyi Demeter beszel a hdtterben, nem erthetd)

Piko Andras
Nem, hat hogyha, hogyha konkretan megmondjak, hogy mi a problema a donteshozatali 
mechanizmussal, akkor arra tudunk valaszolni, de az, hogy most vegig kellene mondani az egesz 
donteshozatali meg a, nem, nem kell felolvasni. Ott van az eloterjesztesben. Parancsoljon, Juharos 
Robert kepviselo ur kiegesziti a kerdeset.

Dr. Joharos Robert
Hat, vagy kiegeszitem, vagy akkor elmondom, hogy mi szerepel az anyagban. Ahogy szeretnek, 
csak nem az en dolgom lett volna, de szivesen elmondom. Akar lehet ezt ilyen frakciovezetoi, igen, 
2 percben vagy nem tudom, vagy 5 percben. Na, tehat itt igazabol az lenne a szerencses, foleg itt az 
elmult masfel-ket ev kozbeszerzesi szerencsetlenkedeseit kdvetoen, hogyha egy vilagos 
viszonyrendszer alakulna ki. Mi barmilyen, ami egyertelmu es vilagos, azt nagyon szivesen 
tamogatjuk. Kulbnosen akkor, ha egyebkent a transzparencia iranyaba, tobb transzparencia iranyaba 
hat, mint ahogy Onok ezt hirdettek. Ezzel eddigiekben sem volt egyebkent problema, csak egy 
vilagos viszonyrendszer volt. Az bnkormanyzati rendszerben az bnkonnanyzati hataskbrok 
alapvetden a Testiiletet illetik meg, a Testiilet dbnt arrol, igaz, hogyha hataskort telepit, akkor azt 
vagy a bizottsagara telepiti vagy a polgarmesterre. Olyan, hogy vagylagosan, az, az ugye nem egy 
vilagos hataskor-telepitesi szabaly. (gong) Olyan hatas...

Piko Andras
Bocsanat, kapcsoljuk ki! Otperces.

Dr. Juharos Robert
Az olyan hataskor-telepitesi szabaly nem fog megfelelni a tbrvenyi kbvetelmenyeknek, amely 
vagylagos, inert vagy erre vagy arra telepitem a hataskbr gyakorlasat, pont a transzparencia es az 
atlathatosag erdekeben rendclkezik igy a jogalkoto. Tehat ket helyrc nem tudom. Az a valasz nem 
elfogadhato, hogy vagy a bizottsag, vagy a polgarmester. Az nem elfogadhato. Na, most nezziik itt 
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vegig. Ugye, itt azt mondja, most a szabalyzatra visszaterve, tehat a, a, a hataskori szabalyozasunk 
az SZMSZ-ben az vilagos, ott egyertelmu egyebkent, ott ugye a bizottsag a hataskdr gyakorlbja. 
Lehet, hogy ott ugye megosztunk egy hataskort, de akkor egy konkret hataskomek a gyakorlasa 
szinten vagy a polgarmestemel van, vagy a bizottsagnal. A ketto egyiitt vagylagosan nem 
szerepelhet. Na, most itt a lenyeg a, ugye az eljaras meginditasa. Itt a bizottsag hagyja jova, itt van 
egyebkent a szabalyzatnak a, a 8-as fejezet (6) szakaszaban. A bizottsag hagyja jova. Ennek 
ellentmond az a, az a 11-es pontban szereplo resz, mindjart idezem: „kdzbeszerzesi dokumentum 
modositasarol viszont a polgarmester dont.” Tehat hogyha a bizottsag, a koltsegvetesi bizottsag 
jovahagyja, akkor a modositas miert van a, milyen indokkal van a, a.. ? A modositas az egeszere is 
kiterjedhet a felhivasnak. Az milyen indokkal van a, a polgarmestemel? Es ott az van, hogy a 
biralobizottsag javaslata alapjan a polgarmester dont. En ertem a gyorsasag szempontjat, de 
egyebkent a bizottsag, azert volt eddig is a bizottsagnal, mert egy gyorsan tud donteni. Tehat 
hogyha modositani kell a szabalyokat...

Pilko Andras
A ti szabalyotok.

Dr. Juharos Robert
En ezt nem ertem, mondom, ezt, ezt nem, tehat hogy en azt tartanam helyesnek, hogyha itt ezt akkor 
rendbe tennenk, hogy, hogy, hogy ez mit er, mit erint. Tehat tartalmi modositast erint, vagy, vagy 
csak technikai, technikai javaslat? Akkor azt ekkent kene fogalmazni, de itt ugy, hogy dont, dont.
Jo, mennek, mennek tovabb. Ugyanigy a, ugyanigy a 25-osnel, ott azt irja, hogy a kozbenso, ugye 
itt a kozbenso dontesekrol szbl, „a kozbenso dontesek, ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo 
idotartam meghosszabbitasarol, a kozbeszerzesi eljaras eredmenytelensegerol a polgarmester dont.” 
Hogy ott van kozte egy biralobizottsag, a biralobizottsag tagjait is a polgarmester jeloli ki, es az 
eredmenytelensegrol, ami egyebkent egy alapkerdes, hogy eredmenyes vagy eredmenytelen az 
eljaras, tehat ez egy erdemi, az eljarast lezaro erdemi dontesek korebe tartozo dontes. Itt megint azt 
mondjuk, hogy a polgarmester dont. Ha meg eredmenyes, amit egyebkent senki nem allapitott meg, 
mert eloszbr kell donteni az eredmenyessegrol vagy az eredmenytelensegrol, tehat ha a totonk 
szerint meg esetleg eredmenyes a kozbeszerzesi eljaras, akkor az eljaras nyerteserbl meg a bizottsag 
dont a 26-os szerint. Tehat ezt lehet, hogy erdemes lenne egyszer lemodellezni, es akkor 
vegiggondolni, hogy valoban ezt akartak-e. Barmilyen megoldas lehet, en tudok ezzel ellentetest is 
javasolni, meg ugyanezt is szepen kidolgozva, csakhogy ezt ossze kene rakni, hogy bsszhangban 
legyen. Egy konkret hataskort egy szemely gyakorolhat. Az a szemely, az lehet a bizottsag is 
bizottsagkent eljarva, de hogyha az a hataskori szabalyozas az SZMSZ-ben, hogy egyebkent a 
bizottsagnal van a hataskbr, akkor azt a bizottsagnak kell gyakorolni, akkor ott nem donthet a 
modositasrol a polgarmester, mert akkor a szabalyzat ellentetes lesz a rendeletunkkel. A 
rendeletiink meg jogszabaly, a szabalyzat az meg egy hatarozat, egy nonnativ hatarozat, de csak 
egy hatarozat. Tehat itt mindenkeppen egy koherenciat, egy jogi koherenciat ossze kellene rakni a 
szabalyzat meg az Onkormanyzatnak a sajat rendelete kbzbtt, amit egyebkent, ertem en a 
polgarmestert, hogy megorokoltek a szabalyzatnak az alap, alapteziseit, de a, a hataskori 
szabalyozast azt mar Onok hoztak a, az SZMSZ modositasaval. Tehat ezeket bsszhangba kell 
egymassal hozni. En azt latom, hogy ezen a ponton itt nem, nem igazan van meg ez a, ez az 
bsszhang. Jo? Tehat, na, az, hogy a szerepel, egyebkent 28-asban meg az van, hogy „6sszhangban 
kell lenni a dbnteshozo altal meghozott dbntessel.” Tehat itt fogalmakat is tisztazni kell, hogy 
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melyik dontessel, melyik dontessel? Meg itt bizottsag. Most akkor a bizottsag, a biralobizottsagot 
ertjuk alatta vagy a, a, az egyebkent hataskor gyakorlasara kijelblt Koltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsagot? Egyebkent az lenne az indokolt. Tehat az, en azt gondolom, hogyha az SZMSZ- 
iinkben az van, hogy 6 gyakorolja az ajanlatkerdi dontest, hataskoret, ugye hataskor-gyakorlas az 
mindig dontest jelent, mindig dontest jelent. Ha a bizottsagnal van, akkor a bizottsag inditja meg az 
eljarast, meg zarja le az eljarast. Azt meg el lehet dbnteni egyebkent, hogy a biralobizottsagot a 
polgarmesterhez telepitjiik. Az is akkor hataskor-gyakorlast jelent, mert az dontest jelent. Es akkor 
meg vannak a kozbenso dontesek, meg ugye, meg ugye a modositas. De olyan nem lehet, hogy 
egyebkent a modositasrol szolo dontesnek a hataskore mindig, mindig az kell, gyakorolja, aki az 
alapdontest gyakorolja. Azt, azt az onkormanyzati hataskor-telepites, hataskort-gyakorlas 
szempontjabol ertelmezhetetlen, hogy A) gyakorolja a dontesi hataskort, ugye a dontes hataskort, es 
utana meg valaki bemodosithatja, mert akkor az mar egy osztott hataskort jelent. Tehat ez igy, ez, 
ez igy nehezen ertelmezhetd. Ezt mindenkeppen rendbe kell tenni, majd a Beszerzesi Szabalyzatnal 
visszateriink a tbbbire. Bocsanat, de ezek most itt a jogi szempontu felveteseim voltak.

Piko Andras
Eloszor tisztazzuk azt, hogy most ugyan elkezdodbtt egy kerdessel, de ha jol ertem, akkor itt most 
mar egy vezerszonoki hozzaszolas volt. Tehat, hogy hoi tartunk a...?

Dr. Juharos Robert
Igen, nem akartam nehez helyzetbe Onoket. Gyorsan vegigszaladtam rajta, hogy mik azok a 
problemak, problemas problemas pontok, amiket jogilag rendbe kell tenni ahhoz, hogy ez egy 
egyaltalan hasznalhato, alkalmazhato szabalyzat legyen.

Piko Andras
Vilagos.

Dr. JJnJharos Robert
Nagyon szivesen megcsinalom.

Piko Andras
Eire torekednek, hogy a vita terjen vissza a targyilagos vagy a, a fontos kerdesekre. Szerintem 
fontos kerdes, amit kepviseld ur feszegetett, es szeretnem, hogyha erre, meg mielott 
tovabbmennenk, Satly kepviseld ur meg nem szolalt hozza, de hogyha megengedi, akkor eloszor 
megadnam a szot, Juharos kepviselo ur felveteseire valaszoljon, vagy jegyzo asszony, vagy a 
Gazdalkodasi Ugyosztalynak vezetoje. Ki, ki fog valaszolni?

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Kozben itt problemat okozott szamomra, hogy a jelenlegi szabalyzat nem volt 
keznel, itt van keznel. A biralobizottsagot jelenleg is a polgarmester, en ertem egyebkent a 
kepviseld ur felveteset. hogy, hogy hataskort szetszedve, vagy kulonbozo helyre telepiteni, ugye, 
ennek egyik megfeleld formaja az a, az az ertekhatarhoz kotottseg, de arrol nem beszeltiink, igy 
van. Mindjart keresik a kollegak, de hogy a, az eredmenytelensegrol is a bizottsag, tehat a, a 
mindket vegpont a bizottsagnal van, a KPB-nel. Ami atkertilt most jelenleg polgarmester urhoz, ami 
korabban bizottsagnal volt, azok technikai es a mukodest segito, tehat peldaul a hianypotlasi 
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felhivas, egyebek. Tehat ezek mind olyan jogkorok, amik az eljaras gyorsabb lebonyolitasat teszik 
lehetove.

Piko Andras
Ez a, ez volt a valasz most? Jo, most megadom Satly Balazs kepviselo urnak a vezerszonoki 
hozzaszolasra 5 perc, jo? Es aztan, utana folytatjuk a vitat. Jo, tehat akkor viszont 5 percben 
kerdezzen, es aztan utana le fogom zami a kerdeseknek a... Tehat hogyha ott 5 percig lehet 
kerdezni, akkor On is kerdezhet 5 percig, csak akkor ne tevesszek meg a levezetd elnokot, hogy 
most ez egy vezerszonoki ize hozzaszolas, mert akkor mar regen tul vagyunk ezen.

Satly Balazs
Nem en kezdtem. Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A kozbeszerzesi szabalyzatnak 
kiindulo vezerfonala az az volt, hogy az eljarasokkal picit gyorsabba es feszesebbe tudjuk tenni. 
Okulva az elmult 2 ev tapasztalataibol. Es itt a legfontosabb dolog, amit jegyzo asszony is emlitett, 
az, hogy legyen egyertelmu, hogy a kozbenso dbntesek, hianypdtlasra valo felhivasok peldaul, azok 
keriil, eddig is egyebkent polgarmestemel voltak ezek a feladatok, de legyen egyertelmu, hogy az 
eljarast, azt nem kell megakasztani addig, amig egy hianypotlasi felhivasra valo dontesre var egy, 
egy bizottsagi tilesre. En azt gondolom, hogy ezzel semmilyen transzparencia nem seriil es, es 
nehez lenne talalni egy okot, hogy ez, enrol egyebkent miert kellene bizottsagi dontes. Az eljaras 
meginditasa az termeszetesen tovabbra is a bizottsag hataskore. A kepviselo megemlitette, hogy a, a 
kiiras modositasa az a szabalyzat szerint a polgarmester hataskorebe keriil, es itt a modositashoz 
ugye megteveszto lehet, de itt nem arrol van szo, hogy a polgarmester ur a zold szinu polokra kiirt 
kozbeszerzest zold szinu tankokra le tudja cserelni, mert ugye a muszaki tartalmat es az ajanlatteteli 
felhivast lenyeges tartalmaban nem lehet modositani. Azt akkor vissza kell vonni, de ez Kbt. Tehat 
jogszeruen nem teheti meg a kiiro, hogy a tartalmat lenyeges ponton modositja, mert kiilonben a 
Kozbeszerzesi Hatosag az eszrevetelezni fogja. A korabbi szabalyozas is egyebkent azt irta eld, 
hogy az egyszerii technikai modositasokat teheti meg a polgarmester. Itt szinten a, ennek az az 
indoka, hogyha a kiiras elfogadasat kovetoen a, a hirdetmeny ellenorzese utan tesz a Kozbeszerzesi 
Hatosag valamilyen eszrevetelt, ami egyebkent az eljaras lenyeges tartalmara nines kihatassal, 
akkor azt ujabb bizottsagi tiles es ujabb eldkeszites nelkul az eljaras gyors lebonyolitasa erdekeben 
meg tudja tenni a polgarmester. A biralobizottsag ugye javaslatot tesz a donteshozo szamara az 
eljaras eredmenyessege vagy eredmenytelensege targyaban. Szerintem az egy jogos felvetes 
Juharos kepviselotarsam reszerol, hogy az eredmenytelenseg megallapitasa az, az miert kulonbozik 
az eredmeny megallapitasatol, mert szerintem az egy eljaras lezarasat dbnto cselekmeny. Es jegyzo 
asszony korabbi tajekoztatasaval ellentetben az eloterjesztesben valoban az szerepel, hogy az 
eredmenytelenseg megallapitasarol a polgarmester ur dont. Ugyhogy ezzel kapcsolatban en rogton 
meg is fogalmaznek egy modosito javaslatot, miszerint azt a bizottsag tegye meg. Szerintem 
eredmenyesnek es az eredmenytelensegnek is ugyanaz a szervnek celszeru. Az eloterjesztesben van 
meg egy eszreveteliink es meg egy modosito javaslatunk, amit nem is igazan ertiink, hogy miert 
ebben a szabalyzatban keriilt eloterjesztesre. Ezert javasolom a hatarozati javaslat, a rendelet vagy 
az SZMSZ modositasarol szolo rendeletben a rendelet 2. § (2) bekezdesenek a) pontjanak a torleset 
es ehhez kapcsolodoan a b) pontnak az a) pontra valo elnevezesenek a modositasat. Es akkor 
igertem, hogy kerdezek is, mert Juharos kepviselotarsam azon felvetesere en tenyleg szeretnek egy 
megnyugtato valaszt kapni jegyzo asszonytol, hogy tiltja-e az Motv., hogy egy adott hataskorben, 
ami mondjuk ugye a donteshozok szerepkore a, a kozbeszerzesi torveny hatalya alatt, jogszeru-e a 
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hataskomek a megosztasa a bizottsag es a polgarmester kbzbtt. En feltetelezem, hogy az, hiszen 
eddig is igy mukodtunk, de a megnyugtatas erdekeben en feltennem ezt is. Es meg egy dologra kell 
kitemiink. Arrol, hogy a Kbltsegvetesi Bizottsagon miert nem tamogatta a bizottsag az 
eloterjesztest, annak alapvetben az volt az oka, hogy a bizottsag (gong) a beszerzesi eljarasok 5 
millio forint felett...

Pikb Andras
Kbszbnbm szepen, mindket modosito javaslatat befogadtam, ugyhogy ez szerint fogunk majd rola 
szavazni. Tessek? Majd akkor termeszetesen. Tessek? Teljesen, teljesen nyilvanvalo, hogy akkor, 
akkor ezt meg egyszer fololvassuk. Szilagyi Demeter kepviselo urnak van iigyrendi javaslata, 
parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Kbszdnom szepen! Csak ez lett volna, hogy szeretnenk kemi, hogy akkor ezt meg egyszer 
pontositsuk, hogy pontosan mi az a 2. modositas, amit befogadtunk, mert gyorsan mondta 
kepviselotarsam, es nem volt kbvethetd.

Piko Andras
Jo, jegyzb asszony fol fogja olvasni a donteshozatal elbtt. Most? Jo, akkor mos, jo.

dr. Sajtos Csilla
A szabalyzatra vonatkozot is, mert ott csak a polgarmester szovegresz helyebe fog lepni a bizottsag, 
az rendben van. Ott azert...

(Juharos kepviselo ur beszel a hatterben, nem erthetd)

dr. Sajtos Csilla
Bocsanat! Egy pillanat.

Juharos Robert
Mas is van bennc, nem csak cz, felsorolas is van benne.

dr. Sajtos Csilla
Bocsanat, a, tehat akkor ugy, ugy hangozna, hogy „a reszvetelre jelentkezesek, illetve ajanlatok 
ervenytelensegerol szolo kozbenso dontesrol az ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo idbtartam 
meghosszabb...” Nem tudom mi volt a szandek. „...meghosszabbitasarol a polgarmester, a 
kozbeszerzesi eljaras eredmenytelensegerbl a bizottsag dont.” Ez igy, ez volt a szandek? Kbvethetd 
voltam? Tehat az elsb ket fordulat az polgarmester.

Piko Andras
Miert? Akkor meg a masikat.

dr. Sajtos Csilla
Jo, a rendeletnel pedig, pillanat, lapoznom kell, ami, ami rendeletalkotasi javaslat van az 
eloterjeszteshez csatolva. Egy icipici turelmet, mert lapoznom kell. A rendelet-tervezet (2) bekezdes
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2. § (2) bekezdesenek a) pontja az torlesre keriilne es a b) pont jelzes is, tehat egy mondat maradna, 
hogy „a rendelet hatalybalepesevel egyidejuleg a kdzbeszerzes helyben kozpontositasarol szolo 
20/2007. (IV. 02.) szamu Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzati rendelet 
hatalyat veszti.” Tehat itt egy, egy mondat maradna pont megjelbles nelkiil ertelemszeruen.

(valaki beszel, nem erthetd)

dr. Sajtos Csilia
Ez a korabbi szabalyzat hatalyon kiviil helyezeserol. Szabalyozas, bocsanat!

(Szilagyi Demeter beszel, nem erthetd)

dr. Sajtos Csilia
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag feladat- es hataskoreben a 
dontesi jogkorok kozott van felsorolva „a polgari es kozigazgatasi biztositasi karteritesi iigyekben 
az Onkormanyzat, mint fel a birosag, hatosag stb. elotti eljarasjogi reszvetelevel osszefuggesben az 
eljaras inditasa, befejezese, vitele, a jogorvoslat, az egyezseg tekinteteben, figyelemmel arra”, hogy 
ez az Motv. szerint polgarmesteri hataskor, tbrveny altal kapott hataskor, ez, ez nem jogszerti 
atruhazas. Amennyiben ez most kikeriil, akkor is a, a magasabb szintu jogszabaly, tehat az Motv. 
alapjan kell eljami.

(Szilagyi Demeter beszel, nem erthetd)

dr. Sajtos Csilia
Milyen ertelemben mi fog tbrtenni?

Piko Andras
Semmi, a torvenyt alkalmazzuk. Juharos kepviselo ur, parancsoljon! De bocsanat, lezarhatjuk a 
kerdeseket?

Dr. Juharos Robert
A kerdeseket abszolut. Illetve, hat, mindegy, ahogy gondoljak.

Piko Andras
Jo, csak szeretnem mondani, hogy mindenki elhasznalta a vezerszonoki 5-5 percet.

Dr. Juharos Robert
Barmennyit tudok kerdezni.

Piko Andras
Jo, akkor most visszateriink az egyperces kerdesekhez, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igazabol hozza is szolhatok, mert...
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Piko Andras
Nem, nem, nem, akkor lezarom a kerdeseket.

Dr. Juharos Robert
Zarja le, mindegy, hat ugyse kaptunk valaszt.

Pik6 Andras
Szilagyi Demeter kepviselo ur szeretne kerdezni, akkor most eloszor tegyiik rendbe, marmint a 
napirend vitajat. Jo? Kerdesek. Kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Koszonom szepen a kifejtest, mert akkor ez most az en 
ertelmezesemben az tortenik Satly kepviselotarsam modosito javaslata alapjan, hogy az SZMSZ 7- 
es szamu melleklet 4.1. 9-es pontja nem keriil hatalyon kiviil helyezesre, amely pont egyebkent egy 
olyan szabalyozast tartalmaz, amely magasabb rendu jogszabalyba iitkozik. Ezt en most jol 
ertettem?

dr. Sajfos Csilla
Jol.

dr. Szilagyi Demeter
Tehat akkor most dontest hozunk egy olyan kerdesben, ami egyebkent magasabb rendu 
jogszabalyba iitkozik, es a jegyzo asszony szerint ez akkor, errol most lehet szavazni. Csak mert 
akkor a korabbi... Jo, de es akkor ezt a hataskort, akkor most ki gyakorolja, amit a, ki, ki gyakorolja 
most ezt a hataskort?

Piko Andras
A polgarmester. Jo, a kerdeseket lezarhatjuk? Lezartuk, jo. Kepviseldi hozzaszolasok kovetkeznek. 
Juharos Robert kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen, koszonom szepen. Satly ur felvetesere es, tehat meg egyszer: az onkormanyzati szabalyozas 
azt teszi lehetove, hogy mi a sajat rendeletiinkben, ez az SZMSZ, meghatarozzuk, hogy a 
Kepviselo-testiileti hataskort konkretan ki gyakoroljon. Itt van egy iigycsoport ugye, ez a 
kozbeszerzesi ajanlatkerdi dontesekkel osszefuggd donteshozatal. Tehat ki gyakorolja az 
ajanlatkerdi dontest? Ezt meg lehet osztani, de csak ugy lehet megosztani, hogy vagy o, vagy o, de 
egyszerre parhuzamosan ketten ugyanazt a hataskort nem gyakorolhatjak. Tehat vagy a 
polgarmester gyakorolja, vagy a bizottsag. A rendeletiinkben, ami egy jogszabaly, es az SZMSZ- 
iink egyebkent, meg annak a melleklete, ott fol vannak sorolva, kik gyakoroljak ezeket a 
hataskoroket. Ebben nevesitve van, ugye, ajanlatkerokent a bizottsagunk jar el, nagyon helyes 
egyebkent a bizottsag jar el. Azok az un. dontesek, es ebbe nem fer bele egyebkent az ajanlat, az 
ajanlati dokumentacio modositasa, tehat ez nem, nem, nem, nem jol a szohasznalata. A modositas 
nem fog belefemi, mert aki gyakorolja az alapdontes meghozatalat, nyilvan annak kell gyakorolnia 
annak a modositasat is, annak a gyakorlasat is. Vilagos felelossegi rendszer kell, hogy legyen. Ha a 
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bizottsag dbnt a felhivasrol, akkor annak a modositasa is odatartozik. Amirbl On beszelt, az egy 
valos problema. Azt a kozbeszerzesi szohasznalatban ugy hivjuk kozbenso dbntesek. Ezek eljar, 
ezek valbban olyan kerdesek, amik erdemben az ajanlatkerbi dokumentaciot nem mbdositjak, 
modositasnak mast hivunk. Ellenben eljarasi hataridbkre, hianypotlasi felhivasokra vonatkoznak. 
Ezekben az esetekben indokolt lehet a gyorsitas, ugye ez ilyenkor ez ugy zajlik, hogy megkapjuk a 
hianypotlasi felhivasunkat, vagy adott esetben az ajanlatkerbi kerdeseket, es ezekre ugye valaszt 
kell adnunk. Ezeket a valaszokat a lebonyolitb megszerkeszti, a biralobizottsag ele terjeszti, es a 
biralobizottsag ugye kozbenso, kozbenso kerdeskent vagy kozbenso dbnteskent, de ez valbjaban 
nem bnkormanyzati hataskbr, ez a nem, mert ha azt ugye nem lehet. Mert ugye bnkormanyzati 
hataskbrt csak az gyakorolhat, aki a hataskbr cimzettje. Hogyha ennek a biro, a bizottsag a 
cimzettje, akkor b gyakorolja, ha egyebkent a, a biralobizottsaggal kapcsolatos jogkbrbket pedig a 
polgarmester gyakorolja, akkor az un. ilyen kozbenso dbntest nyugodtan eldbntheti a polgarmester 
is vagy a biralobizottsag is hozhat rbla akar, mert ez nem bnkormanyzati hataskbrgyakorlasnak fog 
minbsulni. Tehat ez a korrekt valasz. Ennek ertelmeben viszont a 11-es pontja a 8-as fejezetnek 
nem jo, nem szerencses, mert ott ugye teljes mbdositasrbl beszelgetiink. Azt nem lehet, az ajanlati 
dokumentaciot csak az mbdositja,-hatja, aki arrol a dbntest meghozta. Ha ugy dbntiink, hogy a 
polgarmester hozza meg az ajanlatkerbi dbntes birtokaban a, az eljaras megnyitasarol szolo dbntest 
is, meg b dbnt a (gong) felhivasrol, akkor b mbdosit, ha a bizottsag dbnt rbla, es b inditja az 
eljarast..

Dr. Juharos Robert
Bocsanat, kaphatok egy fel percet? Csak azert, hogy befejezze, mert akkor kerek lesz a tbrtenet. A, 
a,ugye itt keveredik a 25-bs pont meg a 26-osnak a, a, es, es ez a kerdes. Tehat ide, itt valbjaban, 
amit a 11-esnel gondoltak, ez a kozbenso dbntes lesz. Tehat itt nem a, a kozbeszerzesi 
dokumentumok mbdositasarbl beszeliink, hanem ezeknek az un. eljar, kozbeszerzesi kozbenso 
dbntesek meghozatala. Ugye? Tehat enrol, errbl beszeliink, az nem, nem jelent erdemi hataskbr- 
gyakorlast. Es ilyen ertelemben viszont a, az eredmenyesseg, eredmenytelenseg, ezek eljarast lezaro 
dbntesek, ezek bsszefuggnek egymassal, tehat nem lehet szetszedni. Azert mondom, nem lehet 
parhuzamosan gyakorolni ezeket a hataskbrbket, eredmenyesseg, eredmenytelenseg, illetve az 
eredmeny megallapitasarbl szolo dbntes akkor, hogyha az eljarast magat a bizottsag inditotta meg, 
akkor b is zarja le, b is zarja le. Ennek tisztanak kell lenni! Csak itt ugye van meg kbzben egy szep 
kis felsorolas, tehat ez itt bssze lett turmixolva, tehat ezt szbvegszeruen rendbe kene tenni, hogy, 
hogy, hogyan is gondol, hogy, hogyan is gondoljuk ezt.

Piko Andras
Szeretnek javasolni Onbknek, mert...

Dr. Juharos Robert
Ez 2 perc kiilbnben egyebkent, vagy egy fel, lediktalom, hogyha szukseges.

Piko Andras
10 perc sziinet.

SZUNET 11.38-11.49
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Piko Andras
Tisztelt Kepviseld-testiilet. folytatjuk a napirend vitajat. Ha jol tudom, Juharos kepviselo ur neve 
alatt egy modosito bsszejbtt, jegyzo asszony jelezte nekem. Jegyzo asszony felolvasna modositot.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, es koszonjiik szepen a, a, a konstruktiv javaslatot Juharos kepviselo urnak. A 
szabalyzat 8. fejezet 8., hat mondom ugy bekezdeseben, a kbvetkezo szdveg, tulajdonkeppen a 
polgarmester szovegresz helyebe a bizottsag lep. Viszont bovul is, mert all. bekezdesbol egy 
szovegresz beepul. Mondanam szo szerint: „az ajanlatok es a reszveteli jelentkezesek beerkezesere 
vonatkozo hatarido meghosszabbitasarol, a felhivas es a kozbeszerzesi dokumentumok 
modositasarol a biralobizottsag javaslata alapjan a bizottsag dont.” Ez az egyik tehat ez van a (8) 
bekezdesben. A 11. bekezdes a kbvetkezdkeppen modosul: „a Kbt. szabalyai szerint a 
biralobizottsag javaslata alapjan a Kbt. szerinti kbzbenso eljarasi dbntesrol a polgarmester dont”, es 
hogy ne kelljen az egesz szabalyzatot most ujra szamozni, akkor itt lenne egy 11. a. bekezdes, es 
azert kell ezt a mondatreszt kiilonvenni, mert az egesz fejezetre vonatkozik: „A modositasrbl az 
erintett gazdasagi szereploket a lebonyolito tajekoztatja.” Ugyanitt a 8. fejezet 25. bekezdeseben 
ugy valtozik a szdveg, hogy a kbzbenso dbntes az kikeriil a szbvegbol. Szo szerint: „a reszvetelre 
jelentkezesek, illetve az ajanlatok ervenytelensegerol, az ajanlatok elbiralasara rendelkezesre allo 
idotartam meghosszabbitasarol, valamint a kozbeszerzesi eljaras eredmenytelensegerbl a bizottsag 
dont." A 26-os bekezdes pedig: „eredmenyes, illetve kozbeszerzesi eljarasrol, illetoleg 
eredmenytelenseg megallapitasarol, a kozbeszerzesi eljaras nyerteserbl, valamint adott esetben...” 
Innen valtozatlan a szdveg. Koszonom!

Piko Andras
Kerdezem kepviselo urat, hogy ez igy rendben van-e.

Dr. Juharos Robert
En ugy itelem meg, hogy igen, azzal a megjegyzessel, melyet ugye tettunk az 5. fejezet 1-es 
pontjanal, hogy a kijelbles alatt is dontest ertiink. Tehat, hogy az is egy hataskbr-gyakorlas. Ott 
ugye a polgarmestemel marad a biralobizottsag tagjainak a kijelblese, de cz is egy bnkormanyzati 
dbntes. Tehat ott, amikor majd a hataskbri szabalyokat attekintik, akkor ott azt...

Piko Andras
Koszonom szepen! Juharos kepviselo ur mbdositojat befogadtam. Satly kepviselo ur, kepviseldi 
hozzaszolas.

Satly Balazs
Koszonom szepen, nincsen. Polgarmester ur befogadta, igy okafogyott a hozzaszolasom, de 
egyetertek a modosito javaslattal.

Piko Andras
Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy tovabbi kerdes, hozzaszolas van-e. Amennyiben nines, a 
napirend vitajat lezarom, es az elfogadott, illetve befogadott modosito javaslatokkal egyutt 
bocsatanam szavazasra. Kell-e ezt kulbn most ismertetni vagy eleg volt az, amit az elbbb jegyzo 
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asszony... Eleg, jo!

dr. Sajtos Csilla
Ezt a Testiilettol kellene tehat megkerdezni.

Piko Andras
Hogyha eleg, akkor, akkor most eloszor szavazasra bocsatom a Budapest Jozsefvaros 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Kepviselo-testiilet szervezeti Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014-es bnkormanyzati rendelet modositasara vonatkozd, az elobb 
elfogadott es befogadott modositasokkal kiegeszitett 2 §-bol allo rendeletet. Az elfogadasahoz 
minositett tobbseg kell. Kerem, hogy szavazzunk most. 12 igen szavazattal es 1 tartozkodassal 
elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 12 IGEN, 0 
NEM, 1 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 31/2021. (X. 28.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A KEPVISELO-TESTULET ES SZERVEI 
SZERVEZETI ES MUKODESI SZABALYZATAROL SZOLO 36/2014. (XI. 06.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, valamint Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat beszerzesi Szabalyzatanak elfogadasarol szolo, az elobb ismertetett modositasokkal 
kiegeszitett 3 pontbol allo hatarozati javaslatot. Az elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges 
kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! Megallapitom, hogy 12 igen es 1 
tartozkodassal elfogadtuk a 3 pontbol allo hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
588/2021. (X. 28.) hatarozata

„Budapest Fovaros VOL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi Szabalyzatanak”, 
valamint „Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi 

Szabalyzatanak” elfogadasarol

(12 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1 .) elfogadja az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti Kozbeszerzesi Szabalyzatot, melynek 
hatalya Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart 
elerd beszerzeseire terjed ki;

2 .) elfogadja az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti Beszerzesi Szabalyzatot, mely Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero 
beszerzeseire terjed ki;
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3 .) az 1.) es 2.) hatarozati pontokra tekintettel az uj szabalyzatok hatalybalepesevel egyidejuleg 
hatalyon kivtil helyezi a 22/2016. (II. 04.) szamu hatarozataval elfogadott, 617/2019. (VI. 11.) 
szamu hatarozataval modositott Kozbeszerzesi es Beszerzesi Szabalyzatat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1-3 pont eseteben 2021. oktober 29. (a szabalyzatok hatalybalepesenek napja).

A dilutes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Napirend 9. pontja
Javaslat a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017.
(XII.20.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 9. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati 
tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) onkormanyzati rendelet modositasara.” Arrol van szo, 
hogy a tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo onkormanyzati rendelet egyes 
pontjai a palyazati rendszer gyakorlati alkalmazasa szempontjabol modositasra szorulnak. Az 
eloterjesztest a bizottsagok (a Tulajdonosi, a Varosiizemeltetesi es a Keriiletfejlesztesi) 
megtargyaltak. Eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem nines. Megadom a szot Sajtos Csilla jegyzd 
asszonynak, parancsoljon! Ehhez nines.

dr. Sajtos Csilla
Igen ezt akartam mondani, hogy ehhez nines modoslto, mert nem kertilt be elorelatoan a datum a 
zarojelbe, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesek kovetkeznek, Voros Tamas kepviselo umak megadom a szot.

Voros Tamas
Koszonom! Az lenne a kerdesem, hogy van annak valamilyen racionalis indoka, hogy a potmunka 
elvegzesere nem tudja felhasznalni az esetlegesen fennmarado osszeget a tarsashaz. Az miert 
helyes, igy az eloterjeszto szerint? Koszonom!

Piko Andras
Meg egy, meg egy kerdes, amig a valaszt keressiik, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen, hogy hany olyan halaszthatatlan munka volt mondjuk gazkizaras miatt, amely a 
hianypotlas intezmenyenek, amely eddig jelen volt a, ebben a rezsimben, elesett a tamogatas 
osszegetol a tarsashaz? Tehat hogy, ...
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Piko Andras
Tehat azert, mert nem tudtak hianypdtolni?

Voros Tamas
Igen. Hany ilyen elutasito hatarozat sziiletett?

Piko Andras
Jo. Mas kerdes? Szilagyi Demeter kepviselo ur.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! A 3-as pontban megfogalmazott modositast ertem, csak a celjat nem ertem, 
hogy miert sziikseges a tarsashazakat olyan helyzetbe hozni, hogy adott esetben kicsusszanak a 
hataridobol. Tehat miert szoritjuk oket egy szukebb hataridobe? Koszonom!

Piko Andras
Ez a 20 napos?

dr. Szilagyi Demeter
Igen.

Piko Andras
Tovabbi kerdesek? Amennyiben nines, a kerdeseket lezarom. Megadom a szot... Kinek adjam meg 
a szot? Borbas Gabriellanak, illetve Konczol David bizottsagi, nem Borbas Gabriella, parancsoljon!

Borbas Gabriella
Bocsanat, volt a 20 napos kerdes, de ott igazabol novekszik a hatarido. Jo, akkor arra nem kell 
valaszolnom. Tehat hogy eddigi kevesebb hataridobol tobb hataridot adtunk a,.. Adtunk magunknak 
is hataridot, a Polgarmesteri Hivatalnak, es a tarsashaznak is tbbb hatarideje van, tehat nagyobb a 
hatarido a, az alairasra.

Piko Andras
Hany k, hianypotlas miatt hanyan, hianypotlas lehetosegenek a hianya miatt hany gazkizaras volt, 
aminel ez problemat okozott a tarsashaznak? Tessek? (Voros Tamas a hdtterbol beszel, nem 
erthetd) Hat, en ezt nem tudom fejbol, de szerintem mi sem.

Borbas Gabriella
Van most olyan, aki olyan, olyan palyazo, amelyiknek, hogyha megengedjiik a hianypotlast, akkor 
nem kell utasitanunk, es ez is eletveszelyes tarsashazi palyazat.

Piko Andras
Jo, es Voros Tamas kepviselo urnak a kerdese? 4-es pont, ha jol tudom. Potmunka.

Borbas Gabriella
Ugye, hogy az eloterjesztes 4. pontjaban irtuk le azt, hogy, lerovidltem a valaszt, hogy 
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tulajdonkeppen ezt a, a potmunka iranti kerelem hatalyon kiviil helyezeset azert javasoljuk, hogy 
egyszer ne erkezhessenek be nagy aranyban, tehat hogy kifejezetten a tamogatas mertekehez kepest, 
nagyaranyu potmunka-igenyek. Es akkor itt a Ptk.-ra is hivatkozunk, hogy az utolagosan 
megrendelt tervmodositas miatt szuksegesse valo munka, es hogyha ez aranytalanul megnbvelne az 
egesz beruhazas erteket, azt egyszeruen nem, a tovabbiakban ezt, ezt nem engednenk.

Piko Andras
Koszonom! A kerdesek utan most mar a frakciovezetoi hozzaszolasoknal vagyunk. Lezartam, de 
jeleztem is, hogy lezartam. Szerintem, hogyha megfogalmazza kepviseld ur a frakciovezetoi 
hozzaszolasaban a kerdest, akkor az... Persze, persze. Akkor eldszbr Onnek adorn meg a szot 
frakciovezetokent, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Koszonom szepen a szot! Hat, nem tul sok, bocsasson meg, nem, engem nem gydzdtt meg ez a, ez 
az indoklas, mert maga a palyazat befogadasanal figyelemmel kell lenni a, a muszaki tartalomra es 
a hozzarendelt koltsegekre. Nyilvanvaloan, hogyha a ketto nem... Ket lehetoseg van, vagy a 
tarsashaz nem hajtja vegre a muszaki tartalomban kituzott celokat, akkor azert kell oket valamilyen 
formam szankcionalni, hogyha, ha meg adott esetben felularazna valaki a, a kerelmet, akkor meg 
kell szorni palyazatnal. Tehat ilyen azert nem gondolom, hogy nagyon eldfordulhatna hatalmas 
meretekben. Az lehet, hogy egy szerencses veletlen folytan, egy jobb ajanlat folytan fennmarad a 
tamogatas, de ezt nem gondolom... Egyebkent szerintem adminisztrativ, tobb adminisztrativ terhet 
ro az Onkormanyzatra ezeknek a visszacsurgatasa, mint ezeknek a minimalis, a tamogatas 
osszegehez minimalis teteleknek a tarsashazaknal hagyasa, hogy adott esetben meg tobb felujitasi 
munkalatot tudjanak elvegezni. En azt gondolom, hogy ezt erdemes lenne kivenni, sot, en 
szeretnem is inditvanyozni, mint modosito inditvanyt, hogy ez keriiljbn ki, es lehessen felhasznalni 
potlolagos munkak elvegzesere is a fennmarado bsszeget. Ez, ennek a szabalyozasnak igy nines 
ertelme jelen pillanatban. Raadasul egy dolgot fognak evvel elemi, azt, hogy a tarsashazak zome 
biztos, hogy el fogja kblteni az utolso fillerig a tamogatast, csak az Onkormanyzat nem lesz abban a 
helyzetben, hogy azt valamilyen modon ellendrizni tudja. En nem gondolnam, hogy ez a megoldas 
szerencses, sokkal szerencsesebb az, hogyha a tarsashazaknak is lehetoseget biztositunk, hogy az 
elnyert palyazat osszegeig, tehat folbtte, hanem azt, abban az osszegben, amit az Onkormanyzat 
eredetileg is nekik itelt, hogy felujitasi munkalatokat vegrehajthassanak a palyazatban eredetileg 
elnyert muszaki tartalom mellett termeszetesen. Tehat, azt nem elhanyagolva, azt nem vegre nem 
hajtva, hanem amellett, hogyha ilyen eset fennallna. Szerintem egyebkent az egvilagon semmilyen 
hatassal nines az Onkormanyzat gazdalkodasara nezve, csak plusz terheket ro a tarsashazaknak, 
amelyeknek amugy is keves forrasok van jelen pillanatban az Onkormanyzathoz palyazniuk 
felujitas vonatkozasaban. Meg ezt az apro lehetoseget is elvenni, en nem tartom tul ertelmes 
lepesnek. Egyebkent ennek a, a, a maganak a szabalyozasnak, hogy milyen tipusu potmunka, meg 
milyen hatarig, akar a tamogatas %-aig, tehat ezt siman lehet szabalyozni, nem muszaj itt nekiink 
ebben a kerdesben megkotni magunkat, hogy, hogy barmilyen esetben engedjiik. Szerintem, meg 
egyszer mondom, nem allhat elo olyan eset, amikor nagysagrendek maradjanak egy felujitasi 
munka utan a tarsashaznal, mert akkor vagy a palyazat volt rossz, vagy, vagy a, vagy a palyazo volt 
figyelmetlen. Tehat olyan nem fordulhat elo, hogy nagy osszegben ilyen ott maradjon a 
tarsashazaknal. Ilyen modon teljesen felesleges megtiltani, hogy ok azt felhasznaljak a tarsashaznak 
a fejlesztese erdekeben. Es raadasul ezt az Onkormanyzat nyomon is tudja kovetni, tehat latjuk 
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majd, hogy mit fognak megcsinalni ebbbl a tetelbol, kbszbnbm szepen!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! A Kbzbsen Jozsefvarosert Frakcio neveben Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
kepviselo ure a szo, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kbszonom szepen a szot, polgarmester ur! A frakcio neveben szeretnem elmondania rbviden, hogy 
briilunk az eloterjesztesnek, bruitink neki, hogy lehetbseg nyilik ezzel a 4 technikai mbdositassal 
arra, hogy a tarsashazak be tudjanak nyiijtani egy darab hianypotlast. Ez fontos abbol a 
szempontbol, hogy a mar bent levo palyazatok es palyazok kbziil minel tbbb tarsashaznak tudjunk 
segiteni. Viszont az is idbszeruve valt, hogy ezt a 2017-ben elfogadott rendeletet, amelyet 
szamtalanszor modositott az elbzb es mostani Testulet is, felvaltsa a jbvb evben egy uj egyseges 
rendelet. En szeretnem, hogyha ezt az elsb negyedevben el tudnank fogadni, es ez alapjan tudna 
majd tovabbiakban mukbdni a tarsashazak tamogatasa ebben a keriiletben. Es ebben egyebkent 
szamitok a Fidesz-KDNP-s kollegakra is, mint ahogy a bizottsagi ulesen es az infonnalis 
beszelgeteseken is szot ejtettiink errbl korabban. En egyebkent hajlok arra, amit most frakciovezetb 
ur mondott, hogy ez egy ertelmes mbdositas lehet, de nezek az iigyosztalyvezetbre, b is mondjon 
rbla valamit. Most ugye 4 darab, most ugye 4 darab technikai jellegu mbdositas lett benyujtva, es ez 
pusztan azert volt, es azert hoztuk be ilyen gyorsan meg az oktoberi KT-ra, hogy a mar bent levo 
palyazok kbziil minel tbbb esetben tudjunk tamogatast biztositani. Tehat mi szeretnenk azt, hogyha, 
hogyha ki tudnank szomi azokat a, azokat a palyazatokat, amelyek mar bent vannak, es a jbvb 
evben egy uj egyseges rendelettel tiszta lapot tudjunk kezdeni ebben a kerdesben, kbszbnbm 
szepen!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Jegyzb asszony, megadom a szot, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Kbszbnbm szepen! A 12. § (4) bekezdes hatalyon kiviil helyezesevel, mint ahogy ez ott a, a, az 
elbterjesztesben az indokolasnal szerepel, tulajdonkeppen itt a, a rendeletben megfogalmazottak 
nem allnak bsszhangban a Ptk. 6:244. § (2) bekezdesevel. Magaval a cellal egyebkent jbmagam is 
egyetertenek, csak akkor ehhez olyan szabalyozast, tehat valahogy at kell fogalmazni, tehat a 
pbtmunka nem szerepelhet, mert ugye a potmunkarol teljesen mast mond a, a, a Ptk. Azt, a 
kezdemenyezett uj tarsashazi tamogatasi rendeletben egyebkent szerintem, hogyha ez a Kepviselb- 
testiilet szandeka, akkor termeszetesen meg fogjuk oldani a kodifikacibjat ennek, hogy fol tudjak 
hasznalni, csak nem ilyen szbvegezessel.

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Vbrbs Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Kbszbnbm szepen! Egyreszrbl, ha megtenne, hogy majd a, a, a pontos jogszabalyi helyet, amely 
kizarja ennek a lehetbseget, azt megmutatna, azt megkbszbnnem, akkor egyertelmubb lenne. Ez az 
egyik kerdesem. A masik pedig egy hozzaszolas vagy megjegyzes: a hianypotlas intezmenyere: 
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azert szeretnenk jelezni, hogy mar a kezdetektol fogva mondtuk, hogy a hianypotlas lehetbsegevel 
elni kell, tehat minden tisztesseges eljarasban, ahol az a cel, hogy a palyazbk azok meg tudjanak 
jelenni, hogy a palyazatok azok ervenyesek legyenek, tehat valoban, a palyazat kiirojanal valoban 
az a szandeka, hogy a palyazatok azok elnyeresre keriiljenek es kifizetesre keriiljenek, a hianypotlas 
intezmenyet azt fenn kell tartani, hiszen elbfordulhat olyan eset, amikor, es ez nem elvarhato, bar 
semmilyen eljarasban, hogy valaki adminisztratfv hibakbol jusson el egyebkent vagy essen el 
tamogatastol, amelynek azert alapvetden a politikai celja az kene, hogy legyen, hogy a tarsashazak 
kbzul szamos tamogatast tud felvenni, megujuljanak. Ezt adminisztratfv akadalyokkal 
ellehetetleniteni nem tul szerencses dolog, mert magat az eredeti celt keresztezi. Ugyhogy en csak 
szeretnem jelezni, hogy mi vegig a hianypotlas intezmenye mellett voltunk, nagyon briilbk, hogy 
bar par eves kesessel, de az Onkormanyzat is hajlando arra, hogy ezt visszavezesse, ezt a fajta 
intezmenyt a, a tarsashazi palyazatok korebe. Mar, most mar, most mar csak a tarsashazi 
palyazatokat kellene feltblteni erdemi tartalommal, meg penzzel, mert azert borzasztoan, 
borzasztoan alacsony ez a 2019 elotti idoszakhoz viszonyitva. Tehat siralmas az a, siralmasan 
alacsonyak azok az dsszegek, amelyeket a jelenlegi varosvezetes a tarsashazak megujitasara elkbit, 
kbszbnbm szepen!

Piko Andras
Kbszonom szepen! Szilagyi Demeter kepviselb ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Kbszbnbm szepen! En akkor egy egyszerii modositassal szeretnem helyre vagy mederbe terelni azt, 
amirbl itt a 4-es pont kapcsan beszelunk. Akkor a, azt kerem, hogy a 12. § (4) bekezdesenek az 
utolso mondata az ugy szoljon, hogy a potmunka szo helyett potlolagos munkalatok, mint terminus 
technicus, keriiljbn hasznalatra, es akkor ezzel at, es akkor ezzel at tudjuk ugrani azt a 
problemakbrt, hogy potmunka, mint terminus technikus a Ptk. szerint mas fogalmakat takar. Es, es, 
es viszont, viszont azt a celt el tudjuk emi, hogy, hogy lehetseges legyen a tarsashazak reszere 
ezeket a munkalatokat elszamolni a palyazatok kereteben. A, a hianypotlasokkal kapcsolatban itt, itt 
azt megjegyeznem, hogy itt kbzel 100 olyan haz erintett egyebkent ebben az iigyben, tehat lehet, 
hogy most a pontos szamot, nem emlekeznek Onbk se, de en emlekszem arra a bizottsag iilesre, 
ahol 88 darab ilyet targyaltunk. Az, azota is biztos, hogy volt meg egy par ilyen. Tehat kbzel 100 
olyan haz van, aki azert nem tudott erdemben a palyazataval tovabbhaladni, mert ezt a lehetbseget 
Onbk elvettek tbliik. Es ugyanugy egyebkent, ahogy a „Vilagos kapualjak” palyazat 
vonatkozasaban is szepen visszacsempeszik, visszacsempesztek ezt a lehetbsegek kbze, most ezt is. 
Javaslom elbvenni azokat a rendeleteket, amit, amit masfel evvel ezelbtt ugy kaszaltak el, hogy nem 
gondolkoztak. Es, es most ezek szepen, illetve ezeknek a rendeleteknek a kulbnbbzb passzusai 
szepen visszaszivarognak a, a, arra a hatalyos szabalyaink kbze, ami iidvozlendb, csak, csak nagyon 
lassu az a tempo, ahogy visszaszivarognak. Javaslom, hogy vegyek elb, es tartsanak errbl kiilbn 
frakcibulest maguknak, hogy, hogy akkor mi az, amit meg vissza kene allitani, es essiink tul rajta 
egy korben, mert, mert a jozsefvarosi lakosoknak ez egy nagy, nagy elbny lenne. Itt ugye most a 
tarsashazak vonatkozasaban visszaallitasra keriil ez a hianypotlasi lehetbseg, ami, ami iidvozlendb. 
A, elhangzott a, a 3-as ponttal kapcsolatban, es ezt valoban most mar en is pontosan latom, hogy itt 
ugy fogalmazzuk, hogy a polgarmester alairasatol szamitott 20 nap az, ameddig a tarsashaznak ezt 
meg kell tennie. Ertelemszeruen, hogyha az elbzb, elbzb szabalyozas van ervenyben, amikor a, az 
ertesftestbl szamitjuk a 30 napot, akkor hazon beliil addig kallbdik az irat jobbra-balra, nem tudjak 
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alairni idoben, hogy a tarsashaznak alig marad mar ideje alairni. De akkor szeretnem megkerdezni, 
hogy azt mondta ugyosztalyvezeto asszony, hogy a, hogy a, van egy, ezt nem latom leirva, hogy 
egy belso szabalyrendszer es arra vonatkozoan, hogy hany napon beliil kell egyebkent a 
polgarmestemek az ertesitestol szamitottan alairnia ezt a, ezt az iratot vagy ezt a tamogatasi 
szerzodest. Mert ezt, erre utalt ugyosztalyvezeto asszony, de ezt en leirva nem latom sehol. 
Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem jegyzd asszonyt, hogy segitsen nekem! Mi resziinkrol rendben van-e 
a Szilagyi Demeter kepviselo ur altal megfogalmazott modositas? Tehat, hogy nem potmunka, 
hanem potlolagos munkalatok.

dr. Sajtos Csilla
Igen, ez atmenetileg megoldast jelent. A, az uj rendelet megalkotasanal pedig majd preclzebben 
fogalmazunk. Viszont itt azert a kodifikacios reszet, akkor a rendeletnek, ha megengedik, akkor 
megprobalnam felolvasni, es ha a pontositast, tehat a, a, az SZMSZ 25.4 szerinti pontositast 
megengedik, akkor, akkor a, az 5. § az ugy szolna, hogy „ez a rendelet a kihirdeteset kbvetden lep 
hatalyba”. Es a 6. § pedig szbvegszeruen Igy hangozna, hogy (1) bekezdes, illetve a rendelet 
hatalybalepesevel egyidejuleg, es akkor a) pontban a rendelet 12. szak..., bocsanat a rendelet 12 § 
(4) bekezdes 2. mondataban a „potmunka” szovegresz helyebe „p6tlolagos munka” szovegresz lep, 
es b) pont pedig, hogy a rendelet 5. § 2 bekezdes 2. mondata hatalyat vesziti. Kovetheto voltam? 
Koszonom!

Piko Andras
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo ur, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En csak szeretnem kerdezni Szilagy Demeter 
kollegamat, illetve tenni egy megjegyzest, hogy hat nem tudom, hogy Onok beszelgetnek-e a kiilso 
bizottsagi tagokkal, akik, akivel ezt azert eleg alaposan vegigbeszeltiik, illetve bizottsagi iileseken is 
volt lehetoseg arra, hogy tegyenek modositot, ott ezt nem tettek meg. Egyebkent minden jogos 
kritikat, azt orommel fogadunk, de a kioktatast azt koszonjiik szepen, nem kerjiik. Foleg ebben a 
stilusban nem. Eleg sokat kiizdottiink azert, vallvetve egyebkent ugy gondolom, hogy visszaterjen 
bizonyos tamogatasi forma, amely korabban volt, es most ujra rendelkezesre all. Es, ahogy 
mondtam is, a jovo ev elso negyedeveben egy teljesen uj rendeletet fogunk megalkotni, melyben 
szamitunk az Onbk segitsegere is. A jegyzo asszony is mondta. Kinosan fogunk iigyelni arra, hogy 
a, a rendelet jogi szovege az teljes mertekben illeszkedjen az elvarasokhoz. Ugyhogy en koszonom 
szepen, a kioktatast, azt nem, jogos kritikat, azt barmikor szivesen fogadok.

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon! A kerdes az.. . Ugyosztalyvezeto asszony, 
One a szo!

Borbas Gabriella
Erthetoen fogalmaztam. Ugye, a rendeletben eddig az szerepelt, hogy 30 nap van a tamogatasi 
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szerzodes alairasara osszesen. Tehat a Hivatalon beliili szakaszra es a, a tarsashazi alairasi 
szakaszra. Ez a 30 nap most 40 napra modosul. 20 napja van a Hivatalnak, hogy elokeszitse 
alairasra, es a polgarmester ur alairja, illetve 20 napja van a tarsashaznak. Tehat osszesen a 30 
napbol 40 nap lett, en erre prdbaltam utalni, de akkor elnezest, ha felreertheto voltam.

Piko Andras
Szilagyi Demeter kepviselo ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Igen, igy most, igy most mar teljesen kerek. Lassan masfel eve hallgatjuk, hogy 
a kovetkezo negyedevben elkesztil a szabalyzat, ugyhogy az uj rendelet a, a tarsas, tarsashazakra 
vonatkozoan. A kepviseldtarsam elhagyja az iilestermet, amikor errol, errol ertekeziink, nem, 
valoszmuleg ezert nem kesziilt el idaig rendeletnek, mert koriilbelul igy all hozza a munkahoz, 
ahogy, ahogyan az is egy, az is megmosolyogtato, hogy vallt vallnak vetve kuzdottiink, hogy 
bizonyos tamogatasi formak visszakeriiljenek. Hat, eppen Onok voltak azok, akik ezt kivettek 
belole a sajat szavazatukkal, akkor is tiltakoztunk ellene, most is tiltakoznank ellene, ugyhogy 
onmagaban megmosolyogtato ez a tipusu hozzaallas, de hat ez mar, ez mar az Onok lelkiismereti 
kerdese, nem az enyem, koszonom!

Piko Andras
Jegyzo asszony. parancsoljon!

dr. Sajtos Csilia
Koszonom szepen! Kaptam egy jelzes, tehat hogy felreerthetoen olvastam, vagy rosszul, rosszul 
olvastam, nem azt olvastam, amit szandekoztam. Tehat az „5. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto 
napon lep hatalyba'’, igy pontos, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi hozzaszolast nem latok. Tesziink egy kiserletet a szavazasra. 
Szavazasra bocsatom a Budapest Jozsefvaros Onkormanyzata Kepviselotestiiletenek tarsashazakra 
adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017-es onkormanyzati rendelet modositasara 
vonatkozo, a befogadott modosito javaslattal kiegeszitett 6 §-bol allo rendeletet. Az elfogadasahoz 
minositett tobbseg kell. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk! Megallapitom, hogy 12 
igen szavazattal elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 12 IGEN, 0 
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 32/2021. (X. 28.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A TARSASHAZAKNAK ADHATO 
ONKORMANYZATI TAMOGATASOKROL SZOLO 49/2017. (XII. 20.) 
ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend 10. pontja
Javaslat a Tolnai Piheno kerf haszmalatanak modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Radai Daniel alpolgarmester

Piko Andras
A 10. napirendi pont targyalasara teriink at, „Javaslat a Tolnai Piheno kert hasznalatanak 
modositasara”. A Rev8 a Tolnai kert hasznositasara vonatkozd javaslatat 2021. augusztus 15. es 31. 
kozott lehetett velemenyezni. Az ezek alapjan hozott dontes szabalyozza a Tolnai pihenokert 
hasznalatat a nyitvatartas, a hazirend es a kutyas hasznalat szempontjabol. Az eloterjesztest a 
bizottsagok megtargyaltak. Tajekoztatom a Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztes hatarozati 
javaslatanak 1. pontjaban ketszer szerepel az „alabbiak szerint” kifejezes, az 1. pont elso mondata 
helyesen: „Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az 
alabbiak szerint modositja a Kt. 328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozatanak 2. pontjat.” A napirend 
vitajat megnyitom, megkerdezem az eloterjesztot. Nines szobeli kiegeszitese. Megadom a szot 
Sajtos Csilla jegyzo asszonynak!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, polgarmester ur! A, a polgarmester ur altal elmondottakon till szinten a 
zardjelben a datum X. 28., koszonom szepen!

Piko Andras
Kerdesek kovetkeznek, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Szeretnem megkerdezni, hogy, hogy hany ott lako javaslatara keriilnek a 
kutyak kitiltasra ebbol a, a kertbol. Mire, mire alapozzak azt a velemenyt hogy a, hogy a kutyakat ki 
kell innen tiltani, koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Tovabbi kerdesek? Amennyiben nines, a kerdeseket lezarom, megadom a szot az 
eloterjesztonek. Ki fog valaszolni?

IRadai Daniel
En pontos, en pontos szamot most nem tudok. Itt tobb folyamat is zajlott. Egyreszt voltak forumok, 
akkoriban online zajlottak, illetve tobb lakossagi megkereses erkezett a Rev8-as kollegakhoz is, ok 
a helyszinen beszelgettek lakokkal. Tehat szerintem itt ez egy kvalitativ szempontu intezkedes, 
kevesbe kvantitativ, de kerem Sarkany Csilla vezerigazgato asszonyt, hogy javitson ki, hogyha 
valamiben tevedtem, koszonom!

Piko Andras
Kernek szepen egy mikrofont Sarkany Csillanak.
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Sarkany Csilla
Igen, koszonom a szot! A Tolnai kertnek a kozossegi tervezese, illetve a lakokkal valo 
kapcsolattartas az egy nagyon hosszu folyamat volt, es eppen a lakokkal valo megismerkedes es 
online forumok, miutan ezt pont beleesett a tavaszi Covid-idoszakba, meruit fel ez a problema, 
hogy a kutyas kerdessel mindenkeppen kell foglalkozni. Tobb online, meg forumot tartottunk, ahol 
megoszlottak a velemenyek kutyasokra, nem kutyasokra. Igazabol nagyon nehez ezt 
szamszerusiteni, hogy hanyan mondtak azt, hogy igen, es hanyan mondtak, hogy azt nem. 
Korbejartuk az osszes szomszedos lakohazat, mindenhova bekopogtattunk. Akik ott laknak a 
kornyeken, mindenki azt mondta, hogy 6k nem szeretnek a kutyat, mert hogy nagyon zavarja az 
eletiiket, mert nyaron elviselhetetlen a buz. Ugyanakkor most fog majd a Tolnai kertnek a befejezo 
munkalatai, most fognak befejezodni munkalatok, egyre tobb noveny lesz, es, es ez egy javaslat 
arra, hogy ahhoz, hogy fenntarthato legyen a Tolnai kert, es a lakok, a szomszedos lakok se 
bosszankodjanak egyfolytaban, megallapodas volt, egyetertes volt abban a kutyas tulajdonosokkal, 
illetve az egyesiiletekkel, hogy a Tolnai kert nem alkalmas arra, hogy a kutyak hasznaljak. 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Frakciovezetoi hozzaszolasok kovetkeznek. Kerdezem, Satly Balazst kivan-e. 
Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom a szot! Ezt bizottsagi iilesen is elmondtam, es a Kepviselo-testiileten is el tudom 
mondani, hogy szerintem ilyen fokusz-tevesztettek ezzel az eloterjesztessel. Tehat valaki azt 
mondja ma Jdzsefvarosban, hogy a kozteriiletek allapotanak romlasaert, azert a kutyak a felelosek, 
en azt gondolom, hogy finom leszek, a jozsefvarosi lakok tobbsege nem ertene egyet. Nem ezt 
jelolne meg TOP 10 problemanak. A, akkor azt mondta, azt hiszem, Radai alpolgarmester ur ezen a 
bizottsagi iilesen is, hogy de hat, hogy a ktilonbozo felmeresek ezt dobtak ki, de lehet, hogy nem On 
volt. Alapvetoen, ott a reszveteliseg, elnezest kerek, hogyha nem On, nem On, nem On jelezte ezt 
felenk, hogy hat ez a nep egyontetu akarata. De hat azert kideriil az anyagbol, hogy ez nincsen igy, 
tehat ez egy ilyen homalyos megfogalmazasok, hogy egyeztettiink meg, meg, meg kikertiik az 
emberek velemenyet, mert azert alapvetoen az ott lakoknak a velemenyet senki nem kerte ki. 
Tartottak online forumokat, levontak egy kovetkeztetest, de az online forumok tanusaga szerint sem 
ez volt az elsodleges problema. En azt gondolom, hogy erdemes foglalkoznunk a kozparkok 
allapotaval, de azert az alapvetoen megiscsak az a problema, hogy rendkiviil sok szemet es sajnos a 
kbzteriileteket eletvitelszeruen hasznalo emberek okozzak, hogy a jozsefvarosi kozteriiletek azok 
jelen pillanatban hasznalhatatlanok. Rendkiviil sok kdzdttiik a szenvedelybeteg, a drogbeteg es ez 
zavarja a kozteriileti, kdzteriileten eld vagy kbzteriiletet hasznalni szeretd es egyebkent odajaro 
embereket, idoseket, gyerekeket, csaladokat. Talan ez ellen kellene tenni valamit elso korben. Most 
kiszogelni a kapura a kutyatartdkat, hogy ok felelosek azert, amiert a Tolnai kert az ugy nez ki, 
ahogy, en azt gondolom, hogy ez nem fair, Raadasul nem is fogja megoldani a problemat. Az egy 
szep dolog, hogy valamilyen fejlesztes vegbemegy, vagy ki lesznek cserelve nbvenyek, de ettol 
fuggetleniil a problemat nem fogja megoldani, hogy kitdltjuk, kitiltjuk onnan a kutyakat. Egyebkent 
azzal egyetertek, hogy a kutyafuttatdknak egy jelentos resze, volt olyan, inkabb azt mondom, hogy 
a kutyafuttatok egy reszenek a, az elhelyezeset feliil kellett vizsgalni. Ilyen van, ezzel bnmagaban 
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nincsen problema. Inkabb azzal van problema, amikor komplett kbzteruletekrol, komplett 
kozteriileti problemakrol egy olyan tarsadalmi csoportot neveziink meg, mint a kutyatartok. Hat, en 
ezt nem tartom tulzottan szerencses hozzaallasnak, es meg egyszer mondom, arany, 
aranytevesztesnek velem ebben az iigyben. Es azt gondolom, hogy az Onkormanyzat nem jar el 
helyesen, amikor ezekkel a szereplokkel azonositja a koszt es a rendetlenseget a keriiletben, 
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseldi hozzaszolasok, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Remekiil kacarasznak a momentumos kollegak, de azert azt akkor aruljak mar el, hogy peldaul 
amiket igergettek iitve-fore, hogy kutyafuttatokat fognak letrehozni, es bovitik az ilyen iranyu 
lehetosegeket, akkor az hoi van. Most eppen az tortenik, hogy most eppen az tortenik, hogy 
csokkentik az ilyen iranyu lehetosegeket. Tehat en ertem, hogy, ertem, hogy kacarasznak, es, es 
jokedvre derit, akkor, akkor aruljak el - Konczol kepviseldtarsam is mondja itt a magaet -, hogy a 
Palotanegyedben mikor lesz kutyafuttato. Azt igerte, hogy lesz meg egy. Hol, mikor? En, en ertem 
a, a hozzaallasukat, meg mindent, azt gondolom, es nem ragoznam ujra azt a szot, hogy hibas 
dontes, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Konczol David kepviselo umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen! A nevetesiink targya a nagyon, nagyon sok hulyesegnek szolt amit itt Voros 
kepviselo mondott el. Jelenleg tbbb kutyafuttatonak a bovitese is zajlik. Iden 10.000.000 forintot 
kbltiink kutyafuttatok bovitesere es fejlesztesere. Igen, azzal egy kicsit el vagyunk maradva, hogy 
hoi csinaljunk uj futtatot a Palotanegyedben. A mi otletiink elsbsorban a Pollack Mihaly ternek a 
felbontasa lett volna es oda egy uj futtato letrehozasa. Sajnos ezt a terviinket a Magyar Allam 
keresztiilhuzta, de remeljiik, azert tudunk megfelelo teriiletet talalni. Szoval, a masik: egy kbzdssegi 
kertet kutyafuttatokent beallitani, szerintem az egy nagyon teves elkepzeles. Minden kepviseldnek a 
reszerol. Nem tudom, hogy jartak-e ebben a kozossegi kertben, lattak-e, hogy, hogy nez ki, hogy mi 
folyik ott. Volt? De ezt kerdezem. Volt, volt ott? Latta, hogy nez ki jelenleg? Na, jo, rendben, akkor 
innen tudjuk, hogy ezek a vadaskodas, amiket az elobb hallhattunk, teljesen alaptalanok. Igazgato 
asszony is elmondta, hogy vegigjartak az osszes hazat, es megkerdeztek a komyezo lakokat, hogy 
mit gondolnak. Onnantol kezdve, hogy On eldont valamit, hogy mit akar mondani, meghallgatja a 
velemenyeket es az erveket, annak, azokat nem epiti be mondanddjaba es nem veszi figyelembe, 
onnantol kezdve szerintem ez egy tok felesleges vita olyan szempontbol, hogy pont el fogunk 
beszelni egymas mellett, mert Onok allitanak valami teljesen valotlan dolgot, nem halljak meg a 
tenyeket, s igy megyiink tovabb egesz nap. Errol szol minden eladott vita.

Piko Andras
Koszonom szepen! Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Azert szeretnem jelezni, hogy attol, hogy Konczol kepviselo ur nem erti a vitakat, attol azok meg 
validak. Egyebkent a Tolnai kozossegi kert iigyeben, ha majd erveket is el tudnak mondani, akkor 
szoljanak, inert itt azon kivul, hogy majd egyeztettiink a lakokkal, meg tartottunk online forumot, 
ezen kivt.il az egvilagon semmi nem hangzott el. En azt gondolom, hogy az Onok kerdese, az 
alapvetden a lb kerdes az, hogy milyen fokuszt, milyen iizenetet kiild az Onkormanyzat. Es azt 
gondolom, hogy ez egy rossz uzenet, es megprobalja egy olyan tarsadalmi csoportra kenni azokat a 
szomyti allapotokat, amiket az Onok slendrian varosvezetese okozott, hogy ne, erdsebb szavakat ne 
hasznaljak, a keriiletben, amely meltatlan es ertelmetlen. Tehat en azt hiszem, hogy inkabb rendet 
kene tartani ezeken a teriileteken, talan oda kene figyelni a kozteriileti rend fenntartasara, vagy a 
kozcelra atadott teriiletek fenntartasara. Es akkor nem lennenek ilyen problemak, es nem ramutatni 
egy csoportra, hogy miattuk nez ki rosszul egy adott kozterulet. Nyilvan nem szerencses az, hogyha 
valaki mondjuk a kutyaja utan akar kutyafuttatoban sem szedi bssze a kutyapiszkot, de ettol 
fuggetleniil azert nem gondolom majd komplett helyekrol es komplett pihenokertekrol, amiket azert 
alapvetden mindannyiunk, es azoknak is, akik kutyat tartanak, azoknak az adojabol hozta letre az 
Onkormanyzat, onnan oket ki kell tiltani. Szerintem ez rossz uzenet, es egyebkent en ertem, hogy 
10.000.000 forintot, mar 10.000.000 forintot is elkoltenek erre a, a kutyafuttatok fejlesztesere. Hat, 
hasonlitsuk mar ossze az elmult idoszakkal, hogy hany kutyafuttatd letesiilt 2010. es ’19 kozott 
Mennyi penzt forditott ra a polgari varosvezetes, hogy ezek letrejojjenek, hogy ezeket 
karbantartsak? Es utana azt gondolom, hogy picit csendesebben, meg szerenyebben alljanak 
ezekhez a kerdesekhez, inert jelenleg ebben a keriiletben az egvilagon semmi nem epul. On nevet, 
vihog, de dolgozni kene, kepviselo ur! Onnek vannak, van egy egyeni valasztdkeriilete, azzal kene 
foglalkozni ahelyett, hogy jelen pillanatban is, erdemi temakhoz egyebkent nem szol hozza, de 
kutyafuttatok kerdeseben mar sikeriilt megcsinalni, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom! Ket aprb tenyt akartam pontositani. A Tolnai kert kutyas kerdesenek alapvetden 
semmilyen koze nines a kozteriiletekhez, illetve a hatar, az egyik hatarozati pont konkretan arrol 
targyal, hogy uj kutyas infrastrukturat vizsgalunk es inffastruktura-bdvitest, meghozza a jelentbs, 
nem kutyafuttatokrol beszeliink, hanem egy kutyas parkrol, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tovabbi hozzaszolasokat, ugyhogy szavazasra bocsatom a 2 pontbol 
allo hatarozati javaslatot. Elfogadasahoz egyszerti tbbbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt 
Kepviseloket, szavazzunk! 10 igen, 2 nem szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
589/2021. (X. 28.) hatarozata 

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletemek 328/2020. (IX. 24.) szamu 
hatarozatanak modositasarol

(10 igen, 2 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

1. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az alabbiak szerint modositja a Kt. 
328/2020. (IX. 24.) szamu hatarozatanak 2. pontjat:

„a Bp. VIII. Tolnai Lajos utca 23. szam alatti, onkormanyzati tulajdonu tires telek piheno 
kertkent keriiljon a tovabbiakban hasznositasra, a hatarozat 3-4. pontjaiban foglalt 
feltetelekkel, azzal a kiegeszitessel, hogy a kozossegi kertbe nem lehet kutyat bevinni 
2021.12.01. idoponttol.”

2. felkeri a polgarmestert, hogy vizsgalja meg uj kutyas park letesitesenek lehetoseget egy 
Csamok negyedi tires onkormanyzati telken.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: 2021. november 31.

2. pont eseteben: 2021. december 31.

A dontes vegrekajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Kozossegi Reszveteli 
Iroda, JGK Zrt., Rev8 Zrt.

Napirend 11. pontja
Javaslat az Orczy ut - Kobanyai ut - Konyves Kalman kdrut - Ulloi ut altal hatarolt 
teriilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep) Keriileti Epitesi Szabalyzatarol 
(GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Piko Andras
All. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat az Orczy lit - Kobanyai ut - Konyves Kalman 
korut - Ulloi lit altal hatarolt teriilet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviselotelep) Keriileti Epitesi 
Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasara”. 2021 
marciusaban a Ganz negyed kiemelt fejlesztesi teriilette valt. A modositas celja a Ganz negyed 
atalakulasanak es fejlodesenek elosegitese, a telekalakitasok szabalyozasanak modositasaval. Az 
eloterjesztest a bizottsagok megtargyaltak. Tajekoztatom a kepviseloket, hogy az eloterjesztest 
oktober 20-an szerdan potkezbesitessel kaptak meg. Kerdezem Radai Daniel kepviseld, 
alpolgarmester urat, van-e eloterjesztokent szobeli kiegeszitese. Nines, megadom a szot Sajtos 
Csillajegyzdasszonynak, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, a rendeletalkotasi javaslatnal itt a rendelet-tervezet cimeben, cimebe bekeriilt a, 
a korabban a datum. Itt szinten X. ho 28-ra valtozik, koszonom!

38



Piko Andras
Koszonom szepen, kerdesek kovetkeznek, Szilagyi Demeter kepviselo ur.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot polgarmester ur! Ugye, ez a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag iilesen egyszerjart ez az anyag, amikor is utana visszavonasra keriilt, inert 
hogy nem volt megfelelden keszitve. A 2. korben, a 2. korben mar nem erte meg a Bizottsag ezt a 
targyalasi lehetoseget. Szeretnem megkerdezni, hogy, hogy megis miert keriilt ki egyebkent ebbol 
az anyagbol a korabbi partnersegi egyeztetesnek a megallapitasa. Itt most nem emlekszem 
pontosan, inert nincsen benne, inert kiszedtek belole, a Levego Munkacsoport volt az, amelyik. 
amelyik kifogast emelt azzal szemben, hogy a 85%-os beepitettseget telekegyesites eseten lehessen 
hasznalni? Ugyhogy en azt gondolom, hogy, hogy ez sok mindent elarul arrol, hogy hogyan kezelik 
ezt a kerdeskort. En, nem tudom ezt az eloterjesztest... (gong)

Piko Andras
Koszonom szepen. Voros Tamas kepviselo ur kerdese kovetkezik, parancsoljon!

Voros Tamas
Az lenne a kerdesem, hogy a kesz anyagot egyeztettek-e a Tisztviselotelepi Onkormanyzati 
Egyesiilettel vagy bannely egyeb civil szervezettel, amely erintett lehet a kornyeken.

Piko Andras
Koszonom szepen. Kerdes? Szarvas Koppany Bendeguztol kerdezem. Nem, nincsen. A kerdeseket 
lezarom, kerem az eloterjesztot, illetve a bizottsagi elnokot, hogy valaszoljuk meg a kerdeseket. 
Radai Daniel alpolgarmester ur!

Radai Daniel
Igyekszem, majd esetleg Peterffy Marton a Varosepiteszeti Iroda es Foepitesz ur kepviseleteben 
javitson, hogyha valamiben tevedek. Nem a Ganz negyed szabalyozasi terverol van itt szo, hanem 
egy telekalakitassal kapcsolatos szabalyozas-rendezessel, ami a Ganz rendezetlen teriiletenek az 
epiiletallomanya okan keletkezett ez az igeny, es ennelfogva itt egy, egy,egy jelen allapothoz valo 
szabalyozasi igazitasrol van szo. Alapvetoen a Ganz negyed szabalyozasi terve es szabalyozasa az 
pontosan ugyanolyan most is, mint amilyen eddig volt, de itt majd Marci mindenkeppen segitsen 
be, ha tevednek. Az eszreveteleket pedig a Bizottsag elfogadta, befogadta es dontest hozott rola, 
szerintem ezert nem resze az eldterjesztesnek. De ez egy technikai eszrevetel volt reszemrol, itt 
majd szinten kerek pontositast, en ennyit tudtam hozzatenni, koszonom szepen!

Piko Andras
Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! En akkor ehhez hozzateszem, hogy igen, a Levego Munkacsoport eszrevetelezte 
es elt egy kritikaval. Azt panaszoltak el, hogy a szabalyozas szerint az ujonnan kialakitott telkeknel 
a beepitettseg 85-87% lehetett, de mar az eldterjesztesben benne volt, elmagyarazta a Foeplteszi
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Iroda munkatarsa, elmagyarazta az alpolgarmester, en is elmagyaraztam, hogy ez nem azt jelenti, 
hogy lehet beepiteni 85%-os telkeket. Azt jelenti, hogy amikor az egy hatalmas teriiletet 
felparcellazzak kisebbekre, akkor a kisebbeket lehet, a kisebbeknek lehet ugy meghuzni a hatarait, 
hogy azoknal az aktualis beepitettseg 85 szazalek legyen, de amint egy kapavagast ejtett valaki 
barmilyen epitesi, fejlesztesi szandekkal, automatikusan az alacsonyabb beepitettsegi szabaly 60% 
ervenyesul. Ezert, ezert volt a Levego Munkacsoportnak az eszrevetele elutasitva, mert olyan 
problemat hoztak fel, ami nem volt problema, es ezert volt aztan egyebkent elfogadva igy az 
eszrevetel elutasitasaval az eloterjesztes a bizottsagon es azert nem volt meg egyszer a bizottsagon, 
mert utana mar csak az allami foepitesznek a velemenyezeset varta, es utana keriilhetett a Testiilet 
ele. De tok jo, hogy Szilagyi kepviselo ur nyilvan jatssza az amneziasat, nem lett visszautasitva, 
nem lett leveve napirendrol, el lett fogadva az eloterjesztes, es egyebkent az elozo kutyafuttatos 
vitakultura jbn eld megint, amikor nem figyelnek a tenyekre, nem figyeljenek a magyarazatra, se 
politikustol, se szakertotol, se senkitol, csak mondjak a maguket, mint hogyha egyaltalan nem 
szamitananak a tenyek. Igy lehet hinni a fideszes eszreveteleknek, koszonom!

Piko Andras
Kerdezem Peterffy Martont, hogy kivanja-e kiegesziteni az alpolgarmester ur mondatait.

Peterffy Marton
Koszonom szepen, annyival egeszitenem ki, hogy az osszes partnersegi egyeztetest, ahogy azt 
jogszabaly eloirja, azt megtettiik.

Piko Andras
Jo, ez kiilon kitert a Tisztviselotelepi Onkormanyzati Egyesiilettel valo egyeztetesre vagy pedig azt 
nem irja elo jogszabaly?

Peterffy Marton
Kiilon oket nem irja eld.

Piko Andras
Be van kapcsolva csak a, jo.

Peterffy Marton
Kiilon, kiilon nem nevesiti a jogszabaly, hogy ki kell terni. Altalanos lehetoseg volt a partnersegi 
egyeztetesre. Ugy tudom, hogy nem erkezett toliik velemeny.

Piko Andras
Szeretnem megnyugtatni Vbros Tamas kepviselo urat, hogy havonta, kethavonta iilok le a 
Tisztviselotelepi Onkormanyzati Egyesiilet vezetesevel es errol is tajekoztattuk oket, illetve tettiink 
egy igeretet, hogy novembertol a vonatkozo rendeletet akkent fogjuk modositani, hogy minden 
egyes rendezesi terv tervtanacsi targyalasara meghivjuk az erintett onkormanyzati egyesiileteket, 
illetve civil szervezeteket. Kepviseldcsoport vezetoi hozzaszolasokat, kerdezem Satly Balazs 
kepviselo urat, nem, Vbros l amas kepviselo ur, parancsoljon!
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Vords Tamas
Koszonom szepen! En oriilok, hogy polgarmester ur ugy tudja, hogy errol ertesftve voltak, csak 
majd errol oket is gyozze majd meg, legyen olyan kedves, mert errol nem tudtak. Ajanlom, hogy 
kerdezze meg, hogy vajon lattak-e az eloterjesztest, es foglalkozott-e veliik az onkormanyzat, 
megkerdezte-e az 6 allaspontjukat. En azt gondolom, hogy addig nem is kene errol a kerdesrol 
donteni, amig a legnagyobb es legnagyobb multu helyi egyesiilettel nem sikeriilt valamilyen kozos 
allaspontot vagy minimum egy informalast es nem informal, tehat nem, nem mindenfele 
maganbeszelgetesekben, hivatalos uton veliik felvenni a kapcsolatot, es eloszlatni az adott esetben 
az aggalyaikat. Ez az egyik kerdesem, egyebkent nagyon oriilok, hogy ilyen kivalo szakemberek 
vannak, mint hallottuk, hogy itt aztan a szakmaisag duborog az Onkormanyzatban. En nem tudom, 
emlekeznek-e ra, mikor kint voltak a, a fuggofolyoson, addig itt az egyik kepviseldtarsunk eppen 
atirta a, az Onok altal rosszul eloterjesztett kozbeszerzesi tervet, tehat azt hiszem, a szerenyseg az 
ebben a tekintetben is jobb lenne, hogyha nyomon kbvethetove valna az Onok miikodeseben. Tehat, 
en azt gondolom, hogy az, hogy a bizottsagi iilesen pedig mi hangzott el, hat, az egyik eloterjeszto 
Radai alpolgarmester ur se igazan emlekezett ra, meg ezt nem is nagyon ertettem, hogy a 
modositasok, azok befogadasra keriiltek, es ezert nem jelennek meg a az eloterjesztesben, hogy 
akkor ezt atirtak a, a, mert nagyon, tehat nem ertettem a lenyeget ha azt majd kifejtene, hogy mi 
tortent az ott elfogadott modositasokkal, hogy akkor ez most tartalmazza az eldterjesztes vagy nem 
tartalmazza? Mert nyilvan az egy, az egy erdekes kerdes lehet, koszonom! Nem kivanom 
kihasznalni.

Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs kepviselo ur, parancsoljon! Ez most mar kepviseloi hozzaszdlas.

Satly Balazs
Igy van, igy van. Koszonom szepen, koszonom szepen polgarmester umak a tajekoztatasat, hogy 
egyeztetett a Tisztviselotelepi Onkormanyzati Egyesiilettel, es en nagyon-nagyon klvancsi lennek a 
Tisztviseldtelep egyeni onkormanyzati kepviselojenek a velemenyere is, sajnos ezt ujfent nem 
halljuk ezen a testiileten. Voros, Vords kepviseldtarsam pedig, csak azt szeretnem figyelmebe 
ajanlani, hogy nagyonjok ezek az eszrevetelek, a szerintem a bizottsagon egyebkent Szarvas elnok 
urtol kimeritd es reszletes tajekoztatast kaptak a.., De mirol is van itt szo? Tehat van egy fejlesztesi 
teriilet, ami Jozsefvaros fejlesztesi aranytartaleka. En ugy tudom, hogy ebbe meg egyetertes is van a 
kormanyzattal, illetve az erre feljogositott szakmai szervezetekkel. Es ez az eldterjesztes arrol szol, 
hogy azt a 0. lepest meg tudjuk tenni, hogy a Ganz negyedben barmi tortenjen. Es ahhoz, hogy az 
az ott levo kaotikus viszonyokat fel tudjuk szamolni, ahhoz erre a lepesre sztikseg van, fiiggetleniil 
attdl, hogy Onnek vagy Szilagyi kepviselotarsamnak mi, mi tetszik vagy mi nem tetszik ebben az 
eljarasban. Es hogyha ezt vitatjak, akkor azt vitatjak, hogy Jozsefvaros fejlesztesi aranytartalekanak 
hozzajaruljunk ahhoz, hogy ez itt barmi tortenjen a kovetkezo 10 evben, hogy a tulajdonviszonyok 
rendre, rendezesre tudjanak keriilni, hogy a telekalakitasok meg tudjanak tortenni, ez ne jarjon 
azzal, hogy egyebkent indokolatlan terheket pakolunk a, a tulajdonosokra, es mindezzel egyiitt 
ervenyesitjiik azt a szempontot hogy az lijonnan epitett epiiletekre nem vonatkozik semmifele 
megemelt beepitettsegi mutato. Amit itt most prezentalnak, az egy alvita, nem a lenyegrol 
beszelnek, nem arrol beszelnek, hogy hogyan fejlodjbn a Ganz negyed, hanem mindenfele eljarasi 
vagy egyeztetesi hianyossagra hivatkozva probaljak ezt az eloterjesztest szetszedni. Arra kerem
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Voros Tamas kepviseld urat, hogy tamogassa a Ganz negyed fejlodeset es tamogassa az 
eldterjesztest, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy van-e tovabbi hozzaszolas. Voros Tamas kepviseld ur, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Azt hiszem, batran jelezhetem vagy mondhatom a Fidesz-KDNP Frakcio neveben, hogy mi 
barmilyen fejlesztest tamogatunk, csak latnank mar ezeket a fejleszteseket a keriiletben. A, 
egyebkent en nem tudtam, hogy a tarsadalmi egyeztetes az egy ilyen piszlicsare iigy, mert eddig azt 
hallgattuk az Onok reszerol, hogy ennel fontosabb, meg a reszvetelisegnel fontosabb dolog nines is 
a, az Onkormanyzat eleteben. Hat, meg a polgarmester kampanyfdndkenek is csinaltak egy irodat, 
eleg sulyos penzeket koltiink el ra, mint kideriilt az elozo esetben, se a reszvetel nem volt meg az 
egyeztetesnel, most pedig ez mint Satly kepviseld ur elmondta, ez egy ilyen bagatell hiilyeseg, 
urimuri, amit miert, miert kerem szamon egyaltalan, hogy, hogy az egyebkent 30 eve, 32 eve ott 
mukodo Onkormanyzati Egyesulettel, akikkel en ugy tudom, hogy nem egyeztettek ebben a 
kerdesben, szeretnem alahuzni. Tehat azert en azt szeretnem kemi polgarmester urtol, hogy ezeket 
a, az egyezteteseit akkor vagy mas tartalommal toltse fol, vagy ujitsa meg, de mindenkeppen iiljon 
le a civil szervezetekkel is beszelni errol a kerdesrol. En nem mondtam egy szbval sem egyebkent, 
hogy maga az eloterjesztesnek a celjaval ne ertenek egyet, voltak aggalyaink ugye a zoldteriileti, 
tehat a beepitettsegi mutatok tekinteteben. Nem csak nekiink, mint kideriilt, a tul nagy 
jobboldalisaggal nem vadolhato Levego Munkacsoport is kifogasokkal elt, tehat nem lehet azt 
mondani, hogy itt valamifele, nem tudom en, konzervativ osszeeskiives aldozata lesz a Ganz 
negyed es a Tisztviselotelep szabalyozasa. En csak annyit kertem, hogy egyeztessenek vele. Onbk 
azt mondtak, hogy ez egy, ez egy butasag, nem kell rola egyeztetni, mert megakasztja a munkat. 
Tehat en ezt elfogadom, hogy Onoknek ez az allaspontja, csak egyszer ezt mondjak, egyszer azt, 
eppen aktualisan, hogy az erdekiik mit kivan. En azt gondolom, hogy ezt az eldterjesztest hozzuk 
vissza, akar valtozatlan formaban, es miutan megtortent a TOE-vel az egyeztetes, szerintem ket 
heten beliil is megtargyalhato. Nem hiszem, hogy 2 heten beliil hatalmas beruhazasok indulnanak el 
a, a Ganz teriileten, amelyeket majd ez a 2 het csuszas fog megakadalyozni, tehat hogy ezt ugye 
gondoljuk komolyan, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Semmi olyasmit nem mondott senki, leginkabb Peterffy Marton, amit Voros 
Tamas a szajaba adott, tehat hogy szo nem volt arrdl, hogy ez felesleges lenne a tarsadalmi 
egyeztetes. Azt mondta Peterffy Marton, hogy mindenkivel, akivel kapcsolatban az egyeztetest a 
torveny eloirja, lefolytattuk az egyeztetest. En pedig kiilon tajekoztattam a Tisztviselotelepi 
Onkormanyzati Egyesiiletet, hogy ha kell, akkor meg is fogom mondani, hogy mikor voltunk naluk 
a kabinetvezeto ural. Peterffy Marton, fontos kiegeszites? Parancsoljon!
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Peterffy Marton
A kollegaim kozben utananeztek, es a Tisztviselotelepi Onkormanyzat a nalunk fellelheto e- 
mailcimen megkapta az egyeztetesi anyagot.

(Toros Tamas a hdtterben beszel, nem erthetd)

Piko Andras
Es szoban a polgarmestertol is. Tessek? Mikor es hany sorban es milyen betutipussal? Ne 
haragudjanak, tenyleg, komolyan! Koszonom szepen, kerdezem, hogy van-e, ha nincsen tovabbi 
hozzaszolas, akkor lezamam a napirendet es szavazzunk. Szavazasra bocsatom az Orczy ut - 
Kobanyai ut - Konyves Kalman krt. - Ulloi ut altal hatarolt tertllet Ganz negyed egy resze es a 
Tisztviseldtelep keruleti epitesi szabalyzatarol szolo 36/2019-es onkormanyzati rendelet 
modositasat/ra vonatkozb 6 §-bol allorendeletet, az elfogadasahoz minositett tobbseg kell. Kerem, 
hogy szavazzunk! 11 igen 2 tartozkodassal elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 11 IGEN, 0 
NEM, 2 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVHSELO-TESTULETENEK 33/2021. (X. 28.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ ORCZY UT - KOBANYAI UT - KONYVES 
KALMAN KORUT - ULLOI UT ALTAL HATAROLT TERULET (A GANZ NEGYED 
EGY RESZE ES A TISZTVISELOTELEP) KERULETI EPITESI SZABALYZATAROL 
(GTKESZ) SZOLO 36/2019. (VIII. 22.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 12, pontja
Javaslat botlatokovek elhelyezesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Erbss Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 12. napirendi pont targyalasa kovetkezik, ,,Javaslat botlatokovek elhelyezesere”. 2021. 
szeptember 22-en a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet 3 darab botlatoko elhelyezeset 
kezdemenyezte a Jozsefvarosbol egykor elhurcolt holokausztaldozatok emlekere onkormanyzati 
tamogatassal. A Kepviselo-testiilet jogosult donteni a keriilet teriileten elhelyezni kivant 
mualkotasok tekinteteben, errol szol a mostani eldterjesztes. Kerdezem, megadom a szot eloszor 
Sajtos Csilla kepviselo, jegyzo asszonynak, majd meg, az kell.

dr. Sajtos Csilla
Kbszonom szepen! A szinten a hatarozat-tervezetnel a datum megjelolesenel zarojelben a 21. 28-ra 
valtozik.
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Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Eross Gabor alpolgarmester urat, hogy eloterjesztokent van-e szobeli 
kiegeszitese. Parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Egesz rbviden, egesz roviden. Mikozben kerem a kepviselo urakat es hblgyet, hogy tamogassak a 
javaslatot, csak annyival egeszitenem ki, aki esetleg nem olvasta es csak figyeli a kozvetltest, hogy 
a Nagyfuvaros utcaban allitana a kezdemenyezd, a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet ket ilyen 
botlatokovet es a Vay Adam utcaban a harmadikat, ezzel emlekeznenk meg a! jozsefvarosi 
holokauszt aldozatokrol, illetve ok ezzel emlekeznek meg roluk, koszonom

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. Nines, a kerdeseket lezarom. 
Kerdezem a kepviseldcsoportok vezetoit, hogy kivannak-e hozzaszolni. Nem, nem. Kerdezem a 
kepviseloket, hogy van-e hozzafuznivalojuk. Nines, akkor a napirend vitajat lezarom, es szavazasra 
bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot a botlatokovek elhelyezeserol. Kerem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy szavazzunk! 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
590/2021. (X. 28.) hatarozata

botlatokovek ellhelyzeserdl

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy:
a Magyar Zsido Kulturalis Egyesiilet kerelmere az alabbi botlatokovek elhelyezeset 
engedelyezi:
a) Kaufmann Laszlo emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
b) Kaufmann Tibor emlekere a Nagyfuvaros u. 3/b. sz. haz elott.
c) Szekely Tihamerne emlekere a Vay Adam utca 8. sz. haz elott.

Felelds: polgarmester

Hatarido: 2021. oktober 28.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 13, ponti a
Javaslat terfigyelo rendszerrel kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 13. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat terfigyelo rendszerrel kapcsolatos dontesek 
meghozatalara”. A Corvin kozben levo a Las Vegas Casino a komyezeteben egyedi, legkabeles, 
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osszekottetes nelkiili, 7 kamerabol allo kamerarendszert epittetett ki vagy epitett ki. 
Kezdemenyeztek, hogy a kamerarendszert dljmentesen hasznalatba adja az Onkormanyzat reszere. 
Errol dont a Kepviselo- testiilet. Ez azt jelenti, hogy a kamerarendszer reszekent termeszetesen a 
Kozteriilet-felugyelet. a Rendorseg epiileteben ezen kamerakat is tudja majd hasznalni. Az 
eldterjesztest a Varostizemeltetesi Bizottsag megtargyalta. Eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem 
nines. Kerdezem jegyzo asszonyt, hogy modosul-e a datum 21-rol 28-ra.

dr. Sajtos Csilla
Igen, de itt a 21-rol 28-ra modosulason kiviil a hatarido az 1-es pont, tehat a hatarozati 1-es pont 
eseteben 2021. oktober 28., a 2. pont eseteben 2021. december 31., a 3-as pont eseteben 2021. 
november 4.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt kepviseloket, hogy van-e kerdes. Camara-Bereczki Ferenc 
Miklos kepviselo ur, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Igen, azt szeretnem kerdezni, de jo lesz majd irasban is a valasz, hogy, ugye, hogy ha most 
atvessziik ezt a 7 kamerat, akkor lesz-e arra lehetosegunk, hogy ezen a 7 kameranak a segitsegevel 
lassuk az, azokat a tilosban parkolo autosokat, illetve taxisokat, akik folyamatosan a Corvin negyed 
ezen szakaszan allnak. Tehat szeretnem, hogyha fellepes tortenne veliik szemben es remelem, hogy 
a kamerarendszer csatlakoztatasa a keriiletihez ezt a celt segiteni fogja. Ebben szeretnek kemi 
irasbeli valaszt a Kozterulet-feliigyelettol, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, tovabbitjuk a kerdest. Van-e mas kerdes? Amennyiben nines, akkor a kerdeseket 
lezarom. Kerdezem a Tisztelt Kepviselocsoportok vezetoit, kivannak-e hozzaszolni. Koszonom! 
Kerdezem a kepviseloket, kivannak-e hozzaszolni. Amennyiben nem, a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom a terfigyelo rendszerrol szolo 3 pontbol allo hatarozati javaslatot, egyszeru 
tobbseg kell az elfogadasahoz. Kerem a szavazast! Megallapitom, hogy 13 igen szavazattal 
elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfilet 
591/2021. (X. 28.) hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet teriileten mukodo terfigyelo rendszerrol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. kijeloli a Corvin setany - Nagy Templom utca keresztezodeset es vonzaskorzetet kepfelvevovel 
megfigyelt kozteruletnek, a terfigyelo rendszer bovitese erdekeben;

2. az Onkormanyzat hasznalataba veszi, es a sajat onkormanyzati terfigyelo rendszerebe integralja a 
Las Vegas Casino altal kiepitett es a mellekelt egyuttmukodesi megallapodas szerint dljmentesen 
felajanlott 7 kamerabol allo terfigyelo rendszert, a megfigyeles erdekeben;

3. felkeri a Polgarmestert az eloterjesztes melleklete szerinti egyuttmukodesi megallapodas alairasara.
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Felelds: polgarmester
Hatarido: az 1. pont eseteben 2021. oktober 28., 
a 2. pont eseteben 2021. december 31.
a 3. pont eseteben 2021. november 04.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kozterulet-feliigyeleti Ugyosztaly

Napirend 14. pontja
Javaslat a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozat 
atepitesehez kapcsolodo tulajdonosi dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 14. napirendi pont targyalasara teriink at, „Javaslat a Deri Miksa utca megujitasa kereteben 
megvalosulo kozvilagitas halozat atepitesehez kapcsolodo tulajdonosi dontesek meghozatalara”. A 
Deri Miksa utca megujitasa soran uj kozvilagitasi halozatok epiilnek, ezek tulajdonjoga a Budapest! 
Disz- es Kozvilagitasi Kft.- hez keriil. Az eloterjesztest a Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag 
megtargyalta. Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy az eloterjesztest oktober 18-an 
potkezbesitessel kaptak meg. A napirend vitajat megnyitom. Eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem 
nines, jegyzd asszony, kerem a sziikseges, szokasos...

dr. Sajtos Csilla
A szokasos datumon kivtil a hataridoknel a 4. pont eseteben valtozik a hatarido 2021. november 4- 
re.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy az eloterjesztessel kapcsolatban van-e 
kerdesiik. Amennyiben nines, a kerdeseket lezarom. Kerdezem, hogy van-e a Tisztelt 
Frakciovezetoknek hozzafuznivalojuk? Koszonom szepen, kepviseloi kerdesek, illetve 
hozzaszolasok, nem latok ilyet. A napirendet lezarom. Szavazasra bocsatom a Deri Miksa, 
kozvilagitas utca kozvilagitasarol szolo 4 pontbol allo hatarozati javaslatot, mindsitett tobbseg kell 
az elfogadasahoz, kerem, hogy szavazzunk! Koszonom szepen, 13 igen szavazattal elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
592/2021. (X. 28.) hatarozata

a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozat atepitesehez 
kapcsolodo tulajdonosi dontesek meghozatalarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat a Deri Miksa utca megujitasa 
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kereteben megvalosulo kozvilagitas halozathoz kapcsolodo, a meglevo es elbontando kozvilagitas 
halozat maradvanyerteket a Budapest! Disz- es Kozvilagitas Kft-nek megfizeti.

Kdzterulet Szakaszhatdr
Elbontando kozvilagitas
halozat Afa-val novelt 
maradvanyerteke

Deri Miksa utca Nagyfuvaros utca - Rakoczi ter 2.332.869 Ft

2. a hatarozat 1. pontja szerinti 2.332.869 Ft osszegu fizetesi kotelezettseg penziigyi fedezetet az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a projekt onkormanyzati onresze terhere biztositja Aht-n 
kiviili felhalmozasi celu penzeszkozatadaskent.

3. felkeri a polgarmestert, hogy kezdemenyezze Budapest Fovaros Onkormanyzatanal a Deri 
Miksa utcaban megepiilo uj kozvilagitas halozat tulajdonjoganak teritesmentes atadasat, valamint az 
Onkormanyzatunk altal megfizetett 2.332.869 Ft osszegu maradvanyertek Fovarosi Onkormanyzat 
altal torteno visszaterfteset.

4. felkeri a polgarmestert Deri Miksa utca kozvilagitas halozat letesitesevel kapcsolatos, a jelen 
eloterjesztes mellekletet kepezo beruhazoi nyilatkozat alairasara.

Felelds: polgarmester
Ilatarido: 1. es 3. pont eseten az uj kozvilagitas halozat muszaki atadas - atvetelet kovetoen

2. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek jovahagyasa
4. pont eseten 2021. november 4.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Rev8 Zrt., Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Kbltsegvetesi es Penziigy Ugyosztaly.

Napirend 15. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggei kapcsolatos 
tulajdonosi hozzajarulas megadasara
(irasbeli eloterjesztes) (POTKEZBESITES)
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elndke

Piko Andras
A 15. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. 
szam alatti helyiseggel kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara”. Az onkormanyzati 
tulajdonu helyiseg berldje palyazati tamogatasbol kivanja felujitani a berelt helyiseg redonyeit. A 
tulajdonosi hozzajarulassal az Onkormanyzat vallalja, hogy a palyazat megvalositasi idoszakanak 
lejarta utan legalabb dt evig valtozatlan cellal fenntartja, tartja fenn a helyiseget. Az eloterjesztest a 
Tulajdonosi Bizottsag megtargyalta. Tajekoztatom a kepviseloket, hogy oktober 18-an 
potkezbesitessel kaptak meg az eloterjesztest. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem Kovacs 
Ottot, hogy van-e a napirendhez szobeli kiegeszitese. Amennyiben nines, kerdezem jegyzd 
asszonyt, hogy hogy allunk a datumokkal.

dr. Sajtos CsiHa
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A hatarozat cimeben a datum a zarojelben X. 28-ra valtozik, koszbnbm szepen!

Piko Andras
Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy kerdeseik vannak-e. Amennyiben nincsenek, akkor a 
kerdeseket lezarom. A kepviselbcsoportok vezetbinek hozzaszolasa kbvetkezik, amennyiben igenyt 
tartanak ra. Satly kepviselb ur? Koszbnbm szepen! Kepviseloi hozzaszolasok? Nem latok ilyeneket, 
igy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a Baross 41. szamu helyiseggel kapcsolatos 
tulajdonosi dbntest tartalmazo 2 pontbol allo hatarozati javaslatot. Egyszeru tbbbseg kell hozza. 
Kerem, hogy szavazzunk! 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
593/2021. (X. 28.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel kapcsolatos tulajdonosi 
hozzajarulas megadasaroi

(13 igen, 0 nem, 0 tartbzkodas szavazattal)

A Budapest Jbzsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselb-testiilete ugy dbnt, hogy

1 .) a Mbtv. 41. § (4) bekezdese, az SZMSZ 31. § (4) bekezdese es a Vagyonrendelet 15. § (7) 
bekezdese alapjan az elbterjesztes 3. mellekletet kepezb tartalommal tulajdonosi nyilatkozatot 
ad a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti 36773/0/A/l 7. hrsz.-u nem lakas celjara 
szolgalo helyiseget (Ingatlan) berlb Syllogos Magyarorszagi Gbrbgbk Kulturalis Egyesiilete 
(szekhely: 1088 Budapest, Baross utca 41.; adoszam: 19000314-1-42; nyilvantartasi szam: 01- 
02-0001223; kepviseli: Chachopoulos Vasileios) reszere, amelyben kbtelezettseget vallal arra, 
hogy a Bethlen Gabor Alapkezelb Zrt. altal kbzzetett a NBER-KP-1-2021 jelu palyazatra 
NBER-KP-1-2021/1-000326 szamon benyujtott dokumentacio es hianypotlasi felhivas alapjan 
az Ingatlant a Tamogatoi okiratban/Tamogatasi szerzbdesben meghatarozott, a megvalositasi 
idbszak lejaratat kbvetb legalabb bt eves idbszakon (a tovabbiakban: fenntartasi idbszak) beliil a 
tamogatas celjanak megfelelben tartja fenn, valamint arra, hogy az Ingatlan a fenntartasi 
idbszakon beliil kizarolag a Bethlen Gabor Alapkezelb Zrt. Tamogato elozetes jovahagyasaval 
(es a Tamogato dbntese alapjan a foglalkoztatasi, a szolgaltatasi es az egyeb kbtelezettsegek 
atvallalasaval, atruhazasaval) idegenithetb el, adhato berbe, vagy mas hasznalataba, vagy 
hasznosithatb mas mbdon, illetve terhelhetb meg. A nyilatkozat kiadasaval az Onkormanyzat 
elismeri, hogy a Syllogos Magyarorszagi Gbrbgbk Kulturalis Egyesiilet tamogatasi kerelmeben 
foglaltakat megismerte es elfogadja.

2 .) felkeri az Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljarb Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerint tulajdonosi hozzajarulast adja ki a 
berlo reszere.

Felelbs: polgarmester
Hataridb: 2.) pont eseteben 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
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Napirend 16. pontia
Javaslat az egeszsegiigyi alapeliatasi korzetekrol szolo 42/2018. (XII.21.) 
onkormanyzati rendelet modositasaval kapcsolatos diintes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgannester

Piko Andras
A 16. napirendi pont targyalasa kovetkezik. „Javaslat az egeszsegiigyi alapeliatasi korzetekrol szolo 
42/2018. (XII.21.) onkormanyzati rendelet modositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara”. Arrol 
van szo, hogy a Losonci Altalanos iskola iskolaorvosi feladatait nem latja el ajovoben a Dr. Moricz 
Egeszsegiigyi Bt., ezert szerzodesmodositas sziikseges. A Dioszegi Samuel utca 50-54. kozteriilet 
ezutan a 44. szamu orvosi korzethez tartoznanak. Az eloterjesztest a Szocialis, Egeszsegiigyi es 
Lakasiigyi Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem jegyzo asszonyt, hogy 
hogy allunk a datumokkal ebben az esetben.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A modositott hatarozati javaslatban a, a cimben ugye a szokasos X. 28. es a 
hatarido a hatarozati javaslatnal 2021. november 15. A keretszerzodesnel szinten a datum valtozik 
2021. november 15-re. A zarojelben termeszetesen a cimben X. 28., es a rendeletalkotasnal is ott a 
cimben a zarojelben X. 28., koszonom szepen!

Piko Andras
Kerdezem az eloterjesztot, Szili-Darok Ildiko alpolgannester asszonyt, kivan-e szobeli 
eloterjesztessel elni.

Szili-Darok Ildiko
Nem kivanok, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseloi kerdeseket nem latok. Kerdezem a frakciovezeto urakat, hogy 
kivannak-e hozzaszolni. Koszonom szepen! Kepviseloi hozzaszolasok? Jegyzo asszony, iigyrendi? 
Rendes, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, valamint a rendeletalkotasi javaslatnal a a Kepviselo-testiilet neve nem az 
SZMSZ szerint lett irva, a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testiiletenek helyett a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi keriilt be. Ez ugyan a cimeben is a preambulumaban is, 
tehat helyesen Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseloi hozzaszolasok? Nem latok ilyet, szavazasra bocsatom, tehat a 3 §- 
bol allo rendeletet, amelyrol beszeltiink tehat egeszsegiigyi alapeliatasi korzetek mddositasarol van 
szo. Mindsitett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk! Megallapitom, 
hogy a 2 pontbdl allo egyes hatarozati javaslatot, nem, ez a rendelet, igy van, 13 igennel elfogadtuk.
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 13 IGEN, 0 
NEM, 0 TARTOZKODASSAL MEGALKOTJA AZ EGESZSEGUGYI ALAPELLATASI 
KORZETEKROL SZOLO 42/2018. (XII.21.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL SZOLO 34/2021. (X. 28.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom a Dr. Moricz Egeszsegiigyi Szolgaltato Bt. tarsasaggal kbtbtt 
egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes modositasarol szolo 2 pontbol allo elso hatarozati javaslatot. 
Egyszeru tobbseg szukseges hozza. 13 igennel elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
594/2021. (X. 28.) hatarozata

a Dr. Moricz Egeszsegiigyi Szolgaltato Beteti Tarsasaggal megkotiitt egeszsegiigyi feladat- 
ellatasi szerzodes modositasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet

1 .) ugy dont, hogy - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hataskorenek magahoz vonasaval - 
modositja a Dr. Moricz Egeszsegiigyi Szolgaltato Beteti Tarsasaggal (szekhelye: 1093 
Budapest, Matyas u. 18., cegjegyzekszam: 01 06 764733, kepviseli: Dr. Moricz Zsuzsanna 
vezeto tisztsegviselo, ellatasert szemelyesen kotelezett orvos neve: Dr. Moricz Zsuzsanna) 
2016. december 19-en megkotiitt egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodest az eloterjesztes 2. 
melleklete szerinti tartalommal.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzodesmodositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

Pik6 Andras
Es most kiivetkezik a Schram-Med Haziorvosi es Egeszsegiigyi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii 
Tarsasaggal megkotott egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes modositasarol szolo 2 pontbol allo 2. 
hatarozati javaslat szavazasa, amelynek az elfogadasahoz szinten egyszeru tobbseg szukseges. 13 
igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot
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Budapest Fovaros VIII. keriillet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiJet 
595/2021. (X. 28.) hatarozata

a Schram-Med Haziorvosi es Egeszsegiigyi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasaggal 
megkotott egeszsegiigyi feladat-eiiatasi szerzodes modositasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet

1 .) ugy dont, hogy - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag hataskorenek magahoz vonasaval - 
modositja a Schram-Med Haziorvosi es Egeszsegiigyi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag (szekhely: 2000 Szentendre, Osz u. 5/A., cegjegyzekszam: 13- 09-143911, adoszam: 
23123580-1-13, kepviseli: Dr. Schramek Jozsef vezetd tisztsegviseld, ellatasert szemelyesen 
kotelezett orvos neve: Dr. Schramek Jozsef) 2016. november 15-en megkotott egeszsegiigyi 
feladat-ellatasi szerzodest az eloterjesztes 3. melleklete szerinti tartalommal.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti szerzodesmodositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. november 15.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

Napircnd 17. pontja
Javasiat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito 
okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 17. napirendi pont targyalasara, „Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara’’. Uj 
telephelyeket kap a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, illetve 4 darab 
felujitott, eddig a ..tamogatott” kategoriaban levo lakasat atadja a Lelek program szamara. Ezen 
kiviil a keriileti ovodak nevvaltoztatasa miatt is sziikseges a JSzSzGyK Alapito Okiratanak 
modositasa. Az eloterjesztest a szakbizottsag megtargyalta. Azt kerdezem, hogy ennek az 
eldterjesztesnek kapcsan a napirend, pontosabban a datumok hogyan valtoznak. Jegyzo asszony, 
kerem, ismertesse!

dr. Sajtos Csilla
Valamennyi hatarozati javaslat cimeben a zarojelben X. 28., az a, az elso hatarozati javaslatnal a 
hatarido a 2. pont eseteben november 15. es a III. modositott hatarozati javaslatnal is a 2. pont 
eseteben 2021. november 15., koszonom szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen! Szobeli elbterjesztessel Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony nem kivan 
elni. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy varmak-e kerdeseik. Amennyiben nincsenek, 
kerdezem a kepviselocsoportok vezetoit, hogy kivannak-e hozzaszolni. Koszonom szepen! 
Kepviseloi hozzaszolasok, nem latok ilyet, ugyhogy eldszdr szavazasra bocsatom a Lelek program 
kereteben uj lakasok kijeloleserol szolo 2 pontbol allo I. hatarozati javaslatot. Minositett tobbseg 
kell hozza. 13 igen szavazattal, egyhangulag elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Fovaros VIII. kerulet JJozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
596/2021. (X. 28.) hatarozata

a LELEK- program kereteben uj lakasok kijeloleserol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet

1 .) ugy dont, hogy a LELEK-program kereteben az alabbi lakasokat kijelbli, azzal a feltetellel, hogy 
azok kizarolag szolgalati szallas celjara hasznalhatoak fel:

a.) 1086 Budapest, Danko utca 34. II/8. szam alatti, 35474 hrsz.-u, 32,45 m2 alapteriiletu, 1 szoba, 
osszkomfortos lakas,
b.) 1086 Budapest, Danko utca 34. IV/1. szam alatti 35474 hrsz.-u, 27,45 m2,alapteriiletu, 1 szoba 
osszkomfortos lakas,
c.) 1086 Budapest, Magdolna utca 47. fbldszint 7. szam alatti, 35421/0/A/7 hrsz.-u, 24,96 m2 
alapteriiletu, 1 szoba komfortos lakas,
d.) 1086 Budapest, Dioszegi Samuel utca 15.11/30. szam alatti, 36055/A/30 hrsz.-u, 26 m2 
alapteriiletu, 1 szoba, osszkomfortos lakas.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt.-t, hogy a hatarozat 1.) pontja szerinti ingatlanok atadas-atvetelerol gondoskodjon.

Felelos: 1. pont eseteben: polgarmester, 2. pont eseteben: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 2. pont eseteben: 2021. november 15.

A denies vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Pike Andras
Most a JSzSzGyK uj telephelyeinek kijeloleserol szolo 1 pontbol es alpontokbol allo 11. hatarozati 
javaslat szavazasa sziikseges, sziiksegeltetik. Most is minositett tbbbsegre van sziiksegiink az 
elfogadashoz. 13 igen szavazattal, egyhangulag elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Fovaros VEIL kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
597/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont uj telephelyeinek kijeloleserol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet

1.) ugy dont, hogy a kovetkezo ingatlanokat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont uj telephelyeikent kijeloli es egyuttal a Jozsefvarosi Szocialis es Gyermekjoleti Kozpont 
ingyenes hasznalataba adja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
kozfeladatanak ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz sziikseges mertekben:

a.) 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 26. 2. emelet 37. Lelek-lakas („Lak6ingatlan szocialis celu 
berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
b.) 1085 Budapest, Rigo utca 4. 3. emelet 20. Lelek-lakas („Lak6ingatlan szocialis celu
berbeadasa, iizemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
c.) 1080 Budapest, Teleki Laszlo ter, 035388 hrsz. - FiDo Ifjusagi Kozpont (,.Csalad-es
gyermekjoleti kozpont”, ,.A gyermekek, fiatalok es csaladok eletminoseget javito programok” 
alaptevekenysegek feladat-ellatasi helyekent)
d.) 1089 Budapest, Dioszegi Samuel utca 13. foldszint - Kozossegi hely es mosoda („Csalad-es 
gyermekjoleti szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
e.) 1089 Budapest, Kalvaria ter 13. foldszint- gyermekjoleti szolgaltatasok („Csalad-es
gyermekjoleti szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
f.) 1086 Budapest, Danko utca 34. II/8. (hrsz.: 35474) - Lelek lakas („Lakoingatlan szocialis celu 
berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
g.) 1086 Budapest, Danko utca 34. IV/1. (hrsz.: 35474) - Lelek lakas (,.Lakoingatlan szocialis celu 
berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent)
h.) 1086 Budapest, Magdolna utca 47. foldszint 7. (hrsz.: 35421/0/A/7) - Lelek lakas 
(„Lak6ingatlan szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent) 
i.) 1086 Budapest, Dioszegi Samuel utca 15. 11/30. (hrsz.: 36055/A/30) - Lelek lakas 
(„Lakoingatlan szocialis celu berbeadasa, uzemeltetese” alaptevekenyseg feladat-ellatasi 
helyekent).

Felelds: Polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda.

Piko Andras
Es most a JSzSzGyK alapito okiratanak modositasarol szolo 3 pontbol allo III. hatarozati javaslatot 
szavazzuk meg, illetve arrol tartunk szavazast. Az elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges, 
kerem a szavazast most. 13 igen szavazattal, egyhangulag elfogadtuk hatarozati javaslatot 
koszonom szepen.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormainyzat Kepviselo-testulet 
598/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak 
modositasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testulet ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont Alapito okiratat 
modosito okiratot es a modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az eldterjesztes 1. 
mellekleteben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal torteno tdrzskonyvi 
nyilvantartasba torteno bejegyzes napjaval lepnek hatalyba.

2 .) felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott Alapito okiratot modosito 
dokumentum alairasara es a Magyar Allamkincstar esetleges hianypotlasi felszolitasanak 
teljesitesere azzal, hogy a hianypotlas teljesitese jelen hatarozattal nem lehet clienteles es az Alapito 
okiratot lenyegi- helyreigazitasi kerdesnek nem minosulo- kerdesekben nem modosithatja.

3 .) felkeri a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont intezmeny vezetojet, hogy 
keszitse el az intezmeny szervezeti es mukodesi szabalyzatanak modositasat a hatarozat 1. 
pontjaban foglaltakra tekintettel es fenntartdi jovahagyas celjabol terjessze a Kepviseld-testiilet ele 
a 2021. decemberi rendes ulesere.

Felelds: 1-2. pontok eseteben: polgarmester, 3. pont eseteben: Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetoje
Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. november 15., 3. pont eseteben: Kepviseld-testiilet 2021. 
decemberi rendes iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont.

Napirend 18. pontja
Javaslat Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) (POTKEZBESITES)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Haladunk tovabb, a 18. napirendi pont targyalasa kbvetkezik, „ Javaslat Jozsefvaros 
Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalara”. A Kozalapitvany 
tamogatni szeretne a 2021. julius 18-an a Koszoru utcaban kitort tuzveszben helytallo tuzoltdkat. A 
tamogatashoz az sziikseges, hogy az Onkormanyzat erre 1.128.978, - Ft tovabbi, mukodesi celu 
tamogatast nyujtson a Kozalapitvanynak. Az eloterjesztest a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag megtargyalta. Tajekoztatom a 
Kepviselotarsaimat, hogy az eloterjesztest oktober 18-an (hetfon) potkezbesitessel kaptak meg. 
Eloterjesztdkent szobeli kiegeszitesem nines, azt kerem Onoktol, hogy tamogassak az eloterjesztest, 
megadom a sz6t Sajtos Csilla jegyzd asszonynak, parancsoljon!
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dr. Sajtos Csilla
Csak a hatarozat cimeben a zarojelben valtozik a X. 28-ra a datum.

Piko Andras
Koszbnbm szepen! Szilagyi Demeter kepviselo urnak adorn meg a szot kerdesre.

dr. Szilagyi Demeter
Koszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! A, az elbterjesztesben egyebkent jelzett 3.000.000 forint 
tamogatast, ami a tuzoltokent feliil, az milyen celt szolgal? Ezt szeretnem megkerdezni, hogy ezt 
mire kblti az alapitvany? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Az Alapitvany mukbdesenek, tehat az adminisztrativ feladatok ellatasanak a 
celjara kellett erre most forrast biztositanunk. Hogyha jol emlekszem, akkor ez iden, tehat december 
31-eig biztositja az alapitvany mukbdeset. Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt 
Frakcibvezetbket, hogy kivannak-e hozzaszblni. Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Verbs Tamas
Koszonom a szot! En szeretnem emlekeztetni Onbket arra, hogy ez az alapitvany a varosvezetestol 
milyen bsszegben kapott tamogatast az elmult idoszakban. 2016-ban kbzel 54, 17-ben 60, 18-ban 
35,5 es 19-be pedig 93.000.000 forint tamogatast kapott az alapitvany. Ehhez kepest volt olyan ev, 
azt hiszem a tavalyi, amikor meg a megkapott tamogatast sem hasznalta fel a kbzalapitvany, sot, 
abbol vissza kellett fizetni a tamogatonak bsszegeket. En azt szeretnem Onbktol kerni, hogy 
amellett, hogy a cel az nemes, az termeszetesen, ezt nem vitatjuk el, hogy ez fontos es jo, hogy 
nagyobb fbkuszt es hangsulyt kapjon a kbzbiztonsag Jozsefvarosban. Azert tenyleg, ez vitan feliil 
all, hogy a 2019-et megelbzb idoszakban az Onkormanyzat borzasztoan sok penzt es energiat 
fektetett abba, hogy Jozsefvaros kdzbiztonsaga megerbsbdjbn. En azt szeretnem kerni, hogy ez ne 
akadjon meg, es mind a kbzalapitvanyba mind a kulbnbbzb, a kbzteriiletek es ugy altalaban a 
kbzbiztonsag fenntartasaert, fenntartasara hivatott szervezetek tamogatasa az ne apadjon el, es 
tovabbra is elvezze a prioritast a varosvezetes reszerbl, mert legalabbis mi ugy erzekeljiik, a 
legnagyobb igeny Jozsefvarosban ma a tisztasag mellett a rendre es a biztonsagra van. Azt 
szeretnem kerni, hogy ennek megfelelben viszonyuljanak a kbzalapitvany munkajanak 
tamogatasahoz is, koszbnbm!

Piko Andras
Koszbnbm szepen! Satly Balazs kepviselo ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszbnbm szepen, polgarmester ur! Es en mindenekelbtt meg szeretnem kbszbnni a tuzoltok 
munkajat es helytallasukat, az egyik legnemesebb hivatas az bvek. Abszolut ugy gondolom, hogy ez 
az elbterjesztes helyenvalo es helyes, hogy a frakcio tamogatni fogja ezt a javaslatot. Ilyen 
szinvonalon nem szeretnek politikai vitakba belemenni, koszbnbm szepen!
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Piko Audras
Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e hozzafuznivalojuk vagy hozzaszolasuk. Szilagyi 
Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szdt! Satly kepviselotarsam, az a szinvonal alatti, ahogy Onok Jozsefvaros 
kozbiztonsagat kezelik. Ez az eloterjesztes valoban nagyon helyen van, sziikseges, teljes mertekben 
tamogatjuk, de az a, az a, ahogy egyebkent Onok hozzaallnak ehhez a kerdeskorhoz, az jol mutatja 
egyebkent a kozallapotokat, amik jelenleg uralkodnak a Jozsefvaros utcain. Nem foglalkoznak vele 
nem szannak ra forrast, a 3.000.000 forintot arra koltik el, hogy ennek az Alapitvanynak a 
miikodese menjen, de semmi erdemi tevekenyseg egyebkent ezen felul nem keriilt elvegzesre ebben 
az evben. Ez egy nagy, de ezt leszamitva, ami nagyon fontos es nagyon iidvozlendo dolog, hogy 
legal abb ennyire vettek a faradtsagot, ugyhogy ezt kbszonjiik szepen!

Piko Andras
Koszonom! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e tovabbi hozzaszolas. Amennyiben nines, 
akkor szavazasra bocsatom a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalarol szolo 3 pontbol allo hatarozati javaslatot. Minbsitett tobbseg szukseg hozza, 
sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk. 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozseffvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
599/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. onkent vallat feladatellatasa kereteben a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvany reszere a 
2021. evben mindosszesen 4 128 978 Ft mukodesi tamogatast biztoslt;

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt mukodesi celu tamogatas fedezetet mindosszesen
4 128 978 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) 
onkonnanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja. 
Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatas penziigyi fedezetenek biztositasahoz sziikseges 
atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi 
rendelet soron kdvetkezd mddositasaban vezesse at;

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a 2. pont eseteben pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo
5/2021. (II. 25.) onkonnanyzati rendelet soron kdvetkezd modosltasa, a 3. pont eseteben 2021. 
november 5.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: az eloiranyzat atcsoportositas tekinteteben a 
Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jogi Iroda

56



Napirend 19. pontja
Javaslat alapitvanyok tamogatasara
(irasbeli elbterjesztes)
Elbterjesztb: Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo

Piko Andras
A 19. napirendi pont targyalasa kovetkezik, ,,Javaslat alapitvanyok tamogatasara.” Az elbterjesztb 
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo. Tamogatasi kerelemmel fordult az onkormanyzathoz a 
keriiletben mukodo Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany. A konyvtar az online rendezvenyeihez 
sziikseges hangositasi- es vilagitasi eszkbzbk beszerzesere kert 100 000 forint tamogatast. Mivel 
alapitvanyrol van szo a kerelmezb eseteben, ezert mindenfelekeppen kepviselo-testiileti dontes 
sziikseges ehhez. Az elbterjesztest a szakbizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. 
Kerdezem az eloterjesztot, hogy kivan-e hozzaszolni, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszdnom szepen a szot, polgarmester ur! Valoban a Vasas Muveszegyiittes, illetve a Vasas 
Konyvtar tamogatasi kerelemmel fordult az Onkormanyzat fele. Ott tartom a fogadoorat, es tartom 
veliik rendszeresen kapcsolatot, igy ezert en vagyok ennek a kerdesnek az elbterjesztbje, es en 
vagyok egyebkent az, aki rendszeresen beszel a Vasassal tobb mas iigyben. A Vasas keriiletiink 
egyik fontos kulturalis es torteneti hagyomanyanak megtestesltoje es megteremtoje. A Magdolna 
utca 5-7-ben van a, a szervezetnek, a szakszervezetnek a kozponti epiilete. Es valoban, ahogy 
polgarmester ur is mondta, a Vasas Konyvtar Alapitvany a pandemia ideje alatt egyebkent nagyon 
ranges es jo minosegu beszelgeteseket szervezett online. Es valoban, a tamogatasunk az egy 
korfeny es egy mikroport beszerzesehez fog hozzajarulni, mellyel ennek a online beszelgeteseknek 
a mindsege lehet sokkal jobb a jovoben. A Vasas Muveszegyiittes pedig az utobbi idoben ellatjak a 
keriilet muveszeti rendezvenyeit, miisorait, illetve ok szoktak ezt megszerezni. Ok pedig egy, egy 
mobil hangfal beszerzesehez kertek tamogatast. Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy 
tamogassak az eldterjesztest, koszdnom szepen!

Piko Andras
Koszdnom szepen! Kerdezem jegyzd asszonyt a datumokrol.

dr. Sajtos CsiEDa
A hatarozat cimeben X. 28., es a hataridb a 4. pont eseteben 2021. november 5. az oktober 29. 
helyett. Koszdnom!

Piko Andras
Koszdnom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy van-e kerdesiik az elbterjeszteshez. 
Nines. Kerdezem a frakeiovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Nem. Kerdezem a Tisztelt 
Kepviselbket, hogy van-e hozzaszblasuk. Amennyiben nines, ugy a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom a Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany es a Vasas Muveszegyiittes 
Alapitvany tamogatasarol szdlo 4 pontbbl allo hatarozati javaslatot. Minbsitett tbbbseg sziikseges az 
elfogadasahoz. Kerem, hogy szavazzunk. 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
600/2021. (X. 28.) hatarozata

a Vasas Kozpomti Konyvtar Alapitvany es a Vasas Mfiveszegyiittes Alapitvany tamogatasarol

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy
1. tamogatasi szerzodest kot a Vasas Kozponti Konyvtar Alapltvannyal (szekhely: 1086 Budapest, 

Magdolnautca 5-7.; adoszam: 18166552-1-42; kepviseli: Matrahazi Zsuzsa, konyvtarvezetd) 
100.000 Ft osszegben a konyvtar online rendezvenyeinek technikai hangositasa, vilagitasa 
erdekeben sziikseges eszkozok beszerzesenek celjabol;

2. tamogatasi szerzodest kot a Vasas Muveszegyiittes Alapltvannyal (szekhely: 1086 Budapest, 
Magdolna utca 5-7. I. em./101.; adoszam: 18166466-1-42; kepviseli: Fodor Tamas, igazgato) 
100.000 Ft osszegben rendezvenyeinek technikai hangositasa, vilagitasa erdekeben sziikseges 
eszkozok beszerzesenek celjabol;

3. a hatarozat 1. es 2. pontjaban foglalt felhalmozasi celu tamogatas fedezetet mindosszesen 
200.000 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja. 
Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasok penziigyi fedezetenek biztositasahoz sziikseges 
atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az atcsoportositast a koltsegvetesi 
rendelet soron kbvetkezd modositasaban vezesse at.

4. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 3-4. mellekleteit kepezo tamogatasi szerzodesek 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 4. pont eseteben: 2021. november 05., 3. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kbvetkezd modositasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly
Humankapcsolati Iroda, az eloiranyzat atcsoportositasa tekinteteben a Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly.

Napirend 20. pontjia
Javasiat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok 
kiegeszito mukodesi tamogatasi kerelme targyaban 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 20. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran 
nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito mukodesi tamogatasi kerelme targyaban”. A harom 
nemzetisegi onkormanyzat tamogatasi kerelemmel fordult onkormanyzathoz. A tobblettamogatasok 
penziigyi fedezete osszesen 381.691 forint. Kerdezem jegyzo asszonyt, hogy hogy alakulnak a 
fontos hatariddink.
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dr. Sajtos Csilla
Koszonom! Tehat a cime az Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testiiletenek pont pont- 
pont /2021. X. 28. szarmi hatarozata pontosan. Es a hataridok a felelds megjelolese utan 2021. 
oktober 28. a 2. pont esctebcn, az 5. pont tekinteteben 2021. november 10., koszonom szepen!

Piko Andras
Kerdezem Eross Gabor alpolgarmester urat, mint az eloterjesztot, hogy kivan-e szobeli egesz... 
Parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur! Ismet nagyon rovid leszek. Az emlitett nemzetisegi 
onkormanyzatok onhibajukon kiviil szorulnak most ra erre a potlolagos tamogatasra. Ahogy 
elhangzott a felvezetesben is ugye ennek az osszege egy osszesen is egy parszazezer forint. 
Egyebkent a lengyel es az ukran onkormanyzat eseteben a, ott, ott szinten onhibajukon kiviil nem 
tudtak egy tamogatasi osszeget igenybe venni. A nemet nemzetisegii onkormanyzat meg szinten 
tudtan kiviil kicsit tulkoltott, es ezt, ezeket a kisebb hibakat korrigaljuk most, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy vannak-e kerdeseik. Amennyiben 
nincsenek, akkor kerdezem a frakciovezetoket. Kerdezem a kepviseldket, kivannak-e hozzaszolni. 
Amennyiben nem, ugy szavazasra bocsatom a jozsefvarosi lengyel, nemet, ukran nemzetisegi 
onkormanyzatok kiegeszito miikodesi tamogatasi kerelme targyaban az 5 pontbol allo hatarozati 
javaslatot, az elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy 
szavazzunk. Koszonom szepen, 13 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
601/2021. (X. 28.) hatarozata

a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito miikodesi 
tamogatasi kerelme targyaban

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 2021 evben nyujtott, vissza nem teritendo, 
miikodesi celu tamogatast 93.205 Ft-tal, a Jozsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat 
reszere nyujtott, vissza nem teritendo miikodesi celu tamogatast 117.626 Ft-tal, a 
Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere nyujtott, vissza nem teritendo miikodesi celu 
tamogatast 170.860 Ft-tal megemeli.

2. a hatarozat 1. pontjaban foglalt miikodesi celu tamogatasok fedezetet mindosszesen 381.691 
Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere atcsoportositassal biztositja. 
Felhatalmazza a polgarmestert a tamogatasok penziigyi fedezetenek biztositasahoz 
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sziikseges atcsoportositas vegrehajtasara. Felkeri a polgarmestert, hogy az atcsoportositast a 
koltsegvetesi rendelet soron kovetkezo modositasaban vezesse at.

3. a nemzetisegi onkormanyzatok 2021. evi mukodesi tamogatasaval kapcsolatos dontesekrol 
rendelkezd 262/2021. (V.20.) szamu hatarozatba foglalt polgarmesteri dontes - tamogatas 
bsszegerol rendelkezd - 1. pontjanak l.c alpontjat, l.d. alpontjat es l.k. alpontjat az alabbira 
modositja:

c) a Jdzsefvarosi Lengyel Onkormanyzat reszere 293.205 Ft,
d) a Jdzsefvarosi Nemet Onkormanyzat reszere 386.354 Ft,
k) a Jdzsefvarosi Ukran Onkormanyzat reszere 370.860 Ft

4. modositja az eldterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerint a Jdzsefvarosi Lengyel, Nemet es 
Ukran Nemzetisegi Onkormanyzatok 2021. evi tamogatasi szerzodeseit.

5. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4-6. szamu mellekletei szerinti tamogatasi 
szerzddesek alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. oktober 28., a 2. pont eseteben az Onkormanyzat 2021. evi kdltsegvetesrol szolo 
5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet soron kovetkezo modositasa, az 5. pont tekinteteben 2021. 
november 10.

A dontes vegreliajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzbi Kabinet, Nemzetisegi Referens, az 
eloiranyzat atcsoportositas tekinteteben a Koltsegvetesi es Penztigyi Ugyosztaly

Piko Andras
Jelzem, hogy 2 kepviselotarsunk, Eross Gabor es Hermann Gyorgy kepviselo ur, hogyha jdl 
emlekszem, fel 3-ra egy emlektabla-avatasra kell, hogy menjen. Negyed 3-kor sziinetet fogok 
elrendelni, hogyha addig nem vegziink, ugyhogy az ebedsziinet az most, elnezesiiket kerem, de 
hogy addig fog csuszni. Es megkerem Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonyt, hogy vegye at a 
vezetest.

Napirend 21. ponti a
Javaslat a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak elfogadasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

Szili-Darok Ildiko
A 21-es napirendi pont targyalasa kdvetkezik, „Javaslat a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai 
Szabalyzatanak elfogadasara”. Eloterjeszto dr. Sajtos Csilla jegyzo. A Hivatal iranti kozbizalom 
tovabbi erdsitese erdekeben sziiksegesse valt az Onkormanyzat 2013. november 1. napjatbl hatalyos 
Etikai Szabalyzat alapelveinek es magatartasi normainak megerositese es kiegeszitese. Az 
eldterjesztest a bizottsagok nem targyaltak, a naprendi, a napirend vitajat megnyitom. Megadom a 
szdt az eldterjesztdnek.
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dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Annyi kiegeszitest tennek csak, amit korabban is, tehat itt a pontositas a 
hatarozat cimeben X. 28-ra valtozna a datum.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom! Kerdezem a Tisztelt Kepviselo Urakat, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. Voros 
Tamasnak adorn meg a szot.

Voros Tamas
Koszonom szepen! Csak erdeklodnek, hogy benne van az anyagban, hogy „a koztisztviselo koteles 
a munkaido alatt munkavegzesre kepes allapotban munkat vegezni, tilos a Hivatalban 
tudatmodosito szerektdl, alkoholtol, elvezeti szerektol, kabitoszertol befolyasolt allapotban 
munkavegzes celjabol megjelenni, vagy tartozkodni.” Kivalo, helyes! Mi indokolta ezt? Voltak 
ilyen tapasztalatok mostanaban, vagy, vagy mi, mi, mi volt az indoka, hogy ez ilyen modon 
belekeriilt? Maximalisan egyetertek vele, csak megis, az aktualitasa felol erdeklodnek, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Szerintem ez nem aktualitas, hanem egyszeruen a Munka torvenykonyvebol keriilt atvezetesre, de 
kerdezem jegyzo asszonyt, hogy talaltunk-e ures iivegeket.

dr. Sajtos Csilla
Nem volt ilyen eset. A kozponti jogszabalyok tovabbvezetese tortent meg.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Camara-Bereczki Ferenc Miklosnak adorn meg a szot.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot! En jegyzo asszonyt kerdezem, hogy esetleg ki lehetne-e terjeszteni ezt 
kepviselokre is?

dr. Sajtos CsiDla
Koszonom, nem!

Szili-Darok Ildiko
Hat, akkor mi ihatunk nyugodtan. Koszonom szepen! Tobb kerdest nem latok, igy lezarom a 
kerdeseket. Oke, akkor megadnam a szot Satly Balazs kepviselocsoport vezetd urnak. Nem keri. 
Akkor megadom a szot Voros Tamas kepviselo urnak.

Voros Tamas
Koszonom szepen! Camara-Bereczki kepviselo ur megnyugodhat a valaszt hallva, vagy nem tudom, 
vagy csalodhat benne. En azt gondolom, hogy ez az eloterjesztes, aminek legytink oszintek, nines 
benne vitathato pont alapvetoen. En szeretnem arra felhivni a figyelmet, hogy van olyan, hogy ami, 
ami nemileg, nemileg aggalyokra adhat okot. Azzal melysegesen egyetertek, hogy munkaiddben 
mondjuk a kozossegi mediat hasznalni, akar politikai, akar egyebkent magancelzattal, nem helyes 
dolog. En ezt egyebkent javasolnam a ennek a betartasat vagy betartatasat azt szigorubban 
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ellenorizni, inert mintha, inert mintha lennenek ilyen, erre utalo jelek a hivatalon beliil. De 
alapvetoen azt gondolom, hogy azzal nem kell foglalkozni, hogyha csak valaki nagyon sulyos, vagy 
nagyon etikatlan dolgot csinal, hogy magat a velemenyet azt megossza, akar a kozossegi mediaban, 
akar mashol. Tehat attol, hogy valaki koztisztviselo, attol meg alapvetoen lehet velemenye a vilag 
folyasarol, csak ne a munkaidoben. Tehat en azt gondolom, hogy en, en ezt a reszet talan egy kicsit 
erosnek erzem a, az anyagnak. Nem fogalmaz elegge tisztan, tehat munkaidorol beszeljiink, amikor, 
amikor ezekrol a kerdesekrol vitatkozunk. Ugy, egyebkent az etikai kodexekrol az a, az a 
velemenyem, hogy ez tenyleg letezett es letezo mufaj, lehet boviteni, nines ezzel semmi problema. 
Igazabol az ertelmuk veszik el akkor, amikor nem tartjuk be azokat a szabalyokat, amiket rogzitunk. 
Megint elhangzik ugye korrupcioval kapcsolatban, transzparenciaval kapcsolatban egy csomo 
kitetel. Igy van, tehat itt van, itt van benne egy csomo olyan, erre valo utalas. Egyebkent pedig azt 
gondolom, hogy szoval, az a helyzet vagy ezeket a, ezeket a kerdeseket etikai szabalyzatban lehet 
szabalyozni, csak akkor ugy is kene eljami. Tehat gondoljanak csak az elozo napirendi pontunkra, 
amikor hat, mondjuk azt, hogy eleg sajatos dolgok tortentek. A zart tiles kereteben volt egy 
szavazas, aztan volt nyilt iilesen egy szavazas, es egeszen ktilonbbzo allaspontok, allaspontot 
kepviselt maga polgarmester ezekben a dolgokban negyed ora kulbnbseggel. Alapvetoen mi azon az 
allasponton vagyunk egy csomo kerdesben, hogy legyen transzparens az Onkormanyzat miikodese, 
mikozben a maga az Onkormanyzat probalja megneheziteni ezeket a kerdeseket. En nem szeretnem 
azt a vitat ujra kinyitni, szerintem az elegge nyilvanvalo volt mindenki szamara, meg azoknak is, 
akik nem voltak jelen, hogy alapvetoen ezek a fajta, tehat a transzparenciara valo torekvese, 
tbrekves az nem egy erbs es nem egy bszinte gondolata a jozsefvarosi varosvezetesnek. Vagy, ha 
az, akkor eleg rosszul csinalja, mert nem nagyon lehet eszrevenni. Tehat en azt szeretnem 
hangsiilyozni, hogy lehet N + 1 ilyen anyagot gyartani, kodexet elfogadni, „ez a minimum” 
korrupcioellenes pro, programot megimi, csatlakozni, elfogadni, de addig a pillanatig, amig maguk 
az aktorok ezt nem veszik komolyan, addig az egvilagon..., a legfeleslegesebb dolog, mar-mar 
cinikus jelenseg. Tehat azt szeretnem Onoktol kemi, hogy nagyon helyes, amit ide leirtak, tobbek, 
talan van 1-2 resze, amin lehetne finomltani, de alapvetoen a szandekot, azt en nem szeretnem 
ketsegbe vonni, hogy javito vagy jobbito szandekkal vezettek at vagy frissitettek fel a meglevo 
etikai kodexet. Csak azt szeretnem kerni, hogy ne ezekben meriiljon ki a korrupcioellenes 
kiizdelem, ne ezekben meriiljon ki a, a transzparenciara valo torekves, hanem tettekben. Tehat ezek, 
ez egy, ez egy darab papir, onnantol kezdve, hogy nem veszi komolyan a varosvezetes az ebben 
leirt dolgokat. Ugyhogy azt szeretnem kemi, hogy az Onok altal alairt, eloterjesztett, aztan a 
Testiilet altal elfogadott, es jelen pillanatban is a Testiilet ele hozott etikai kodex szellemeben 
jarjanak majd el a gyakorlati kerdesek iigyeben is, akkor is, hogyha ez Onok szamara kellemetlen, 
koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Es volt egy modoslto inditvanya, ha jol ertettem, mely szerint a kozossegi 
mediakban valo megszolalast munkaido utan engedelyezziik, illetve a kutyak, cicak posztolasa az 
legyen szabad a munkatarsak reszere. Jol ertettem a felveteset?

Verbs Tamais
Azert nem ertem, hogy ezt a, ezt nem olvastam ki, hogy a kutya, cicat lehet.
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Szili-Darok Ildiko
Kutya vagy cica.

Voros Tamas
Munkaidoben szerintem azt a munkaltato feladata ellendrizni, hogy milyen, mivel tolti a 
munkaidejet a, a munkavallalo. En arra gondoltam, hogy a nyilvanvaloan a, akar a koztisztviselo, 
akar egy onkormanyzati dolgozo a munkaidejen kfvul, amit egyebkent kiilonbozo jogszab..., attol 
fugg, melyik, tehat mondjuk a jegyzo kevesbe, de egy koztisztviselo annal inkabb a politikai 
velemenyenek hangot adhat, tehat politizalhat is.

Szili-Darok Ildiko
Kerem jegyzo asszonyt, hogy valaszoljon erre, hogy mit mond enrol a tbrveny.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Gondolom, hogy itt a 29-es pontrol lehet szo, de itt nem politikai velemenyrol 
beszeliink, hanem arrol, hogy a koztisztviselo a kozszolgalati hivatas meltosagat ne csorbitsa, illetve 
a hivatal tekintelyet ne sertse a vilaghalon kozzetett posztjaval vagy hozzaszolasaval, koszonom!

Szili-Darok Hdiko
Koszonom, es Satly Balazs kepviseld ur jelentkezett hozzaszolasra, megadom a szot!

Satly Balazs
Koszonom a szot, alpolgarmester asszony! Igerem, nagyon rovid leszek. Csak egy dolgot szeretnek 
kerni Voros Tamastbl: hogyha itt most koztisztviselok Etikai Kodexerol beszeliink, akkor a nekiink 
vagy a polgarmester umak cimzett kritikajat azt cimezze mar nekiink vagy a polgarmester umak es 
ne a kbztisztviseldknek, inert szerintem ez, ez meltatlan. Es On sem gondolja komolyan, hogy 
megerdemlik a Hivatal munkatarsai ezt banasmodot. Ami viszont a tetteket illeti: a transzparencia 
iigyeben a, tegnap a kepviseldtarsaimmal besetaltunk a rendorsegre, es az On altal vitatott temaban 
feljelentest tettiink. Onok ezt nem tettek meg, amikor munkasszallot csinaltak, Onok nem tettek 
meg, amikor hazavittek a ceges telefonokat, es szamtalan gyanus iigyekben nem tettek ezt meg, 
ugyhogy a tettekrol ennyit, koszonom!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Nem latok tobb kerdest es hozzaszolast, en az egyes, ja, igen, elnezest most mar 
lett. Voros Tamasnak adorn meg a szot.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En tenyleg, en, bar en bejelentesre emlekszem, hogy azt, azt tettek, de en 
azert tenyleg, nem tudom mit gondol, hogy gratulaljak hozza, hogy az Onok altal kinevezett, majd 
csiifosan megbukott, majd korrupciogyanuba keveredd szemelyek iigyeben On most egy feljelentest 
tesz. Onok raktak oda, Onok neztek vegig a mukodeset, majd utana, amikor minden kiborult, a 
vegen, miutan megprobaltak egyebkent a kepviselok elol is eldugni a, a, a jelentest, majd a vegen 
tettek egy bejelentest, amikor mar teljesen minden mindegy volt. Ne haragudjon, kepviselo ur, 
azert, ennel azert komolyabb tettekre illik biiszkenek lenni. Inkabb tetszettek volna egy picit 
koriiltekintobben viselkedni. De egyebkent ez a problema sajat volna elo, hogyha a 
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transzparenciahoz biztosftva van a hivatalban. Ezert mondom, hogy lehet nagyon sok ilyen kodexet, 
nyilatkozatot, nem tudom micsodat tenni, csak ugy is kene mukodnie Hivatalnak. Tehat azt, hogy 
Onok megprobaljak ezeket az iigyeket eltussolni, meg a kinos kerdeseket hatrasdpomi, hogy 
nehogy valaki rajdjjdn, hogy Onok vagy az Onok altal kinevezettek mit csinalnak, az nem helyes 
magatartas. Koszonom!

Szili-Darok Ildiko
En azert kerem, hogy az 1/f pontot tartsuk be mi is, es a johiszemuseg es tisztesseg utjarol ne 
terjiink le igy a hozzaszolasokban, koszonom! dr. Szilagy Demetemek adorn meg a szot.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Meg azert Satly kepviselotarsamnak mondanam, itt koztisztviselokrol 
ilyen ertelemben nincsen szo. Viszont azt gondolom, hogyha az Onkormanyzat elfogad egy ilyen 
etikai szabalyzatot, az egy remek alkalom arra, hogy, hogy ezt kiterjesztoen ertelmezziik. 
Kiterjesztoen ertelmeznenk egyebkent, ertelmezhetnenk egyebkent a cegeinkre is, akar ott is ezt eld 
lehetne irni, hogy legyen etikai szabalyzat, es akkor talan, ha azt megtesszuk vagy van ilyen, akkor 
nem fordult volna eld olyan helyzet, ami most a JKN-nel fennail, az a botranya, ami most ott 
tortent. Es azt gondolom, hogy a, a, Onok, mint a nyilvanossag, meg a transzparencia baberkoszorus 
bajnokai, ilyen mertekben dugdossak ezt az iigyet, es igy, es a, es keriilik ennek a nyilvanossagot, 
azt gondolom, ez mindent elarul arrol, hogy pontosan mi is zajlott ott. Ha lett volna ilyen etikai 
szabalyzat, vagy betartottak volna, akkor nem lett volna mindenfele sundan-bundan beszerzes, nem 
keriiltek volna visszadatumozasra szerzddesek, es talan nem beszelgetnenk arrol, hogy a, a JKN 
vezerigazgatoja miert es milyen kbrulmenyek kozott volt kenytelen elhagyni a pozicidjat. Tehat 
ertem, persze, nagyon, es gratulalok is, tok jo, hogy ezt megcsinaltak, akar meg is szavazhattak 
volna egyebkent, amikor ezt terjesztettiik eld, de nem tettek meg. De ebbol a szempontbol 
egyebkent lenyegtelen is. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy tenyleg egy remek alkalom egy ilyen 
szabalyzatnak az elfogadasa arra, hogy egy kis korkepet adjunk arrol, hogy hogyan is kezeli a 
baloldali varosvezetes az etikai szabalyokat, irott vagy iratlan szabalyokat itt a keriiletbe. A 
nyilvanossagot, a transzparenciat, az atlathatosagot mikent ertelmezik, hat, igy, dugjak, eldugjak, 
bezarjak az iilest, zart iilesen targyaljak, nehogy valaki veletleniil megtudja, hogy mi is tortent a 
JKN-nel, koszonom szepen!

Szili-Darok Ildiko
Mielott eldugnek valamit, visszavonta Szarvas Koppany Bendeguz, eldugta, ugyhogy akkor tovabb 
haladnank, es megadom az eloterjesztonek a zarszo jogat.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Visszakerdeznek Voros kepviselo urra, hogy van-e szovegszeru modosito 
inditvany vagy megnyugtato volt a valaszom a 29-es ponttal kapcsolatban.

Voros Tamas
En ott lehet, hogy pontositanek. Tehat ott a velemenyeknel, ami, amely nem vonatkozik politikai 
tipusu velemenyalkotasra. Tehat nyilvan azert senkit ne hozzunk abba a helyzetbe, hogy ha 
mondjuk van egy velemenye adott esetben, politikai velemenye, a Hivatal meg magara veszi a, a, 
merthogy ugy gondolja valaki adott esetben, hogy ez az 6 autoritasat vagy integritasat megsertette, 
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akkor neki abbol retorziot, retorziok szarmazhatnak. Szerintem irjuk bele, hogy nyilvan nem, nem 
politikai, hanem egyeb velemenyek tekinteteben.

dr. Sajtos Csilla
En itt nem latok politikai nyilatkozatra utalast, csak arra, hogy olyan, tehat az en ertelmezesemben 
ez a pont arrol szol, hogy a kbztisztviseld elovigyazatossaggal jarjon el abban a tekintetben, hogy ne 
tegyen olyan nyilatkozatot, illetve ne osszon meg kulbnfele dolgokat, amelyek a kbzszolgalati 
hivatas meltosagat, illetve a, a Hivatal tekintelyet serti. Ez nem politikai nyilatkozat szerintem, tehat 
ez nem szol a politikai nyilatkozat tilalmarol.

Szili-Darok Jldiko
Egy reszletes vita alakul ki kbzben. Akkor Vbrbs Tamase a szo ismet.

Verbs Tamas
Nem tudom, hogy vita. Tehat a, abba a helyzetbe ne hozzunk senkit, hogy ha adott esetben mondjuk 
kritikus a, es nem is a 8. kerulettel, hanem ugy altalaban az onko..., a munkaltatdjaval kapcsolatban 
vagy a kbztisztviseloi karral kapcsolatban, vagy egy konkret dontessel kapcsolatban, mondjuk egy 
kritikus tartalmat megoszt, akkor onnantol kezdve 6 megsertette a meltosagat, inert ebbe konnyen 
bele lehet csuszni. En ebbe, en nem gondolom, hogy a koztisztviseloket ki kene tenni annak a 
helyzetnek, hogy adott esetben politikai velemenyeket, velemenyiiknek azert nem tudnak hangot 
adni. inert felnek, hogy adott esetben retorzio oket, eri oket a pontatlan szabalyozast adott esetben 
magara a vevo mindenkori munkaltato reszerol. En azt gondolom, hogy ezt ki kene tenni, hogy 
nyilvanvaloan a politikai velemenyek, azok politikai velemenyek, es a, azok a velemenyek, amelyek 
mondjuk a kbztisztviseld, szorosabban kbztisztviseloi munkara tartoznak, vagy mondjuk a sajat 
fonbkere, munkahelyere konkret megnevezessel annak a mukbdesi modjara, az egy masik kerdes, 
de a politikai tartalmat megosztani, en azt gondolom, azt meg lehet, akar akkor is, hogyha az 
mondjuk kritikus szinben tiinteti fel a, a, a Hivatalnak a, a politikai dontes-hozatalat.

Szili-Darok Ildiko
Kbszbnbm szepen! Szerintem nines is szo ebben etikai szabalyzatban a politikai velemenyrol, a 
tisztesseges velemenymegfogalmazas viszont benne van. Es azt gondolom, a politikarol lehet 
tisztessegesen meg tisztessegtelem.il beszelni. Ez a, a szabalyzat arrol szol, hogy tisztessegteleniil ne 
beszeljiink semmirdl se, politikarol se, es egymasrol se, senkirbl. Ha valaki kbztisztviseld, akkor, 
akkor egy olyan, olyan kbztiszteletben allo szemely, akitbl nem varjuk el azt, hogy tisztessegtelen 
legyen. Nem latok tbbb kerdest vagy hozzaszolast, akkor a napirendi pont vitajat lezarom es 
visszaadnam a vezetest polgarmester umak.

Piko Andras
Kbszbnbm szepen, szavazas kbvetkezik, a jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak 
elfogadasarol szolo 2 pontbol allo hatarozati javaslatrdl dbntunk egyszeru tbbbseggel most! 
Megallapitom, hogy 12 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

65

tisztessegtelem.il


Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiiet 
602/2021. (X. 28.) hatarozata

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak elfogadasarol

(12 igen, 0 nem, 0 tartbzkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dbnt, hogy

1 .) elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezd Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai 
Szabalyzatat, mely 2021. november 1. napjan lep hatalyba, egyidejtileg hatalyon kivul 
helyezi a 390/2013. (X. 16.) szamu kepviseld-testiileti hatarozattal jovahagyott, 2013. 
november 1. napjatdl hatalyos Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatat.

2 .) felkeri a Polgarmesteri es a Jegyzot az eloterjesztes mellekletet kepezo Etikai Szabalyzat 
alairasara.

Felelos: Jegyzd
Hatarido: 2021. oktober 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet

Napirend 22. pontja
Javaslat onkormanyzati elovasariasi jog tbrleserol a Corvin Setany Program teriileten 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 22. napirendi pont targyalasa kbvetkezik, ..Javaslat bnkormanyzati elovasariasi jog torieserdl a 
Corvin Setany Program teriileten”. Airol van szo, hogy Prater utca 51. es Nagytemplom utca 29. 
szam alatti ingatlanok eseteben az elovasariasi jog fenntartasanak indokai megszuntek, vagyis az 
Onkormanyzat nem kivanja az epiiletek tulajdonjogat megszerezni. Az eloterjesztes javasolja az 
elovasariasi jog torleset. Ugye, ennek az elovasariasi jognak a valamikori meghozatala, hogyha jdl 
ertem, akkor ingatlanspekulacib kizarasat szolgalta. Most mar nincsen ilyen kockazat, ugyhogy 
ezert javasoljuk az elovasariasi jog torleset. Megadom a szbt jegyzd asszonynak, hogy a fontos 
datumvaltozasokrol tajekoztasson benniinket.

dr. Sajtos Csilla
Itt csak a cimben valtozik oktober 28-ra, kbszbnbm.

Piko Andras
Kbszondm szepen! Az elbterjesztest a Tulajdonosi bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat 
megnyitom, es szobeli kiegeszitesem nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e 
kerdesiik. Amennyiben nines, ugy kerdezem a frakeiovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Kbszbnbm szepen, kepviselbi hozzaszolasok kbvetkeznek, amennyiben nem latom, ugy a 
szavazasra bocsatom az bnkormanyzati elovasariasi jog tbrleserbl szolo 2 pontbbl allo hatarozati 
javaslatot, szinten egyszerii tbbbseg sziikseges az elfogadasahoz. Kbszbnbm szepen! 12 igen

66



szavazattal elfogadtuk a javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
603/2021. (X. 28.) hatarozata

onkormanyzati elovasarlasi jog torleserol a Corvin Setany Program teriileten

(12 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. kertilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. hozzajarul az alabbi ingatlanokra vonatkozd, a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat javara bejegyzett elovasarlasi jog torlesehez.

Cim Emelet / ajtd Helyrajziszam/albetet

Prater u. 51 fsz./l A 36227_A1

Prater u. 51 fsz./l. 36227_A2

Prater u. 51 l.em./3. 36227_A8

Prater u. 51 2.em./2. 36227_A10

Prater u. 51 fsz. 36227_A18

Nagytemplom u. 29 fsz./l. 36312_A1

Nagytemplom u. 29 fsz./2. 36312_A2

Nagytemplom u. 29 fsz./3. 36312_A3

Nagytemplom u. 29 fsz./5. 36312_A5

Nagytemplom u. 29 l.em./6. 36312_A6

Nagytemplom u. 29 l.em./8. 36312_A8

Nagytemplom u. 29 1 ,em./9. 36312_A9

Nagytemplom u. 29 l.em./lO. 36312-A10

Nagytemplom u. 29 pince 36312 All

Nagytemplom u. 29 fsz. 36312 A12

Nagytemplom u. 29 fsz. 36312_A13

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott ingatlanokat erinto 
elovasarlasi jog tbrlese erdekeben tegye meg a sztikseges intezkedeseket es irja ala a tbrlesi 
kerelmekkel dsszefuggo dokumentumokat.

Felelds: polgarmester

Hatari do: 1. pont eseteben azonnal
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2. pont eseteben 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly

Piko Andras
A 23. napirendi pont targyalasa kovetkezik zart iilesen. Kerem a zart (lies felteteleinek biztositasat!

A KEPVISELO-TESTULET ZART ULESEN FOLYTATJA AZ ULEST

Napirend 25. pontja - eredeti 26. napirendi pont
Tajekoztato a 2021. evi koltsegvetes elso felevi teijesiteserol
(Irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Ket tajekoztato van hatra a mai napirendek koziil a 26-os (eredeti 25.) napirendi pont targyalasa 
kovetkezik, „Tajekoztat6 a 2021. evi koltsegvetes elso felevi teijesiteserol”. Az eloterjesztest a 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag megtargyalta. Tajekoztatom Kepviselotarsaimat, hogy az 
eloterjesztest oktober 18-an (hetfon) potkezbesitessel kaptak meg. Jegyzo asszonyt kerdezem, 
hogy... Nines valtozas tehat a datumokban, de ha nines, ha nines, akkor nincsenek, oke! Kepviseloi 
kerdesek kovetkeznek. Szilagyi Demeter kepviselo urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Szeretnem megkemi, hogy van-e olyan egy osszesitett szamunk a 
bevetelek vonatkozasaban, hogy milyen, tehat osszessegeben hogyan teljestiltek a bevetelek az elso 
felevben, mert itt le van, szet van bontva, azt latom, megjelenik, de hogy van-e egy, egy ilyen 
szumma szamuk, hogy a teljes tervezett bevetel hany %-ban teljestilt az elso felevben. Koszonom 
szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Mas kerdes van-e? Amennyiben nines, a kerdeseket lezarom, es megadom a 
szot Horich Szilvia, bocsanat, van, Satly kepviselo ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Az lenne a keresem es a kerdesem is, hogy megoldhato lenne- 
e, hogy a Koltsegvetesi Bizottsag tagjai, illetve a kepviselok Excel-formatumban megkapjak ezeket 
az anyagokat. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Mindjart megkerdezziik a gazdasagi vezeto asszonyt. Tehat mas kerdes nines. 
Az elso kerdese arra vonatkozik, hogy van-e valami szumma szamunk a bevetelek teljestileserol 
elso felevben. A masik pedig, hogy a Koltsegvetesi Bizottsag tagjainak van egy akceptalhato 
igenye, hogy Excel-tablazatban szeretnek megkapni az adatokat, hogyha kerhetik. Parancsoljon! 
Horich Szilvia gazdasagi vezeto.
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Horich Szilvia
Az elso kerdesrol a valasz: ugye, van a merlegiink, tehat ugye ez a beszamolo vagy tajekoztato 
ugyanabban a szerkezetben kesziilt el, mint a kbltsegvetesi rendelet mellekletei. Itt lathato, hogy az 
osszbeveteleink, tehat ez a mukbdesi, felhalmozasi es finanszirozasi bevetelek osszessegeben 54,33 
%-ra teljesiiltek. Az Excel-tablat lehet kapni, abban a formaban, ahogy a koltsegvetesi rendelet- 
mddositasokat is meg szoktuk kuldeni.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Amennyiben nem, akkor kepviseloi hozzaszolasok, ha nincsenek, akkor a napirend vitajat lezarom, 
van, van Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen az, az adatot! Tehat a kivereztetett bnkormanyzat bevetelei idoaranyosan 100, 
tobb mint 100%-ban teljesiiltek, akkor ezt tudjuk elmondani, ugye? Tehat az elso felevben 54%-on 
teljesult a, a kivereztetett Onkormanyzat bevetelei, tehat meg, meg tobb bevetel is erkezett be, mint 
amennyit eld, eloiranyoztak, koszonom szepen!

Piko Andras
Azert azt hozzatennem, hogy a tervezetben ugye ugy kellett szamolnunk, hogy azokat a 
kormanyzati intezkedeseket, amelyek elvontak beveteleket az onkormanyzattol, azokat eleve nem 
raktuk be, de hat igy, termeszetesen igy, ezzel a megszoritassal igaz. Koszonom, koszonom szepen! 
A napirend vitajat lezartam.

Napirend 26. pontja - eredeti 27. napirendi pont
Polgarmesteri tajekoztato a lejart Hiatarideju testuleti Ihatarozatok es a veszelyheiyzet 
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo ules ota tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 27. (eredeti 26.) napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Polgarmesteri tajekoztato a lejart 
hatarideju testuleti hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol”. Az eldterjesztest valamennyi bizottsag 
megtargyalta. Kerdezem a kepviseldket, hogy van-e kerdesiik. Amennyiben nines, kerdezem a 
frakciovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Koszonom szepen, nem. Kepviseloi kerdesek? 
Nincsen. A napirend vitajat lezarom donteni ugye nem kell a tajekoztatorol. Ulesunk vegen a 
kepviselok az SZMSZ 48.§ (1) bekezdese ertelmeben bnkormanyzati iigyekben felvilagositast 
kerhetnek. Az SZMSZ 49.§ (1) bekezdese ertelmeben a kepviselok a felvilagositas keres 
megvalaszolasanak eldsegitese erdekeben elokeszito kerdest intezhetnek. Kerdezem a Tisztelt 
Kepviseldket, hogy vannak-e felvilagositasi igenyiik, illetve kerdesiik. Szilagyi Demeter kepviseld 
ur, parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Egyfelol szeretnem jelezni, hogy a legutobbi kepviseld- 
testiileti iilesen elhangzott kerdesemre nem kaptam irasban valaszt, ami a tanacsadoi szerzodesekre 
vonatkozott. Hogy ahhoz kepest, amit ugye korabban megkaptam, hogyan boviilt a tanacsadoi 
szerzodesek, es ezt nem, ezt nem kaptam meg, szeretnem kemi ismetelten.

Piko Andras
Egy hete volt, de ugye ket het a valaszadasi hatarido.

dr. Szilagyi Demeter
Nem, nem a, ezt nem a mult heti testuleti iilesen kertem, hanem aaz azt megelozo testiileti iilesen 
kertem.

Piko Andras
Jo, utananeziink.

dr. Szilagyi Demeter
Jo, koszonom, de hogy ha nem egyertelmu, akkor szeretnem kerni, akkor a mai hatarnapig. Tehat 
hogyha ez meg nem kesziilt el, akkor a mai hatarnapig szeretnek kemi egy tajekoztatast az 
Onkormanyzat, a Hivatalban megkottetett tanacsadoi szerzodesekrol 19-tol mostanaig koszonom 
szepen! A masik kerdesem pedig az volna, hogy en megmondom oszinten, mar nem emlekszem ra, 
hogy, hogy ezt most milyen formaban mondta polgarmester ur, zart iilesen vagy nyilt iilesen, vagy 
majd epp a titokzatossag kbzepette volt, vagy nem, de azt gondolom, hogy az, az egy egyertelmiien 
kijelentheto dolog, hogy a vitorlas kikoto letrehozasa celjabol kotbtt szerzodes mindenfele jogi 
alapot nelkiiloz, ugyhogy azt szeretnem megkerdezni, hogy mikor es milyen formaban fog ez a 
szerzodes megszunni, vagy mikor es milyen formaban fogunk errbl targyalni, hogy ezt a szerzodest 
felmondjuk? Fog-e ehhez bizottsag, testiilet, barki ele keriil, vagy csak siman a, az uj vezerigazgato 
folmondja ezt a szerzodest? Koszonom!

Piko Andras
Kerdezem, hogy van-e mas kerdes. Ha nines, akkor az elso kerdesere ennekem az a tajekoztatas 
jott, hogy elkiildtiik, de amennyiben nem, utananeziink, es akkor termeszetesen a mai napig az 
bsszes szerzodesrol az adatokat megkaphatjak. Egyebkent tajekoztatom a Kepviselo-testiiletet, 
illetve a lakossagot, hogy az 5.000.000 forint feletti szerzodesek aktualisan, hogyha jol emlekszem, 
2021. augusztus 31 -eig, font vannak a honlapon, es nemsokara fonn lesznek az 1.000.000 es 
5.000.000 Ft kbzbtti szerzodesek is ennek megfeleloen. Tehat, hogy mindenki szamara nyilvanossa, 
tehat a nyilvanossag szamara is hozzaferhetdek lesznek ezek az adatok. A mult kepviselo-testiileti 
iilesen azt a javaslatot tettem, es ezt tartom is, es ma mar beszeltiink is bizottsagi elnok urral, illetve 
jegyzd asszonnyal, hogy azt inditvanyozom, hogy a Tulajdonosi Bizottsag meghallgatva, 
megvizsgalva az osszes felmeriilo tenyt, meghallgatva az uj vezerigazgato umak a beszamolojat is, 
javaslatot tegyen a Kepviselo-testiilet szamara az eljarasrol. Magyaran, hogy milyen dontest kell 
ebben az iigyben hozni. En azt hiszem, hogy ez a legnagyobb es gesztus ertekeben is fontos dontes, 
vagy a leghelyesebb es fontos dontes. Hogyha a jelentes azt allapitotta meg, hogy nem a jog 
gyakorloja vagy a tulajdonosi jog valodi gyakoroloja gyakorolta ebben az iigyben a tulajdonosi 
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jogot, akkor vissza kell annak kerulnie. Ha vissza kell kerulnie, akkor elbszbr bizottsagi 
eloterjesztes, illetve bizottsagi targyalas utan keruljbn ide a Kepviselb-testiilet ele, es utana 
dontsunk rbla. Vbros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Verbs Tamas
Kbszbnbm! Mi kezdetektbl fogva azt mondtuk, hogy ez jogszabalyellenes, tehat nem lett volna 
lehetbseg ebben a formaban megkbtni a szerzbdest. Ezzel ellentetes informaciot a zart iilesen sem 
hallottunk. Egyebkent, csak hogy technikailag ertsiik: lesz egy eloterjesztes a Hivatal vagy a JKN 
reszerbl a szerzbdesre vonatkozolag?

Piko Andras
Igen.

Vbros Tamas
Es erroL ezt fogja targyalni...

Piko Andras
A Tulajdonosi Bizottsag.

Vbros Tamas
Es akkor, most akkor a kbvetkezb kerdes, mert ez igy, mert igy mar ertelmezhetbbb. A bizottsagok 
azert nem feltetlenul a dbntes-elbkeszftesrbl szolnak, azert azok ugyanugy dbnteshozatali forumok, 
a KT hataskbreit gyakoroljak. Hogy ez milyen hataridbvel fog bekeriilni, tehat most mar olvastuk, 
tudunk mindent. Azt gondolom, hogy azert szabjunk egy hataridbt ennek a kerdesnek, legalabb 
informalisan, hogyha ezt a valaszleveliikben, amit kepviselo umak, akar neki, cimeznek, nem kell 
nekem kiilbn. A kepviselo umak megkiildik, hogy mikorra vallalja el a JKN vezetese, hogy elkesziti 
a gyermekstrand tovabbi hasznositasaval a vitorlas klubot erinto elbterjeszteset, azt megkbszbnjiik!

Piko Andras
A politikai szandekon mondom, nem szeretnem ezt a dolgot huzni. Tehat amennyiben lehetseges, 
amennyiben lehetseges minel hamarabb keruljbn bizottsag ele. Ezt, erre fogom biztatni jegyzb 
asszonyt is, az uj vezerigazgatot, de ezt most nem tudok maskepp mondani, tehat en azt szeretnem, 
hogy a novemberi kepviselb-testiileti iilesen mar tudjunk ezzel foglalkozni. A pontos valaszt pedig 
majd akkor irasban megadjuk. Satly Balazs frakeiovezetb ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Kbszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! Hogyha jol tudom, akkor jelen pillanatban zajlik, vagy 
talan be is fejezbdbtt mar a JGK Zrt.-nel a beszerzesi eljaras a Gutenberg teri jatszoter felujitasara, 
amit Kbnczbl David kepviselbtarsammal kbzbsen kezdemenyezttink. Es ennek apropbjan szeretnem 
megkerdezni polgarmester urat, hogy fontosnak tartja-e a jatszoterek, illetve a gyermekes 
infrastrukturak megujitasat, es azt a celt, hogy Jozsefvaros egy gyerekbarat varos legyen.
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Piko Andras
Azt remelem, hogy a koltsegvetes tervezesenel erre vissza tudunk majd temi, kifejezetten olyan 
eloterjesztessel szeretnek elni, amely inditvanyozza, hogy a jovo evben az osszes jozsefvarosi 
jatszoteret ujitsuk fol. Az Onkormanyzat hosszu tavii programja az az, hogy valoban a gyerekbarat 
onkormanyzat cimert nemcsak a cimet nyerjuk el, hanem valoban tudjunk is ennek erdekeben tenni. 
Az ovodai program mellett ez lenne a masik olyan, ami mar szerintem a jovo evben el tud indulni, 
koszonbm szepen!
Tisztelt Kepviselok! Megkbszbnbm a Kepviselo-testiilet munkajat, az iilest 13 ora 51 perckor 
bezarom. A keriilettel, az Onkormanyzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb informaciok a 
www.jozsefvaros.hu weboldalon talalhatok, olvassak, koszonbm a munkat, viszontlatasra!

Kmf.

dr. Sajtos Csilla 
Jbgyzb

Piko Andras 
polgarmester

Ajegyzbkbnyvet keszitette:

Jegyzbi Kabinet Szervezesi Iroda 
iigyintezbje

Kepviselo-testiilet jegyzokonyvenek melleklete:
1. szamu melleklet: Az Mvoksbol kivett adatokbol szavazasi lista
2. szamu melleklet: Meghfvo
3. szamu melleklet: Jelenleti iv
4. szamu melleklet: Eloterjesztesek
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