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Kesziilt Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
2022. januar 20-an (csutortok) 09.00 oratdl

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyalojaban megtartott 1. rendes
NY1LT iileserol

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

valamint a jelenlevb meghivottak:
dr. Sajtos Csilia - jegyzd, dr. Voros Szilvia - aljegyzo, Horich Szilvia - gazdasagi vezeto, 
dr. Bojsza Krisztina - Jogi Iroda vezetoje, dr. Szentesi Adam Gyorgy - Jegyzoi Kabinet 
referens, Czira Eva - Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje, Hegyi Dora - Ugyviteli 
Iroda vezetoje, dr. Orgovanyi Andras - Belso Ellatasi Iroda vezetoje, Borbas Gabriella - 
Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Nemes Gabor Istvan - Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje, Bajusz Ferenc - Kozteriilet- 
feliigyeleti Ugyosztaly vezetoje, Kovacs Otto - JGK Zrt. igazgatasi elnok, Sztanek Endre - 
JGK Zrt. Varosuzemeltetesi igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazdalkodasi 
igazgato, Lang Gaborne - JGK Zrt. gazdasagi igazgato, Magyar Balazs - JGK Zrt. 
Parkolasi igazgato, Molnar Gabor - VIII. ker. Rendorkapitanysag vezetoje, Aissou Erzsebet 
- Jozsefvarosi Ovodak (JOK) intezmenyvezetoje, Koscsone Kolkopf Judit - Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek intezmenyvezetoje, Bonyhady Elek ~ BKIK VIII. ker. Tagcsoport 
elnoke, Dr. Varga Szilvia - Horich es Varga Ugyvedi Iroda iigyved, Sods Gyorgy - 
bizottsagi tag, Lenkey Petrosz - Jozsefvarosi Gorog Onkormanyzat elnoke, Oszi Eva - 
bizottsagi tag, Mezd Agnes - bizottsagi tag, Ivanyos Janos - JKN Zrt. vezerigazgato

Piko Andras
Tisztelettel koszontom a megjelent kepviseldket, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot, es mindenkinek boldog uj esztendot kivanok! Tajekoztatom Onoket, hogy 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 2022. evi elso rendes uleset 
megnyitom. Tavolmaradasat jelezte, bejelentette Satly Balazs kepviseld ur, es kesik Santha 
Peteme kepviseld asszony. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy a hatarozatkepesseg 
megallapitasa erdekeben kapcsoljak be a szavazogepeket. Megallapitom, hogy jelen van 15 
kepviseld, hianyzik 3, a Kepviseld-testiilet hatarozatkepes. A minositett tobbseghez 10 
egybehangzo szavazat, az egyszeru tobbseghez pedig 8 szavazat sziikseges. Tajekoztatom a 
kepviselotarsaimat, hogy a 9-es napirendi pont targyalasat eloterjesztokent visszavonom, es 
tajekoztatom arrol is Onoket, hogy egy siirgdssegi inditvanyt kaptak 2022. januar 13-an 
csutortokbn potkezbesitessel. Az SZMSZ 14. §-a (3) bekezdese ertelmeben a napirendre 
torteno felvetelrol a Kepviseld-testiilet egyszeru tobbseggel dont. A siirgdssegi inditvany 
elbterjesztoje Kovacs Otto, a JGK igazgatosagi elnoke, berlakas palyazat berbeszamitasahoz 
sziikseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos a siirgdssegi dontes meghozatala, 
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ugyhogy mielott a napirendrbl dontenenk, a surgossegi napirendre vetelrol kell donteniink, 
egyszeru tobbseggel. Kerem Onoket, hogy szavazzunk most! Igen. Koszonom szepen, 
megallapitom, hogy 15 szavazattal napirendre vettuk a siirgossegi inditvanyt.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
1/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testtilet ugy dont, hogy elfogadja Pikd Andras polgarmester javaslatat, mely 
szerint az alabbi surgossegi inditvanyt napirendre veszi:

..Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakds pdlyazat berbeszamitdsahoz sziikseges 
penzugyifedezet biztositdsaval kapcsolatos dontes meghozataldra 
(irdsbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Kovacs Otto igazgatosdg elndke ”

Pikd Andras
Javaslom 19. napirendi pontkent megtargyalni. Megallapitom, a surgossegi inditvany 
napirendre vetelevel a meghivo 19. napirendi pont szamozasa 20-ra valtozik, illetve mivel 
elotte visszavontunk egy napirendet, akkor ertelemszeruen visszaallunk eggyel. A napirend 
szavazasa elott tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy a meghivo szerinti 12. napirendi pont 
eloterjesztesenek cime a meghivoban kikiildottekhez kepest valtozik az alabbira: ,,Javaslat a 
polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es kdltsegteritesenek megallapitasara” cimre. 
A meghivo 4. napirendi pontjanak eloterjesztesenek cime a meghivoban kikiildottekhez 
kepest valtozik az alabbira: „Javaslat birdsagi ulnok megvalasztasara”, ez lesz tehat cime. Az 
SZMSZ 16. § (1) es (2) bekezdese ertelmeben a napirendi javaslat megszavazasa kbvetkezik 
az elhangzott modositasokkal. A Kepviselo-testiilet vita nelkiil egyszeru tobbseggel hataroz a 
napirendi pontokrol. Kerem, hogy szavazzunk most! Koszonom szepen! Megallapitom, hogy 
15 igen szavazattal a napirendunket elfogadtuk. Jo munkat kivanok mindannyiunknak!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
2/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdese ertelmeben a meghivoban kikuldott 
es az elhangzott modositasok szerint az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat osztottan 
megilletd bevetelek 2022. evi megosztasardl” szolo Fovarosi Kozgyulesi 
rendelettervezet velemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Pikd Andras polgarmester
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2. Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatanak jovahagyasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkotott tamogatasi 
szerzodes modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

4. Javaslat birdsagi iilnbk megvalasztasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

5. Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairdl szolo 
45/2019.(02. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Kovacs Otto, Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Zrt. igazgatosag elnbke

6. Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasugyndkseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

7. Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi 
felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet megalkotasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

8. Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepiileskep vedelmerol szolo 
rendelet elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz-u 
ingatlan palyazatanak eredmenymegallapitasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Veres Gabor, a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet- 
hasznositasi Bizottsag elnoke

10. Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

11. Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es koltsegteritesenek 
megallapitasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzo
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12. Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo 
beszamolo elfogadasarol, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak 
megallapitasa
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzo

13. Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. 
(XII. 20.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

14. Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgald fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

15. Javaslat az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany altal kiirt palyazaton torteno 
reszvetelre es a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalatba adasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

16. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

17. Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBES1TES
Eldterjesztd: Konczol David onkormanyzati kepviselo

18. Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eldterjesztd: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

19. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az eldzd 
ules ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrbl es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester
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Napirend 1. pontja
Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti Onkormanyzatokat osztottan 
megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol” szold Fovarosi Kozgyulesi 
rendelettervezet velemenyezesere 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Az 1. napirendi pont targyalasa kovetkezik, Javaslat „a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti 
Onkormanyzatokat osztottan megilletd bevetelek 2022. evi megosztasarol” szdlo Fovarosi 
Kozgyulesi rendelet velemenyezesere. Az eldterjesztd a polgarmester. Arrdl van szo, hogy a 
Fovaros forrasmegosztasra a rendeletet velemenyezteti az Onkormanyzatokkal, igy a 
Jdzsefvarosi Onkormanyzattal is. Ennek elfogadasat javasolja az eldterjesztd. A 
forrasmegosztas a Fovaroshoz befolyd ado-, birsag- es potlekbevetelek keruletek kozotti 
megosztasat jelenti. Az eloterjesztest a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag megtargyalta, a 
napirend vitajat megnyitom, es nines eloterjesztokent kiegeszitesem. Kerdezem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy kivannak-e kerdezni az eloterjesztessel kapcsolatban. Amennyiben nem, a 
kerdeseket le... Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak egy olyan rbvid kerdes van, hogy akkor jol 
ertelmezem itt az eldterjesztes alapjan, hogy a 2021-es eloiranyzathoz kepest 20%-kal 
magasabb, tobb mint 920.000.000 Ft-tal tobb iparuzesi addbevetellel kalkulal az 
Onkormanyzat az idei evben. Koszonom!

Piko Andras
Gazdasagi vezeto asszony valaszoljon, en is tudok ra, de szerintem az adat helytalld, es 
nagyon dromteli azt hiszem. Ha tovabbi kerdesek nincsenek, a kerdeseket lezarom, es 
megnyitom a napirend vitajat, a kepviselocsoportok vezetoinek hozzaszolasa kovetkezik. 
Kerdezem Voros Tamast, parancsoljon, kepviselo ur!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nagyon roviden szeretnem ordmomet kifejezni, 
hogy az iparuzesi adobevetelek, azok ilyen perspektivikusan fognak alakulni ebben az evben. 
Lathato, hogy egyreszt a magyar gazdasag mukodik, masreszrol az iparuzesi adobevetelekbol 
az Onkormanyzatok is reszesiilnek, hiszen latjuk, hogy 120%-kal, kozel 1.000.000.000 
forinttai tobb fog befolyni Jozsefvaros kasszajaba ebbol a tetelbol. En csak azt szeretnem 
kerni, hogy a Tisztelt Onkormanyzati Vezetes, az ezekbol a forrasokbol kezdje meg vegre a 
fejleszteseknek az elokesziteset es megvaldsitasat, hiszen nyilvanvald, hogy az 
Onkormanyzatnak mind szemelyi juttatasokra, mind fejlesztesre jut forrasa, es az iparuzesi 
adobevetelek pedig kivaloan fognak alakulni. Nem adoemelesekre van sziiksege a keruletnek, 
hanem arra, hogy a helyi vallalkozasokat segitsuk, a helyi fejleszteseket meginditsuk, es erre 
minden lehetosege meg is van az Onkormanyzatnak. Ugyhogy szeretnenk kerni, hogy ezek a 
fejlesztesek most mar idestova 2 eve, sot, tobb mint 2 eve, majdnem 2 es fel eve voltak a 
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valasztasok, jo lenne, hogyha latnank ezekbol is valamit, koszonom szepen!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En is nagy orommel konstatalom, hogy 
novekednek a bevetelei az Onkormanyzatnak. En igazabol mielott igy nagyon drulnenk, azert 
azt szeretnem elmondani, hogy a 2020-as valsag hatasaival meg nem szamolo iparuzesi 
adobevetel fovarosi szinten 323.000.000.000 Ft volt, ez jelenleg csak 310, tehat meg igy is 13 
milliarddal kevesebb az iparuzesi adobevetel, mint a virust megelozo idoszakban. Azonban az 
adatok azt mutatjak, hogy a nemzetgazdasag, es igy a Jozsefvaros is es a Fovaros is kis 
levegohoz jut a kovetkezo idoszakban, ami tenyleg dromteli. Es egyetertek azzal, amit 
kepviselotarsam mondott, Voros Tamas, termeszetesen ezekbol a bevetelekbol olyan 
fejlesztesek, olyan mukodesi kiadasok lesznek finanszirozva, amely minden jozsefvarosi 
erdeket szolgalja majd, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, kepviselo ur! Kepviseloi hozzaszolasok kovetkeznek. Juharos Robert 
kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Tisztelt Polgarmester Ur, Tisztelt Kepviselo-testulet! Azert, hat, igy, hogy most mar 
megerdsittetett, hogy jol latunk, es a szamok egyebkent a valos celkituzeseket ttikrozik, ebbol 
azert tobb minden is kovetkezik. Kovetkezik peldaul az, hogy nyilvanvaloan Onok is latjak, 
belattak, illetve, hat, az eloterjesztest szakmailag elokeszito stab is belatta, latja, illetve a 
Fovarosnal levo szakmai elokeszites is latja, belatta, hogy az a kormanyzati gazdasagpolitika, 
amit Onok az elmult 2 evben nem gyoztek szapulni, olyan jelzokkel illettek, hogy kivereztetik 
az Onkormanyzatokat, tehat ez a legpregnansabb jelzes, ugye, ez a 927.000.000 iparuzesi 
adonovekmeny. Nem is tudom hogy lattunk-e mar ekkora novekedest egyebkent az elmult, 
nem tudom hany esztenddben. Tehat, hogy mondjam, tehat ez a kiverezteteses, magunkat 
sajnaltato, aldozati szerepbe kenyszerito Onkormanyzati kommunikacio, ez nemhogy hazug 
volt, nemhogy nem vezetett eredmenyre, hanem itt, itt latszik, hogy teljesseggel nem igaz. 
Tehat Onoknek ezen, ezen, ezen a kommunikacion ezen a ponton, azt gondolom, hogy 
indokolt, sziikseges valtoztatni, ez a kommunikacio tarthatatlan. Be kell lassak, hogy az a 
gazdasagpolitika, amit a Kormany vitt, amely ahhoz vezetett, hogy az orszag gazdasaga 
jelentosen nott, az, hogy a vallalkozoknal tobb penzt hagytunk, az nem az Onkormanyzatnak 
a forrasait kurtitotta meg, hanem tobb forrashoz jutott az Onkormanyzat mindazaltal. Igaz? 
Tehat az a helyzet, hogy itt latjuk a szamokon, hogy amit Onok eddig mondtak, az nemhogy 
nem igaz, es nemhogy hazugsag, hanem itt most mar tenyeken, tenyekkel alatamasztva tudjuk 
levezetni azt, hogy igen, a gazdasagpolitika mtikodik, igen, az adok csokkentese vagy adott 
esetben az, hogy a gazdasagot megerositettuk, a kis- es kdzepvallalkozasokat megerositettuk, 
az bizony mind a novekedest tamasztotta ala. Ez a tbbbletbevetel ugyanis nem az 
onkormanyzati teljesitmenynek az ellentetelezese, hanem ez a gazdasag teljesitmenyenek az 
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eredmenye. Ha nem lett volna ilyen gazdasagpolitikaja az orszagnak az elmult idoszakban, ha 
nem lett volna jo a valsagkezeles, akkor ez a novekmeny, ez nem lenne ma itt. Tehat hogyha 
azok a helyzetertekelesek, amiket az Onok reszerol hallhattunk, azok valdsak lettek volna, 
akkor ma itt minusz lenne ezen szamok elott es nem plusz. Tehat innentol kezdve azt kernem, 
hogy (gong) a kampany soran is mellozzek ezeket a kommunikacids panel...

Piko Andras
Fejezze be kepviseld ur!

Dr. Juharos Robert
En azt gondolom, az iigy lenyeget azt elmondtam, es miheztartas vegett kernem szepen, hogy 
igazodjanak a valos szamokhoz es a tenyekhez a jovoben is, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Erdekes olvasatban hallgattuk az elmult idoszaknak a gazdasagi kornyezet 
alakulasat. Ugye, itt van egy majdnem 1 milliardos novekves. Ez mindig azon mulik, hogy 
milyen bazishoz szamolunk. Tudunk olyan bazist talalni, es nem is nagyon kell messzire 
nyulni, amihez kepest meg mindig nem hoztuk be azt, amit a Kormany gazdasagpolitikaja 
elvett az Onkormanyzatoktol. Ez a 2021-es nagyon dvatos tervezesnek az eredmenye a 
Fovarosban is, illetve itt a keriiletben is. Kiszamithatatlan gazdasagi komyezetben, es a 
kiszamithatatlansagnak az alapvetd oka a Kormany onkormanyzatokat megszorito politikaja 
volt, nem is lehet feleldsen maskeppen gazdalkodni. Hogyha kovettiik volna az Onok, 
egyebkent siirun elhangzd tanacsait, akkor most biztosan sokkal nehezebb helyzetben lenne az 
Onkormanyzat. Az, hogy a vallalkozdk befizetik az adot, nagyon oromteli. Szerintem 
egyvalamit biztosan allithatunk, hogy biznak a keriiletekben es a Fovarosban. Ezt szerintem 
nem kellene idehozni. Ugyanakkor viszont egy olyan helyi iparuzesi adorol beszeliink, amely 
bevetel alapjan szamitodik ki. Konnyu beszelni most arrol, hogy egy sokkal csokkentettebb 
bazishoz kepest mennyivel novekedett vagy mennyivel korrigalt vissza a gazdasag. Az a 
helyzet, hogy ebben nincsenek benne azok a vallalkozasok, amelyek tonkrementek az elmult 
idoszakban, tonkrementek, azert mert beveteliik nem volt, amibol egyebkent az Allam altal 
vagy a Kormany altal a mi karunkra befizetett vagy befizetendo addkat elengedtek. Es meg 
valamirol kell beszelni. Ugye, mindig nagyon erdekesek azok az osszehasonlitasok, hogy az 
onkormanyzatokat hogyan es mikeppen kompenzalja a kormanyzat az elvett penzekert vagy 
bevetelekert. Mar dnmagaban az, hogy kompenzalni kell, mutatja azt, hogy a kormanyzat is 
elismeri, hogy igen, itt egy olyan bevetelkieses van, amit kompenzalni kell. A problema csak 
az, hogy ezt politikai alapon teszik meg, nem igazsagosan. Kompenzaljak a sajat fideszes 
vezetesu onkormanyzatokat, ebben nagyon elen jamak egyebkent a fideszes politikusok. 
Szeretnem megjegyezni, hogy 2021-ben pontosan 0 Ft tobblettamogatast harcolt ki a 
keriiletnek a Fidesz, illetve a fideszes kepviseld. Ez mindennel tobbet elmond, azt hiszem, 
hogy errol is donteni fognak majd aprilisban a valasztdink, koszonom szepen! Veres Gabor 
kepviseld ur, parancsoljon!
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Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur a szot! Azert felirtam magamnak, hogy minek is kell 
orulni, mert hogy olyan csodalatosan teljesit a gazdasag. Kepviselotarsam termelesi jelentese 
utan a valosaggal azert megprobalnam szembesiteni. Tehat nem tudom, emlekszik-e ra vagy 
tudja-e, nez-e TV-t vagy olvas-e ujsagot, amiben le van irva, hogy rekordmerteku az 
allamadossag, tehat soha a magyar tortenelemben nem volt ilyen magas az orszag 
allamadossaga. Az inflacio az egekben van, 360 Ft 1 Euro, az elelmiszerarak 
megfizethetetlenek, bar most mar ugye tudjuk, hogy csirkefarhatot azert lehet venni, a benzin 
ara megfizethetetlen, es az elvonasokrdl annyit, hogy abban az evben, amirol a polgarmester 
ur is beszel, hogy ha mihez viszonyitunk, tehat ha bazisokat keresiink, akkor tobb mint 
4.000.000.000 forinttai csokkent Jdzsefvaros bevetele ezekben az evekben, amikor azt 
mondtuk es mondjuk hangosan, hogy igenis kivereztettek az bnkormanyzatokat, es oriasi 
elvonasokat eszkozoltek. Egyebirant ennek megerositesekeppen hadd jelezzem, hogy a 2020- 
as bevetele a varosnak, az 5.543.319.000 forint volt, ami nagyjabdl 100.000.000 forinttai tobb 
mint, ami most jon be, tehat hogy azt a bevetelktilbnbseget, amirol most beszelunk, a virus 
elott, azt pont 100.000.000 Ft-tal kevesebbel tudja teljesiteni a mostani IPA beveteliink. Az 
pedig nem azon mulik, hogy a nemzetgazdasag hogyan teljesit, mert az iparuzesi 
addbevetelek, azok egyebkent nyilvanvaloan ilyen szempontbol nehezen valtoznak meg. A 
tovabbiakban ertelmetlen is arrol beszelni, hogy elismerjuk-e, hogy ez a Kormany jol teljesit, 
meg a gazdasagi novekedes, meg ilyesmi, mert hogy ilyenrol nem beszelhetiink eleve, tehat 
hogy ez nem letezd fogalom ennek a Kormanynak a tekinteteben, hogy jol teljesit. Ktilonosen 
a gazdasagi vonalon nem, amikor tenyleg ures a kassza, egy kicsit attol rettegek, hogy 2022- 
ben itt aprilis 4-en mivel talalja majd szembe magat az a Kormany, ami kovetkezik minden 
idok legkorruptabb es legborzalmasabb kormanyzasa utan, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Koszonom szepen! En nem latom a jovot, de szeretnem megnyugtatni Veres kepviselo urat, 
hogy a csillagok mai allasa alapjan nem nagy valoszinusege van annak, hogy szembesiiljenek 
ilyen kerdesekkel. Nemcsak azert, mert nincsen ilyen helyzet, hanem azert, mert nem lesznek 
abban a helyzetben, hogy szembesiiljenek vele, majd az 5. Orban-kormanynak meg nyilvan, 
ahogy eddig is, most is meglesz a szakertelme arra, hogy a gazdasagot tovabbi novekedesi 
palyan tartsa. En nem tudok azzal vitatkozni, amikor valaki azt mondja, hogy nincsen 
gazdasagi novekedes, mikor van, tehat most ez egy olyan eldontendo kerdes, hogy meg kell 
nezni az EuroStat adatait, azok alapjan az deriil ki, hogy 6 es fel %-kalkal novekedett a 
magyar gazdasag az elozd evben. Az sem igaz, hogy most lenne a legnagyobb az 
allamadossag, hiszen azt soha senki nem nominalisan, hanem a GDP-aranyosan meri, es ilyen 
szempontbol a Gyurcsany-kormany, az Onok szovetsegesei, az On kormanya ebben 
tulteljesitett. Raadasul ugy, hogy ma a magyar allamadossag Europa kdzepmezdnyehez 
tartozek GDP aranyosan, mig az Onbk idejen az egyik legeladdsodottabb orszag volt 
Magyarorszag Europaban. Ez, az az igazsag, ezek a tenyek es ezek a szamok, arrol nem is 
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beszelve, hogy a koronavirus jarvany miatt mindenhol emelkedtek egyebkent Europaban az 
allamadossagok. Magyarorszagon eleg enyhen emelkedtek. Meg, amikor Onok voltak 
hatalmon, egy gazdasagi konjunktura volt 2008-ig, es abban nem sikerult se gazdasagi 
novekedest, se allamadossag-csokkentest elerniuk 2008-ig bezarolag Magyarorszagon, a 
2007-es gazdasagi novekedes 1% volt. Csehorszagban meg 8. Tehat azert gratulalunk, 
legyenek ra biiszkek! A helyzet az, hogy az iparuzesi ado volumenenel azert azt en nem 
feltetlenul tekintem mellekes korulmenynek, hogy iden ugye 1% visszaterites jart akkor, 
amikor a 2020-as koltsegvetes kesziilt, akkor 2%-kal lehetett szamolni, es igy jonnek ki 
ugyanezek az adatok egy valsagos idoszak utan. Tehat ez azt jelenti, hogy a magyar gazdasag 
joval nagyobb bevetelekkel es joval nagyobb iparuzesi adokkal tud szamolni, es igy is kepes 
az onkormanyzatoknak a finanszirozasi igenyeit kielegiteni. Az inflaciorol csak annyit 
szeretnek mondani, hogy mindenhol magas a vilagon. Nemetorszagban rekordinflacio van, az 
Egyesult Allamokban rekordinflacio van, Magyarorszagon pedig van egy cselekvo Kormany, 
aki a legsziiksegesebb elelmiszereknel es a legjobban novekedo, leginkabb inflacio erzekeny 
termekeknel behuzta a kezifeket. En azt gondolom, hogy ezt 2 eve meg Gyurcsany Ferenc 
kovetelte egyebkent, ma pedig Onok mondjak azt, hogy ez egy kellemetlen dolog, es nagyon 
szepen kerem, ne sertegesse azokat, akik adott esetben csirkefarhatat tudnak megvenni. 
Ezeknek az embereknek a szama szerencsere radikalisan lecsokkent, hiszen a 
melyszegenysegben elok szama Magyarorszagon 20%-rol 8%-ra csokkent, ugyhogy ez sajnos 
kevesebb, (gong) kevesebb ilyen ember van, szerencsere kevesebb ilyen ember van ma 
Magyarorszagon.

Piko Andras
Koszonom szepen! Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Orommel hallottam, hogy azert finoman, de valtozik a 
polgarmester umak a kommunikacioja, es nem azt mondja, hogy a Kormany kiverezteti az 
onkormanyzatokat, mert most mar ugy latszik, hogy miutan 25-szdr elmondtuk, hogy a 
parkolasi beveteleknek az embereknel hagyasa vagy az addnak a csokkentese, hogy a 
vallalkozasokat ne terheljuk, azokbol egy forint se megy tovabb az Allamnak. Most mar ugy 
latszik, hogy megertette, ehhez kellett egy haromnegyedeves kommunikacio, hogy vegre 
akkor atlassa a penzaramokat, es lassa, hogy nem fizikalisan az Allam elveszi a penzt az 
onkormanyzattol, hanem otthagyja a vallalkozasoknal es az embereknel, akik bajba jutottak 
egy Covid vilagjarvany miatt. Hihetetleniil onzo az a szemleletmod es az a kommunikacio, 
amit Onok itt az Onkonnanyzat reszerol kepviselnek. Ez a folyamatos siras, hogy mi lesz az 
Onkonnanyzattal, minthogyha ez most itt az Onoke lenne, es nem pedig az Onkonnanyzat azt 
a korulbelul 70.000 embert jelentene, aki ebben a keruletben el, akik a hetkoznapi 
problemakkal probalnak szembenezni es megkuzdeni. Onok ezt az epuletet latjak, meg a 
maguk is joletet itt az Onkonnanyzatban, es probalnanak minel tobb penzt bevasalni. Errol 
szolnak az eldterjeszteseik, hiszen Onok itt helyi iparuzesi, illetve helyi, helyi adokat akartak 
emelni most mar 2. evben zsinorban. Elitelik a Konnanynak az adocsokkenteset, semmilyen 
mas gazdasagpolitikaval nem rendelkeznek, minthogy osszetarhaljak a penzt, ugy az 
emberektol, akar a vallalkozasoktol, es utana nincsen semmi elkepzelesuk. Polgannester urat 
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ki kell javitanom, az emberek nem azert fizetnek adot, mert biznak az Onkormanyzatban. 
Adot kotelezb fizetni, jogszabaly irja eld, es egyebkent orommel tajekoztatom Ont, hogy a 
magyar Allam szedi be a helyi iparuzesi adot, nem bizzak az bnkormanyzatra a beszedeset, es 
utana kerul ez visszaosztasra. Ekkeppen, ekkeppen tamogatottsagot memi, hogy milyen az 
adonak a beszedese, ez teljesen, teljesen teves. Az, hogy Onok tobblettamogatast vamak, mint 
keriilet, hadd kerdezzem meg, hogy hany igenyt nyujtottak be, mire kertek tamogatast? Onok 
itt ulnek a futott eptiletben a magas fizetesiikkel ebed utan, es itt gondolkodnak, hogy milyen 
jo lenne, ha az Allam kiutalni egy ujabb 1-2-3 milliardot ugy puszira az Onok 
Onkormanyzatanak, es aztan lehetne habzsi-dozsizni. Kerem szepen, nem igy mukodik! El 
kell menni es lobbizni kell, ha kormanyzati tamogatast szeretne az Onkormanyzat, ugyanis mi 
az elmult 2 ciklusban igy csinaltuk, es minden forintert meg kellett dolgozni, amit a Kormany 
utana az Onkormanyzat rendelkezesere bocsatott. Onok hangosan simak, azt gondoljak, hogy 
ezzel kell lobbizni, vagy ezzel kell teljesitmenyt elemi. Hat, sajnos tajekoztatnom kell 
Onbket, de mar talan Onok is latjak, hogy a 2 ev sirasnak ez az eredmenye, (gong) semmi 
tobb.

Piko Andras
Koszonom szepen, Juharos Robert kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom a szot! En az elottem szoloval ellentetben egyebkent azt latom, hogy a 
polgarmester valojaban nem, semmibol nem tanult. En nem latom a kommunikaciojaban azt a 
nagy attorest. Ugyanazt meghallgattuk meg egyszer, amit az elmult 2 esztendoben. Nagyon 
nehez, uraim, magukkal vitatkozni, mert ha le van irva a tenyszam vagy a tervszam vagy 
barmi, tehat ott van a matek, meg latszik, hogy mi tortenik, Onok akkor is azt mondjak, amit 
valahol kitalaltak, valami fustos romkocsmaban kommunikacios panelkent, es dtvenedszer is 
elmondjak ugyanazt a hiilyeseget, suletlenseget. Ne haragudjanak mar, hat azert nezziik mar 
meg, hogy mi a helyzet. Es az, hogy jobban biznak az Onkormanyzatban, ez mar nalam is 
kicsapta a biztositekot. Hat, hogyan? Hat, ugye, atvette, ugye, a NAV az iparuzesi ado 
beszedeset, tehat akkor a NAV-ban jobban biznak ezek szerint, ugye, a polgarok, mint az 
Onkormanyzatban. Vagy ezert nott, vagy miert nott? Mindazonaltal egyebkent az ado merteke 
meg csokkent, meg a Covid alatt egyebkent meg fol is volt fuggesztve. Csak, hogy nezzuk 
meg a tenyeket, hogy mi is tortent itt, amirol mi itt beszelgetiink. Csaladi adokedvezmeny 
12.000.000.000 volt az Onok idejeben a szumma, a szumma, most 980, 980.000.000.000 
forint, ami a csaladoknal marad. SZJA 36% volt az Onok idejeben, most 15%. Tao 20% volt 
az Onok idejeben, most 9%. Tehat csak miheztartas vegett, jb? Tehat, hogy beszeljiink a 
szamokrol! Munkaltatoi jarulek adoba 33 es fel %, most 15. Ugye, afamentesseg ertekhatara 
5% vagy 5.000.000 Ft, most 12.000.000 Ft-ig mentesek vagyunk, ugye, az afatol. Ugyintezesi 
illeteket eltoroltuk, ez korabban 2200 Ft volt. Orokosodesi add az nines, azt megsziintettuk, 
adoelkeriiles merteke orszagos szinten, de egyebkent az iparuzesi adora is vonatkozik, a teljes 
bsszesitett szam ugy nez ki, hogy 22,3%-rol 6%-ra csokkent. Ezt mondjuk alapvetoen nyilvan 
az afa hatarozza meg, hiszen az ilyen ertelemben volumeneben a legnagyobb, de hogy sikerult 
6%-ra 22%-rol lehuzni az adoelkeriiles merteket, ezt nyilvan az Onkormanyzatba vetett 
bizalom megnyilvanulasanak ertekeli polgarmester, de ez azert nem biztos, hogy a realitas 
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talajan mozog, uraim. Na, tehat, es akkor ott vagyunk, ugye, az iparuzesi adonal, tehat en azt 
gondolom, hogy az iparuzesi ado novekedesenek a merteke az semmi masnak nem 
koszonheto, mint annak, hogy nott a gazdasag, es hogy a vallalkozdknal (gong) egyszeruen 
sikerult a vallalkozdkedvet, a gazdasagot elenkiteni... (Juharos kepviselo urfolytatja, de nem 
hallhato)

Piko Andras
Dontsuk el, hogy elkoltjuk-e vagy nem kdltjuk el! Hol ezt mondjak, hoi azt. Erdss Gabor 
alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Erdss Gabor
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Nem tudom, hogy van-e ertelme ennek a 
makrodkonomiai, meg nagypolitikai vitanak. Mindjart valaszolhat Egry kepviselotarsam, es 
akkor kifejtheti magvas gondolatait, addig viszont Onnek is valaszolom es Juharos 
kepviselotarsamnak is, inert azt hiszem, hogy ezek szerint mar nem emlekeznek arra, hogy 2 
evvel ezelott mi tortent. Amikor mi arrol beszelunk, hogy elveszik a, elvettek a beveteleinket, 
es igenis megtartotta maganak az Allam, hogy aztan stadionokat epitsen beldle, akkor peldaul 
arrol beszelunk, arrol a 620.000.000 forintrdl, ami szerepelt a koltsegvetesben, es amit a 
Kocsis Mate vezette Fidesz frakcid elvett a jdzsefvarosi gyerekektol, mert bolcsode- es 
ovoda-felujitasra szantuk azt az osszeget, es elvette a jdzsefvarosi lakosoktdl, mert berlakas- 
felujitasra szantuk. (Juharos Robert kozbeszol, nem ertheto) Tehat 620.000.000 forintot a 
Kocsis Mate vezette Fidesz frakcid elvett a jdzsefvarosi gyerekektol es a jdzsefvarosi 
lakoktol, aztan pedig amikor a parkolasi bevetelektol megfosztotta az Onkormanyzatot, akkor 
a lakdkat fosztotta meg attol a lehetdsegtol, hogy leparkoljanak a sajat hazuk elott, mert az 
agglomeraciobol erkezdk szamara ingyenesse tette a parkolast, a jozsefvarosiak szamara 
pedig megnehezitette a parkolast, es egyebkent az Onkormanyzattol elvette a bevetelt, arrol 
nem is beszelve, hogy tovabb romlott a levegd mindsege ennek kovetkezteben 
Jozsefvarosban. Onok tobbsegiikben nem itt laknak, ugyhogy ezt nem erzik a sajat boriikon 
vagy az tiidejiikon tobbsegiikben, viszont mi igen, mert mi itt elunk, ugyhogy ezek a lepesek 
konkretan mutattak azt, hogy hogyan sanyargatta igenis a Magyar Kormany az ellenzeki 
onkormanyzatokat, koztiik Jdzsefvarost is, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Ferencz Orsolya kepviselo asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Nem is szeretnek itt a kozgazdaszokkal egy ligaba lepni, de nehany adatot 
hadd mondjak en is Veres kepviselotarsamnak az arak vonatkozasaban, ugye, itt az OECD- 
nek a vasarloero paritasokon mert statisztikajat mondom: 37 orszag tekinteteben 
Magyarorszagnak a vasarlderd-paritason az arszinvonala az EU atlag 66,3%-a, azert ezt ugy 
vegyiik figyelembe. 2009-ben minusz 6,6%-os volt a GDP, 2021-ben plusz 7%-os volt a 
GDP. Inflacid: az Egyesiilt Allamokban 7%, a 2. vilaghaboru ota, illetve pontosabban az 
olajarkrizis dta nem volt ilyen. Egyszeruen sokkolva vannak. Ugyanez, amit elmondott 
kepviselotarsam a nemet ar szinvonalrol, es ez az EU is. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel ne 
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kellene foglalkozni, de amikor egyebkent a Gyurcsany altal 2 eve meg kovetelt hatosagi 
arszabalyzast most meglepi a Kormany, es akkor Onok ennek is ellene vannak, akkor itt azert 
tenyleg jo lenne, en mondom hala Istennek, nem a mi problemank, hogy kormanyzokepessege 
arculatat mutassuk, inert nalunk ez megvan, de Onoknel jo lenne valahogy ezt az 
inkonzisztens beszedet kisimitani. Most akkor akarjak vagy nem akarjak, hogy segitsenek az 
embereknek? Es az allamadossagra szinten meg egy gondolatot engedjen meg! Az a helyzet, 
hogy amikor a Portfolio is azt mondja mar egyebkent, ami nem a, nem vadolhato 
kormanypartisaggal, hogy realerteken, es figyelembe veve a gazdasagi bovulest es a fedezeti 
kepessegnovekedest, az ossztermeles aranyos adossagmutato nem szamyalja tul a korabbi 
csucsokat, akkor azert el kellene ezen is gondolkodni. De tenyleg valoban igaza van Juharos 
kepviseldtarsamnak, hogy azert felesleges itt ez az egesz vita, inert a tenyekkel akamak Onok 
vitatkozni, amivel nagyon nehez, es megis ujra es ujra nekifutnak. Azert azt ugy szeretnem 
jelezni, ugy filozofiailag is, hogy amikor az embereknel hagyunk penzt, hogy ok dontsek el, 
hogy mivel tudnak maguknak a legtobbet segiteni, es utana egyebkent kiderul, hogy a 
legmagasabb koltsegvetesi foosszeggel es novekvo adobevetelekkel all az Onkormanyzat 
most az uj ev ele, akkor ennek kozosen drulni kene. Tehat en azt gondolom, nem az 
emberekkel kene Onoknek kiizdeniuk, Onoknek az a legnagyobb problema, hogy az 
emberekkel kuzdenek, es ez teszi az Onok eletet ilyen nehezze, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Koszonom a baloldalamon uloknek, hogy nyugodtan es higgadtan 
vegighallgatjak a masik oldalon iilok mondandojat, ezt szeretnem kemi Onoktol is, jo? Nem, 
tenyleg, ne beszeljiink kozben, es ne kiabaljon kozbe, ne kommentaljunk, megiscsak egy 
kepviseld-testuleti vitaban vagyunk. Veres Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen! En csak a tenyszeruseg kedveert: tehat 2010-ben a magyar allamadossag 
38408, tehat 30. Nominalisan. Mindjart, mindjart mondom, mindjart, mindjart mondom, 
mindjart mondom, mindjart mondom, az Onok vagyat is teljesitem. Most szeretnem, hogyha 
mindenki ezt bevesne a fejebe: 47.000.000.000.000, tehat 38, 47.000. Tehat lehet, hogy ez 
magyarazhato Onok szerint, szerintem nem. Jelzem, hogy ez 80,6% volt, 80,6%.

Pik6 Andras
Bocsanat, kepviseld ur, ne haragudjon! Kertem az elobb valamit, legyenek szivesek, tartsak 
tiszteletben, jo? Koszonom! Folytassa!

Veres Gabor
En csak tenyeket mondok. Itt van elottem megnyitva a Statisztikai Hivatalnak az adatbazisa: 
80,6% volt 2010-ben a vilagvalsag kellds kozepen, epphogy kilabalva abbot 2021-ben pedig 
80,5%. Tehat, amirdl beszeliink, az egy tized %-os novekedes, egy tized %-os, amirol Onok 
itt nagy termelesi jelentesek kozepette boldog mosollyal az arcukon megemlekeznek. Mondok 
csak egy teljesen ide nem illot, de ez is jelzi a magyar gazdasag allapotat: 2008-ban 36000 uj 
lakas letesult Magyarorszagon, 2020-ban 12000, tehat, ertem en, hogy minden nagyon jo, 
minden nagyon szep, mindennel meg kell legyiink elegedve, de hat a valosag az nem ilyen, es 
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ha mar a GDP novekedesrol beszeliink, akkor azert szeretnem jelezni, hogy a valsag elotti 
utolso evekben ott 4,9, 4,4 es 3,8 volt a 2008-as vilagvalsagot megelozoen a gazdasagi 
novekedes. Onoknel a legmagasabb gazdasagi nbvekedest 2019-ben sikerult produkalni, 
4,2%-kal, de azt megelozoen peldaul 2012-ben minusz 1,7 volt, Draga Kepviselotarsaim. Es a 
legmagasabb, amit sikerult elemiiik 4,9% volt, amikor pont semmi nem nem bantotta a 
magyar gazdasagot, csak Matolcsy Gyorgy, meg Orban Viktor. Tehat, ez a ketto volt a 
nehezites, mindamellett egyebkent semmi olyan nines, amire buszkek lehetnenek szerintem 
ilyen szempontbol, kiilonosen makrogazdasagi szinten. Biztos csinaltak Onok is jokat, en ezt 
nem vitatom, csak makrogazdasagi szempontbol nem erdemes vitatkozni, mert Onok meg 
fogjak talalni a sajat igazsagukat abban, hogy 2022-re allitanak valamit. Draga Uraim, 10 
eviik volt arra, hogy itt csinaljanak valami. Ez a gazdasag, Magyarorszag gazdasaga az elmult 
10 evben romokban hevert egy amokfuto jovoltabol. Es lehet itt adocsokkentesrol beszelni, de 
mikozben adot csokkentenek, akozben a nyugdijak realerteke csokken, aztan odaadjak a 13. 
havit, majd azt mondjak, hogy ezt elvette Gyurcsany, mikozben o vezette be. (gong) Tehat 
egyszeriien nem is ertem ezt a kommunikacidt.

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! En azert azt nagyon viccesnek gondolom, hogy a 
kormanyzo koaliciobol pont az MSZP kepviseloje probal barmifele ilyen kritikat 
megfogahnazni, raadasul teljesen, teljesen rossz kontextusba helyezve a szamokat. Hat, 
Kedves Kepviseld Ur, 2002 es 2010 kozott Onok atomjaira szedtek az orszagot. Az a 
gazdasagpolitika es tarsadalompolitika, amit Onok, mint MSZP, az Onok baratai, az On 
baratai, az On ideologiai szimbidzisban eld kis kollegai, amit Onok muveltek 2002 es HO 
kozott, romok, tenyleg romokra, darabokra, izekre szedtek az orszagot, kozben eladtak 
mindent, amit lehetett, fillerekert. Gyurcsany paradezott dssze-vissza, hazudozott, mentek a 
kamuk, es akkor ezek utan, ezek utan On itt, mint MSZP logo alatt a 2010 es 2020 kozotti 
idoszakra barmifele kritikat gondol megfogalmazni? Raadasul legalabb a valosagot kene 
mondani, de hat most, ugye, hat, vissziik tovabb a gyurcsanyi vonalat. Az igazsaggal nem 
szabad bajlodni, igaz? Mondani kell a mantrat, jbn aprilisban a valasztas, nem is foglalkozik 
mar a keriilettel a kepviseld ur, mar csak az orszagos politikaban bizik. En azt gondolom, 
hogy a keruletrol kene beszelgetni, es arrol kene beszelgetni, hogy arrol kene beszelgetni... 
(beszed es nevetes a hatterben) Igen, hat szerencsere, szerencsere Veres kepviseld ur a 
marketing teriileten jartas, es partkommunikacioban szerzett rengeteg tapasztalatot, igy 
elnezheto neki, hogy a kozgazdasag teriileten nem egeszen pontosan latja az bsszefuggeseket. 
En azt gondolom, hogyha itt konzultal a szakemberekkel, akkor esetleg a kovetkezo vagy a 
rakovetkezo iilesben tenyleg erdemi vitat tudunk folytatni ebben a kerdesben. Es meg azert 
egy dologra felhivnam a figyehnet, hogy ezt pont Veres kepviseld ur mondta, hogy 2019 
vegen, *20 elejen 5,3 volt a kerulhetnek a helyi iparuzesi adobevetele, most akkor hadd 
hivjam fel csak pontosan, most 5,4 milliard. Es akkor On forditva mondta, hogy ez most 100 
millioval kevesebb, ez most pont 100 millioval tobb. Ugy, hogy egyebkent, ugye, most el az a 
vallalkozasokat tamogato 1 %-os kedvezmeny, ami ellen Onok kezzel-labbal hadakoztak, csak 
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a mukodd vallalkozasoknak ne adjunk kedvezmenyt, akik egyebkent a munkabereket fizetik 
az itt eldknek, meg a dolgozoknak, hanem inkabb sarcolja meg oket, tegyuk tonkre, csak 
azert, hogy osszegereblyezzek azt a par forintot, es akkor lehessen itt dinom-danom 
vigaskodni rajta. Ugyhogy en azt gondolom, hogy inkabb vissza kene terni a napirendhez, es 
tenyszertien megaHapitani, hogy akkor (gong) a helyi iparuzesi addk az idei evre jol 
tervezetten es meg...

Pik6 Andras
Nem kivanok beleszdlni a frakcioknak a vitastrategiajaba, de szeretnem jelezni, hogy az 
ellenzeki frakcid, hogy a most kormanyzd, egyebkent orszagos politikaban ellenzeki 
kepviseldknek, hogy annal, hogy mondjam, kontraproduktivabb, mint hallgatni azt, hogy itt 
tulajdonkeppen a tejjel-mezzel folyo Kanaan zajlik, szerintem hagyjuk, hadd mondjak! Az a 
160.000 Ft-os kezdd fizetessel indito rendor, akivel beszelgetnem voltam kenyszeriilni, az 
nyilvan tudni fogja, hogy mennyi penzt hagytak nala, meg a katasztrofavedelemnel dolgozok 
is, meg az apoldk is, mindannyian, mindannyian tudni fogjak, hogy az a sok penz, az 
egyebkent hoi van, mert naluk nines, de tudjuk, hogy hoi van, tudjuk. Szarvas Koppany 
Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Hat, Egry kepviselo ur kapcsan, apropd atom, a Fidesznek a termelesi 
kommunikacioja olyan, hogy papiron Csemobil 1986-ban 1.000.000.000.000%-kal 
tulteljesitette a termelesi tervet. Ez a szocialista ipar csodaja is lehetne papiron szamokat 
nezve. Szamhaboru helyett, en azt gondolom, hogy itt van, tehat nyilvan mindenki tud hozni 
szamot, tudunk hozni inflaciot, tudunk hozni euro arfolyamot, tudunk hozni GDP-t 
nominalisan, realosan, elozd evhez, elozd 8 evhez kepest. Igazabdl egyebkent en jobban 
brulbk a szamhaboruzasnak, mint az agyatlan gyurcsanyozasnak, mert azert egy fokkal megis, 
legalabb igy konkretabb tenyek vannak benne, de azert szerintem itt megint csak filozdfiai 
elteresek vannak. Lehet, hogy az Egyesiilt Allamokban is 7%-os az inflacid, csak mondjuk ott 
valoszinuleg az dobja meg az inflaciot, hogy mindenki, az emberek, az emberek kapnak 1200 
dollaros stimulus csekket, amit tudnak kolteni helyben peldaul. Nalunk meg tizmilliardokat 
kap Meszaros Lbrinc szallodalanca segitsegkent. Az is megdobja az inflaciot, es az nem az 
embereknel hagyott penz. Tudom, hogy unjak, de emlekeztetek, hogy azota se nyitott ki a 
koesma a valasztokeriiletemben, ami a Covid alatt bezart. Nem tudott kinyitni, es van meg ott 
egy vendeglatdhely, az is csokkentett modban tud sajnos mukodni. Az a helyzet, hogy a 
Fidesz tenyleg azokat segiti, akik kevesbe szorulnak ra. A parkolasi dij eltdrlese az azt segiti, 
akinek egyaltalan telik autdra, ezzel szemben mi peldaul azoknak adtunk oltasi tamogatast, 
akik a raszorulo kategoriaban voltak, tehat mi differencialunk, es a szegenyeknek adunk 
penzt, arra megy el, a Fidesz pedig... (dr. Ferencz Orsolya a hdtterben beszel, nem ertheto) 
Megint kerem a kepviselo asszonyt, hogy ne szdljon kozbe! Emlekeztetnem, hogy a tisztelet 
egy ketiranyu utca. Szoval,... Jd, akkor ok ezt elengedtek, nem baj, en azert legalabb peldat 
mutatok. Szoval, ott tartottam, hogy az nem segitseg, hogy a jdmdduaknal ott marad penz. Az 
SZJA kevesbe segitseg a raszoruloknak, mint mondjuk egy afa-csokkentes lenne. 
Hozzateszem, beszelnek mindenfele addcsokkentesrol, mikozben az afa meg vilagrekorder, 
szoval, meg itt is sikerul a rossz helyen csokkenteni az adot, mondhatni, ott, ahol kevesebb 
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segitseget jelent, szemben azzal, ahol tobb segitseget jelentene. Ami pedig a kormanykepes 
arculatot illeti, ugye, az arculat az megvan, meg az arc is, az arculat az megvan, de akkor igy 
visszafele idezem Kosane Kovacs Magdat: „Nem eleg annak latszani, azert annak is kene 
lenni.” Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Hermann Gyorgy kepviseld ur, parancsoljon!

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Egyreszrol polgarmester ur, illetve Szarvas 
kepviselotarsam mar egy reszet elmondta, amit szerettem volna, de azert raerositenek, azert 
raerdsitenek, hogy ott kellene talan kezdeni a dolgokat, hogy a kozszferaban dolgozoknak 
tisztesseges juttatasokat adnak. Nagyon szep az a kampanyszeru beremeles most, amirol 
Onok beszelnek, csak az mondjuk kimarad ebbol, hogy ezzel igazabol az elmult 10 evnek az 
elmaradt beremeleset potoljak. Es meg igy is az a helyzet, amit polgarmester ur mar mondott, 
hogy egy rendornek a kezdd fizetese 160.000 forint, egy kozepiskolai tanamak szinten 
160.000 Ft. Ezekbol nem lehet megelni, kulondsen akkor, amikor igazabol, arrol sem 
beszelnek Onok, hogy az inflacio szerkezete az milyen. Az inflacio, az nem eleg, hogy 7,4%- 
os, de kifejezetten azoknak az embereknek, azokat az embereket sujtja, akik a szegenyebbek. 
Ideznem a KSH-nak az adatait, hogy akkor lassunk konkret szamokat: az etolaj ara 26,8%- 
kal, a liszte 23,7%-kal, a margarine 22,8, a kenyer 15, a baromfihuse 13,4, a teje pedig 
12,4%-kal, illetve a peksutemenyeke 11,6%-kal emelkedett az elmult 12 honapban. Es az, 
hogy nehany konkret termeket hatosagi arasitanak, egyebkent egy olyan arszinten, ami a 
jelenleginel nem sokkal alacsonyabb, az ezt a problemat nem fogja megoldani, koszonom 
szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Juharos Robert kepviseld ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom szepen! Utolso felszolalas. Szoval, tenyleg az ember nem ter magahoz, tehat egy 
kicsit ilyen „mult kiserf', tehat az, hogy Jambor Andras, az Onok kepviselojeloltje, egyebkent 
vallaltan kommunista erzelmu kepviselojelolt, aki meg a nepkoztarsasagot elteti egyebkent 
nyiltan, olvassak el a sajat oldalan, ott sikerul ilyen kivalo parbeszedeket dsszerakni, hogy az 
ember drill annak, hogy letrejon a valasztokeriileteben 20000-22000 fos olyan csamok, amely 
tenyleg vilagrendezvenyek, vilagesemenyek megrendezesere alkalmas. Erre az lett a valasz, 
hogy a, jo, inkabb a korhazakba tettiik volna. Mikor leirjuk neki, en szemelyesen bepotyogom 
neki, hogy figyelj, az a helyzet, hogy vilageletiinkben ebben az orszagban senki nem latott 
meg olyat, hogy amennyi penz most az egeszsegugybe belement, es az egeszsegi 
fejlesztesekbe belement, hoztunk egyebkent helyi peldakat is, erre az volt a valasz, hogy 
persze, mert loptok. Tehat abbol epult, hogy a Fidesz az lop. Ertem. Akkor leirjuk, hogy 
beremeles, tehat ugye, most jonnek itt a beremelesekkel. Egy kezdd oivos fizetese 2010-ben 
129.500 Ft, 2022-ben ugyanez 619.000 Ft a kezdoe. Mondom, a 41 eve dolgozo orvos 
262.000 forintot keresett 2010-ben, Gyurcsany-korszak vege, 2022-ben az alapbere 2.142.000 
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forint. Uraim, tehat olyan vitakba megyiink bele, amelyek tenyleg meltatlanok, mert a 
tenybeli, tenybeli hozza nem ertes, nyilvan nem minden teriiletre terjedt meg ki a beremeles, 
de programozva van, pontosan tudjuk. Nyilvanvaloan az orszag teljesitokepessegehez kepest 
valamifele priorizalasra szukseg volt, mindenki sorra fog kerulni. Tehat ugyanigy nyilvan az 
apoldknak a fizetesenek, arrol mar meg is sziiletettek a dontesek, ott is egy hasonlo, nagyon 
komoly beremeles tortent, mert elbirta a gazdasag. Es mindezt ugy, hogy egyebkent egy 
koriilbelul akkora valsagban vagyunk benne, mint amibol Onok kiszolgaltattak az orszagot. 
Nem csodalom, hogy kiment egyebkent a kommunista erzelmu kollega, aki egyebkent annak 
idejen ott volt azon a, abban a szocialista bagazsban, amelyik egyebkent az orszag csodjet 
eldallitotta, ahol egyebkent az orszag adossagallomanya, nem csak az volt a problema, hogy 
magas volt, hanem az, hogy a kitettsegiink volt nagyon nagy. Hat, kompletten eladtak az 
egesz orszagot hitelezoi agon, eladtak az IMF-nek, eladtak az EU-nak es kulfoldrol akartak 
megmondani, hogy Magyarorszagon melyik teriileten ki legyen a politikai vezetd. Tehat az 
orszag szuverenitasat (gong) adtak el, most is erre keszulnek.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Tisztelt Polgarmester Ur, akkor most igy en is elek Juharos kepviselo korabbi 
redundanciajaval, amit most itt elmondott, az nemhogy valotlan, de meg hazug is, ugyanis 
Jambor Andras egyebkent nem kommunistanak vallja magat, szocialdemokratanak is 
modjaval, bar meg tudja 6 vedeni magat. Es egyebkent nem a Nepkoztarsasagot eltette, a ’49- 
est, hanem a 1918-as Karolyi-fele Kbztarsasagot, ami szinten Nepkoztarsasagnak hivta magat, 
de leginkabb a nepi jelleg abban valosult meg, hogy altalanos valasztojogot hozott peldaul. Es 
tudom, hogy a kommentelok es a foteltorteneszek ezt osszehozzak az utana jovo Kun 
Belaekkal. Van annyi koze, tehat annyi koze van Kun Belahoz, mint Horthynak az utana 
kovetkezo Szalasihoz, de ebbe a tortenelmi vitaba most ne menjunk bele! Szdval, ennyit a 
hazugsagokrol. Aki pedig a sokadik hatosagi ar mellol kommunistazik, es ehhez tartsak 
magukat a jovdben, aki a sokadik hatosagi ar mellol kommunistazik, az nem csinal semmi 
mast, csak magabol bohocot, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Erdss Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur! Igen, en is szerettem volna a Juharos kepviselotarsamnak 
elmagyarazni, hogyha van ra mod, de szivesen atkuldok cikkeket is, hogy mi a kiilonbseg a 
kiilbnbozo koztarsasagok kbzdtt. A ’18-as oszirozsas forradalom lehet, hogy Onoknek az, 
mert hogy Jambor Andrasrol beszelt, lehet, hogy Onoknek ez idegen, mert akkor ugye 
Karolyi, Karolyi foldet osztott, mig Onok a magyar gazdalkoddktol elsiboljak a foldeket. 
Ugye, az Onok volt, a volt fideszes agar allamtitkar irta ossze megyerol megyere, Angyan 
Jozsef, hogy hogyan szereztek meg fideszes oligarchak a gazdalkodok elol a magyar foldeket, 
tehat mig abban a ’ 18-ban, amirol Jambor Andras beszelt, foldet osztottak a gazdalkodoknak, 
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a videkieknek, Onok azota az oligarchaikkal egyiitt elvettek a foldet a videkiektol. 
(bekiabaldsok, nem ertheto) A kovetkezo...

Piko Andras
Jo, szunetet rendelek el.

Dr. Eross Gabor
Miert?

Piko Andras
Majd folytatjuk, ez egy cirkusz, nines ertelme folytatni! (a polgarmester elhagyja az 
illestermet)

SZUNET 10:05-10:16

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testulet! Remelem, hogy jotekonyan hatott rank a sziinet. Nagy baratja 
vagyok az eles politikai vitanak is, es azt gondolom, hogy termeszetes velejaroja egy 
kampanyidoszaknak az, hogy azok a temak, amelyekrol az orszag lakosai elott fogunk majd 
beszelni, es nyilvan a gazdasag allapota ilyen, az megjelenjen az onkormanyzati Testiilet 
vitajaban is. Nines ezzel semmi baj. Egyvalamire szeretnek kemi mindenkit tisztelettel, hogy 
vitatkozzunk, akar elesen is, tartsuk be azokat a formakat, amelyek az alapvetd, hogy 
mondjam, a masik fele a tiszteletadas, tehat hogyha valaki beszel, akkor ne kezdjunk el egy 
masik beszelgetest. Engem rettenetesen zavar, tudom, hogy masokat is, csak ez az egyetlen 
egy keres. Es mivel Eross alpolgarmester umal volt a szo, nem tudom, hogy hoi allt, elnezeset 
kerem, hogy megvontam Ontol, de akkor kerem, hogy folytassa a hozzaszolasat, es aztan 
utana megyiink tovabb a menetrend szerint, koszonom szepen, parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Koszonom szepen a szot! Igen, messzirol indultunk, mert 1918-ban jartunk, es aztan pedig 
annal, hogy 1918-ban foldet osztottak a gazdalkodoknak, mig 2010 ota a foldtol fosztjak meg 
sorra az Onok altal tamogatott Kormany vezetesevel a magyar gazdakat. A sziinetben 
egyebkent nagyon erdekes es melyrehato beszelgetest folytattunk, ugyhogy akar azt is 
folytathatnank, de ne kinozzuk ezzel a jozsefvarosi polgarokat, ugyhogy en nagyon roviden 
szeretnem befejezni azzal, hogy igen, ezeket a vitakat valoszinu, majd mas forumon 
folytatjuk, es, hogy azert, hogyha megis meglepetes erne Onoket aprilis 3-an, akkor azert 
annyira megse csodalkozzanak, mert amikor egy miniszter masfel millio forintba keriilo 
karperecet villant, amikor egy masik miniszter, Varga Judit, akinek az allamtitkara volt 
Volner ..papirzacsko" Pal, millios orat villant, mikozben ugymond a szegenyekert emel szot, 
mikozben Orban Viktor legjobb baratja nehany ev alatt lett Magyarorszag leggazdagabb 
embere, akozben az emberek, ahogy polgarmester ur is itt utalt ra, egyreszt latjak a boltban, 
hogy mi mennyibe keriil, es nem csak 5 vagy 6 fele termeket vasarolnak, hanem peldaul 
kenyeret is vasarolnak, aminek ugye, az arat Onok sem maximaltak. Igy aztan egyreszt latjak, 
hogy mennyibe keriil egy bevasarlas, masreszt latjak azt is, hogy masfel millios karperecben 
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villant Rogan Antal, es latjak azt is, hogy ez a 620.000.000 forint, amibbl bolcsodeket, 
dvodakat, berlakasokat ujitottunk volna fel Jozsefvarosban, ezeket most mar at is tudnank 
adni a gyerekeknek, illetve az itt eldknek, az a 620.000.000 forint, az bizony a Kocsis Mate 
vezette Fidesz frakcid jdvoltabdl lett elveve a jdzsefvarosi emberektol. De tenyleg erdemes 
talan ezt a vitat majd mashol, mas forumokon folytatni, koszonom a szot!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voids Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tanias
Koszonom szepen a szot! Tehat ilyen demagog vitat is reg lattunk. Olyan, mint az dvodaban, 
amikor nem jon ki a kirakds, es akkor megdobaljak, az egyik gyerek megdobalja a masikat, 
nem tudom, valami legodarabbal. Tehat koriilbelul igy, ilyen az Onok vitakulturaja. 
Egyebkent igy annyit szeretnek mondani itt az oligarchakrol, hogy az On parttarsa, a 
fopolgarmester haza tajan is lehet, hogy erdemes lenne sepregetni, mert azert ott a varoshaza- 
iigy kapcsan azert mintha lennenek capak az akvariumban, illetve azert nem tudom, hogy 
Martha Imre, a puritansagarol hires, elhiresult fovarosi cegvezetd, az ugy latszik, nem szurja 
On szemet, es az sem, hogy az Onok miniszterelnok-jeloltje nyiltan mondja azt, hogy adjanak 
mar penzt neki az oligarchak, mert neki teljesen mindegy, honnan jon, csak penzt akar a 
kampanyahoz. Gratulalok egyebkent ezekhez a moralis magassagokhoz! En ezt a politikai 
reszet itt most hadd zarjam le. Csak szamokat fogok mondani, csak Veres kepviseld urnak 
mondom, picit segitek neki, mert elarulom, hogy hiaba mondjuk GDP aranyosan, lehet, hogy 
alacsonyabb valdszinuleg, mondjuk Hollandianak az allamadossaga a magyamal, de 
nominalisan tobb. Ez akkor az On logikaja szerint azt jelenti, hogy Hollandianak rosszabbak a 
makrogazdasagi mutatoi, sot, hogyha nominalisan nezziik, akkor Magyarorszagnak lehetne az 
egyik legalacsonyabb az allamadossaga az egesz Europai Unidban. Tehat most dontse el, 
hogy melyikkel szeretne peldalozni. 2002-ben 55,6%-os volt GDP-aranyosan az 
allamadossag. En direkt meltanyos vagyok, tehat a 2007-es adatot veszem eld, az 65 es fel %, 
15% pluszos, es 2008-ban 71,7, a ciklusuk vegere meg 80%-ra ment ra. Jelenleg 70 egesz, 
nem, lejjebb ment, nem up-to-date-ek az adatai, 78 egesz valamennyi jelen allapotban. A 
GDP-adatokat szeretnem edukacids cellal elmondani Onnek. 2002-ben 4,7% volt, 2003-ban 4, 
aztan 5, 2005-ben 4,2, 2006-ban 3,9 es 2007-ben, meg nincsen vilaggazdasagi valsag, 0, 0, jo? 
0, mikozben igy megy fol az allamadossag, tehat egyiitt sikerul, ez az EuroStat, EuroStat-nak 
hivjak, 1% volt 2008-ban, utana volt egy minusz 6 es fel %-os bovules, stb. Jelen pillanatban 
az Orban-kormany idejen a GDP-bovules, ugye, meg gyakorlatilag jelen allapotban valsag 
elott 5,4 % volt ’18-ban, 4 es fel volt ’19-ben es egy 4,6-os minusz, 2020-as minusz utan, ott 
6 es fel plusz. Jelenleg a GDP, ha mar nominalisan nezziik, akkor kozel ketszer akkora, mint 
az Onok kormanyzasa idejen volt, ezert lehetseges az, hogy 1%-os iparuzesi bevetel az 
ugyanannyit hoz be, mint egy 2%-os par evvel ezelott. Tehat ezt azert erdemes lenne (gong) 
megerteni, annyira nem bonyolult, koszonom!

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

18



dr. Szilagyi Demeter
Kbszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! Csak, hogy akkor visszakanyarodva itt a vegere a 
napirendhez, hogy meg egyszer brbmteli, hogy ilyen mertekben nbvekszik a korabbi evhez 
kepest az iparuzesi adobevetel. Ugye, a kbltsegvetes tervezese elbtt all az Onkormanyzat, 
akkor azt szeretnem kerdezni, hogy csak egy koncepcionalis szinten, hogyha felvillantanak, 
hogy ezt a tbbblet iparuzesi adobevetelt milyen formaban tervezik beepiteni a biidzsebe, mik 
lesznek azok a tbbblet fejlesztesek vagy tbbblet juttatasok, adott esetben bnkent vallalt 
feladatok, legyen itt akar szb ev vegi juttatasokrol, amit ugye, korabban elvettek, es nem is 
epitettek vissza, tehat hogy akkor azt szeretnenk latni, hogy briilunk neki, hogy az orszag 
gazdasaganak, gazdasagpolitikajanak kbszbnhetben egy ilyen nbvekedest tapasztalunk, hiszen 
ebben nem volt kbzbttunk vita, hogy a jelenleg elbttiink fekvb elbterjesztesben szereplb 
adatok pozitiv adatok, bbvulest mutatnak, es akkor szeretnenk megkerdezni, hogy 
koncepcionalis szinten hogyan latjak ezt majd a kbltsegvetesbe beepulni, kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Szilagyi kepviselb umak mondom, hogy erre valb a kbltsegvetesi vita, 
tehat 1 honap mulva enol fogunk beszelgetni, kbszbnbm szepen! Camara-Bereczki Ferenc 
Miklos kepviselb ur, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Kbszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! Erdeklbdve hallgattam a magasrbptu vitat, es azon 
gondolkoztam meg az elejen, hogy abban az esetben, hogyha a magyar gazdasag megsem lett 
volna olyan allapotban, hogy 920.000.000 forintnyi iparuzesi adohoz jut a keriilet, akkor 
mivel erveltek volna a kedves fideszes kepviselbtarsak. De ez legyen majd egy masik 
beszelgetesnek a temaja. Erdekesnek talalom, hogy a Fidesz frakciovezetbje EuroStat 
adatokra hivatkozik, mas esetben tbbb parttarsa ezt altalaban negligalni szokta. 12 ev 
egyebkent nagyon sok idb, miota Onbk vannak kormanyon, es fbleg a fiatalokra egyebkent. 
Tehat a fiataloknak nagyon sok idb, fbleg annak, aki kisiskolas volt, viszont most mar 
szavazopolgar. Es ertem en, hogy emiatt kicsit frusztraltak, de, de, hogy... Hat, igen, igen, 
igen. (hatterbol folyamatos beleszolds. nem ertheto) Es a lenyeg, de most nem tudom 
egyebkent, hogy... Annyira egyebkent nem zavar, mint masokat, de hogy nem tudom, miert 
kell mindig kbzbekiabalni, mert tenyleg az az erzese az embemek, minthogyha ilyen 
Kindergarten stilusban nyomnank ezt, pedig meg csak az elsb napirendi pontnal tartunk. 
Szbval, a lenyeg az mindig az erzet, es nyilvan politikaban is, a magyar politikaban plane. 
Nem hiaba van Miniszterelnbki Kabinetirodanak nevezett propagandaminiszterium, es nem 
hiaba kbltenek tbbb szaz milliard forintot tajekoztatast cimszoval arra, hogy az emberek agyat 
mossak, es foladjak ezeket a leckeket, meg ezeket a paneleket, amiket itt Onbk is elmondtak 
tbbb esetben. (hatterbol folyamatos beleszolds, nem ertheto) De csak egy kerdest inteznek 
Juharos kepviselbtarsamhoz: jbl menb, sikeres ugyvedkent, hogyha On beteg, akkor az allami 
vagy a maganegeszsegugyet szokta igenybe venni? Ez nagyon erdekelne. A gybzelmi 
jelentese arrbl, hogy az allami egeszsegugy milyen magas szinvonalon van, hat, nem tudom, 
igy a valbsagtbl szerintem kicsit azert tavol allnak ezek a gondolatok. Es igy zaraskent egy 
gondolat: nem varom el Onbktol a tisztesseges kommunikacibt, amint azt se varom el a 
rbkatbl, hogy ne menjen be csirkeblban, holott megtehetne, kbszbnbm szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon! SZMSZ szerint nem engedelyezett 
hozzaszolas. Biztosan jol szamolunk? Igen, akkor bocsanat, nem tudom megadni a szot. 
Szilagyi Demeter kepviselo ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Camara-Bereczki kepviseldtarsamnak ez a „mi lett volna, ha” tipusu 
gondolatkiserlete meglehetosen mokas. Tenyadatokrol beszeliink, ami azt mutatja, amit mi 
mondtunk, On pedig egy feltetelezeshez kapcsolodo felteteles kommunikaciot kerdez tolunk, 
tehat azt gondolom, hogy ez teljesen ertelmetlen vita. A teny az, hogy az idei evben 20%-kal 
novekedett, tobb mint 920.000.000 forinttai, az iparuzesi ado prognosztizalt bevetele. Ezek a 
tenyek, errol beszeljunk! Az, hogy polgarmester ur meg csak egy felmondatban sem tud 
folvillantani valamilyen koncepciot, hogy egyebkent ezzel a penzzel mit fog kezdeni az 
Onkormanyzat, dnmagaert beszel, ahogy az is egyebkent, hogy itt vagyunk most mar januar 
vegen, es semmilyen erdemi koltsegvetesi targyalas meg itt nem tbrtent. Azert azt szeretnem 
hozzatenni, hogy ugy nekivagni egy evnek, hiaba van persze erre jogszabalyi lehetoseg, tehat 
ezt en nem vitatom el, hogy februar 15-ig erre a polgarmesternek megvan a lehetosege, de 
azert felhivnam a figyelmet, hogy a korabbi evekben minden alkalommal mar a decemberi 
testuleti iilesen kbltsegvetest targyaltunk es fogadtunk el annak erdekeben, hogy azoknak a 
megvaldsitasa mar januarban el tudjon kezdodni. Ebbol nekem semmi mas nem tukrozodik le, 
csak hogy egy ugyanolyan evet fogunk majd magunk mogott hagyni, mint a legutobbi ev, 
hogy hiaba permanensen novekszik az Onkormanyzat szamara rendelkezesre allo forras, 
Onok nem tudnak vele mit kezdeni, vagy nem akamak, vagy nem tudnak. Ez egy ilyen, majd 
egy eldontendo kerdes meg, de ez onmagaban beszedes, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszolast, ugyhogy napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom a Fovarosi Onkormanyzatot es a keruleti Onkormanyzatokat osztottan 
megilleto bevetelek 2021. evi megosztasarol szolo rendelettervezetenek velemenyezeserol 
cimu 2 pontbol allo hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg sziikseges az elfogadasahoz. 
Kerem, hogy szavazzunk most! 16 igennel megallapitom, hogy elfogadtuk a hatarozati 
javaslatot. Kozben megerkezett Santha Peterne kepviselo asszony, iidvozoljuk, kezit 
csokolom!
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
3/2022. (I. 20.) hatarozata

a Fovarosi Onkormanyzatot es a keriileti onkormanyzatokat osztottan megilleto 
bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo rendelettervezet velemenyezeserol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros Onkormanyzatat es a keriileti onkormanyzatokat osztottan 
megilleto bevetelek 2022. evi megosztasarol szolo Fovarosi kozgyulesi 
rendelettervezetben foglaltakat elfogadasra javasolja.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozatot kuldje meg a Budapest Fovaros 
Onkormanyzata reszere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az 1. pont eseteben 2022. januar 20.; a 2. pont eseteben 2022. januar 21.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Napirend 2. pontja
Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Miikodesi 
Szabalyzatanak jovahagyasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 2. napirendi pont targyalasa kovetkezik, ,,Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt. Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak jovahagyasara”. A 2020-ban keszitett belso 
ellendri jelentes a JKN Zrt. 2015-bs SZMSZ-e kapcsan szamos hianyossagot tart fel, ezert a 
korabbi SZMSZ hatalyon kivill helyezeserol es uj, javitott tartalmu SZMSZ elfogadasarol 
dont a Testulet. Az eldterjesztest bizottsag nem targyalta, a napirend vitajat megnyitom, es 
kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik. Latom, Voros Tamas kepviseld 
urnak, frakciovezeto urnak van, parancsoljon! Illetve, bocsanat, eloterjesztokent befogadtam 
egy modositast: az SZMSZ 3.1.1.5. pontjanak utolso elotti franciabekezdeseben a 
..szolgaltatas” szo helyere helyesen a „szolgalat” kifejezes keriil majd, ezt vegyek majd 
figyelembe, kbszonom szepen, Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Egy par kerdesem lenne. Az egyik az, hogy ugy lattuk, hogy 
megszunik a cegen beliil az iidultetesi divizio, es az lenne a kerdesiink, hogy mar csak azert is, 
hogy hogy szamoljunk, hogy iden is elmarad az udiiltetes vagy, es akkor kesziilhet ra 
mondjuk Sara Botond, hogy megszervezze Onok helyett, vagy most eppen mi a terv, most 
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iden is Onok helyett szervezze meg az iidulest. Raadasul az is nekem furcsa ebben a 
tortenetben, hogy azert meg mindig van egy, ezzel a vitorlas uggyel kapcsolatos kerdesek 
meg sorakoznak, es addig megsziintetni egy ilyen divizidt, amig az nem tisztazddik le ott a 
felelossegi kor es annak a merteke, azt en nem tartom szerencsesnek. Szeretnem kerdezni, 
hogy van-e elidegenitesi szandek a Horanszky 13-mal kapcsolatban. Tett-e (gong) veteli 
szandekot ra politikai szervezet vagy barmilyen egyeb...?

Piko Andras
Folytassa!

Voros Tamas
Veteli szandekot tett-e ra barki? Van-e ilyen? Illetve az sem volt szamomra teljesen vilagos, 
hogy volt egy igazgatdi palyazat Jozsefvarosi Muzeumra vonatkozoan, legalabbis kellett 
volna, hogy legyen. 2 hataridd is volt a hatarozatban, az egyik augusztus 30-aig szol, tehat a 
mult ev augusztus 30-aig, a masik esetben pedig odarendeltek 6,7 millio forintot a 
muzeumhoz a szeptemberi ulesen, ugy, hogy nem igazan tudtuk ennek a palyazatnak mi a 
vege vagy van-e egyaltalan most jelenleg feleldse ennek a szervezetnek. Raadasul nem ertjuk, 
hogy a Jozsefvarosi Galeria eseteben es a kozszolgaltatasi, tehat meg lett szuntetve, de hogyan 
beszeltunk a muzeumnak feladatszabasrol, palyazatrol, amikor a kozszolgaltatasi szerzodest 
meg nem modositottuk. Tehat akkor milyen alapon adnunk feladatot es penzt ezeknek a 
vegrehajtasara? (gong) Szoval, itt rossz a sorrend, es ezt nem ertem, hogy ezt mi teszi 
lehetove, es miert ezt a modot...?

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e masnak kerdese. Radai 
Daniel, kerdes? Szili-Darok Ildiko, nem kerdes, csak hozzaszolas. Amennyiben nincsen, 
akkor a kerdeseket lezarom. Jo nehany kerdesnel majd kerem szepen, hogy mikrofont 
vigyunk Ivanyos urhoz, hogy tudjon valaszolni, mert jo nehany ugyre kell. Altalanossagban 
arra a felvetesre, hogy kell-e Sara Botondnak barmire kesziilnie: nem kell, d szerintem 
foglalkozzon azzal, amihez a legjobban ert, ragalmazni! Ugyhogy szerintem az iidultetessel, 
nemsokara Ivanyos ur el fogja mondani, hogy mi a helyzet. Nincsen elidegenitesi szandek a 
H 13-mal kapcsolatban. Az, hogy ilyen veteli ajanlat erkezik-e be a ceghez, enol majd nyilvan 
Ivanyos ur fog valaszolni. Es a muzeumi vezetoi palyazattal kapcsolatban, illetve a muzeumot 
erinto mas kerdeseknel majd kerem, hogy Eross alpolgarmester ur is valaszoljon. 
Vezerigazgato ur!

Ivanyos Janos
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester ur, Tisztelt Kepviselok! A kerdesnek egy resze 
tartozik a JKN ugyvezetesere, nyilvan vannak olyan kerdesek, amik az onkormanyzati 
tulajdonra vonatkozdak, amiket nagyon rovidre tudok zami. A JKN vezetesehez nem erkezett 
veteli ajanlat a H13 kapcsan. Az, hogy az Onkormanyzathoz erkezett-e, errol nines 
tudomasom. Az elso kerdest szeretnem gyorsan megvalaszolni azzal, hogy a diviziok, 
nemesak egy divizid szunt meg, hanem onmagaban a divizid, mint szervezeti egyseg fonna 
szunt meg az uj SZMSZ szerint. A diviziok a korabbi feladatellatasokhoz kapcsolodd, hat, 
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formalis egysegek voltak, inkabb funkcionalis egysegek, mint valos szervezeti egysegek. Volt 
egyfos divizio, volt 6 fos divizio, volt 20 fos divizio, ezek helyett alakitottunk ki egy uj 
szervezeti strukturat, amely lekoveti az osszes kozszolgaltatasi szerzodesben rogzitett 
feladatot, de nem a szervezeti strukturan keresztul, hanem a feladatellatason keresztul. Tehat 
van udiiltetes, ami erinti azokat a szervezeti egysegeket, amelyek az udultetesi feladatba be 
vannak vonva, kezdve az udultetesi folyamat megtervezesetol annak penziigyi lebonyolitasaig 
es azzal kapcsolatos beszamolo elkesziteseig. Tehat gyakorlatilag egy-egy feladatellatas 
kapcsan a hierarchikus szervezetnek majd’ minden aga erintett lesz a feladatellatasban. Es 
akkor attemek az iidultetesre, illetve a vitorlas egylettel kapcsolatos kerdesre: maga a vitorlas 
egyesulettel kapcsolatos szerzodes nem erinti magat a diviziot, tehat itt a JKN vezetese kotott 
egy szerzodest az egyesulet vezetesevel Azt lehet vitatni, hogy erre a JKN vezetese jogosult 
volt-e vagy sem, de ez egy eld szerzodes volt, amit a szerzodo fel szerzodesszegese miatt en, 
mint a JKN vezetoje felmondtam, es ez a felmondas, rendkivuli felmondas szerinti jelenlegi 
allapota az, hogy ez a szerzodes megszunt. Az ellenerdeku fel ezt vitatja, vitatni fogja, tehat 
nyilvan egy jogi eljaras fog elkezdodni. A felmondas kapcsan januar 31 -i hataridot szabtam 
arra, hogy a temletet kiiiritsek. Ezzel kapcsolatosan nyilvan akkor fogunk tudni beszamolni a 
tovabbi fejlemenyekrol, hogyha ez a jogvita megkezdodik, vagy pedig a terulet birtokba 
vetele az, hat, nem tud megvalosulni. Es akkor attemek a muzeumra, valamint masik 
kerdeskdr. Oktober masodik feleben, tehat kinevezesem utan 1 hettel, ki lett irva a 
muzeumigazgatoi palyazat, arra egy hdnapos hataridd volt. Annak a kiertekelese megtortent 
december 10-eig, es 3 nappal ezelott az uj muzeumigazgato, illetve az uj szervezeti egyseg 
vezetoje, Tamas Istvan munkaviszonyba lepett a JKN gazdasagi tarsasagban. Tehat 
munkaviszonnyal letrejott a muzeum letrehozasat szolgalo szervezeti egyseg es annak 
vezetoje. Folyamatban vannak a muzeum letrehozasaval kapcsolatos szemelyi felteteleket 
jelento kollegaknak a felvetele. Februar folyaman tovabbi 2 kollega varhatdan be fog lepni, es 
el fog kezdodni a muzeum kialakitasanak a vegrehajtasa. Tekintettel arra, hogy a 
muzeumigazgatoi palyazat, illetve foglalkoztatas nem valosult meg a tavalyi ev folyaman, 
nyilvan az az atcsoportositas, ami a tavalyi ev folyaman tortent, az a kompenzacid 
visszafizetes kapcsan az Onkormanyzatnak visszafizetesre fog keriilni. Nem tudom hogy a 
muzeum kapcsan van-e mas olyan kerdes, ami erdekes lehet, ha van, akkor azt majd Gabor 
megvalaszolja, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Akkor kiegeszitesre megadnam a szot Eross alpolgarmester urnak.

Dr. Eross Gabor
Igen, koszonom! Csak rovid kiegeszites, mert vezerigazgato ur elmondta a tenyeket. A 
terveinkhez kepest, ez nem titok, hiszen, ugye, a Kepviseld-testulet megvitatta es elfogadta a 
muzeum koncepciojat. (hdlterbol kozbeszolds, nem erthetd) Ahhoz kepest, de, igen-igen, 
ahhoz kepest nemi csuszast okozott a vezetovaltas a JKN elen. Ezt vezerigazgato ur minden 
igyekezetevel, ugye, elmondta, hogy mar a munkaba allasa utani heten kiirta a palyazatot, 
igyekezett minimalisra redukalni az uj vezeto, Tamas Istvan, elhangzott mar a neve, elkezdte 
a munkat elkezdi a munkatarsait verbuvalni, es ertelemszeruen Onok is fognak talalkozni a 
Jozsefvarosi Muzeumnak, amely tehat eltero koncepcio alapjan, de ugyanazon a helyen es 
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ugyanugy kulturalis intezmenykent, csak egy kozossegibb jellegu, egy a muzeumpedagogiara 
nagyobb hangsulyt fektetd es a helytortenetre nagyobb hangsulyt fektetd intezmenykent 
elkezdi a mukodeset, es Onoket is varjuk majd termeszetesen szeretettel az elso kiallitasokon. 
Egyebkent a muzeum, ezt csak az erdekesseg kedveert mondtam, hogy az elso 
gyujtemenyenek vagy uj gyujtemenyenek elso darabja, ha jol hallottam kepviseldtarsaimtol, 
1-2 nap mulva a birtokaba kerul, ez Psota Iren szulohaza, ami ugye, meg egy korabbi dontes 
alapjan bontasi listan szerepelt, es lebontasra is keriilt, annak a kapujat lelkes, helytortenet 
irant elkotelezett lokalpatridtak megmentettek, es a muzeumba fog keriilni a kovetkezo 
napokban az a Tomo utcai kapu is. Nem tudom, hogy van-e meg ezzel kapcsolatosan kerdes, 
koszonom!

Pik6 Andras
A kerdeseket lezartuk, koszonom szepen! Kerdezem a Kozosen Jozsefvarosert Frakcidt, hogy 
kivan-e a vezerszonoki... Nem? Nines, jo. Akkor Vdrds Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Vords Tamas
Koszonom szepen a szot! Itt van egy koncepcionalis problema ezzel az iiggyel, tehat az, hogy 
itt koncepciot egyebkent megvitatott a Testiilet, az nem helyettesiti a kozszolgaltatasi 
szerzodest. Tehat most en azt nem ertem, hogy a kozszolgaltatasi szerzodes alapjan mi nem 
uzemeltethetiink, nem szerzodtiink arra, hogy muzeumot iizemeltessiink. Foleg, hogy ilyen 
statusz letrejojjdn a cegen belul. Tehat ezt nem sikeriilt megvilagitani, hogy ez miert maradt 
el, tehat ahhoz, hogy ez az Onkormanyzat jogszeruen finanszirozza, ahhoz ezeket a 
szerzodeses viszonyokat rendezni lenne sziikseges, es nem ertem, hogy miert maradt el. 
Raadasul augusztus 30-ai hataridovel, joval megcsuszva, lett volna erre mod. En a vitorlas 
iigyhoz hadd terjek annyiban vissza, hogy azert az eleg szerencsetlen helyzet, hogy jo nagy 
galibat okoztak ezzel az elso ranezesre is problemas iiggyel, mert most akkor arrol 
beszelgethetiink, hogy lehetseges, tenyleg vegrehajtasi eljarast kovetoen lesz csak szabad a 
strand az iidulni vagyo gyerekek szamara, mert egy hosszu birosagi procedural kovetoen tud 
adott esetben megsziiletni, foleg, ha vitatjak a szerzodest. Hat, ez nem egy szerencses allapot, 
ezt azert rogzitsuk! Ez egyebkent a legkevesbe sem a jelenlegi menedzsment felelossege, ezt 
azert szeretnem tisztazni, hanem azoke a vezetoke es azoke a politikusoke, akik ezt a 
helyzetet eloideztek. En azt szeretnem kemi vagy kerdezni tovabbra is, hogy akkor lesz-e 
2022-ben iidultetese a gyerekeknek, tehat megoldhato lesz-e, mert nem lattunk erre vonatkozo 
sem a szervezeti, tehat a szervezeti valtozasbdl nem kovetkezik, es nyilvan ez a dontes nem 
feltetlenul a cegen beliil kell, hogy megsziilessen, hiszen a finanszirozasa az Onkormanyzattol 
ered. Tehat az Onkormanyzattol kerdezem, hogy a 2022-es koltsegvetesbe szamolnak 
udulessel es lesz-e iden onkormanyzati iidiiles vagy Sara Botondnak kell ujra megszerveznie, 
mint a legutobbi alkalommal tette? Nyilvan ez egy borzasztoan kellemetlen allapot a helyi 
vezetes szamara, de ettol meg teny, hogy 400 jozsefvarosi gyereket nem az Onkormanyzat, 
hanem egy alapitvany tudott udultetni, mert az Onkormanyzatnak nem sikeriilt ezt a helyzetet 
kezelnie es megfeleld modon megoldania. Ugyhogy en azt szeretnem kemi, hogy ezeket a 
kerdeseket legyenek kedvesek tisztazni, hogy milyen megfontolasokbol beszelunk 
muzeumrol, amikor meg egyenlore a szerzodesben ilyen szervezeti egyseg nem letezik. Mi 
ertelme volt megsziintetni a galeriat, hogyha egyebkent egy nagyon hasonlo kiallitasi terrel 
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rendelkezb intezmenyrol beszelunk? 6,7 millio forint pedig elegseges-e ennek a 
mukodtetesehez? Es meg egy erdekes es koncepcionalis kerdes az, hogy vajon mi ertelme van 
ezt a szereny osszeget is rakolteni, hogyha egesz egyszeruen nincsen mellette strategia, es 
nincsen peldaul, nem keszult el az a fajta, a muzeumnak az a fajta strategiai terve, amirol volt 
szo, hogy el fog keszulni, es ez alapjan kellett volna az igazgatoi palyazatot is kiimi. Tehat mi 
a szakmai terv? Akkor igy kerdezem, inert az se lattuk, tehat nincsen szakmai terv. Mire irtak 
ki palyazatot? Tehat akkor mire kerestiink embert? Mert hogy csak ugy altalanossagban 
kerestiink egy embert, azert az nem valami professzionalis tortenet, ahhoz kellett volna egy 
szakmai tervet elfogadnia a Kepviselo-testiiletnek, a szakmai tervet meg kellett volna vitatnia, 
es ana lehetett volna intezmenyvezetoi palyazatot kiimia, de ezt is csak azutan, hogy a 
kozszolgaltatasi szerzodest modositottak. De hat ezt miert nem tettek meg? Nem is ertem. Mi 
volt az oka, hogy a kozszolgaltatasi szerzodes nincsen modositva? En kerdeznem is jegyzo 
asszonyt, hogy jelen allapotban hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, tehat a muzeum hogy tud 
mukodni kozszolgaltatasi szerzodes nelkiil onkormanyzati forrasbdl? Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Csak nehany hozzaszolas ehhez: varjuk meg ajanuar 31-et, a vitorlas 
klubbal remenyeim szerint sikerul feloldani az ellenteteket es elvalni egymastol. Van jo 
nehany ilyen tortenet, az elmult idoszakban sokat ide is hoztunk, ami a JKN tortenetenek nem 
a legdicsosegesebb napjai, vannak, amik peldaul ez a vitorlas szerzodes, el kell ismemi. De 
hat, a korabbi idoszakban is azert a korabbi JKN vezetd asszony ellen sikkasztas miatt meg 
mindig folyik a nyomozas, az se egy dicsosegtablara valo dolog. Tehat szerintem ebben az 
iigyben legyiink turelemmel. Mindket ugy el fog majd jutni a vegkifejletre. Az viszont biztos, 
hogy a vitorlas klubhoz kepest az ott levo, egyebkent veszelyes fak most nagyobb gondot 
okoznak nekiink, marmint az udules tekinteteben, de nagyon bizunk a vezerigazgato ur es 
csapata szakertelmeben es gyors kozbeavatkozasaban, es ott egy biztonsagos teriileten tudnak 
majd a gyerekek, illetve azok, akik igenybe veszik a strandot, strandolni. Es csak szeretnem 
jelezni, hogy igazabol en eddig mindig csak azzal torodtem, hogy a Fidesz frakcidbol hanyan 
jonnek el dolgozni erre, de azzal nem foglalkoztam, hogy ez a munka, ez mennyire mindsegi. 
Most Voros Tamas hozzaszolasa elgondolkodtatott ebben, mert en nem tudom, hogy 
emlekeznek-e ra, de a muzeumi koncepcio itt volt a Kepviselo-testulet eldtt, elfogadtuk, 
jovahagytuk, az alapjan kezdodott el a munka, a muzeumnak a megalapitasa. Hogyha erre 
nem emlekeznek, az sajnos nem a mi felelossegiink es nem a mi bajunk. Azt szeretnem kemi, 
hogy ahelyett, hogy egymassal beszelgetnek, jobban figyeljenek ana, hogy mirol szavazunk, 
illetve, hogy mirol nem. Radai Daniel kepviseld ur vagy alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom, polgarmester ur! Nem hittem volna, hogy a JKN SZMSZ eldterjesztesehez hozza 
fogok szolni, de megragadta a fulem Voros kepviseld ur bevezetoje, illetve kerdese. Es most 
ketszer hangzott el eddig, hogy hogyan nem volt udultetes a Jdzsefvarosi Onkormanyzaton 
tavaly. Szemely szerint is kozelrol vegigneztem alpolgarmester asszony erdfesziteseit a tavaly 
nyari taboroztatas irant, ami iden is minden bizonnyal meg fog ismetlodni. Szeretnem, hogy 
ne hangozzanak el a Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuleteben olyan mondasok, 
amik teljes mertekben valotlanok. Nem szeretnek mas szavakat hasznalni. Azt allitani, hogy
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Jozsefvarosi Onkormanyzaton nem volt udiiltetes tavaly nyaron, az konkretan hazugsag ezen 
a kepviseld-testuleti berkein belul es a nyilvanossagban is. Alpolgarmester asszony el fogja 
mondani a reszleteket, hogy hogyan nyaralt egyebkent 200 gyerek a jozsefvarosi taborban, 
akikrbl mindannyiukrol tudom, hogy nagyonjol ereztek magukat, koszonom szepen!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen, es koszonom Radai Daniel alpolgarmestertarsam tamogatasat! Tenyleg 
olyan, mintha egy kicsit ilyen siketek parbeszedet folytatnank. Azt hiszem, hogy 3-szor vagy 
4-szer szamoltam be Onoknek a 2021. evi balatonszemesi taborunkrdl, barmennyit es 
barmikor nagyon szivesen meselek rola, de talan nem untatnam most itt a tobbi kepviseld urat 
es kepviseld holgyet. Kerem, nezzek meg a helyi ujsagnak a riportjat errol, nem vagyok egy 
szep latvany benne, de sokat beszelek mindenesetre es latszanak a gyerekek is. 2021-ben 
Ondk fogadtak el a koltsegvetes modositast, azt hiszem a majusi ulesen, nem a juniusi iilesen, 
amely 12.500.000 Ft-ot delegalt a tabor megszervezesere. Sokba keriilt, mert hogy nem volt 
tul sok idonk a megszervezesere, de szerencsere egy civil szervezet es a Gorog Onkormanyzat 
segitsegevel pillanatokon belul fol tudtuk tolteni a meglevo helyeket. Ez egy interetnikus 
tabor volt, nagyon sok nemzetisegi Onkormanyzatunk vett benne reszt, es ezen kfvul a 
JSzSzGyK delegalt sok gyermeket. Ezek a gyerekek egy hetig Balatonszemesen iidiilhettek, 
olvasotabori modszertan alapjan egy tematikus taborban vettek reszt. Ez egy regi 
hagyomanyokat apolo tabor. Tavaly elott 300 gyereket sikerult 2 tumusban iidultetniink, akkor 
nem keriilt az Onkormanyzatnak penzebe, egy alapitvanyon keresztiil sikerult ezt 
megtennunk. Tavaly 12 es fel millio forint volt, iden is terveziink ra penzt, es mar elkezdtiik a 
tabor szervezeset, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kozben, hogy ne maradjon valasz nelkiil, tavaly julius 22-ei kepviseld- 
testuleti (lies napirendjen volt a muzeumi koncepcio elfogadasa, el is fogadtuk, hogyha jol 
emlekszem. A hatarozat, Kt. hatarozatnak a szama 489/2021. Juharos Robert kepviseld ur, 
parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom a szot! Valdjaban en tudom, hogy az eloterjesztes az egy szaraz anyag, es 
valojaban egy SZMSZ-rbl szdl, de azert azt gondolom, hogy az alkalom az mindenkeppen 
adja, hogy 1-2 olyan kerdest is foltegyiink, ami koncepcionalis jellegu es nem 
vagyongazdalkodas, de ugye, annak idejen amikor letrejott ez a tarsasag, akkor ennek volt egy 
vilagos vezetesi koncepcio hattere, amire fol volt fuzve, hogy milyen feladatokat szeretne az 
Onkormanyzat ezen a nonprofit tarsasagan a full profit tarsasaga mellett ellatni. Es ugye az 
volt az elkepzeles, hogy ebben a nonprofit, tehat kifejezetten onkent vallalt feladatokat ellato 
tarsasagan keresztiil, amelyet nonprofit modon finansziroz kozszolgaltatasi szerzodes 
formajaban, olyan teriileteket foglaljunk ossze, amelynek az agazati teriileteinek a vezetoi 
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gyakorlatilag tagjai maganak ugye a menedzsmentnek. Ezert lett zrt., mert ugye egyediil ott 
lehetett ezt megcsinalni, hogy az igazgatosagi tagok nem politikusok voltak benne, hanem 
egy-egy adott teriiletnek a vezetoje. Ez volt az alapkoncepcio. Most ez az alapkoncepcio 
tudom, hogy megvaltozott, es tudom, hogy nem most valtozott meg, nyilvan latom a 
hatarozati szamot, meg latom a polgarmester dontest, ez a Covid alatt tortent. Letrejott egy 
vezerigazgatoi model!, ugye, ami alapjaban veve azt a felvetest, hogy itt azert egymassal nem 
feltetlenul osszhangban levo kulonbozo agazatoknak a feliigyelete most egy egyszemelyi 
iranyitas ala kerult. Ha most kerulne sor a tarsasag megalakitasara, akkor ez a modell, ez 
egyebkent egy kft.-nek a modellje, tehat akkor nem biztos, hogy erdemes lett volna zrt.-t 
csinalni. Hozza kell tegyem, most azt gondolom jogaszkent, hogy nem biztos, hogy ertelmes 
dolog lenne atalakitani kft-ve csak azert, mert vezerigazgato van, es egyebkent a zrt. meg mar 
letezo szervezet, tehat nem ezen mulik, hogy mi a tarsasagi forma, de valojaban itt azert egy 
alapveto, hogy mondjam, koncepcionalis dontest is meghoztak akkor, amikor a tarsasagot 
atalakitottak egyszemelyu vezetessel. Ertem en, hogy nehez helyzet volt. Nyilvanvalo volt, 
hogy ez a terulet volt az, amit a leginkabb sujtott a valsag, meg minden, ami itt eldallt, ugye, a 
Covid-dal osszefuggesben. Nyilvanvalo volt, es lathato volt, hogy ennek a koltsegvetesi 
tamogatasa csokkent a legnagyobb mertekben, mintegy felere, tehat a 2 milliardos tamogatas 
mondjuk 1 milliardra vagy talan az ala is. Ez nem feltetlenul baj, ez nem feltetlenul kritika. Itt 
igazabdl azt szeretnem kerdezni, hogy most elottiink van egy SZMSZ, (gong) ugye, az 
SZMSZ, az egy technikai dontes, tehat nem ezzel van, nem ezzel fugg os.sze a kerdes...

Piko Andras
Parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Es azt is tudom, hogy nem ezzel az alkalommal kell megbeszelniink ezt, de azert az lett volna 
szerencses, hogyha talalkozunk egy olyan, hat, legalabb kozep tavu vagy hosszu tavu 
elkepzelessel a varosvezetes reszerol, hogy mit akar, tehat hogy mik azok a feladatok, amiket 
el akarunk latni, es ezeket hogyan rendeljiik hozza a tarsasaghoz. Most dontiink egy SZMSZ- 
rol, viszont a tarsasagnak a kdzep-hosszu tavu feladatait, es ezek nem feltetlenul a, lattam az 
inteset polgarmester ur, de nem csak a vezerigazgato uron mulik, hanem valojaban en a 
politikai dontesre lennek kivancsi, ami ugye, azert megiscsak a politikusoknak a dolga, tehat 
itt kellene majd azt megtargyalnunk. Lehet elbterjesztoje termeszetesen a vezerigazgato ur, de 
ha ez feladatkorebe van, enol sincsen tudomasunk, csak szeretnenk tisztan latni, hogy milyen 
iranyba fog menni a nonprofit terulet az Onkormanyzat eleteben kdzep-hosszu tavu 
fejlesztesi, meg strategiakat vagy elgondolasokat szeretnenk latni az Onok reszerol, 
koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Azert megadnam majd a szot, mert jelezte Ivanyos vezerigazgato ur, hogy 
kivan ehhez hozzaszolni. Azt szeretnem kerni Onoktol, hogy mivel a kozszolgaltatasi 
szerzbdes, ha jdl tudom, akkor a koltsegvetessel egyutt fog majd ide bekerulni, ott nagyon sok 
kerdesre megadjuk a valasz, mert ugye, a kepviseld umak a kerdese is 2 iranyba igenyel 
valaszt. Az egyik az iranyitasi struktura, a masik pedig a feladatellatasnak a tekintete. Igy van, 
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igy van. A ketto osszefugg, es ezert nem is tudok most teljes erteku valaszt adni. Igazabol arra 
a dontesre jutottunk, hogy azt a fajta vezetesi strukturat, amely a szakmai igazgatokat helyezi 
egy igazgatdsagba, es ezaltal egy kicsit bnvezerlove vagy onigazgatova teszi a ceget, ezt 
megvaltoztatnank, es a JKN eseteben a vezerigazgatoi iranyitas mellett dontottunk azzal, es 
ennek az elso jele szerintem mar erzekelhetd volt a vitorlas iigy kezelesenel is, hogy 
termeszetesen a feliigyelobizottsagnak a szerepe fel is ertekelddik egy ilyen esetben. Ivanyos 
ur, amennyiben van hozzafuzni valdja, parancsoljon!

Ivanyos Janos
Koszonom szepen, polgarmester ur! Annyi hozzafuznivaldm lenne, hogy alapvetden a 
kozmuvelddessel kapcsolatos torveny, illetve jogszabaly hatarozza meg azt a feladatellatast, 
amit az onkormanyzati kozmuvelodesi rendelet a JKN feladataul szab, es gyakorlatilag a 
kozszolgaltatasi szerzodesnek a kozmuvelodesi feladatok ellatasara vonatkozo kotelezoen 
ellatando onkormanyzati feladatokra kell elsosorban iranyulnia. Ezt egeszitik ki egyeb olyan 
feladatellatasok, amik a multbol vagy mas okbol a ceg feladataihoz lettek, vagy a 
feladatkorehez lettek rendelve. Es a koncepcioalkotas vagy a jovobeli tervezes kapcsan 
jegyeznem meg, hogy folyik az Onkormanyzat kozmuvelodesi koncepciojanak a kidolgozasa, 
ami ha jol tudom, nem tudom, Gabor itt vagy, majus komyeken, aprilis-majus komyeken van 
tervbe veve, hogy kepviseld-testiileti iiles ele keriil. Ebben azert egyertelmu iranymutatast ad, 
hogy a kozmuvelodesi torveny keruleti onkormanyzatok szamara milyen kotelezoen ellatando 
feladatokat ir eld, es ez mindenkeppen felulvizsgalati ok a jelenlegi kozszolgaltatasi szerzodes 
strukturajara vonatkozoan is. Tehat a mostani struktura, az, ha jol tudom, meg 2015 elott lett 
kialakitva, illetve hat, 2015-16. komyeken, amikor a JKN kialakult ebben a szervezeti 
formaban vagy ebben a cegformaban. Azota jogszabalyi valtozas is tortent, es jelenleg is van 
olyan kotelezoen ellatando feladat, ami legalabbis az en meglatasom szerint, nines 
megfelelden kezelve az Onkormanyzat altal, nem csak most, hanem az elozo evekben sem, 
2017-es jogszabalyvaltozasra utalok vissza, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! UI velem szemben egy hoscincer frakeio. Amikor igy hallgatom oket 
„vitorlasugyezni”, bevillan nekem Csukas Istvan karaktere, aki ugye, olyan erbs, hogy egy fat 
tovestul kitep, ha akar, csak most eppen nem akar. Azert most mar hatrebb vannak az agarak, 
most mar nem mutyit emleget Vords kepviselo ur, hanem vitorlas ugyet, de az a helyzet, hogy 
ez is tul keso, tul keves. Eddig kellett volna batomak lenni, nem most, es az nem batorsag, 
hogy elmennek a tabor helyere, es ott ugraltatnak egy helyi alkalmazottat olyan 
pokhendiseggel, ami magyarazza, hogy a hiveken kivul, mert nem szeretik az emberek a 
fideszes politikusokat. Meg az sem batorsag, hogy osztogatjak a kozpont altal keszitett videdt 
Sara Botond oldalarol. Ez nem batorsag, es most sem nagy batorsag ezt emlegetni, plane, 
azok utan, hogy mar tul vagyunk a lenyegen, es megtettunk, amit kellett, es nemesak azt a 
munkat vegeztuk el, amit egy feleldssegteljes kormanyzo koalicio kell, hogy elvegezzen, de 
meg az ellenzek munkajat is mi vegeztuk el, hiszen nem eleg, hogy az iigy kapcsan 
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vizsgalatot rendelt el azonnal polgarmester ur, a vizsgalat eredmenyeibol levontuk a 
kovetkeztetest. A kovetkeztetesnek eredmenye lett egy uj vezeto es egy uj SZMSZ. Lett 
kovetkezmeny, lett felelbssegvallalas, de meg a feljelentest is mi tettiik meg magunk ellen, 
mert a veliink szemben ulo kepviselok ehhez is (nem erthetd) voltak, hogy ezt a munkat 
elvegezzek, es aztan vegiil papirunk is lett a rendorsegtol, hogy sem rossz szandek, sem 
nyereszkedes nem allapithato meg az iigyben. Tehat tenylegesen indokolatlan a vitorlas mutyi 
hasznalta, de azert Voids Tamas meg hasznalja egy alakerdezds Hir8 interjuban, amikor 
biztos benne, hogy nem kerdeznek ra. Mondjuk, megertem, hogyha csak ilyet tud, akkor nem 
csoda, hogy nem mer bemenni a Jozsefvaros ujsagba. Ott azert megkerdeznek a kerdeseket is, 
nemcsak a cetliket kene fblolvasni egymasnak. Es akkor meg raadasul ezt a hoscincerseget 
azzal is tetezik egyebkent, hogy kovetelik a jelentes nyilvanossagra hozatalat, amibol egy 
kivonatot nyilvanossagra hoztunk, es elmondtuk, hogy miert nem hozzuk nyilvanossagra a 
teljeset, mert szemelyi jogok, meg GDPR, meg mi az isten, de lathattak, betekinthettek, es 
ahhoz (nem erthetd) voltak, hogy aztan utana barmit kihozzanak. Nyugodtan kiirhattak volna 
barmit ebbol a jelentesbol, csak aztan vallalni kell a kovetkezmenyeket, es mondjuk eljami 
szemelyisegiigyi perekre, hogyha olyat hoznak ki, amit nem kellett volna. De hangoskodni azt 
tudtak, kovetelozni azt tudtak, Facebook videokat osztogatni azt tudtak. Mindent tudtak, ami 
potcselekves, minden erdemi munka pedig rank harult, es ennek a munkanak most az, 
ugymond, egyik betetozese az uj vezetovel jovo uj SZMSZ, amit koszonok azoknak, akik 
munkat vegeztek ezzel, es nem azoknak, akik csak hangoskodtak es lyukat dobbantottak a 
tbldbe, mint Csukas Istvan mesefiguraja, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Erdss Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot! Igen, alapvetden csak elismetelni tudom, amit polgarmester ur, illetve 
vezerigazgatd ur mondott. Tehat a kozszolgaltatasi szerzbdes, ahogy lenni szokott, a 
koltsegvetessel egyutt egy honapon belul erkezik, es egyebekben pedig akkor magamat 
ismetelnem, de azt meg vegkepp nem szeretnem, a muzeum meg az idei evben es az 
elfogadott koncepcio alapjan, a Kepviselb-testulet altal elfogadott koncepcio alapjan, amire 
epult, termeszetesen azokat figyelembe veve, palyaztak a palyazok, es erre eptilt a palyazok 
szakmai terve, es a nyertes palyazo ezt a szakmai tervet fogja majd megvaldsitani az idei ev 
soran, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Szamomra meg mindig nem 100%-osan vilagos, hogy mi 
a H13-mal az elkepzelese az Onkormanyzatnak. En azt gondolom, hogy erre majd meg egy 
rovid kerdeskorben terjiink vissza, mert az, hogy nem erkezett veteli ajanlat, az egy dolog, de 
hogy az Onkormanyzat hajlando-e kijelenteni itt a testuleti ulesen vagy az Onkormanyzat 
vezetese, hogy majd tartosan Onkormanyzati vagyonban kivanja hasznositani kozmuvelodesi, 

29



kulturalis eelokra a H13-at, azt gondolom, hogy az egy sokkal elorebb mutatobb kijelentes 
lenne. Kuldnosen azert, mert ennek az ellenkezdje, ami hallhatd a folyosdn. A H13-at unios 
fejlesztes utjan hoztuk letre, es egy hianypotlo feladatot latott el az elozo ciklusban. En 
sajnalattal latom, hogy most nem tortenik nagyon mas a hazban, minthogy bekoltozott az az 
adminisztrativ garda, aki egyebkent ezt a nonprofit zrt.-t vezeti. En azt gondolom, hogy azert 
ez nem teljesen megfelelo kihasznaltsaga az epiiletnek. A szemelyzetet, a vezetest, azt 
gondolom, hogy valami masik helyen kene nekik a munkat biztositani, es ide olyan funkeiot 
kene kialakitani vagy visszahozni, a vallalkozasfejlesztest es a diakcentrumot, ami az ott 
eloket, az ott dolgozokat segiti, ha mar letrehoztunk egy ilyen patinas epuletet. Es szamomra 
ez se egyertelmu, hogy mi a cel a jovoben. Ez a Goz Gabriellanak egy teljesen hibas 
elkepzelese volt, en azt gondolom, hogy a Matyas terrol lekoltozott a Horanszky utcaba. 
Voros Tamas kepviseld nr felvetese pedig, azert ne komolytalankodjuk el! Most azert 
megiscsak ugy tunik, hogy akkor irtak ala a szerzodest a muzeumigazgatdval, amikor az 
SZMSZ-ben meg muzeumigazgatoi pozicio nem volt, meg akkor hirdettek meg, amikor meg 
ilyen pozicio nem is volt. Es egyebkent meg forras sines erre az Onkormanyzat 
koltsegveteseben, sem pedig a JKN Zrt. koltsegveteseben. De ertem en Erdss Gabomak a 
sietseget, bar azert itt egy nagy palfordulas tapasztalhato, mert amikor a Goz Gabriella es 
baratainak a sulyos problemait targyaltuk a testiileten, es megkerdeztem, hogy a varos 
vezetesenel az alpolgarmesterek es a polgarmester koziil kinel van a kulturalis es 
kozmuvelodesi feladat, akkor ezt Erdss Gabor erosen letagadta, hogy a JKN-t nem o 
felugyeli, mint alpolgarmester. Idokozben kikertem a munkamegosztast, es kerek-perec itt 
van, hogy a kulturalis es a kozmuvelodesi feladatok is Onhoz tartoznak. Es lam-lam, ahogy 
elmentek a viharfelhok, vagy ugy erzekeli, es maris egy muzeumigazgatoi pozicio 
kinevezesrol van szd, megint az eloterbe sikerult szaladni, es hangos velemenyformalas es 
pozicioosztogatasba belekezdett, ugy, hogy meg ennek a kialakitasat, a kdriilmenyek 
biztositasat se, arra se vette a faradtsagot. (gong) En azt gondolom, hogy teljesen alkalmatlan 
ennek a teruletnek a felugyeletere, kifejezetten...

Piko Andras
Hl3 iigyeben megint meg lettem szdlitva, szerintem mar harmadszor, de majd hiizzak a 
strigulat, hogy hanyszor mondom el, hogy nem kivanjuk eladni a H13-at, remelem ez eleg 
lesz. A H13-mal kapcsolatban kozossegi funkeiot szanunk neki termeszetesen, es azt 
szeretnenk elerni, hogy mar februarban, legkesobb marciusban ki tudjuk imi azt a palyazatot, 
amennyiben kulso szolgaltatot veszunk igenybe. Amennyiben pedig sajat hataskorben marad 
a H13-nak az iizemeltetese, akkor azt a koncepciot, ami alapjan mukodtetni fogjuk az 
intezmenyt, ez szerintem vezerigazgatd urral egyeztetve, szerintem a februari vagy marciusi 
idoszakban Onok ele is tud kerulni. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szdt! En most a legutobbi mondataval polgarmester ur azert jogossa tette 
vagy megerositette gyanakvasunkat, hiszen itt azert azt mondta, hogy ha bnkormanyzati 
hasznositasban marad a Hl3, rendben, hogy tulajdon. Egyebkent a kerdesem nem csak arra 
vonatkozott, hogy mi az Onkormanyzat szandeka, hanem az, hogy erkezett-e veteli ajanlat a 
H13-mal kapcsolatban. Ezt majd szeretnem kemi, majd irasban is erre, hogy nem erkezett se a
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JGK-hoz, se a JKN-hez, se a Polgarmesteri Hivatalhoz veteli szandek. A masik pedig, hogy 
valdban az onkormanyzati mukodest fogja-e segiteni, az Onkormanyzat fogja hasznositani a 
H13-mat vagy egy ktilsd szereplo? Ez egy aggodalommal tolt el minket. Polgarmester umal 
item tudtam teljes eldonteni, hogy az onkormanyzati iigyekkel kapcsolatos ismeret hianya, 
ismeret hianyat probalja meg elfedni szemelyeskedessel vagy csak nagyonjo a humorerzeke, 
mert amikor arrol beszeltiink, hogy van-e koncepcioja a muzeumnak, akkor On tenyleg, 
ahnomban nem hittem volna, hogy azt a juliusi kepviselo-testuleti iilest hozza eld, ahol 
valdban szerepelt egy ilyen dokumentum, irta es rendezte Erdss Gabor, tehat ezt a 
dokumentumot, ezt alpolgarmester ur irta meg, es inkabb hasonlit egy ilyen kozepiskolai, nem 
tudom en, delutani esszeird versenynek a vegtermekehez. Lehet, hogy abban egyebkent otost 
kapna, csak mert nagyon szepen fogalmaz benne, ambiciozus tervekkel, csak az a problema, 
hogy ahogy egy koncepcionalis tervben azert megiscsak latogatoszam, bevetelek, egy szam 
nines abban. Tehat akkor mire keresiink embert, amikor azt se tudjuk, hogy milyen 
gazdalkodasi kepessegekkel vagy milyen potenciallal kepzelik el, milyen koltsegvetessel 
ennek az iizemelteteset? Tehat a „milyen muzeumot szeretnek?” verseny, az nem ez, hanem 
az, hogy egy megalapozott tizleti tervet, egy mukodesi tervet leteszunk. Ez nem koncepcib, 
hogy legyen jo minden. A masik, amit nem tudom, hogy sikeriilt-e megerteniuk, hogy ilyen 
tervet az Onkormanyzat, mindent el lehet fogadni, meg lehet rdla donteni, de vegrehajtast 
ehhez nem lehet mar iitemezni. A kozmuvelddesi torvenynek nem a JKN az alanya, hanem az 
Onkormanyzat, es az Onkormanyzat kozszolgaltatasi szerzodeseire szokott szerzodni, reszben 
a JGK-val vagy reszben a JKN-nel, es ez nem tortent meg. Az nem egy valasz, ne haragudjon, 
hogy majd, ahogy szokott jonni, behozzuk, mert az az adott evrol szol, ez pedig a mult evben 
tortent, amire volt egy elfogadott szerzodes. Abban a szerzodesben egy betuvel nincsen 
emlitve a Jozsefvarosi Muzeum es a galerianak a megszuntetese. Onok ezt a szerzodest nem 
modositottak, ugy irtak ki vezetoi palyazatot, hogy nem letezhet ez az intezmeny, jelenleg 
nincsen az Onkormanyzatnak szerzodese arra, hogy a JKN ilyet uzemeltessen. Ebbol 
kifolyolag nem is finanszirozhatja azt, ugyhogy egy olyan allapotot es olyan helyzetet ideztek 
eld, ami velemenyem szerint nem szabalyos, es ezen nem megsertodni kell, hanem valami 
magyarazattal szolgalni, hogy ez megis hogyan allhatott eld. (gong) Kdszdndm’

Piko Andras
Juharos Robert kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Kdszdndm szepen! Ertem en, amit a polgarmester ur mondott, hogy valdjaban a kulturalis 
jovokep vagy a feladatellatassal osszefuggo jovokepet az Onkormanyzatnak majd a 
kozszolgaltatasi szerzodessel osszefuggesben hatarozzuk meg, de az ugyanannyira szaraz 
anyag, mint amennyire ez a szabalyzat most jelen pillanatban. Tehat igazabol engem tenyleg 
az erdekelne, hogy mi a varosvezetesnek a kozep- es hosszu tavu feladata a nonprofit 
teriilettel, tehat hogy erre, es erre alapvetoen nyilvanvaldan a politikanak vagy a politikai 
vezetesnek kellene valaszt adni, foleg ugy, hogy megsziintettiink egyebkent regdta 
bejegecesedett intezmenyeket, es a masik oldalon meg tudjuk, hogy van egy muzeum 
sztiletoben, de gyakorlatilag az meg igencsak gyerekeipoben jar. Hogy ezen tulmenoen mit 
gondolunk ezzel a teriilettel kezdeni? Nyilvan a kozszolgaltatasi szerzodes a finanszirozas, 
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jelenlegi feladatok fmanszirozasarol fog szolni, de azt, hogy milyen feladat ellatasara 
gondoljuk tartosan ezt a tarsasagot megtartani ebben az atalakitott formaban, tehat hamarabb 
alakitottuk at, hozzarendeljiik a finanszirozast, majd a vegen kitalaljuk, hogy mire lesz jo. Ez 
igy a szamomra nem teljesen kerek, tehat ezt kellene valahogy a taipara allitani. Szarvas 
Koppany Bendeguznak azert azt mondom, hogy ne oriiljon eldre, mert nem biztos, hogy az a, 
ertem en, hogy triikkozni probaltak, biztos, rendkivul jo biintetojogban jaratos segitseget 
kaptak, amikor gyorsan eloreszaladtak, betetettek egy olyan feljelentest, aminek a szakmai 
tartalma miatt ertelemszeruen egy gyors elutasitast kihoztak, de ettol meg ne briiljenek eldre, 
ne igyanak a medve bdrere, es foleg ne mondjak azt, hogy az ellenzek nem teszi a dolgat. Mi 
folvetettuk itt azokat a problemakat, amelyeket meg kellett volna oldani, amire korrekt valasz 
kellett volna, Onok akkor ezeket igy tologattak maguktol, foleg a felelosseget a leginkabb. 
Hamarabb engedtek ki a felelossegbol azt a vezetot, mint ahogy egyebkent felelossegre 
lehetett volna vonni. Talan meg a 12 ora se telt el, emlekszunk mindnyajan erre. A mi 
informacionk szerint egyebkent van az iigyben jelenleg is folyamatban levo eljaras. Lehet, 
hogy rosszul informalodtunk, de ugy tudjuk, hogy van, ugyhogy szerintem nem feltetlen, attol 
mert az Onok iromanya nem volt eljaras elrendelesere alkalmas, attol meg nem biztos, hogy 
az az eljaras, az nem zajlik. Ennyire ne oruljenek!

Piko Andras
Eross Gabor alpolgarmester ur kbvetkezik, parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Koszonom! Akkor ket dologra reagalnek. Az egyik, hogy gratulalok Egry kepviselotarsamnak 
az oknyomozo munkajahoz. Kideritette azt, ami eddig sem volt titok, hat, nem veletleniil en 
jegyeztem a kulturaval kapcsolatos eloterjeszteseket az elmult 2 evben. (hatterbol 
kozbeszolds, nem erthetd) Nem, ez nem igaz, de majd elmondja kepviselo ur, es akkor ujra 
szot kapok, es akkor megy tovabb az adok-kapok. Tehat meg egyszer: az, hogy a kultura es 
kozmuvelddes hozzam tartozik alpolgarmesterkent, az nem azt jelenti, hogy felugyeltem a 
JKN nevu ceget az Onkormanyzatnak. Mint ahogy On is tudja, a cegek elen van egy 
vezerigazgato, ha felugyeltem volna, akkor higgye el, nem igy mukodott volna JKN Zrt. az 
elmult 2 evben. Azt remelem, hogy mikozben tovabbra se feliigyelem, bar a kulturaert es 
kozmuvelddeseert felelos vagyok, igen, ezt prdbalja ezt a kettot, hogy mondjam, 
osszeegyeztetni magaban, mert higgye el, hogy van ebben egy logika. Onok hoztak letre 
egyebkent a JKN-t, mint dnallo ceget, tehat hogy ez, es egyebkent On annak a 
feltigyelobizottsagnak a vezetbje. Tudom, hogy ezert van megsertodve, mert felhivtam a 
figyelmet arra, hogy a felugyeldbizottsag vezetojekent hosszu ideig nem vegezte a munkajat, 
de hogy nem sok ertelme van egyebkent ezen rugozni a tovabbiakban. Csak mivel felvetette, 
ezert en is ehnondtam. De meg egyszer gratulalok az oknyomozashoz. A Voros kepviselo 
umak, frakciovezetb umak pedig azt tudom mondani, hogy, mondom, na, tehat a koncepcio, 
ugye, az az alap, az egy szakmai koncepcio. Ezt kerem, hogy ertse meg! Arra epul egy, a 
palyazo altal megirt reszletes szakmai terv, majd pedig az, hogy most mekkora 
latogatdszamok varhatdak peldaul, az fugg nyilvanvaloan a pandemias helyzettol, meg fugg 
attol, hogy az Onkormanyzat koltsegveteseben vegiil egy honap mulva mit is szavazunk meg. 
Tehat nem tudta megeldlegezni egy tavaly elfogadott koncepcio azt, hogy mekkora 
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latogatoszamok vannak, hat, ez abszurd elvaras lenne, ezt On is belathatja. Azt tudta 
elmondani, hogy milyen szakmai koncepcio alapjan fog mukodni ez a kozmuvelodesi 
intezmeny, hogy a keriiletiek bevonasara fog alapozni, hogy muzeumpedagogiai 
tevekenyseget fog folytatni, hogy a helytorteneti munkat erdsiteni fogja. Most a galeriahoz 
kepest mondom. Es a galeriaval kapcsolatosan is probaljak elfogadni, hogy ez egyszerre 
nagyon mas, es kozben meg tovabbvisz bizonyos jo hagyomanyokat. Ez a ketto egyszerre 
igaz. Tehat, hogyha Onok vagy feherre vagy feketere akarjak mazolni a kepet, akkor nem 
kapjak meg azt a teljes kepet, ami itt az igazsag. Tehat meg egyszer: ez egy muzeum lesz, 
nem olyan, mint a galeria, bizonyos dolgokban hasonlitani fog, peldaul lesznek kiallitasok, 
bizonyos dolgokban kulonbozik ettol. Errol szol a koncepcio, a szakmai terv meg ezt 
reszletezi, (gong) a koltsegvetes pedig ennek az anyagi mozgasteret teremti meg. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Hat latom, hogy a hoscincer frakcid tovabbra is tet nelkul bator. Nem 
tudom, hogy Juharos kepviseld olvasta-e a rendorsegnek a hatarozatat, de az erdemben 
tartalmi valaszt adott, tehat le van irva, hogy a hutlen kezeles elkovetesenek gyanuja hianyzik, 
tekintettel a hutlen kezeles objektiv es szubjektiv szukseges tenyallasi elemeinek hianyara. 
Tovabbra is mondom, hogy akkor lehet batomak lenni, meg lehet elvegezni a munkat, az ugy 
tok jo, hogy elmondja, hogy biztos nem jo feljelentes adtunkbe. Hat, adjon be egy jobbat, hat, 
csinalja meg! Beszelni konnyu! Nekem is milyen jol megy, eltekintve a raccsolastol. Ami 
pedig a H13-at illeti, en most azon gondolkodom, hogy ezt a varoshaza vizsgalobizottsagot a 
Fovarosban ezt igy ideiglenesbol at kell alakitani allanddra, es adni esetleg egy helyet benne 
Voros Tamasnak is, hatha, o is szeretne hiilyet csinalni magabol, mint tegnapelott Kovacs 
Peter, mert ugy latszik, hogy most nagyon rakaptak arra, hogy kitalaljak egy ingatlanra, hogy 
veteli ajanlat erkezett rola, es akkor azt vizsgalni akarjak. Ilyen fura uj hobbi. Nem tudom, 
hogy az ilyen hepp vagy igy valami kbzvelemeny-kutatas kihozta, hogy igy a nep nem szereti, 
hogyha elad az Onkormanyzat ingatlant. Plane, hogyha egyebkent nem is akarjuk eladni. Es, 
hogyha ez a bizottsag, az allando bizottsagi kivizsgalta, hogy erkezett-e a H13-ra veteli 
ajanlat, akkor utana tovabbmehet es kivizsgalhatja a Parlamentre tett veteli ajanlatot Freddy 
Mercury-tol. Nem tudom emlekszik-e meg valaki arra. Ha ezt a szinvonalat fogja tartani a 
Fidesz, akkor en lassan elkezdek tapetat nezni a kepviseloi irodaba, mert meg nagyon sokaig 
itt lesziink, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Hat, engem nem gyozott meg Eross Gabor 
hozzaszolasa, sot, latszik, hogy teljesen alkalmatlan erre a feladatra, ami ra van bizva. En azt 
gondolom, hogy a kozmuvelodes, kozoktatas, kozmuvelodesi es kulturalis kerdesekben, amit 
itt az elmult idoszakban, az elmult 2 evben veghezvitt, es ennek kicsucsosodasa volt ez a JKN 
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koruli botrany, itt a politikai felelosseget vallalni kene es nem pedig ez a felremagyarazas, 
meg kerek boci szemekkel nezek, amikor felelosseg lenne, es egyebkent meg konyokkel es 
terddel futok eldre, amikor poziciot meg penzt kell osztani. En azt gondolom, hogy ez 
kifejezetten szanalmas hozzaallas a munkavegzeshez. Azt gondolom, hogy ezt 
mindenfelekeppen felul kell vizsgalni, ez igy nem hagyhato szo nelkiil az ellenzeki frakcio 
reszerol, koszonom szepen!

Piko Andras
Nem latok tobb, de latok, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak tenyleg visszahelyezkedve itt a kontextushoz, 
meg, amit az elejen kerdeztiink az udiilessel kapcsolatban, meg ugy altalaban a JKN kdriili 
helyzetre vonatkozoan, tenyleg rendkivul szorakoztato hallgatni Eross Gabor kepviseld, 
alpolgannester urat ebben a temaban, mert hogy meg elottem van, hogy kikeri szinte 
maganak, hogy neki ehhez az egvilagon semmi koze nincsen, majd aztan latjuk, hogy ez 
megse igy van, meg hogy feliigyelte is, meg nem is, hozza is tartozik, de nem is felugyelet, de 
mindegy, ezt majd On elrendezi sajat magaval, meg a polgarmester urral, hogy hogyan is van 
a munkamegosztas. A kerdesunk alapvetoen egyebkent, a Voros Tamas kepviselotarsam 
kerdese arra iranyult az iidultetes kapcsan, hogy azert az, hogy egy udultetesi funkcidt, egy 
olyan szervezeti egyseget, ami kifejezetten a gyermekek udultetesevel foglalkozik, erre 
hivatott, ezt az Onkormanyzat megszunteti. Azt gondolom, hogy ez egy iizenet annak 
vonatkozasaban, hogy milyen modon tekint erre a feladatra, hogy milyen modon tekint 
egyebkent magara az udtilore, milyen modon tekint egyebkent magara a strandra. Es azt 
gondolom, hogy ez iizeneterteku. Nagyon dicseretes es nagyon helyenvalo egyebkent, hogyha 
alpolgarmester asszony a sajat szemelyes kapcsolatait folhasznalva kulso szervezeteken 
keresztiil tud lehetoseget biztositani, hogy VIII. keruleti gyerekek menjenek el taborozni. 
Szerintem ez egy nagyon pozitiv dolog, de azt gondolom, az Onkormanyzatnak ettol azert 
sokkal komolyabban kene venni ezt a tipusu feladatat es felelosseget, es lathatoan, latvanyos 
modon es erzekelhetd modon kell ezzel foglalkoznia. De meg egyszer mondom, az a tipusu 
felajanlas a reszunkrol tovabbra is adott, hogy amennyiben Onok nem kepesek, akkor ezt 
megoldjuk iden is, ahogy egyebkent a tavalyi evet megeldzoen folyamatosan volt erre 
lehetosege a jozsefvarosi gyerekeknek. Azt pedig egyebkent, hogy a JKN kdriili botranyokat 
es azt a belso ellendrzesi jelentest, amelyet, ugye, sokat vitatkoztunk errol, ennek a 
nyilvanossagi kerdeseirol, meg ennek a lehetosegerol, nem szeretnem idecitalni, de hogy egy 
ilyen, hogy mondjam, amit a kepviselotarsam emlitett, hogy 6k megtettek a szukseges 
lepeseket, hat, na, maradjunk annyiban, hogy megprobaltak megtenni a szukseges lepeseket 
annak erdekeben, hogy errol minel hamarabb legyen egy papirjuk, hogy nines itt semmi 
latnivalo, de hat, azert varjuk ki ennek a tortenetnek a veget, azt javaslom, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Mielott megadnam Eross Gabomak a szot, bar szerintem majd mar csak 
szemelyes megtamadtatas cimen tudom, merthogy kimeritettuk a hozzaszolasi keretet, de 
nezziik meg. Szeretnem egyertelmiive tenni, hogy mind a 2 alpolgarmesterem munkajaval 
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meg vagyok elegedve. Erdss Gabor, mind a 3, hat, a 2 erintett, 2 erintett alpolgarmester, a 2 
erintett alpolgarmester, a 2 vitaban erintett alpolgarmester munkajaval meg vagyok elegedve. 
Erdss Gabor a kulturat, kulturalis teruletet feliigyeli, es elevulhetetlen erdemei voltak abban, 
hogy peldaul a JKN elozo 2020-as atvilagitasat, illetve belsd ellenorzeset teto ala hozzuk, es 
annak megfelelden pontos iranyvonalat kapjunk ana, hogy a ceggel merrefele menjunk 
tovabb. Emlekeztetnek arra, hogy ennek az eredmenye ez az SZMSZ-modositas, amely olyan 
belsd garanciakat is fog tartalmazni, amely lehetetlenne teszi azokat az anomaliakat, amelyek 
miatt meg mindig nyomoz a rendorseg az elozo vezetes tagjai miatt, peldaul azt, hogy nem 
lehet ugy, egy szerkesztosegi helyiseget ugy otthagyni, hogy a szerkesztoseg korabbi tagjai 
kibelezik a szamitdgepeket es elviszik a winchestereket. Ezek az emberek egyebkent most a 
Hir8-at erositik, csak, hogy tudjuk, hogy kikrol beszeliink. Es, hat, mivel Goz Gabriella neve 
elhangzott, akkor en is nyugodtan ehnondhatom, hogy Kovacs Barbara ellen sikkasztas miatt 
folyik nyomozas. Ez is ennek az atvilagitasnak, illetve belsd ellenorzesnek az eredmenye, 
amit szeretnek meg is kdszonni Erdss Gabomak is. Ugyanez a helyzet Szili-Darok Ildikoval 
kapcsolatban is, aki az elozo evekben a Fovarosi Onkormanyzat lehetosegeit kihasznalva, 
most pedig valdban a sajat network-jet is hasznalva, de az Onkormanyzat szamara szervezett 
gyerektabort, azt az Onkormanyzat finanszirozta, es csak azert voltunk arra a segitsegre 
raszorulva, egyebkent idezdjelben, amit Ildiko tudott nekiink adni, mert tehat a Gajda 
polgannester urral nem sikeriilt megallapodni. Ok maguk sem tudtak tabort szervezni, ahol 
korabban lehetett. Egyebkent, hogy ne erje Onoket meglepetes, most is, iden is szamitok 
alpolgarmester asszonynak a segitsegere. Es, hogy egyebkent szdba hoztak, hogy mit 
terveziink az uduldvel, egy biztos, azt nem, hogy munkasszallot csinaljunk belole, mint Onok 
Magyarkutbdl. Ez teljesen vilagos. Hogyha ez megnyugtatja Onoket, akkor mar elerte a celjat 
az, amit most mondandd voltam. Erdss Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon! Ha 
visszavonta, akkor Voros Tamas frakciovezeto ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szdt! Itt azert megint ravilagit ez az ugy arra fajta fejetlensegre, amirol mi 
evek 6ta beszeliink, hogy probaljak meg rendezni a sorokat. Tehat az nem miikddes, mar 
bocsanat, hogy Erdss kepviselo ur, nyilvan barmire ra lehet imi, hogy koncepcid, de amikor 
azt mondja kepviselo-testiileti iilesen, es hat, nyilvanossag elott, es On ezt fennen hirdeti, 
hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy milyenek lesznek a latogatdszamok, akkor egy ilyen 
egeszen elkepeszto, es minden kulturalis intezmenynek a sarokkovekent meglevo adatot 
keptelen elmondani egy hozzavetoleges tervben, akkor azt gondolom, ott problemak vannak. 
Tehat Onok nem tudjak, hogy itt azert ezek kozpenzbol mukodo intezmenyek, nem egy 
jatszoter, ahol vannak dtletek, ezeknek valamilyen modon, leheto legjobb modon es a leheto 
leggazdasagosabb modon vagy tarsadalmi hasznosulassal meg kell terulni. Ez az anyagban 
nincsen benne, ez alapjan, es nem tudja megmagyarazni tovabbra sem, egyetlenegy valaszt 
nem kaptam arra, hogy a kozszolgaltatasi szerzbdest miert nem mddosftottak. Nem tudja 
megmondani, hogy miert nem, nem tudjak azt se megmondani jelenleg, most milyen 
statuszon, akkor megkerdezem: milyen statuszt tolt ma be a muzeumigazgatd, ha nines ilyen 
intezmenye szervezetnek, vagy jelen pillanatban nem hozhat letre, nem finanszirozhatja az 
Onkormanyzat? Most akkor van muzeumigazgatd vagy nines muzeumigazgatd? Ha arra adott 
a Kepviselo-testulet felhatahnazast es feladatot, hogy a muzeumigazgatoi palyazatot 
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folytassak le, hogyan folytathattak le egy masik palyazatot, ahol adott esetben masik soron 
szerepel masik statuszon? Tehat ez a fajta mukodes, ez hibas es rossz mukodes, egy rossz 
gazdanak a mukodese, es Onok lehet, hogy azt mondjak mindenre, hogy ez a Fidesznek a 
kritikaja, es nyilvan megertem, hogy az Onok kepviselotarsai kozul nem mind kepes 
megerteni ezeket a kontextusokat, es nem, de azert azt hiszem, hogy joparukkal tudunk 
ertelmesen beszelgetni meg, es nem azokbol indulunk ki, akik keptelenek szakmai 
kerdesekben megnyilvanulni. Ezert en arra kerem Onoket, hogy lepjenek ra erre az utra, es 
prdbaljak meg ezeket szerzodesszeruen es a jogszabalyoknak megfeleld modon rendezni, mert 
jelenleg ez egy katyvasz. Es lehet hatrafele mutogatni, hogy majd lesz ilyen eljaras, meg lesz 
olyan eljaras, varjuk ki mindegyiknek a veget, a vitorlas iigynek is, a korabbi idoszakkal 
kapcsolatos iigyeknek, es akkor majd el fogjuk donteni, hogy kinek volt igaza a jog vilagaban. 
De egy valami biztos, hogy ez a jelenlegi mukodes egy katasztrofa. Onok nem tudnak ezzel a 
ceggel mit kezdeni, es ez nem a mostani cegvezetesnek a hibaja, aki probalja eltakaritani 
ezeket a problemakat, hanem a politikai vezetetlensegbol fakad. Az pedig az Onok 
feleldssege, ugyhogy eleg nagy problema, ha polgarmester ur ugy gondolja, hogy hibatlanul 
mukodnek az alpolgarmesterei, koszonom! (gong)

Piko Andras
Koszonom szepen! Ott a mikrofon? Elhangzott egy konkret kerdes, amire vezerigazgato ur 
hivatott valaszolni, parancsoljon! Hogyan, milyen statuszon foglalkoztatjuk az illeto urat? 
Hallam fogjuk szerintem. Ja, bocsanat, a jegyzokonyv miatt megiscsak kell.

Ivanyos Janos
Igen, tehat a munkaltatokent megszolittatva, a jelenlegi SZMSZ, tehat a maig ervenyben levo 
SZMSZ szerint szakmai igazgatd munkakorben van foglalkoztatva Tamas Istvan. Ha a 
Kepviseld-testulet megszavazza az uj SZMSZ-t, akkortol muzeumigazgatoi munkakorben 
lesz tovabbfoglalkoztatva.

Piko Andras
Koszonom szepen, Erdss Gabor alpolgarmester ur, megis? Parancsoljon!

Dr. Erdss Gabor
Most akkor csak azert...

Piko Andras
Bocsanat, nem engedelyezett hozzaszdlas, amit...

Dr. Erdss Gabor
Voros Tamas megszolitott.

Piko Andras
Igen, akkor, amikor lezartam a napirend vitajat, akkor egy percben tud reagalni arra is. Mivel 
nincsen mas hozzaszolas, a napirend vitajat lezarom, es szemelyes megjegyzes okan akkor 
Erdss alpolgarmester umak egy percben adok lehetoseget a reakcidra.
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Dr. Eross Gabor
Koszonom! Tehat akkor probalom rbviden, de erthetoen: nem mondtam olyat Tamas, 
bocsanat, frakciovezeto ur, amit idez tolem. Nem mondtam, hogy nem erdekes a 
latogatoszam. Azt probaltam elmagyarazni, hogy ezek egymasra epuld dokumentumok, a 
koncepcio az az alap, amely kijeloli az utat, es erre epul ra a szakmai terv, es ez, ennek a 
koltsegvetesi kereteit a koltsegvetes, Jozsefvaros Onkormanyzatanak koltsegvetese hatarozza 
meg. Tehat, amikor a koncepcioban megszavaztak a Tisztelt Kepviselo Urak, meg az is lehet, 
hogy Onok is, azt nem tudom, nem akarok ilyet mondani, hogyha nem igy van, amikor a 
Kepviselo-testiilet megszavazta a koncepciot, akkor arrol szavazott, hogy be fogjuk vonni 
nagyobb mertekben, mint tette a galeria, a jdzsefvarosi akat a muzeumba, arrol szavazott, hogy 
a muzeumpedagogianak nagyobb szerepe lesz, es arrol szavazott, hogy nagyobb aranyban 
szeretnenk Jozsefvaroson (gong) kivulrol is vami vendegeket. Ez alapjan szamithat arra, 
hogy tobben fbgjak latogatni a muzeumot.

Piko Andras
Koszonom szepen, szavazas kovetkezik. Szavazasra bocsatom a Jozsefvaros Kozossegeiert 
Nonprofit Zrt. SZMSZ-enek jovahagyasarol szolo 1 pontbol allo hatarozati javaslatot, 
egyszeru tobbseg szukseges az elfogadasahoz, kerem, hogy szavazzunk most! 9 igen es 4 nem 
szavazattal, valamint 1 tartozkodassal megallapitom, hogy a hatarozati javaslatot fogadtuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
4/2022. (I. 20.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak 
jovahagyasarol

(9 igen, 4 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
jovahagyja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatat az eloterjesztes 2. szamu mellekleteben foglalt tartalommal.

Felelos: polgarmester 
Hatarido: 2022. januar 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi 
Kabinet, Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.
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Napirend 3. pontja
Javaslat a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkotott tamogatasi 
szerzodes modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 3. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Jozsefvaros Kozbiztonsagaert 
Kozalapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes modositasara”, amelyre azert van szukseg, 
mert a Kozalapitvanynak nyujtott tamogatas felhasznalasanak hataridejet 2021. december 31- 
rol 2022. marcius 31. napjara modositana az eldterjesztes, ugyanis a tamogatasbdl 
finanszirozott kivitelezes muszaki atadas-atvetelehez erre szukseg van, ugyanis ez nem tortent 
meg 2021. december 31-eig, tehat technikai jellegu eloterjesztesrol van szd. A Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport- es Eselyegyenldsegi Bizottsag megtargyalta, a napirend 
vitajat megnyitom, kerdezem, hogy van-e kerdes. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tanias
Koszonom szepen! Az eldterjesztesben szerepel egy stirgos rekonstrukcids munka. Azt 
szeretnem megkerdezni, hogy ez egy, velelmezem ez egy szolgalati lakassal kapcsolatos, 
ingatlannal, csak az ingatlant szeretnem megkerdezni, hogy ez pontosan melyik volt. Melyik 
szorult arra, amelyik, mert az nines benne az eldterjesztesben? Kemenybeleles, ha jol 
emlekszem, az volt benne. Legyen kedves!

Piko Andras
Rendorlakas volt.

Voros Tanias
Hogyha rendorlakas volt, akkor az igazabol, tehat hogyha jelen pillanatban is egy rendori 
allomanyba tartozo szemely altal hasznalt lakas, akkor nekem, ha ez a valasz, es latom igy 
metakommunikacios eszkozokon, akkor azt elfogadom, de akkor el is fogadom. Igazabol ez 
lett volna a kerdesem. Illetve a masik az, hogy az elmult idoszakban milyen szakmai munka 
folyt a Kozalapitvanyban, milyen feladatokat hajtott vegre a mult evben, hiszen azert (gong) 
az Onkormanyzati tamogatasnak a mertekebol ez nyilvan...?

Piko Andras
Koszonom szepen! Valaszolnek, amennyiben nincsen mas kerdes, akkor a kerdeseket 
lezarom. Maradjon kozottunk! Szdval, Kozalapitvannyal kapcsolatban nagyon sokaig nem 
tudtuk eldonteni, hogy a jelenlegi gazdasagi korulmenyek kozott kepesek vagyunk-e erdemi 
munkara, illetve arra a funkeidra hasznalni, amit korabban is hasznaltak a Kozalapitvannyal 
kapcsolatban. Volt ezen egy komoly vita kozottunk Kabineten beliil is, illetve a 
Kozalapitvany uj vezetese is az ismert okok miatt eleg nehezen lakta be magat a 
Kozalapitvanyt. Juliusra derult ki vagy dolt el az, hogy hosszu tavon szamitunk a 
Kozalapitvany munkajara, vannak olyan kbzbiztonsagi feladatok, amelyeket ezen keresztiil 
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erdemes a legjobban megoldani, es azt a feladatot szabtuk a Kozalapitvany uj 
kuratoriumanak, hogy tegyenek le olyan szakmai programokat, amelyekkel az politikai 
celjainkat, illetve az Onkormanyzat programjat erdsitik. Ezeket a programokat egyeztettiik, es 
ezek el is keszultek, ebbol keszult korulbeliil 6 vagy 8, a koltsegvetesben fbgjuk majd 
behozni. Nyilvan ott lehet majd latni, hogy melyek azok a programok, amelyek 
tamogathatoak. Most nezzek el nekem, fejbol nem fogom tudni majd ezt eldhozni, es azt a 
feladatot, illetve azt a kivansagot fogalmaztuk meg, hogy az ismert okok miatt, magyaran, 
hogy az Onkormanyzat alapvetden ebben a kerdesben magara szamithat, marmint a 
kozbiztonsag fejlesztese tekinteteben, hogy amennyiben az Onkormanyzat megrendezi 
februar vegen, marcius elejen, amelyre majd nagy tisztelettel Onoket is meghivjuk, az elso, 
marmint a ciklus alatti elso ilyen vallalkozdi talalkozot, estet, akkor szeretnenk, hogyha a 
Kozbiztonsagi Kozalapitvany, valamint a Karacsony Sandor Kozalapitvany is ott prezentaciot 
tartana az altaluk elinditott programnal. Nem tettunk le arrol a tervunkrdl, hogy mivel a 
kozbiztonsag itt helyben eld vallalkozoknak, vallalatoknak is fontos, hogy ebben partnerekre 
tudunk talalni a finanszirozasnal. Ez esetleg majd nyilvan a programoknal fontos lehet. Tehat 
a frakcidvezetd ur valaszara remelem, hogy ez igy most a jelen koriilmenyek kozott eleg 
kimerito volt, ezt szanjuk a Kozbiztonsagi Kozalapitvannyal kapcsolatban. Mas kerdesek 
nincsenek, kerdezem a Tisztelt Frakciokat, hogy van-e hozzaszdlas vagy frakcidvezetoi 
hozzaszolas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Hat, en egyreszt orulok annak, hogy vegiil is arra a megallapitasra 
jutottak, hogy a Kozalapitvany mukodesere sztikseg van, hiszen 2019 elott is mukodott. Az 
szomoru, hogy ehhez 2 ev kellett, es azert 2 evig minimum allt az Alapitvany. Es, hogyha, 
foleg, hogyha azt nezziik meg, hogy 50, ’16-ban 54, 60.000.000 Ft ’17-ben, 35 es fel ’18-ban, 
’19-be pedig 93.000.000 forintos tamogatast kapott, ahhoz kepest mondjuk 2020-as 810.000 
Ft, az nem valami hatalmas osszeg, raadasul 2 es fel millio forintot vissza is kellett fizetnie az 
Alapitvanynak, inert nem sikertilt megfeleld modon felhasznalni. En azt hiszem, ja, es arrol 
nem is beszeltiink, hogy az eddig ’19, tehat ’20-ban, ’21-ben ebbe az Alapitvanyba beletett 
forrasok, azok nyilvanvaldan foleg szemelyi juttatasokra voltak elkoltve, tehat a benne levo 
kuratorium es kiilonbozo szereploknek a berere egy olyan intezmenyben, amiben nem folyt 
munka, hiszen nem tudtak Onok se eldonteni, hogy mirol van szd. Ez biztos, hogy nem volt 
egy szerencses allapot, es nem volt egy megfeleld tortenet. En azt szeretnem kemi, hogy a 
Kozalapitvany munkajarol kesziiljon majd egy reszletes beszamolo. Szerintem egyebkent 
nekik minden evben be is kell szamolni ezekrol a feladatokrdl, es ott nem csak egy ilyen 
szaraz elszamolast, hanem egy feladatlistat is, hogy peldaui azt, hogy ez a koncepcid 
kidolgozasra keriil, amit majd prezentalnak. Gondolom, azt a fajta szakmai munkat, azt 
valamilyen modon majd akkor latjuk, de azert abban akkor megallapodhatunk, hogy jelen 
pillanatban ennek a Kozalapitvanynak a mukodese, az sziinetel erdemben, es akkor most 
varjuk azt, hogy majd ezen a tervezett rendezvenyen, remelem, sikeriil megszervezni mar csak 
jarvanyugyi helyzet okan, majd akkor prezentaciot lathatunk errdl a tortenetrol. Bizok benne, 
hogy az ennyi, hat, mondjuk azt, hogy elvesztegetett ido utan valamifele erdemi hozzajarulast 
is lathatunk a Kozalapitvany uj munkatarsai reszerdl a jozsefvarosi kbzbiztonsaghoz es 
kozelethez, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen! A kovetkezot tudom mondani a frakciovezetd ur expozejara: az, hogy 
ilyen sokaig tartott az, hogy a Kozbiztonsagi Kozalapitvanyt egyaltalan az uj vezetes es az uj 
kuratorium birtokba tudja venni a korabbi vezetestbl, illetve, hogy megtbrtenjen az iigyek 
atadasa, az alapvetden nem a mi felelbssegunk volt, hanem az Onok altal kinevezett 
munkatarsaknak, illetve kuratoriumnak a tagja volt. Emlekezzen ra, jo regen volt ugyan, de 
megfeleld iddnel sokkal hosszabb ideig tartott, amig be tudtuk hozni ide a kuratorium, az uj 
kuratoriumnak a tagjait. Masreszt indokolt volt az ovatossag a Kozbiztonsagi 
Kozalapitvannyal, hogy masra ne utaljak, kenytelenek vagyunk renddrsegi feljelentest tenni 
azon tamogatasok ugyeben is, amelyeket a polgarorsegnek a Kozbiztonsagi Kozalapitvany 
juttatott, illetve a polgarmester vagy a polgarorsegnek a mukbdesevel kapcsolatban. Csak 
jelzem, hogy meg mindig nem keriiltunk birtokba a polgarorsegnek a Kozbiztonsagi 
Alapitvanyon keresztiil atadott eszkozok, autok tekinteteben. Ebben az iigyben egyszeruen 
elerhetetlen volt az Onok korabbi kollegaja, Kaiser ur, es megsziintetett minden 
egyiittmukodest veliink, ami valoban szinten nehezftette a munkat. Az viszont konnyitette, 
hogy olyan munkatarsakat talaltunk, akik nem penzert, hanem az elso evet ingyen dolgoztak 
vegig, es terveztek meg a kovetkezo evet, ugyhogy, ha amiatt aggodik, hogy tul nagy lett 
volna a tiszteletdij, siman osszehasonlithatjuk az elozo alapitvanynak vagy a kuratoriumi 
tiszteletdijat a jelenlegivel. Majd most, hogyha valoban elkezdodik a munka, lehet abban a 
helyzetben az Onkormanyzat, hogy ezt ellentetelezze, en ezt egyebkent igy tartom fair-nek is. 
Eddig pro bono dolgoztak az Alapitvanynak a munkatarsai, azonban azt nem kivanhatjak, es 
en sem kivanom toluk, hogy ezt, az egyebkent valoban felelossegteljes munkat, elvegezzek. A 
kozbiztonsagrol pedig, a 160.000 forintos rendorfizetesnel maradva, azert higgyek el, az 
Onkormanyzat jelenlegi vezetese is megprobal mindent megtenni annak erdekeben, hogy a 
kozbiztonsagot tudja tamogatni, de a kozbiztonsagnak a biztositasa kormanyzati feladat. Es az 
egy szegyen, hogy ma Magyarorszagon es itt Jozsefvarosban a renddrsegi allomany 
feltbltdttsege alig eri el az 50%-ot, egyszeruen azert, mert menekiilnek az emberek errol a 
teruletrol, ez pedig kormanyzati felelosseg. Ezt semmilyen Onkormanyzati tamogatas, 
semmilyen Onkormanyzati politika nem tudja potolni, ez az Onok felelossege. Koszonom 
szepen! Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szdt! Hat, en nem feltetlenul minositenem Jozsefvaros erdekeben vegzett 
tevekenysegnek azt, hogyha az lenne valakinek a feladata, hogy az elbzb eraval kapcsolatban 
feljelenteseket tegyen.

Piko Andras
Muszaj!

Voros Tamas
Egyebkent ezt megteheti az Onkormanyzat is, es nem is gondolom, hogy az itt, ebben 
dolgozok lettek volna elso kdrben azok, akik ezeket az anyagokat megirjak. Majd meglatjuk, 
hogy annak mi lesz a vege. Egyebkent azt gondolom, hogy a kiilonbozo juttatasokat ugy 
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erdemes dsszehasonlitani, milyen munkavegzes volt mdgdtte. Az iment soroltam fol, milyen 
programjai voltak ennek a Kozalapitvanynak, es On, polgarmester ur maga mondta el, hogy 
nem folyt ebben a jdzsefvarosi kozbiztonsag erdekeben vegzett munka, mert Onok sem tudtak 
eldonteni, hogy mi legyen vele. Na, most az igy kifizetett juttatasok viszont nem feltetlenul 
hasznosulnak jol, hiszen a 0 munkara nem biztos, hogy akar az 1 Ft is megfeleld berezes. 
Egyebkent azt szeretnem jelezni, es ketszer alahuzni, hogy azt mondani 2022-ben, hogy az 
elozo vezetes miatt nem tudnak dolgozni, en emlekszem, hogy talan 2020 elso feleben hoztak 
be, sot, lehet, hogy mar ’19 vegen a cserere vonatkozd igenyiiket, csak nem tudtak 
szabalyszeruen meghozni a dontest. Ez abszolut az Onok hibaja volt, hogy nem volt 
megfeleld a dontes. Nem mi gatoltuk, nem is tudtuk volna meggatolni, mert az 
dnkonnanyzatnak a tobbsege, az Onkormanyzati Kepviselo-testiilet tobbsege ddnt ebben a 
kerdesben. Azt gondolom, a sajat patriajan belul keresse a feleldseit, hogy miert nem tudnak 
egy viszonylag egyszeru tagcseret levezenyelni, tehat ahhoz aztan nekiink aztan tenyleg 
vegkepp semmi kbzunk nincsen, hogy miert nem sikerult ezt megoldani. Es egyebkent eltelt 
azota 2 ev. Azert ez nem tegnap volt, es azota nem tortent semmi. En szeretnem felhivni a 
figyehnet arra, hogy a jozsefvarosban szolgalatot teljesitd rendoroknek a letszama, az mindig 
egy nehez terep volt, mindig is az Onkormanyzatnak a, nem volt egy nepszeru palya, hiszen 
itt nagyon-nagyon komoly es nagyon sok feladattal kell megbirkoznia a rendvedehni 
dolgozoknak, legyenek azok rendorok vagy onkormanyzati felelosok, de azert ezt megiscsak 
sikerult megugrani a korabbi ciklusokban, es jobb feltetelekkel, tobb, jobb volt az allomany 
feltoltottsege, mint jelenleg. Tobb render volt, teljesitett a kozteriileteken szolgalatot, mert az 
Onkormanyzat tamogatta nagyon komoly programokkal az itteni allomanynak a feltolteset es 
a renddrsegnek a munkajat. En ezt kerem Onoktol, erre vald ez a Kbzalapitvany, hogy ezt a 
munkat folytassak, es nem feltetlenul, nem tudom, politikai tipusu tervezesre hasznaljak az 
Alapitvany eroforrasait, (gong) koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviselo ur nem velem vitatkozik, hanem a rendorseg vezetoivel, tehat 
ket szempontbol is: az egyik, hogy amikor en beszelgetek vele, de akkor ezt beszeljek meg 
egymassal, nem csdkkentek azok a juttatasok, nyilvan a penzbeli, ev vegi jutalmaknal volt 
ilyen, amit most egyebkent visszakorrigaltunk, de minden olyan juttatast, ami erdemben a 
renddrsegnek az allomanyat erinti es amelyet korabban elvezhettek, megtartottunk, sot, 
fejlesztettiink. Az a helyzet, hogy az, hogy a rendorseg most ilyen allomany-problemaval 
kiiszkodik, az nem ezen mulik, hanem azon mulik, hogy egy kormany fontosnak tartja-e a 
kozbiztonsagot vagy nem tartja fontosnak a kbzbiztonsagot. Onok nem tartjak fontosnak, mert 
hogyha fontosnak tartanak, akkor nem hagynak, hogy a rendorok szd szerint szinte 
ehezzenek. Tehat ne haragudjanak, brutto 160 ezres rendorfizetes, az micsoda? Tehat azt hogy 
kepzelik? A masik pedig, amit mondani akarok, hogy lehet itt persze ezzel egyutt is 
hangulatot kelteni. Az Onok Beliigyminiszteriuma altal feliigyelt rendorseg statisztikai szerint 
Jozsefvarosban az elmult 2 evben javult a kozbiztonsag. En nem tudok masra hagyatkozni 
ebben a dologban, annak ellenere, hogy ilyen allapotban van a rendorseg, a keriileti rendorseg 
is, ugyhogy ezuton koszonom meg nekik az aldozatos munkajukat, hogy minden nehezseg 
ellenere meg javitani is tudtak a munkajukon, koszonom! Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
kepviselo ur, parancsoljon!
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Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak itt szeretnem felhivni a figyelmet arra, hogy 
azert itt az ervelesben van nemi visszassag itt a szemben (116 frakcid es a vezetojenek 
szonoklatai kozott. Tehat, hogy 2 ev tavlataban arrol beszelnek, hogy mi milyen jogon 
mutogatunk visszafele, mikozben ok 2010 elotti idokre, hat, hogy is fogalmazzak, vehemens 
emlekeket ideznek fol, es velemenyeket fogalmaznak meg folyamatosan. Tehat, hogy ez az 
egyik. A masik pedig az, hogy tenyleg az Onok volt kollegai, avagy akar esetleg jelenlegi 
kollegai is, akik akar a Fovarosban, akar az orszagos Fidesz frakcioban az Orszaggyulesben 
teljesftenek szolgalatot, ok akadalyoztak tobb esetben adminisztracios eszkozokkel bizonyos 
munkafolyamatokat. Elmondta polgarmester ur is. Ekbzben On, kepviseld ur, frakciovezeto 
ur, szamon keri ugyanezt rajtunk, hogy hat miert nem sikerult megoldani. Szerintem a hiba az 
Onok kesziilekeben van vagy tudatosan csinaljak ezt. Lehet, hogy tudatos. 2019. oktober 14- 
en, a valasztas masnapjan, a Beliigyminiszterium kivonta Jozsefvarosbol a Keszenleti 
Renddrseg itt szolgalatot teljesito allomanyat, es kesobb tudtunk, egyebkent polgarmester ur 
targyalt a BRFK vezetojevel arrol, hogy hat a Blaha Lujza teren legyen mar ujra egy allando 
rendorparos, es ezt szerencsere teljesitettek is, es azota szepen fokozatosan, lassan-lassan 
kapjuk vissza a Keszenleti Rendorsegnek a szolgalatot teljesito allomanyat ide a kertiletbe, 
ugyanis a keruleti renddrseg allomanya valoban nem eri el vagy eppen hogy csak eleri az 
50%-os feltbltottseget. Ezert ebben nyilvanvaloan kormanyzati segitseg kell, hogy legyen. 
Kapitany ur szokta azt mondani, hogy aki itt helytall a VIII. keriiletben rendorkent, az helytall 
barhol az orszagban, de sajnos a renddrseg allomanyan beliil nem jutalmazzak azt, hogy egy 
olyan keriiletben, egy olyan fovarosi tersegben szolgalatot teljesftenek rendorok. Ugyanannyi 
penzt kapnak, mint mondjuk egy nogradi faluban szolgalatot teljesito rendor. Es ezzel nem azt 
mondom, hogy egy nogradi faluban szolgalatot teljesiteni, az kisebb felelosseg, hanem azt, 
hogy itt tobb a feladat. Szoval, erzek egy kis, hogy is fogalmazzak, hat, hogy is mondjam, 
nagysagrendbeli kiildnbseget vagy egy kis ellentmondast abban, amit On mond, tehat itt 2 
evvel kapcsolatban itt azt mondja, hogy miert mutogatunk vissza, mikozben Onok tizeves 
tavlatokban is ugyanezt teszik. Valahogy ezt kellene tisztazni a jovovel kapcsolatban, es 
nyilvanvaloan a keruleti Onkormanyzat megtesz mindent annak erdekeben, hogy tamogassa a 
helyi rendorseget, akar lakassal, akar mas eszkozokkel, akar kisebbfajta jutalmakkal, de ez 
alapvetoen valoban az Allam feladata, nem pedig a helyi bnkormanyzate, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas frakciovezeto ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Nem az a problemam, hogy visszamutogatnak, az a problema, hogy 2 evig 
nem csinaltak semmit ebben az Alapitvanyban azon kivul, hogy ezt megtalaltak, hogy minden 
rossz volt a korabbi eraban, amikor On mondja el, hogy tobb rendor volt az utcakon. Akkor 
en azt gondolom, hogy akkor nemi problemaval szembesulnek. Egyebkent kineztem az 
adatokbdl, tehat mikozben megint a tenyekkel vitatkoznak, 4 ezerrel tobb rendor teljesit 
szolgalatot ma Magyarorszagon, mint az Onok idejen, tehat 4 ezerrel tobben dolgoznak 
rendorkent. Bizonyara azert, mert perspektivat latnak ebben a, ezen a teruleten, es en nagyon 
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briilbk neki. hogy a kiilbnbbzb teriileteken dolgozb embereknek a bereert Onok izgulnak, csak 
nezzek mar meg, hogy az Onok kormanyzasa alatt mennyit kerestek ezek az emberek es 
milyen statisztikak voltak Magyarorszagon! Tehat ezt a romhalmaz utan, amit Onok alkottak, 
nem biztos, hogy jogos az Onok reszerol, sot, biztosan nem jogos az Onok reszerol erkezb 
kritika. Egyebkent Budapesten alapvetden, pontosan azert, mert joval tobb az esetszam, ezt a 
Beliigyminiszterium is erzekelte, ezert magasabb potlekok is jamak a rendorbk szamara. En 
abban bizom, hogyha a jelenlegi tendenciak folytatodnak, es a kbzbiztonsaggal kapcsolatos 
kormanyzati tervek tovabbra is meg fognak valdsulni, akkor Jbzsefvaros szinten elvezheti 
majd azokat a javulb statisztikakat, amikre polgarmester ur hivatkozott, de az egy dolog, hogy 
a rendbrseg teszi a munkajat, csak, ha mar megkerdezzuk, meg szoba keriilt, meg muszaj volt 
szoba hozniuk, akkor hadd kerdezzem meg, hogy hany rendbrlakast adtak ki az elmult 2 
evben? Tehat azt tudom, hogy nekiink volt egy ilyen programunk, hogy a rendbroket, 
tuzoltbkat szolgalati lakashoz juttassuk. 2019 bta hany ilyen lakast utaltak ki a szolgalatot 
teljesitb katasztrbfavedbk es rendorbk szamara? Rendkivul kivancsi lennek erre a szamra es 
az bsszehasonlitasra is, kbszondm!

Piko Andras
At fogom kuldeni Onnek irasban az adatokat, egyebkent meg, hogyha igy megyunk es Onok 
maradnak es beleolvasztjak a hatarbrseghez hasonlban a honvedseget is a rendbrseg 
allomanyaba, akkor nem 4 ezerrel, hanem 20 ezerrel tobb rendbr lesz, ugyhogy szerintem 
ez... (hdtterbol hozzaszolds, nem ertheto) De, persze. Veres Gabor kepviselb ur, 
parancsoljon!

Veres Gabor
Kicsit megelbzbtt polgarmester ur, mert itt valbjaban arrol van szb, hogy a nem letezb 
migransaradat elleni vedelemre kinevezett rendorbk tekinteteben nbtt a letszam. Egyebkent 
ajanlom, hogy kerdezze meg errbl a VIII. keriileti kapitanysag barmelyik rendbret, hogy 
mennyivel erzi magat „tbbbennek” vagy barhol ebben az orszagban. Egyebkent jellemzben 
hadd mondjak el Onnek egy peldat: Miskolcon 600 kbriil van a rendbrkapitanysag letszama, 
Sopronban ehhez nagyon kbzeli a szam. Csak azert mondom el, hogy ez olyan, mint a VIII. 
keriilet, meg a II. keriilet, ahol ugyanannyi rendbr van, mint itt, mert mondjuk nagysagra meg 
akkora, meg nem tudom en, piros, piros, csak nem alma. Szoval, azt szeretnem mondani, 
hogy tenyleg az a helyzet, kepviselbtarsam, hogy nem, tehat nem veliink all vitaban, a 
tenyekkel, a valbsaggal, meg annak az erzetevel all vitaban. Es nem hinnem, hogy barmilyen 
mbdon is kepes lenne meggybzni On egy jelenleg regnalb rendbri vezetbt arrol, hogy itt 
sokkal jobb a helyzet. Tehat nem tudom elkepzelni. Szerintem a miniszter umal, Pinter 
miniszter urnal kellene egy kicsit erdeklbdni, hogy mi lett azzal a 2 hetes rendet csinalbs 
igeretevel. Azota eltelt 12 ev, es azota sem sikeriilt ezt abszolvalni, ezt a feladatot, amit hat, 
ugye, eleg hangosan igert meg, es akkor bizony el is hittiik. Bocsanat, en nem!

Piko Andras
Kbszondm szepen! Nem latok tobb hozzaszblast, ugyhogy a napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom a Jbzsefvaros Kbzbiztonsagaert Kbzalapitvannyal megkbtbtt tamogatasi 
szerzbdes mbdositasarol szolb 2 pontbol allo hatarozati javaslatot, minbsitett tbbbseg 
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sziikseges hozza. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! 10 igen es 3 
tartozkodassal megallapitom, hogy a hatarozati javaslat megkapta a mindsitett tobbseget, 
elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek

5/2022. (I. 20.) szamii hatarozata
a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes 

mddositasarol

(10 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. mddositja a Jdzsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal 2021. december 9. napjan 

megkotott tamogatasi szerzodeset akkent, hogy a szerzodes 7. pontja ugy modosul, 
hogy .Mmogatdsfelhaszndldsdnak veghatdrideje 2022. mdrcius 31. napja”, valamint 
a 9.3. pontja ugy modosul, hogy a „Tdmogatott a tdmogatds felhaszndldsdrol 
legkesobb 2022. dprilis 30-ig koteles irdsban szakmai zaro beszamoldt es penzugyi 
zdro elszdmoldst kesziteni es dtadni a Tdmogatd szakmailag illetekes szervezeti 
egysege (Polgdrmesteri Kabinet) reszere. ”.

2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 2. szamu mellekletet kepezd tamogatasi 
szerzodes modositas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben 2022. januar 20, 2. pont eseteben: 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 4. pontja
Javaslat birdsagi iilnok megvalasztasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

POTKEZBESITES

Piko Andras
A napirend szerint zart iilest kell elrendelnem. (az erintett hozzdjdrult a nyilt iilesen torteno 
tdrgyalashoz, igy az Hies nyilt keretek kozott folytatddott) A 4. napirend targyalasa 
kovetkezik, „Javaslat birdsagi iilnok megvalasztasara”. Eloterjesztokent nines szobeli 
kiegeszitesem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik. Amennyiben nines, 
akkor kerdezem, hogy van-e frakeiovezetoi hozzaszolas, kepviseloi hozzaszolas. A napirend 
vitajat lezarom es szavazasra bocsatom a birdsagi iilnok megvalasztasardl szdlo 2 pontbol allo 
hatarozati javaslatot, az elfogadasahoz mindsitett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy szavazzunk most! 13 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
6/2022. (I. 20.) szamu hatarozata 

a birosagi iilnok megvalasztasarol
(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Pesti Kozponti Keriileti Birdsag altalanos elnokhelyettesenek megkeresese es a 
Kbztarsasagi Elnok KEH/05275-2/2021. szamu hatarozata alapjan a biintetdeljarasrdl 
szolo 2017. evi XC. torveny 680. § (5) bekezdese szerinti birosagi iilnoknek valasztja 
meg a Pesti Kozponti Keriileti Birdsagra Nemeth Nikolettat a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont foglalkoztatottjat az eldterjesztes 3. szamu 
mellekleteben foglaltak alapjan

2. felkeri a polgarmestert, hogy tajekoztassa a Pesti Kozponti Keriileti Birdsag altalanos 
elnokhelyetteset a hatarozat 1. pontjaban foglaltakrdl, valamint hogy a birosagi iilnok 
megvalasztasahoz sziikseges dokumentumok irj a ala.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Jogi Iroda

Piko Andras
Jeleztek a kepviselok, hogy egy egeszsegiigyi sziinet, csak szeretnem jelezni, hogy egy orakor 
mindenfelekeppen ebedszunetre fogunk menni. Az tobb okbdl is majdhogynem kotelezo. 
Hogy birjuk egy 1 oraig vagy pedig most legyen egy? Akkor egy 5 perces sziinetet elrendelek, 
jo?

SZUNET 11.56-12.11

Napirend 5. pontja
Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 
45/2019.(02. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Kovacs Otto Jozsefvarosi Gazdalkodasi Zrt. igazgatosag elndke

Piko Andras
Az 5. napirendi pont targyalasaval folytatjuk a munkat, „Javaslat az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo 
versenyeztetes szabalyairol szolo korabbi hatarozatanak modositasara". Az eldterjeszto 
Kovacs Otto Jozsefvarosi Gazdalkodasi Zrt. igazgatosag elndke. A lenyeg, hogy az 
onkormanyzati tulajdonu lakasok berbeadasarol szolo tavalyi rendelet elfogadasa utan 
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osszesen 15 ponton sziikseges modositani a versenyeztetesi szabalyzatot. Modosulnak peldaul 
az ertekesitesi vagy az ertesitesi hataridok, a bontasi jegyzokonyvek tartalma, a foglaldk vagy 
a vetelareldlegek beszamitasa. Az eloterjesztest bizottsag nem targyalta, a napirend vitajat 
megnyitom. Kerdezem az eloterjesztot, Kovacs Ottot, hogy van-e szobeli kiegeszitese. Nines. 
Kepviseloi kerdesekre adok most lehetoseget. Szilagyi Demeter, nem, Juharos Robert 
kepviseld ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen. 1116 tisztelettel, csak itt folmerult nalunk az a kerdes, hogy a palyazati biztositek 
mindezidaig, ugye, ugy mukodott, hogy foglalokent el tovabb abban az esetben, amennyiben 
ugye, a palyazata nyertes lett. Es, hogy ebben miert van valtozas, vagy lesz-e, szandekoznak 
valtozast es mi az indoka? Mert hogyha, tehat a palyazati biztositek, ugye, a palyazathoz valo 
kotottseg, az ajanlati kotottseget az ajanlattevdnek biztositja, ugye, a foglalo pedig, ugye, a 
szerzodest biztosito mellekkotelem. Tehat indokolt es esszeru, hogy az egyik atmegy a 
masikba, hogy ezen milyen okok miatt valtoztatunk, vagy valtoztatnunk kell, vagy jol 
ertettiik-e? Nem tudom, bocsanat, nem tudtunk errol elotte egyeztetni. Nyilvan szakmai 
bizottsagban ezt megtettiik volna. (gong)

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter kepviseld ur! Nem? Ugyanez? Igen, csak eloszor a kerdeseket 
begyujtenem. Veres kepviseld ur, kerdezni kivan? Nem, akkor nines, ha nines tobb kerdes, 
nyilvan majd a vitaban eldkeriilhet, akkor Novaczki Eleondranak adnam meg a lehetoseget a 
valaszra, parancsoljon!

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen! Udvozlbk mindenkit! Az Onkormanyzat reszerol felmerult az az igeny, 
hogy a befolyo bevetel mar a szerzodeskotes idopontjat kovetoen az eloszerzodes idoszakaban 
felhasznalhato legyen. A foglalo es az eloleg nem felhasznalhato, azt ugye, a kesdbbiek soran 
tudja csak akkor hasznalni az Onkormanyzat, ha mar a vegleges adasveteli-szerzbdes 
megkotesre keriil, ezert a penzuggyel egyeztetve kerult kialakitasra az a lehetoseg, hogy az 
Onkormanyzat vetelar elso reszletet is kerhessen az epiiletek ertekesitese soran, ami mar egy 
felhasznalhato dsszeg kiiiritesre. A jelenlegi javaslat szerint a tulajdonosnak jogaban all, 
lehetosege van arra, hogy a befolyo bevetelt egy az egyben vetelareloleg elso reszletkent keri 
el, vagy mondjuk megbontsa azt egy eloleg vagy foglalo, illetve vetelar elso reszlet 
bontasban. Es akkor biztositotta is magat egyuttal egy foglaloval, es szabad felhasznalasu 
penzeszkbzhoz is jutott az eloszerzodes megkotesevel egyidejuleg.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesek utan frakeiovezetoi.. Lezartam, de mindegy, hogyha fontos a 
kerdes, akkor kinyitnam, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Igen, azert jeleztem, hogy hadd kerdezziink meg, inert ezt szeretnem tisztan latni 
kerdes formajaban, hogy tehat akkor en most azt latom ebbol, es akkor kerdezem, hogy jol 
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ertem-e, hogy eldfordulhat egy olyan elidegenitessel kapcsolatos palyazat, ahol egy palyazati 
biztositek nem foglalokent vagy csak reszben foglalokent kerul majd felhasznalasra, es 
egyebkent a vetelar elso reszletkent eli majd tovabb az eletet, ami az en olvasatomban azt is 
jelentheti, egyreszt nem latom azt, hogy ennek az aranyat ki hatarozza meg es milyen 
szempontrendszer szerint hatarozza meg, ami kulondsen azert izgalmas, inert hogyha egy 
szerzodest foglaloval nem biztositunk kello mertekben, akkor adott esetben a piaci helyzetnek 
a valtozasaval az Onkonnanyzatot kar erheti. Ugyanis az elso vetelareloleg az visszajar majd 
a palyazonak, mig a foglalo, ugye, ebben a formaban nem. Tehat ez a jogtechnikai (gong) 
valtoztatas, ez okozhat az Onkormanyzatnak kart, ha ez nines megfelelokeppen szabalyozva.

Piko Andras
Visszaadnam a szot Novaczki Eleonoranak, parancsoljon!

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen! Ertem a kerdest. Igen, felmeriilt egyebkent ez a problema is, hogy mi van 
akkor, hogyha barmilyen valtozas miatt, ugye, ezt kezelni kell. Az erosebb, illetve bocsanat, 
ugye, van olyan versenyeztetesi eljaras, amely egyertelmuen nem igenyli az Onkonnanyzattol 
semmilyen koltsegvetesi fedezet biztositasat, egy ures ingatlan ertekesitese arveres. Ebben az 
esetben tovabbra is ana teszunk javaslatot a tulajdonosnak, hogy a foglalot kerje a vevotol. 
Abban az esetben sziikseges ez a megbontas vagy a lehetoseg biztositasa annak, hogy vetelar 
elso reszletet kerjen az Onkonnanyzat, hogyha kiuritesi kbltseg parosul ehhez. Ez a 
fedezetnek a biztositasa igazabol, ami szempont. Ez egy erds szempont, hogy a kiiiriteseket 
meg tudjuk valositani, az az allasfoglalas alakult ki, hogy ez meltanyolando, illetve a 
tulajdonosnak lehetoseget kell biztositani arra, hogy ezt a dontest meghozhassa. A merteket, 
hogy hogyan oszlik ez meg, hogy egy az egyben vetelar elso reszlet lesz vagy lesz beldle egy 
foglalo es vetelar elso reszlet, ezt a tulajdonos tudja meghatarozni magaban a dontes soran. 
Mi javaslatot fogunk tenni, de termeszetesen ettol elterden donthet az Onkonnanyzat. Ugye, 
itt az is szempont, hogy mekkora a kiiirites koltsege, mennyi a normal befizetendo osszeg, 
mekkora fedezetet nyujt a kiuritesi koltsegekre, es annak a viszonylataban kell ezt majd 
merlegehu egyesevel a dontesek meghozatalakor.

Piko Andras
Bocsanat, egy ertelmezd kerdesem lehet-e? Az, hogy foglalo vagy foglalo es vetelareloleg, az 
a palyazati kiirasbol egyertelmuen kiderulhet a palyazd szamara, ugye?

Novaczki Eleonora
Tenneszetesen, a tulajdonosi dontes meghozatalakor, amikor a palyazat kiirasarol dont az 
Onkonnanyzat, akkor kell ezt tisztazni.

Piko Andras
Bocsanat, latom, hogy Veres Gabor bizottsagi elnok ur... Majd a vitaban, ertem, jo. Ha 
kerdes, jo, akkor most haladjunk a kerdesekkel, mert egy kicsit osszekavarodtunk, es a 
maradjunk annal, hogy egy kerdes es akkor valasz, jo? Mert azt hiszem, hogy az ugy talan 
konnyebb, parancsoljon, Juharos ur!
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Dr. Juharos Robert
Igen, abban szerintem mindnyajan egyetertiink, hogy itt a legnagyobb biztonsag elve menten 
kell egy ilyen szabalyozast bsszerakni. Ertelemszeruen a foglalo jogintezmenye az, ami a 
szerzodest biztosito mellekkotelezettseg, tehat hogyha automatikusan atkerul az egyik statusz 
a masikba, akkor ez az bnkormanyzati erdeknek a, hogy mondjam, alapvetd megnyilvanulasa. 
Ezzel szemben hallottunk egy olyan ervet, hogy a penzfelhasznalas, a penz gyors 
felhasznalasahoz fuzodb erdek, es hogy erre az Onkormanyzattdl erkezett megkereses az 
eloterjeszto iranyaba. Csak azert nem ertem ezt a dolgot, jo lenne, hogyha tisztaznank 
kerdeskent, mert szerintem nines ellentmondas a ketto kozott. Tehat, en azt gondolom, 
hogyha befolyik egy foglalo, az ugyanolyan felhasznalhato forras. A foglalonak nem kell 
letetben lennie, a foglalo az befolyik, a foglalo az a vetelar resze, (gong) jogilag a vetelar 
resze, tehat ezt valaki itt felreertette ezt a dolgot szerintem.

Piko Andras
Parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
(hozzaszol, de a mikrofon nines bekapcsolva, a hozzaszolds nem ertheto)

Piko Andras
Jegyzd asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! En ugy ertelmezem, hogy ez tehat koltsegvetesi, illetve szamviteli 
jogszabaly miatt, erre nem tudok valaszolni. Remelem, hogy a gazdasagi vezetd asszony 
megerkezik, erre valaszol. Viszont arra szerettem volna reagalni, hogy nem automatizmus az 
en vagy hat, a mi ertelmezesiinkben, hogy a foglalo vetelarreszlette valik, hanem amikor a 
Testiilet vagy a bizottsag, tehat a tulajdonos reszerol a donteshozo kiirja a palyazatot, a 
palyazatban ezt meg kell hatarozni. Tehat itt a dontes. Nyilvan javaslatot tesz a gazdalkodd 
vagy a JGK, hogy milyen megoszlasban legyen, mert nyilvanvalo, hogyha egy tires 
ingatlanrol van szd, akkor termeszetesen arra fog javaslatot tenni, hogy ezt 100%-ban 
foglalokent tekintsiik. Hat, azert, mert hogy nem felhasznalhato az dsszeg, de mondom, 
gazdasagi vezetd asszony... En gondolom, hogy szamviteli szabaly.

Dr. Juharos Robert
(hozzaszol, de a mikrofon nines bekapcsolva, a hozzaszolds nem ertheto)

Piko Andras
Bocsanat, kenytelen leszek, amennyiben most ezt ebben a korben nem tudjuk megvalaszolni, 
akkor azt kerem, hogy addig, amig a penzugyi vezetd asszony meg nem erkezik, fuggesszuk 
fel a targyalasat a napirendi pontnak, jo? Gyorsan, szerintem 1-2 perc, annyi ideig tart csak a 
szunet, koszonom! Ha van masik kerdes, akkor viszont folytassuk azzal.
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Dr. Juharos Robert
(hozzaszoL de a mikrofon nines bekapcsolva, a hozzdszolds nem erthetd)

Piko Andras
Kerdezem akkor. hogy mas tipusu kerdes addig, amig a gazdasagi vezetd asszony meg nem 
erkezik, addig van-e. Parancsoljon, Szilagyi Demeter kepviselo!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Abban segitsenek meg nekem eligazodni, hogy itt elhangzott, hogy 
ez minden alkalommal a palyazati kiirasban szerepel, es ahhoz kapcsolddik ez a dontes. Van-e 
annak barmilyen realis lehetosege, hogy jelenleg egyebkent mar folyamatban levo iigylet 
kapcsan ez a szabaly alkalmazasra keriiljbn modositva azzal, mondjuk, a megallapodast, a 
szerzodest vagy barmilyen formaban? Tehat az a kerdesem, hogy ezek a dontestol 
szamitottan, dontestol kezdodden felmeno rendszerben a mostantdl kiirandd palyazatoknal 
keriil ez ervenyesitesre? Annak a lehetosege, hogy folyamatban levo ugyletnel az 
ervenyesitesre keriiljbn barmilyen formaban, annak a lehetosege nyitva all-e? Koszonom!

Piko Andras
Eleonora, parancsoljon!

Novaczki Eleonora
Nem, ennek nincsen lehetosege. A hatalyba leptetb rendelkezeseket igy is fogalmaztuk meg. 
Azert nem lehet, mert a palyazat lenyeges elemet mddositana, es a palyazat lenyeges eleme 
nem mddosithatd kesobbiek soran.

Piko Andras
Koszonom szepen! Ket utat latok elottiink. Nem tudom, hogy sikeriilt-e kapcsolatba lepnunk a 
penziigyi vagy a gazdasagi vezetdvel. Amennyiben nem, amennyiben nem, hat nem, mert 
lehet, hogy van olyan, csak ezt nem most nem fogjuk tudni Onoknek elmondani. Elkezdhetjiik 
a vitat vagy pedig varjuk meg a gazdasagi vezetot? Halasszuk el a napirendet, folfuggesszuk, 
elhalasztjuk. Parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Szakkerdesek keriiltek eld, de lenne meg bbven belole, de ugye, tegnap erdemben nem tudtuk 
megvitatni, inert elmaradt a tulajdonosi bizottsagi ules. Tehat ez valoszinuleg a bizottsagi 
vitaban ezek a kerdesek megvalaszolasra keriilhettek volna, illetve hat, meg van jo nehany 
ilyen, amit most vagy tudunk itt tisztazni vagy nem, de hat, nem lett volna baj, hogyha ez 
atmegy a bizottsagi sziiron. Tehat en azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha tartanank 
a bizottsagon egy, ha ott szakmailag atengedtuk, akkor utana rendben van, itt most kimaradt 
ez vita.

Piko Andras
Elrendelek egy 5 perces targyalasi sziinetet, hogy ennek a reszleteit meg tudjuk beszelni.
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Addig remelem, hogy a gazdasagi vezetd asszony is megerkezik, jo?

TARGYALASI SZUNET 12:24 - 12:26

Piko Andras
Eross alpolgarmester ur? Onelkiile nagyon nehez. Folytathatjuk a munkat. Azt szeretnem 
kemi gazdasagi vezetd asszonytdl, mert itt megakadtunk, hogy mi indokolja ezt az 
eloterjesztest, es arra tippeltiink, illetve azt felteteleztiik, hogy van olyan szamviteli vagy 
penzugyi szabalyzat, amit figyelembe kell vennunk, parancsoljon!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! Ez az elmult evek tapasztalata alapjan valdban, emogott egy szamviteli 
szabaly all. Ugye, abban az esetben, hogyha akar az ajanlati biztositek, akar az eloleg, akar a 
foglalo nem tekintheto az Onkormanyzat vegleges bevetelenek, tehat ezt az un. fuggo 
bevetelek kozott kell nyilvan tartanunk, tehat nem konyvelhetjiik le. Ezaltal, mivel nem 
konyvelhetjiik le vegleges bevetelkent, nem tudunk a terhere kiadasi elbiranyzatot, tehat 
kiadast sem vallalni. Ez tipikusan peldaul a kiiiritessel erintett ingatlanok eseteben erdekes, 
hogy amennyiben egy kiiiritessel erintett ingatlant 20-30%-os vetelareloleg elleneben 
ertekesitjiik, akkor azt az eloleget nem tudjuk a kiiiritesre felhasznalni. Es ezert egyeztettunk 
errol a JGK-val, hogy vetelar elso reszletet szeretnenk, aminek a merteke egy tol-ig hatar 
kozott mozoghat. Nyilvan attol fiiggoen, hogy a masik felnek is mekkora a tokeereje vagy 
mennyire stirgos az ugylet, mit tud vallalni. Es ezaltal viszont ez a bevetel tenylegesen 
beemelheto az Onkormanyzat kdltsegvetesebe, es tud fedezetet biztositani a kiadasokra. Tehat 
ennek ez az oka, de termeszetesen a valasztasi lehetoseg benne van tovabbra is a 
szabalyzatban, tehat benne maradt a foglalo, eloleg, biztositek, es pluszkent keriilt be ez az 
elso vetelarreszlet.

Piko Andras
Koszonom szepen! Van-e tovabbi kerdes? Juharos kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Lehet vitazni, csak szerintem ez, na, tehat hogy mondjam, tehat most kaptam egy olyan 
valaszt, amit en illo tisztelettel meg is hallgattam. Tenyleg tisztelem a felkeszultseget a 
gazdasagi vezetd asszonynak, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt tehat a foglalo az 
szerzodest biztosito mellekkotelem. Ez az alapfunkcidja. Az, hogy a palyazati biztositeknal, 
ugye, hogyha visszalep a vevo, a visszalepeset gatolja, ugye, ez a funkcioja, es hogyha adott 
esetben nem nyeri meg a palyazatot, ugye, a szerzodeskbtest kell neki, az ajanlat, az ajanlati 
kbtdttseget biztositja, ha nem koti meg a szerzodest, eltehetjuk a penz, ha megkoti vissza kell 
adni. A foglaldnal nines ilyen helyzet, tehat nem tud olyan helyzet eldallni, hogy az 
Onkormanyzat a kapott foglalot miert adja vissza. Egyebkent a foglalo beleszamit (gong) a 
vetelarba, tehat jog szerint is a vetelar resze. Ez nem vita, ez jogi kerdes, jogi kerdes, es 
nines, nem latom, hogy mi annak a jogszabalyi hattere, mert a vetelareloleg ugyanugy a 
vetelar resze, mint a foglalo. Semmi kulonbseg nincsen kozotte, csak az, hogy az 
Onkormanyzat nincsen biztonsagban, es az Onkormanyzatnak az anyagi biztonsagat assuk ala
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egy hamis ervvel. Ezert jo lenne tisztazni elotte elokerdeskent, hogy erre valoban sziikseg 
van-e, mert szerintem nines. Azert kerdes a kerdes.

Piko Andras
Koszonom, parancsoljon gazdasagi vezeto asszony!

Horich Szilvia
Ertem. Most, ha ugy nezem, jogi szempontbol teljesen igaza van kepviseld urnak, de 
konyvelesi szempontbol nem lehet bevetelkent lekonyvelni. Hat, mert ezt irja eld az AHSZ, 
erre azt tudom mondani, azert. Igen, nem lehet eloirni vegleges bevetelkent, tehat azert 
mondtuk, hogy amennyiben az Onkormanyzatnak egy adott ingatlan ertekesitesevel 
kapcsolatban felmerul egy 100.000.000 forintos kiuritesi kotelezettsege, kiadasi 
kotelezettsege, szeretnenk, ha ezt nem az Onkormanyzat forrasaibdl kene megeldlegezni.

(Dr. Juharos Robert a hdtterben beszel, nem ertheto)

Piko Andras
Jo, higgyuk el, hogy van! En most a kerdeseket lezamam, es megnyitnam a napirendi vitat, 
mert az szerintem nagyon sokat fog segiteni az ugy tunik, hogy bonyolult kerdesnek a 
megerteseben. Es a most eloszor a Kozosen Jozsefvarosert Frakcio vezerszonoka, Veres 
Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Ha most egy ponton allunk meg es ezen vitazunk, 
akkor ennek az egy pontnak a kibontasat javaslom akkor, hogy ertsiik egymast, meg 
megfelelden ertsiik egymast. En azt feltetelezem, es egeszen biztos is vagyok benne, hogy 
mindannyian Jozsefvaros gyarapodasaert dolgozunk es a jozsefvarosi koltsegvetes 
egyensulyban tartasaert es lehetoleg legjobb felhasznalasaert. Szeretnek elmondani egy 
peldat, ami illusztralni fogja ennek a sziiksegesseget. Tehat peldaul mondjuk a tavalyi evben a 
az Onkormanyzat 200.000.000 Ft-ot iranyzott eld kiiiritesekre, lakasok felujitasara. Ez azokra 
a lakasokra vonatkozik, amelyekbol kenytelenek voltunk bontasra erettseg vagy ertekesites 
miatt az ott lakokat elkoltbztetni. Azt azert jelezni szeretnem, hogy van egy fontos pontja 
ennek, hogy a lakdnak el kell fogadnia azt az ingatlant, amit szamara felajanlunk 
csereingatlankent, vagy pedig penzbeli megvaltast ker, kerhet. A jelenlegi szabalyozas szerint 
ez ugy nez ki, hogy a 200.000.000 forintos eloiranyzat, a koltsegvetesben szereplo eloiranyzat 
nem volt egeszen biztos, hogy mondjuk aranyban fog-e allni annak a lakasszamnak a 
sziiksegessegevel, amit a bontasok tesznek indokoltta. Tehat azt szeretnem mondani ezzel, 
hogy mondjuk szeretnenk ertekesiteni egy ingatlant, amelyikben van mondjuk 12 lakas, es 
ennek a 12 lakasnak az osszes lakojat el kell helyezziik egy masik csereingatlanban, aminek a, 
ha penzbeli megvaltassal tortenik, az Onkormanyzatra eso koltsege kb. 120.000.000 Ft. Tehat 
azt tudom mondani, hogy nagyjabdl 20 lakasnak a kiuriteset fedezte ez a 200.000.000 forint. 
De ha az Onkormanyzatnak lett volna arra lehetosege, amit egyebkent kozosen bizottsagi 
iilesen is tobbszor felvetettunk es beszeltiink is rola, hogy mondjuk mi lenne akkor, hogyha az 
a vasarld, akirol aki a palyazaton nyertes, az azt az osszeget, amit elso, ilyen down payment- 
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nek vagy nem tudom, ilyen befizetesnek bead az Onkormanyzathoz, azt az osszeget mi tel 
tudnank hasznalni ezzel egyidejuleg annak finanszfrozasara, hogy az ottani lakok elhelyezese 
maris biztosithato legyen. Es akkor nem kellene a koltsegvetesen aggodni, mert tudnank, 
hogy megvan az a fedezet, amibol ez megoldhato. A gondolkodas erre iranyult, es ez is a cel. 
Ha ennek van egy olyan jogi akadalya kepviseld ur szerint, ami kevesbe teszi biztonsagossa 
az Onkormanyzat szamara egy ilyen szerzodes megkoteset, arra en szivesen odafigyelnek, 
meg meghallgatnam, hogy hogyan kene ezt maskepp megoldani, de konyvelestechnikai 
szempontbol nekem es a bizottsagi tagok tobbsegenek, akik ezzel foglalkoztunk nyilvan, 
nekem meggyozodesem... (kozbeszolds, nem erthetd) Bocsanat, de ez, ugye, egy regi 
problema, tehat a JKG-tol is es a penzugyi osztalytol is azt az informaciot kaptam, hogy ez a 
helyzet. Na, most ebben nekem okom ketelkedni nincsen, tehat marmint konyvelestechnikai 
szempontbol biztosan nines. Az, hogy jogi esetekben van-e arra mod, hogy ez a kotelem 
ugyanolyan erdvel vonatkozzon az Onkormanyzatra es ugyanolyan erdvel az iigyfelre, es 
ebben van egy jogi vita, azt a jogaszoktol szeretnem megkerdezni, hogy az ebben az esetben 
mit okoz, tehat, hogy nekem egy fontos a sajat gondolkodasom szempontjabol, mint 
onkormanyzati kepviselonek es bizottsagi elnoknek, hogy Jdzsefvaros Onkormanyzata 
tehermentesuljon attol az iszonyat dsszegigenytdl amit egy ilyen ingatlanertekesites utani 
elhelyezesek ronak ra, es lehetoleg ezt egy masik penzugytechnikai modszerrel probaljuk 
megoldani, mint ahogyan azt eddig tettuk. Tehat az eloterjesztesnek ezen resze, ez 
kimondottan errol szol, es azt gondolom, hogyha a jogalkotasi szandekot mindannyian ertjiik, 
es megertik benne Onok is azt a jo szandekot, hogy itt errol beszeliink, akkor ez a vita 
valoszinuleg nem fog sokaig tartani, hanem egy kozos megoldason fogunk dolgozni a 
kovetkezo nehany percben. Es en nagyon bizom abban, hogy ezt meg fogjuk talalni, ha ez 
Onoknek nem elfogadhatd es kimondott jogi akadalya van Onok szerint, akkor azt pedig 
vizsgaljuk meg, hogy ez igy van-e, ha igy van, akkor modositsunk rajta. Egy a cel, ezt az 
altalam elmondott allapotot kellene tudnunk megteremteni, mert ez all a jdzsefvarosiak 
erdekeben, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Voros Tamas vagy Juharos kepviseld ur? Parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom szepen a lehetoseget! Ugye, itt amit a kepviselotarsam az elbbbi itt elmondott, 
Veres kepviselotarsam, bizottsagi elnok ur, ugye, nem tudtuk ezt a bizottsag elott 
megtargyalni, azzal a cellal, polgarmester umak is mondom, hogy ha leuritunk egy ingatlant, 
es abbol a vetelarbdl fmanszirozunk az ingatlant terheld kiadasokat, ezzel a konstrukcidval 
onmagaban semmi baj nincsen, tehat nincsen elvi problema evvel. A megoldassal viszont 
igen, mert nem latom, illetve nem latom a problemat, csak azt, hogy valamiert indokolatlanul 
kedvezo helyzetbe akarunk hozni egy befektetdt, aminek egyebkent az Onkormanyzat 
biztonsaga oldalarol nem latjuk a valddi indokait. De pillanat, pillanat! Ugye, csak, hogy 
ertsen mindenki: tehat, hogy eddig az tort ent, hogy leteszi az ajanlati biztositekot, ugye, 
palyazati szakasz. Ez odaig tart, hogy elbiraltuk. Ajanlati biztositek, hogyha nem o nyert, 
visszakapja. Igaz? Addig, addig helyes a helyzet, hogy nem ertekeles, hogy nem tudok vele 
mit kezdeni, mert addig az a penz, az valdjaban nem folyhat be a koltsegvetesbe, az egy 
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biztositek. Addig azt a biztositek kategoriaba kell ilyen ertelemben ertelmezni, kezelni. Itt 
onnantol van a kerdes, hogy megkototte a szerzodest. Hogyha megkoti a szerzodest, az 
biztosftja, hogy a palyazati biztositek, megkoti a partner, a befektetd megkoti a szerzodest, es 
utana miert engedem ki a foglald kotelmenek a, ennek semmi ertelme. Hat, a foglald 
ugyanugy, de ertem, csak mondom, ugyanugy beleszamit, ugyanugy beleszamit, mint a 
vetelareldleg a vetelarba. Ugye, foglaldt akkor, bocsanat, foglaldt akkor fizet, hogyha nem a 
teljes, ha nem a teljes vetelarat fizeti, viszont akkor az Onkormanyzatnak van egy automata, 
egy automatikus biztonsaga a tekintetben, hogy nalunk van a foglaldkent letett penz, es 
hogyha 6 kesobb maga, mar a szerzodeskotes utan kiszall a szerzodesbol, bocsanat, 
szerzodeskotest kovetden, ugye, mert a szerzodest biztosftja a foglald, ha folrugja a szerzodest 
es nem teljesit, peldaul nem fizeti ki a vetelarhatralekot, akkor az Onkormanyzat azt mondja, 
hogy akkor buktad a foglalddat, kisfiam, es itt marad nalunk. Most abban az esetben, amit 
Onbk itt most elmondtak, ebbol meg az kbvetkezik, hogy vissza is adorn, tehat nem eleg, 
hogy szerzodesszego magatartast kovet, hanem meg vissza is adorn neki foglalojat. Igaz? Hat, 
nem tudom nem visszaadnia foglalojat, mert ha nem kerem el tole a foglald jogcimen, a 
vetelarelolegrol ugy rendelkezik a polgari jog, hogy vissza kell adni. Tehat, hogyha azt nem, 
hogy ha ezt nem foglalonak hivjuk, hanem vetelamak, vetelareldlegnek, akkor az azt jelenti, 
hogy vissza kell adni. Tehat azt jelenti, hogy indokolatlanul elonyos helyzetbe akarunk hozni 
befektetot. Miert? Miert? Miert? Mert egyebkent a foglaldt, nem igaz az az allitas, hogy a 
foglaldt nem tudom penziigyileg folhasznalni, tehat azzal a cellal egyetertunk, hogy 
hasznaljuk fol a forrast a kikoltbztetesre, azzal viszont nem, hogy A-t, B-t vagy C-t 
indokolatlanul, indokolatlanul elonyos helyzetbe akarunk azaltal hozni, hogy megkoti a 
szerzodest, nem teljesit es pbnale nelkul, biztonsag nelkul, az Onkormanyzat biztonsaga 
nelkul kiengedjiik a szerzodest. Miert van erre szukseg? Hozza kell tegyem, majd dnmagaban 
szerettem volna 3 mondatot szdlni a versenyeztetesi szabalyzat rendszererol is, mert ugye, ez 
alapvetben ugy lett volna szerencses, hogy ha a 2 temat kiilon kezeljiik. Ugye, magat a 
palyazatokat, a palyaztatast, ugye, ahol eloszor hozunk egy... Pillanat, csak ez lenyegi kerdes! 
Tehat a versenyeljarasok a palyaztatast, ugye, alapvetden kulbnboznek. Ugye, a palyaztatas, 
mert ugye az van, hogy barki jelentkezik, a vegen biralunk, ugye? A verseny ezt, a klasszikus 
versenyeztetesnel pedig elbre rogzitjuk a felteteleket, es a gyoztes ajanlattevovel letre is jon a 
szerzodes. Itt most ossze van keverve mind a ketto, a versenyeztetesi szabalyzatot amugy 
egyebkent hatarozatban fogadj uk el, mig egyebkent a palyaztatast, itt tessek megnezni, tessek 
megnezni, ez fgy van, ami egyebkent nem baj, de ha palyazatrdl beszelunk, a palyazatnak a 
rendszerenek egyebkent a normativ elemeit nem baj, hogyha akar a vagyonrendeletbe tessziik. 
Egyebkent meg a versenyeztetesi szabalyzatot, csak mondom, a klasszikus versenyeztetes es a 
palyazat, ezek egymas mellett elnek. Ugyan a palyazatnal eldre meghatarozzuk a felteteleket, 
jelentkeznek, a vegen gyoztest hirdetiink, a gyoztessel kbtunk szerzodest. A versenyeztetesnel 
meg, ugye, van egy liciteljaras, a legjobb ajanlattevovel letre is jon (gong) a szerzodes, eldre 
hatarozva meg a felteteleket, tehat alap itt most... Alapkerdesnek meg mindig nem kaptunk 
valaszt, hogy ertem azt a celt, az a cel megvaldsul, miert hagyjuk ki a foglaldt?

Piko Andras
Koszonom! Nezek, ugy ertesultem, hogy Novaczki Eleonora szeretne tisztazni valamit, 
parancsoljon!
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Novaczki Eleonora
Igen, koszonom! Azt hiszem, megertettem az elmult idoszakot, hogy az Onkormanyzat a 
kiiiriteses ingatlanok eseteben nem adasveteli szerzodest kot tulajdonjog-fenntartassal, 
fiiggoben-tartassal, barmilyen egyeb kotelezettseggel, hanem adasveteli eloszerzodest kot. A 
vegleges szerzodes az csak a kiuritest kovetoen jon letre az elado es a vevo kozott, ezert van 
ez az athidalos idoszak. Es termeszetesen, ahogy mondtam korabban, a foglalonak a letetet, 
azt nem zarja ki ez a rendelkezes, sot, javasolni is fogjuk, hogy valamilyen merteku foglalo 
befolyjon az Onkormanyzathoz pont ennek a biztositasara, hogy az Onkormanyzat 
kotelezettsegei... (Juharos Robert mikrofon nelkiil beszel, nem ertheto) Igy van, igy van!

Piko Andras
Nem tudom, nem erzem Juharos kepviseld uron, hogy meggydzte volna mindaz, amit 
Novaczki Eleonora mondott. Ha jol ertem, akkor itt arrol van szo, hogy nem szerzodest, 
hanem eloszerzodest kotiink es foglalo is van.

Dr. Juharos Robert
Akkor megis csak, elnezest, es tenyleg itt az elokeszitessel vannak akkor ezek szerint a 
komoly felreertesek. Nekiink az tunt ki ebbol, hogy az tortenik, hogy van egy palyazati 
biztositek, leteszi, megkoti, akar az eloszerzodest, es onnantol kezdve nines biztonsagban az 
Onkormanyzat, barmikor folallhat a befektetd, oszt elmehet, es nincsen semmilyen 
biztositekunk, mert ugye, a foglalo biztositana, mondvan, hogy akkor mi meg koltunk ra. De 
kolthetiink ra, tehat ezzel semmi gond nines, hogy az Onkormanyzat kolt erre, de valamifele 
jogi biztositek, jogi garancia kell mar. Hat, hogy mondjam, hot komolytalan lenne, hogy az 
Onkormanyzat barkivel szerzodik anelkul, hogy az nincsen megfelelden biztositva, mint 
szerzodes. Nekem barmilyen mas, adhat bankgaranciat, barmit is, de az, hogy 
vetelareldlegnek tekintjiik, a vetelareldleget, ha megsziinik, ha ugy szunik meg a szerzodes, 
hogy teljesites elott szunik meg a szerzodes, vissza kell adni. Abban semmilyen garanciank 
nincsen. Tehat ilyet ne hagyjunk mar, ilyen lukat a rendszeriinkbe, kerem! Szerintem ez 
senkinek nem... Foloslegesen veti ra barkire a gyanu amyekat, teljesen folosleges ilyenen 
szorakozni. Zarjuk le a rendszert strict-re!

Piko Andras
Nezek arra a fertajra, hogy van-e ehhez valaszunk, mert hogyha jol ertem, csak magam 
szamara leforditom: megprdbaltunk egy likviditasi problemara megoldast talalni, itt 
egyszeruen errol van szo. Hamarabb, ezt szerintem nagyjabol ertjiik, es azert kellett 
megtalalnunk, mert szamviteli szabalyaink szerint sem a foglalo, sem mas nem alkalmas arra, 
hogy azokat elozoleg elkoltsiik, ugye? Es itt viszont, ha jol ertem Juharos kepviseld ur azt 
mondja, hogy viszont az eloleg, barmit is csinalunk, az akkor is vissza fog jami. Tehat 
magyaran egy olyan havaria eseteben, amikor a szerzodes nem teljesiil ido elott, akkor az, 
amit mar, igy van, amit elkoltottunk kihelyezesre, azt nekiink valahonnan eld kell majd 
teremteniink, merthogy vissza kell fizetnunk az eloleget. Jo, akkor a problemat ertsiik vagy 
ertsuk-e? Bocsanat, nem suk-siikoltem, hanem hogy probaltam felszolito modban, tehat hogy 
ertjiik a problemat. Valasz?
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Novaczki Eleonora
A jelenlegi rendszerben is az Onkormanyzat, ugye, finanszirozza a kiuritest. Amennyiben 
elall a szerzodestol barmelyik fel, ugye, a foglalo az jelenleg is biztositekot nyujt az 
Onkormanyzatnak, ha az Onkormanyzat all el, akkor ugye, annak a foglalonak az 
Onkormanyzatra van terhe. Amennyiben vetelar 1. reszlet folyik be, az egy eldleg, egy 
keszpenz eszkoz, amit mar az Onkormanyzat a vetelareloleggel fel tud hasznalni. Nem kell 
teljes egeszeben a kiuritest sajat forrasbol finanszirozni a mostani allapothoz kepest. Abban az 
esetben. ha megszunik valamiert a szerzodes, ez a finanszirozas, ez mindenkepp az 
Onkormanyzaton all most is, mert akkor benne van mar egy kiuritesi eljarasban, koltsegei 
merultek fel. Ugyanott tartunk igazabol, csak az elso reszlet eseteben nem kell az 
Onkormanyzatnak finansziroznia.

Piko Andras
Tehat magyaran igy se, igy is-ugyis vissza kell fizetnunk, hogyha nem teljesul a szerzodes, 
igy viszont tudunk olyan palyazatokat kiimi, amelyben, mert a foglalo merteke az nem olyan, 
amit fol tudnank hasznalni, meg hogyha lehetne is elozetes kikoltoztetes finanszirozasara, itt a 
vetelareldleg azt a merteku bevont penzeszkozt jelenti, amelyet ugyanugy, mint ahogy mas 
esetekben is vissza kellene fizetni, viszont kello nagysagu ahhoz, hogy el tudjuk inditani a 
kihelyezeseket.

Novaczki Eleonora
Ugye, a palyazati kiirasban teszunk javaslatot foglalo mertekere, azon feliil felhasznalhato 
vetelar elso reszletre. A foglalonak megvan a jogi statusza, a vetelar elso reszlet pedig az 
Onkormanyzatnal felmerul kiadaskent, akkor is hogyha 100%-ban az Onkormanyzat 
finanszirozza a kiuritest, es nem ker a vevotol semmilyen vetelar elso reszletet, csak rogton 
finanszirozni kell, mig hogyha a vetelar elso reszlet van, akkor ez az elso reszlet mar 
felhasznalhato. Nem kivanja az Onkormanyzattol, hogy 100%-ban sajat erobol finanszirozza 
meg a kiuritest. Ugye, a legjobb esetre szamolunk mindig, hogy az iigylet letrejon, es az 
Onkormanyzat akkor ebben az esetben nem 100%-ban sajat forrasbol biztositotta a kiuritest, 
hanem kiilso forrast is fel tudott hasznalni, mig hogyha nem jon letre a szerzodes az 
Onkormanyzatnal, abban az esetben is felmerul ez az dsszeg, ha 100%-ban sajat maga uritett 
ki, mert ugye, mar kiuritett, koltott az ingatlanra, ha pedig vissza kell fizetni ezt a penzt, akkor 
meg azt a penzt finanszirozza meg az dsszeg. Az mindenkepp az Onkormanyzatnal felmerul 
egy meghiusulo szerzodes eseteben.

Piko Andras
Vilagos, szamomra ez most vilagos, nem tudom, hogy a kepviseldknek is. Meg egy kerdest 
engedjenek meg! Nem veletlenul kerdeztem. Amennyiben a palyazatot eleve igy irja ki a 
tulajdonosi bizottsagon keresztul, nem tudom, hogy majd, akkor az, hogy egy leendo palyazo 
hogyan gondolkodik, hogyha neki nemcsak foglalot kell fizetnie, hanem vetelareldleget is, 
amely utana, hogyha meghiusul a szerzodes, akkor fene tudja, hogy hogyan, mikor, jogi vitak 
eseten, de visszajar. Maga ez a teny, hogy neki vetelareldleget is fizetnie kell, ez, hogy 
mondjam, biztosabba teszi-e azt, hogy ezek a havariakra ne kovetkezzenek be? Merthogy 
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nalam ugy tunik, vagy az en normal paraszti logikam szerint, itt nagyobb kockazatot vallal 
majd ezzel a vasarlo, hiszen neki akkor vetelarelbleget is fizetnie kell, nem? Bocsanat, 
meghallgatom.

Novaczki Eleonora
Hogyha megszunik egy szerzodes az Onkormanyzatnal, es az Onkormanyzat oldalarol szunik 
meg, foglalo tekinteteben, ugye, a ketszerese jar vissza a vevo reszere a foglalo bsszegenek, 
hogyha foglalo van. Vetelareldlegnel ugyanaz az osszeg. Inkabb azt mondanam, hogy az 
Onkormanyzatnak kisebb a kiadasa, hogy ha megszunik egy szerzodes, inert a foglalo 
merteke, ugye, egy alacsonyabb merteku.

Pik6 Andras
Vilagos, koszonom, pffou, jegyzb asszony! Probaljuk meg kilenditeni a holtpontrol a vitat, ha 
lehet!

dr. Sajtos Csilla
Igen, koszonom szepen! Eire tennek kiserletet. Azt kell, hogy mondjam, hogy Juharos 
kepviselb umak, ugye, polgarjogi szempontbol maximalisan, 1000%-osan igaza van, es 
mindez igaz, ha akar maganszemelyek kozott, akar jogi szemelyek kozott, akar vegyes 
szemelyek kozotti jogi aktusrol van szo. Ugyanakkor azt is latni kell, hogy az is egy 
jogszabaly, ami a kbnyvelest elbirja. Tehat a problema, az onnan adodik, hogy ugye, tuggo 
tetelkent kell kezelni. En azt gondolom, hogy itt azt kellene megvizsgalni, hogy az a gyakorlat 
jo-e, es abba az iranyba elmozdulni, nem szeretnek modosito inditvanyt tenni, de ha esetleg az 
eloterjeszto befogadja, hogy a 6. pont nelkul modositsa a Testiilet, mert szerintem itt most 
erre esely nines, hogy errol elmozdulunk, ugyanis az egesz szabalyzatot kellene. Viszont azt 
kellene megvizsgalni, hogy hogy tudjuk a szabalyzatunkat ugy valtoztatni, hogy ne tuggo 
tetelkent, tehat mondjuk nem elbszerzbdest kotiink, hanem szerzodest kbtiink, es egy 
adasveteli szerzodesben is igenis lehet a tulajdonjog bejegyzest majd a legutolso kbtelezettseg 
teljesiti, a vevo altali utolso kbtelezettseg teljesitese utanra. Ugye, letetbe kell helyezni a 
hozzajarulo nyilatkozatot, tehat hogy ezt meg kellene vizsgalni, es ugy alakitani a 
szabalyzatunkat, hogy a fuggb tetel ne legyen, tehat minel elbbb bevetelkent jelenjen meg, es 
akkor viszont maradhat, hogy minden esetben foglalot... (valaki a hatterben beszel, nem 
erthetd) Pontosan arra gondoltam, tehat a tulajdonjog fenntartassal tbrtenb adasvetel, amikor 
ugye, letetbe helyezzuk az atruhazashoz a nyilatkozatot, de ahhoz neki az bsszes szerzodesben 
vallalt valamennyi kbtelezettseget teljesiteni kell. Nyilvan ezert volt korabban a gyakorlat az 
elbszerzbdes, ez most csak feltetelezes reszemrbl, de ugy gondolom, hogy ezt vegleges 
adasveteli szerzodesben is meg lehet tenni, es ott viszont akkor mar lehet, hogy nem merul fel 
ez a szamviteli problema, amire nem tudok valaszt adni.

Piko Andras
Ha jbl ertem jegyzb asszony javaslatat, akkor azt javasolja, hogy az elottunk levo 
elbterjesztesbbl az inkriminalt pontot, a 6~ost vegyiik ki, fogadjuk el, mert az sziikseges, es a 
6. pont altal megoldani kivant problemarol pedig legyen egy a kbltsegvetessel egy idbben egy 
szakmai egyeztetes, illetve valamilyen megoldast hozzunk be. Nem tudom, az eloterjeszto be 
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tudja elfogadni. Gazdasagi vezetd asszony, parancsoljon!

Horich Szilvia
Rendben van, amit polgarmester ur mond. Ugye, mind a JGK-nak a gazdasagi vezetoje, mind 
pedig, hat, az en penzugyi-szamviteli vezetom megerositette, hogy valoban fgy van, es akkor 
be tudom hivatkozni a jogszabalyt vagy akar oda is tudom adni, mert jott, mert hoztak 
kinyomtatva, tehat ez az AHSZ 48 § (10) bekezdes h) pontjaban van. Odaviszem, jo? 
Mindjart odaadom vagy atkuldom. Tehat ez, hogy hogyan kell ezeket konyvelni. De 
hangsulyozom, hogy ez a szamviteli megitelese, a konyvelese. Nem volt semmi szin alatt 
celunk, hogy a foglalo kikeruljon ebbol a rendszerbol, tehat nem ez volt a, abszolut nem ez 
volt a cel. Az mellett. En azt gondolom, hogy egyebkent egy befektetbnek a komolysagat is 
jelenti, hogyha o meg ez mellett egy vetelar elso reszletet is vallal, a mi kockazatunkat viszont 
csokkenti, hiszen mi, ugye, belekezdiink azert egy nagyaranyu kiiiritesbe, kiadasba.

Pik6 Andras
Azt javaslom akkor, hogy akkor, hogy feloldhato, de nem ezen az iilesen fogjuk feloldani, 
hogy akkor a 6. pontot, ha befogadja az eloterjeszto, akkor a 6. pontot kivennenk, tehat az 
arrol folyo vitat most le is zarjuk. Elindul ebben egy szakmai egyeztetes, es erre talalunk majd 
egy megoldast, es akkor a tovabbi reszei az eloterjesztesnek a mostani napirendi vitanak a 
targya, e szerint fogunk majd rola akkor donteni. En akkor mennek sorba. Ugyrendi, Juharos 
Robert kepviselo ur!

Dr. Juharos Robert
Igen, illb tisztelettel, csak azt szeretnem, hogy tenyleg vizsgaljak azt meg, ugye, 
nyilvanvaloan itt egy olyan pont van, hogy az Onkormanyzat szerzodd tigyletkotesi, 
iigyletkotesei soran jogbiztonsag nelkiil nem viheto bele iigyletkotesbe. Es erre oda kell 
figyelni, nyilvan ajegyzd asszonynak a feladata elsosorban ez, de mindnyajan oda szeretnenk 
arra figyelni, hogy megfelelo biztonsag legyen. Erre nem csak a foglalo alkalmas, lehet az 
meghiusulasi kotber, lehet az tulajdonjog-fenntartas, rengeteg jogi eszkoz van ezekre, de 
butasagot ne csinaljunk, kerem, mert en ertem a celt, azt tamogatjuk is, azzal egyet is ertiink, 
hogy legyenek ilyen konstrukcidk, csak mondom, ezt jarjak kbrbe, vizsgaljak vegig, mert 
ennek, en most polgarmester umak is mondom, egyebkent nem biztos, hogy van ennek igy 
ertelme. Tehat lehet, hogy az egesz rendszert meg kene nezni, hogy mi az, ami palyazat, mi 
az, ami palyazat, palyazati rendszer, palyaztatasi rendszerunk hogyan nez ki, meg a 
versenyeztetes. A ketto nem ugyanaz, nem ugyanakkor hozza ddntest, es most egy kicsit 
osszecsuszott az egesz. Tehat itt rendszerszinten is baj van az egesszel, tehat nem ad 
megnyugtato megoldast az, hogy most egy pontrol majd kesobb fogunk megnyugtato valaszt 
adni, hogy hogyan legyen az Onkormanyzat jogi ertelemben is biztonsagban, hogyha az 
egeszet nem tekintjuk at.
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Piko Andras
Imadom, amikor eluralja Ont a konstruktivitas, es ezert nem is szolok egy szot se, hogy ez 
egy ugyrendi javaslat volt, illetve ugyrendi felszolalas, tehat kemem az ugyrendi javaslatot, 
inert mindazt, amit elmondott, azzal egyetertek.

Dr. Juharos Robert
Igen, az ugyrendi javaslat az volt, hogy ne, hogy vizsgaljak meg az osszes biztositeki 
lehetoseget, amely az Onkormanyzatot, es ne hozzanak olyan eloterjesztest, amiben nincsen 
biztositek.

Piko Andras
A vitajaban most nehezen tudom ertelmezni, de..

Dr. Juharos Robert
Hat, hogyha ezt most visszaadjuk a feladonak atdolgozasra, akkor vegyek vegig melle a 
szerzodest biztosito kbtelmek rendszerebol azt, amit ebbe be tudunk emelni. Nem olyan 
bonyolult.

Piko Andras
Lefordithatom ugy, hogy On azt javasolja, hogy vegyuk le az egeszet napirendrol?

Dr. Juharos Robert
Hat, szerintem annak lenne ertelme, (gong) mert akkor tudunk egy egeszet. Most ezt feldlem 
visszahozhatjuk a kovetkezo ulesre.

Piko Andras
Ugyrendi javaslatrol vita nelkiil szavazunk. Mindenki tudja, hogy mi az allaspontunk? Jo, 
oke, akkor szavazas kovetkezik az ugyrendi javaslatrol. Parancsoljon! Nem. 5 igen, 9 nem, 1 
tartozkodas. Ugyrendi javaslatrol egyszeru tobbseggel kell donteniink, ami azt jelenti, hogy az 
egyszeru tobbseg megvan, tehat magyaran megyunk tovabb azon a meneten, hogy a 6-os 
pontot...

dr. Sajtos Csilla
Nincsen meg.

Piko Andras
Tessek?

dr. Sajtos Csilla
Nincsen meg. Marad.

Piko Andras
Tessek? Bocsanat, nem, igen, tehat, hogy nincsen, forditva mondtam, tehat, hogy nines meg 
az ugyrendi javaslatnak a tbbbsege. Magyaran maradunk abban a gondolati konstrukeioban, 
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hogy a 6-os pont, egyenldre az be lett fogadva, annak az elhagyasa, es akkor a tovabbirol 
viszont lefolytatjuk a vitat es dontiink is.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
7/2022. (I. 20.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy nem fogadj a el Dr. 
Juharos Robert kepviselo iigyrendi inditvanyat az eloterjesztes napirendrol torteno 
levetelerol.

Pik6 Andras
Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Igen, bocsanat, nem fogunk hosszura nyujtani, mert alapvetden okafogyotta valt igy a 
hozzaszolasom, csak bennmaradt, nem lattam, nem ertek azzal egyet, hogy ezt darabonkent 
kene targyalgatni, hanem en is arra gondoltam, hogy ezt inkabb egysegbe, tehat egyseges 
szerkezetbe hozzuk vissza. Akkor csak egy ilyen gondolatmorzsat dobnek ehhez a 6. ponthoz 
meg hozza, hogy en ertem azt, amit Onok elmondtak, csak alapvetden nem ertek vele egyet, 
mert az dnmagaban nem megfeleld szerintem, hogy az Onkormanyzat szamara egy olyan 
helyzetet teremtiink, amikor egy bizonytalan eshetoseget, tehat a legjobbra kesztilunk, es 
bizunk abban, hogy mind a beruhazd, mind a piaci komyezet ebben a mederben teljesiti majd 
a szerzodest. Csakhogy en azt gondolom, hogy nekiink alapvetden inkabb arra kell kesziilni, 
hogy minel jobban bebiztositsuk magunkat, hiszen a kozpenzzel gazdalkodunk. Es ebben az 
esetben igenis azt gondolom, hogy egy 28 milliardos vagy 32 milliardos, attol fugg, hogy 
mikor nezziik eppen a foosszegu koltsegvetes mellett, az Onkormanyzatnak kell rendelkezni 
annyi likviditassal, hogy egy ilyen kiuritest meg tudjon finanszirozni annak erdekeben 
egyebkent, hogy a biztositek foglalokent bennmaradjon a rendszerben, es biztositsa ezt az 
egesz szerzodest. De ezt majd a kovetkezo alkalommal, amikor errol vitazzunk, akkor 
reszletesebben kifejtem, kbszdndm!

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! En ertem Veres kepviselo urnak a felveteset, es jo is lenne 
erre megoldast talalni. En most kbltsegvetesi szempontbol kozelitenem meg ezt a kerdest. A 
felvetett problemara ez nem adja meg koltsegvetes szempontjabol se a megnyugtato valaszt. 
Egyetertek kepviselotarsaimmal, hogy a foglaldnak a biztositasi jelleget meg kell orizni, es az 
Onkormanyzatnak minden leheto eszkozzel vedenie kell magat az iigyletben, tehat abban nem 
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seriilhet, de azzal, hogy most en itt egy, mondjuk egy 10% foglalb folotti reszt vetelarreszlette 
nyilvanitok deklaraltan, azzal eldallhat az a helyzet, hogy vegigmegy a szerzbdes, elindul a 
kiurites es a legvegen, mielott kifizetne a teljes ugyleti dijat a vasarlb, visszalep a 
szerzbdestbl, es akkor csak a foglalbt bukja el, de a vetelarreszt vissza kell fizetni. Azonban 
ezzel a javaslattal Onok a vetelarreszt elkbltik a kbltsegvetesbbl a kitiritesre, es nem lesz 
fedezet a vetelarresznek a visszafizetesere. Azert mondom, hogy ez kbltsegvetesi problema, 
amit en szeretnek jelezni, es nem oldja meg azt a gondot, ami egyebkent egy letezo problema, 
de a kbltsegvetesi elbiranyzatban hianyt fog jelezni. Ugyhogy, azt, bar, hat, most nem tudom, 
mennyire sikerult itt atvinni az uzenetet. En azt gondolom, hogy ebbbl a szempontbdl 
mindenfelekeppen at kene gondolni, ez nem lesz egy erdemi megoldasa a finanszirozasnak.

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Kbszbnbm szepen, polgarmester ur, a szbt! Azert vagyok meglepbdve, mert egy kumma szb 
javaslat el nem hangzott. Tehat azt mar ertjuk, hogy ez nem jo, meg ertem, hogy nem volt 
bizottsag, de ha On Covid-beteg lenne, vagy az On bizottsagaban ulnenek harman Covid- 
osok, es nem tudnanak kiallni egy bizottsag ulesre, akkor most csendben maradt volna. De 
inkabb legyen egyutterzb, es ertse meg, hogy azert maradt el a bizottsagi ules, mert a 3 
bizottsagi tagbbl 2 nagyon sulyos allapotban van, de akkor hagyjuk abba ezt, de akkor 
hagyjuk! De ne legyen mar ilyen meltatlan, tenyleg! (hdtterben beszed, nem erthetd) De miert 
nem lehet tisztessegesen meghallgatni? En meghallgattam tisztesseggel. Egy hangot nem 
szbltam.

Pik6 Andras
Bocsanat, arra kerem, Veres Gabomal van a szb, hallgassuk vegig!

Veres Gabor
Tenyleg van egy pont, amit mar en se birok! Tehat ez a tiszteletlenseg netovabbja, amikor 
hangosan kezd el kiabalni velem. Ez nem engem minbsit, inkabb csendben maradok, es 
elmondom higgadtan, amit szerettem volna. Azt gondolom, hogy az a pont, amikor 
beszelniink kell ilyen kerdesekrbl, az nem majbtt el, hanem hbnapokkal ezelbtt, hovatovabb 
evekkel ezelbtt. Egyebkent bizottsagi iileseken ez tbbbszbr is volt tema, de jellemzben azert 
hadd mondjam el, hogyha jbl emlekszem, akkor On pont nem tagja a tulajdonosi 
bizottsagnak. Ergo, ilyen szempontbbl nem is ertem a felveteset. Ha ezt mondjuk, Juharos 
kepviselbtbl kaptuk volna ezt a problemat, akkor meg tudnam erteni, mert O legalabb 
felhivott tegnap. Amit szeretnek mondani ezzel kapcsolatban, tehat van itt elottunk egy olyan 
elbterjesztes, ami egy komoly problemara talal egy valaszt, ami kbltsegvetesi problema, es ezt 
a problemat prbbaljuk meg megoldani. Ha erre Onbknek van egy epkezlab javaslatuk, azt 
jeleztem korabban is, azt nagyon szivesen vessziik. Az, hogy most itt huszonbtbdszbr is 
elmondjak, hogy ez miert nem jb, az meg mar nem mas, mint egy egyszeru es szerintem 
vegtelen meltatlan politikai jatszmanak a bevezetese, ami egyaltalan nem viszi elbre 
Jbzsefvarost. Tehat, ha barmilyen olyan javaslatuk van, ami azt megoldja, hogy ne az
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Onkormanyzatnak kelljen elofinansziroznia 50 lakas kiiiriteset, akkor azt gondolom, hogy itt 
mindannyian boldogan fogjuk fogadni ezt a javaslatot. Csak jdjjon, inert ha lett volna tegnap 
bizottsag, gondolom keszultek ra, hogy majd elmondjak tegnap. Na, ennyit errbl, kosz!

Piko Andras
Koszonom szepen, Vdrds Tamas frakciovezeto ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Nehez, nem tudom, hogy vajon mi indokolja, hogy Veres bizottsagi elnbk ur ilyen erzelmeket 
visz egy egyebkent borzasztdan szaraz vitaba. Tehat itt aztan politikai erveles, nem is tudom, 
hogy volt-e egyaltalan, barki bannit mondott volna. Inkabb, az pedig mar ne haragudjon, nem 
elvarhatd, hogy Onok hoznak egy nem jol vegiggondolt eloterjesztest, amit valoszinuleg On 
rendkivuli modon tamogat, kideriil, es itt nem a Fidesz frakcion belul, hanem az Onok vagy 
az Onkormanyzat munkatarsai szamara is, hogy azert alapvetoen ez nem egy jo megoldas, es 
utana On ezen megsertodik, es elkezd vadaskodni. En ebben nem is ertem, hogy mi az On 
indulatainak a targya. Azt gondolom, hogy ezek a megoldasok, amikrol beszeltUnk, ezek nem 
jok, es azert nem jok alapvetoen, mert nem az a kerdes, es ezt mondjuk alapvetoen ezekben a, 
nem az okozza a polemiat elso korben, hogy az eldleget vagy bocsanat a foglalot, azt 
szamviteli ertelemben lehet-e a kiiirites likviditasara hasznalni, hovatovabb Egry Attila 
kepviselo ur hozzaszdlasa ravilagitott arra, hogy igazabol teljesen mindegy, mert jelen 
helyzetben is, ebben a szabalyozas tekinteteben is, ugyanugy az Onkormanyzat biidzsejet 
terhelheti adott esetben a kiiirites, hiszen a vegen ugyanott fog tartani ez a helyzet. Ugyanugy 
eld tud allni akkor is, hogyha elfogadjuk ezt a modositast, es akkor is, hogyha nem. A 
problema itt abban all, hogy egesz egyszeriien arra a helyzetre, hogy van egy szamviteli 
problema, amit a gazdasagi vezetd asszony el is ismert, hogy azon a szemuvegen keresztiil 
neztek a, vagy a modositast azon a szemuvegen keresztiil vezettek vegig, de van egy jogi 
konzekvencia. Es az a kerdes, es azt kell merlegelnie, hogy ezt a fajta szamviteli, szerintem 
egyebkent szamviteli szempontbdl sem megoldast jelento modositast erdemes-e azon az aron 
elfogadnia az Onkormanyzatnak, hogy sulyos penzek, tehat nem tud igazabol biztositekot 
talalni a sajat maga altal megkotott szerzodesek betartasara, mert azert egeszen mas dolog ugy 
allni, hogy a biztositek, a foglalo, az az Onkormanyzatnal marad, es igy adott esetben 
vitatkozunk egy vasarloval arrol, hogy a szerzodeset teljesitette, es az milyen karokat okozott 
az Onkormanyzatnak vagy sem, vagy nines egy kanyija az Onkormanyzatnak a szamlajan. Es 
azert azt se felejtsuk el, es igazabol az a kerdesem polgannester ur fele, hogy egyaltalan, 
megha opcionalis is, ugyan mi ertelme van olyan szabalyozasnak egyaltalan teret engednie az 
Onkormanyzatnak a sajat szabalyozasaban, ami magaban hordozza a karokozasnak a 
lehetoseget? (gong) Mi ertelme van ennek? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom, Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
En is csak hasonlbkeppen akartam erre reagalni, hogy azert nincsen erre javaslat, mert 
igazabbl Onok generaltak egy problemat, amit probalunk elharitani. Tehat Onok generalnak 
egy olyan helyzetet, amit mit probalunk kivedeni, hiszen ez nem jo. Az a javaslat, hogy ezt ne 
tegyek bele, mert ennek semmi ertelme, csak es kizarolag karokat tud okozni, pozitiv 
hozadeka nincsen. Ugyhogy a javaslatunk az, hogy ne tegyek be ezt a javaslatot ebbe az 
elbterjesztesbe, mivel nem hoz erdemi elbrelepest, sot, nagyon komoly kockazatokat epit a 
palyazati rendszeriinkbe azon kereszttil egyebkent, hogy az Onkormanyzatnak, es ezt mar 
tbbbszdr elmondtuk itt, az Onkormanyzatnak olyan jellegu kbtelezettsegei keletkezhetnek 
beliil egy esetleges szerzodes nem teljesitese eseten, amelyekre nincsen biztositeka, es vissza 
kell egyebkent a mar befektetett penz mellett, ugye, ami a lakaskiiiritesekre vonatkozik, meg 
vissza is kell fizetni a vetelar formajaban kifizetett penzt. Tehat duplan lesz benne kockazat, 
mig, ha ez egyebkent foglalokent van benne, akkor ez a kockazat es annak a fedezete 
aranyban all egymassal, es az kioltja egymast, es igy az Onkormanyzatnak penzugyi hatranya 
nem szarmazik az iigyletbbl. Errol beszeliink, tehat a konkret konkret javaslat az, hogy ez ne 
keriiljbn bele, ilyen egyszeru a helyzet.

Piko Andras
Juharos kepviselb ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen, polgarmester umak mondanam, tehat hogyha, tehat en azt gondolom, hogyha az 
Onkormanyzat vagy barmely szereplb a kozbssegi szereplbk koztil, most megvarom, mert 
egyebkent fontos szerintem a polgarmester umak es jegyzd umak is, tehat olyan szerzodest 
kot az Onkormanyzat terhere, ami nincsen megfelelden biztositva, es a polgari jog szerinti 
biztositekoknak egyiket sem tartalmazza, az felveti a, valoszinuleg az ugyved kollega, aki itt 
szokott ulni, meg tudja ezt erbsiteni, azert ez a hanyag kezelesnek a tenyallasat is ki tudja 
meriteni. Tehat nem lehet olyan szerzodest kbtni, es az teljesen mindegy, hogy JGK teszi 
vagy az Onkormanyzat, ami nincsen biztositva. Onnantol kezdve, hogy visszaadtuk az ajanlati 
biztositekot, es csak elbleggel megy egy szerzodes elbre, az nines biztositva. Teljesen 
mindegy, hogy melyik biztositekot teszik bele, barmelyik is jo lehet, de olyan nincsen, hogy 
felhasznaljuk az elbleget, majd utana azt mondja, hogy hello, nem teljesitem a szerzodes 
veget, mert elfogyott a penzem vagy nincsen, es ennek nincsen semmifele anyagi 
konzekvenciaja, hanem az Onkormanyzat egyedul megszivja a sztorit. Tehat ilyen nincsen. Es 
nem ertem, hogy ez most miert ennyire fontos. Vissza akarunk adni valakinek valami foglalo 
cimen befizetett penz, vagy mer ennyire, hogy mondjon, vagy miert nem gondoljuk ezt 
rendesen vegig? Elmondtuk, hogy ertjuk a konstrukeiot, egyet is ertiink vele, tehat nem 
nagyon fogunk tudni mas megoldast talalni a „Szazas” hazainak rendbehozatalara, mint azt, 
hogy erre befektetbt keresiink, de annak nem az hattere, hogy, meg csak nem is 
jogszabalyban, hanem egy versenyeztetesi szabalyzatnak a hatarozati javaslatai kbze 
beteszunk valamit, ami alapjan semmire nem kbtelezi a befektetbt az ajanlata. Hat, azert az 
tbbb, mint, hogy mondjam, tehat azert azt erzik, hogy azert ez nagyon erbs. Ne csinaljanak 
ilyet, kerem! Tehat a fene se akar ilyen hiilyesegen vitatkozni. Alljanak meg a szerzbdeseink, 
legyenek vallalhatb szerzbdesei az Onkormanyzatnak, ne hozzanak minket ilyen buta 
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helyzetbe! Az alapcellal mindenki egyetertett, csak most azzal, hogy eroltetnek valamit, 
aminek nem lesz jo megoldasa, nines olyan onkormanyzati iigyved, aki ellenjegyezne egy 
ilyet, vagy egy olyan, remelem, hogy jegyzo se, aki azt mondana, hogy biztositek nelkul 
elenged egy szerzodest. Hat, ilyet a vilag nem latott.

Piko Andras
Szeretnek emlekeztetni arra, hogy akkor, amikor elkezdtuk a vitat, es megint nezek Kovacs 
Ottdra, aki az eloterjeszto, nem tudom, hogy kivan-e hozzaszolni. En tovabbra is azt latom 
megoldasnak, amire idaig mar jutottunk, hogy a 6-os pontot, es ebben egyetertiink, vegyiik ki, 
es e nelkul fogadjuk el, vagy e nelkul dontsiink, hatarozzunk az eloterjesztesrol! Elnok ur!

Kovacs Otto
Koszonom szepen! Megprobalom en is osszefoglalni a magam modjan. A foglalo szerepe, 
ugye, teljesen egyertelmu es vilagos mindenki szamara. Ez a mai altalanos joggyakorlat 
szerint, ismereteim szerint kbriilbelul a vetelar 10%-a, tehat hogyha ez egy, mondjuk ketszaz 
millios ingatlanrol beszeliink, ez egy elfogadott szam a keruleti ingatlanok ertekesiteseben, 
akkor ez 20.000.000 Ft. A mi javaslataink a tovabbiakban arra vonatkoznanak, hogy a 
20.000.000 Ft foglalo folott tegyen le X osszegu vetelarreszletet a... Nem, nines, a 
versenyszabalyzatban most nines benne ez a lehetoseg. Ez most lenne, most epiilne bele 
ebben a pillanatban, akkor... (hdtterben beszed, de nem erthetd) De hat, de miutan, de mas 
cimszdval mukodik azota. Tehat az elso vetelarreszlete az, amit a Szilviek kertek, ez onnantol 
kezdve szamunkra indifferens. Szerintem a befektetd szamara is az egyebkent, mert hogyha 
ugylettol elall, mondjuk d, akkor ma palyazati biztositottnak nevezett vagy a befizetett 
osszeget igy is-ugyis vissza kell kapnia. Kiveve a foglalot, de a foglalo intezmenyet senki 
nem kivanja elvonni, a foglalo intezmenye megmarad ebben a tortenetben, csak megbontjuk, 
csak megbontjuk, mert 10% folbtti foglalot mar a tisztessegtelen iizleti magatartas fogalma. 
Nem, hat, nem illik 50% foglalot kemi. Jo, hat, az en ismereteim a 10% kbriil vannak, es en 
ugy tudom, hogy, most meg is neztem az Intemeten direkt itt a vita kozben, hogy ez 
altalanosan elfogadott iigyvedi gyakorlat. Tehat en tovabbra is azt gondolom, hogyha a 
Kepviselb-testiilet ugy, ahogy van, vissza kivanja vonatni a 6-os pontot, akkor nyilvanvaloan 
el fogom fogadni, de nem hogy kart nem okozunk, vagy nem hogy eldnybe nem hozunk 
senkit sem, hanem pont ellenkezoleg tortenik a dolog. A palyazati kiiras alkalmaval, amikor a 
javaslatainkat megtessziik, es akkor azt mondjuk, hogy ennyi foglalo, ennyi vetelarreszlet, 
azzal biztositjuk a koltsegvetesnek azt a beveteli oldalat, ami ma lekonyvelheto modon nines 
biztositva.

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Hallgattam itt a Veres kepviseld ur kirohanasat, de nekem 
egy szakmai kerdesem lenne: hogy megis mi indokolja azt, hogy ezt most siirgosseggel 
elfogadjuk anelkul, hogy a szakmai bizottsag megtargyalja, amikor van egy mukbdesi rendje 
a Testiiletnek es a bizottsagoknak, ami kifejezetten azt taglalja, hogy mi az, amit be kell vinni 
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szakbizottsagra, es elotte meg le kell egyeztetni? En ennek nem latom a surgosseget. En 
megertem azt, hogy betegseg miatt nem tudott tegnap osszeiilni a bizottsag, semmi gond, lesz 
meg Testulet a kovetkezd honapban vagy valamikor. Addigra talan a bizottsag is ossze tud 
ulni, meg tudja targyalni. Ezt a tipusu, tisztan szakmai vitat, hiaba mondja fennhangon Veres 
kepviseld, hogy politizalunk, egy politikai felhang nines benne. Jogi es koltsegvetesi 
kerdeseket probalunk megerteni, tipikusan bizottsagi szinten kene ezt megtargyalni, az On 
bizottsagaban. On most ezt meg akarja uszni, es erobol le akarja nyomni ezt az eloterjesztest, 
ami sajnos ugy latszik, hogy azert nem egyertelmu, sok sebbol verzik. A masik kerdes pedig, 
ami most itt elhangzott: a 10% foglalo nem fogja vedeni az Onkormanyzatot abban az 
esetben, hogyha rengeteg kiuritesi koltsege meriil fol, mert akkor azt a koltseget ugyanugy 
majd a koltsegvetesbol ki kell fizetni. Hat, a korabban az ajanlati biztositek, az egy magasabb 
szazalek volt, az egy... Mekkora volt az ajanlati biztositek? 30-40%-ot tesz be ajanlati 
biztositek. Es, ha ajanlati biztositekkent van nyilvantartva, akkor az ugylet vegeig ajanlati 
biztositekkent all, es garantalja a vevo, hogyha visszalep, akkor elvesziti a biztositekot. Ugye, 
itt most tennek kiilonbseget, ha nines kiurites az iigyletben, akkor ennek nines relevanciaja, de 
ha kozben valahonnan erre ra kell kolteni, akkor ott viszont koltsegvetesi szempontbdl bizony 
hiany keletkezhet. En azt gondolom, hogy ezt erdemes lenne atgondolni. Nem latom ezt olyan 
siirgosnek, van ennek problemaja, de azert egy dologra hadd hivjam meg fol a figyelmet: 
2021-ben Onbk masfel milliard forint vagyont ertekesitettek. Hol van akkor az a masfel 
milliard forint, amibol nem lehet megeldlegezni egy 100 millios kiuritest. Ezt a kerdeskort 
tegyiik mar tisztaba ennel a napirend targyalasanal, hogy abbol a masfel milliardbol miert 
nem lehet keresztbe finanszirozni, mondjuk, egy ugyletet, es akkor a Veres kepviseld ur altal 
hon ahitott ertekesitesek elindithatoak.

Piko Andras
Juharos kepviseld ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen, tenyleg kar volt kisporolni itt a vitat. En mivel Ottot viszonylag regbta ismerem, tudom, 
hogy azert minden tole telhetot megtett eddig is, es el is fog kdvetden az Onkormanyzati 
vagyon vedelme erdekeben. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt az eldterjesztes meg az 
oaltala elmondottak kozott volt nemi diszkrepancia, megpedig az, hogy tehat mi itt ebbbl azt 
olvastuk, hogy a foglalo eltunik, lesz beldle, a foglalo helyebe belep az eloleg. Tehat az, hogy 
ez olyan, hogy foglalo es eloleg, olyan lehet, hat, persze. A foglalot, valoban a biroi gyakorlat 
azt mondja, hogy a tulzott merteku csokkentheti, altalaban a 20% folotti foglalot azt 
indokolatlannak szoktak tartani. Nyilvan ehhez per kell, hogy ez megallapitasra keriiljon, de 
egyebkent a bevett gyakorlat a forgalomban ez a 10% koriili foglalo. Ugye, ez arra sarkallja a 
vevot, hogy teljesitse a szerzodest. Lehet mas biztositekot is betenni. Egy dolog nem 
elfogadhato, hogyha biztositek nelkiil kotunk szerzodest, es ez az eloszerzodesre ugyanugy 
vonatkozik, mert az eloszerzodes meg a szerzodes kozott nagy kiilonbseg nines. Nyilvan, ha 
eloszerzodest kotunk, akkor a Felek arra vallalnak egymassal szemben kdtelezettseget, hogy 
kesobbi idopontban szerzodest fognak egymas kozott kotni, es a lenyeges felteteleket elore 
tisztazzuk, ugye. Egyebkent az eloszerzodes is ingatlan-nyilvantartasi bejegyzesre alkalmas 
modon is kesziilhet, ilyen ertelemben nincsen, tehat ertettem, amit a Nori mondott, de az ugy 
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nem all meg. Tehat itt tenyleg azt gondolom, hogy minden szempontot merlegelve dssze lehet 
ebbol hozni egy rendes rendszert, csak azt nem ertettuk, hogy mert gdrcsbltek most ebbe bele, 
es ahelyett, hogy megoldast keresnenk a problemara, megfeleld jogi megoldast talalnank ra, 
ahhoz kepest most mer ilyen siirgos ez most? Meg tudja valaki mondani, hogy most mer nem 
tudjuk ezt rendbe tenni?

Piko Andras
Veres Gabor kepviseld urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Veres Gabor
Kepviseld ur, itt nagyon sulyos szbvegertesi problema van, egyaltalan koncentracios 
szerintem. 30 perce azt mondtuk, hogy ezt a pontot kivessziik beldle es az osszes tobbirol 
dontiink. Ehhez kepest 30 perce azon lovagolnak, hogy ebben a pontban mi van. Egyebkent 
kozosen ertelmezziik, de ertelmezziik kdzdsen a 6-os pontot, amire azt mondta, hogy ebbol az 
deriil ki, hogy a foglalo kikeriil. Az a 6-os pont, hogy a 24, ugye, a nyertes palyazo altal 
befizetett biztositek elidegenitese eseten a foglalo vagy vetelareldleg vagy, es itt van egy 
beillesztes, vetelar elso reszlet osszegebe hasznositas eseten az ovadek osszegebe szamit be. 
Hogy lehet ebbol azt ertelmezni, hogy ettol a pillanattol kezdve nem lesz peldaul, mondjuk, 
foglalo? De nem, de nem vagy, itt az van, hogy ez egy plusz lehetoseggel egesziil ki, ezzel a 
plusz lehetoseggel. En vegteleniil tisztelem Ont kepviseld ur civilben, egesz joban vagyunk, 
de amit itt megengednek maguknak, az tenyleg dbbbenet. Kiilonosen Voros Tamas kepviseld 
ur, akit tenyleg gusztustalan modon forgatja ki az ember szavait, ma mar nem eldszdr, mert 
azzal kezdte, hogy Eross alpolgarmester ur szavait forgatta ki, es adott a szajaba olyasmit, 
amit soha az eletben nem mondott. Ezt rendszeresen sajnos ezt megteszi, de a jegyzokonyv 
kedveert szeretnem mondani, hogy abbol, amit az imenti felszdlalasaban mondott, egy szd 
nem igaz, egy szo, egyszer sem mondtam hasonlot sem, mint amit itten a szamba probalt adni. 
Szoval, a javaslat az az volt, hogy itt a 6-os pontot vegyiik ki ebbol a tortenetbol, es majd 
megbeszeljiik. Azert allitom, hogy politizalnak, mert ha nem politizalnanak, akkor ezt egy az 
egyben elfogadtak volna, es megbeszeltiik volna bizottsagi iilesen. Ezzel szemben itt Onok 
probalnak valami olyasmi hangulatot generalni ebbol az egy nyomorult eloterjesztesbol, 
minthogyha ezen mulna az Onkormanyzat sorsa, mikozben valdban egy szakmai kerdesrbl 
beszelunk. Ezzel szemben megprdbalnak, itt most mar szemelyeskedesig elmentunk, mert 
kirohanasnak minositgetunk mindenfele hozzaszdlasokat. Tenyleg Onbknel lejjebb ilyen 
szempontbol nem nagyon lehet menni. Tehat errbl az oldalrol meg senki nem minositette 
Onoket semmilyen szinten, es nem is adott a szajukba semmit, amit nem mondtak, Onok meg 
ezt csinaljak rendszeresen, ilyen Fidesz tempo, amit nyomnak, csak ez most mar lassan kezd 
eleg lenni, kosz!

Piko Andras
Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!
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Radai Daniel
Mar a 6-os pontrol Veres kepvisel ur ertekezett, ugyhogy nem ismetelnem meg. Problemas 
reszek kikerulhetnek gond nelkul. Itt most Egry kepviselo ur kinyitott egy, bar politikainak 
nem nevezte, es en sem tekintem partpolitikainak, nevezziik kozpolitikai kerdesnek, 
kozugyekkel valo kerdest. A JGK-s bontasi lista, ami regota kering az Onkormanyzatnal, sok- 
sok, 42 bontando epulet szerepeL Azt tegyuk hozza, hogy neha meghaligatjuk a mediaban is, 
hogy hogyan keriiltek le ingatlanok enol a bontasi listarol, meg hogyan nem. En nem tudok 
olyanrol, hogy barmikor valaha barki mondott volna olyat, hogy egy epulet, amit a JGK 
bontasra javasolt, azt egy zart ajtok mogott barmilyen mas testulet levette volna errbl a 
listarol. De ez azt is jelenti, hogy nem 100.000.000 forintnyi elolegekrol kell beszelniink, meg 
kiuritesi kbltsegekrol, hanem sok 100.000.000 forintrdl. Egy picit tartok tole, hogy milliardos 
tetel felmerulhet kiuritesi kbltsegkent, tehat ezt azert osszessegeben kell rendezni az 
Onkormanyzatnak, es biztositania magat e tekintetben, kdszbnbm!

Piko Andras
Koszonom, jegyzo asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Azt gondolom, hogy itt tenyleg egy pici felreertes volt abbol a 
szempontbol, hogy mi alakul ki es mi volt eddig. Tehat szerintem az eldterjesztes arrol nem 
szol, hogy a foglalo teljesen eltunne, hanem a korabbi, mert hogyha megnezzuk itt a 
parhuzamos szovegezesben, tehat ami bemutatja a jelenlegi szabalyozast, meg a kovetkezot, 
tehat eddig is az volt a szoveg, hogy a nyertes palyazo altal befizetett biztositek elidegenites 
eseten a foglalo, vagy vetelareldleg osszegebe hasznositas eseten ovadek osszegebe szamit be. 
Ide keriil be egy plusz, meg egy, hogy elso reszlet osszegebe. Meg mindig fenntartom azt a 
velemenyemet, hogy azt kell megvizsgalni, ezt a pontot ma, mondjuk errol a pontrol ma nem 
dontve, hogy megoldas lehet-e a szamviteli problemara az, ha nem eloszerzodest, hanem 
vegleges adasveteli szerzodest kotiink, kihasznalva minden garancialis elemet, es ezt a 
szabalyozasban egyertelmusitjuk, mert a fogalmazas, mert jelenleg is ugyanez a fogalmazas, 
tehat lehet, hogy az nem egyertelmu, ugye, a vagy hasznalata helyett esetleg valami mast, 
maskent megfogalmazni. En ezt meg mindig fenntartom, ezt a velemenyemet.

Piko Andras
Ha jol latom a JGK reszerol lenne hozzaszolnivalo vagy, parancsoljon!

Kovacs Otto
A 6-os pont.

Piko Andras
A 6-os pontot mar ki is vettuk. Bocsanat, elnok ur! Igen.

Kovacs Otto
En is azt kemem, hogy a 6-os pontot most, ha lehet, ne targyaljuk, mert nagyon masak az 
ertelmezeseink ebben a tbrtenetben.
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Piko Andras
Jo, mivel befogadta, errol nem is kell majd kulon szavaznunk, ugyhogy ez szerint fogunk 
majd donteni. Ugyrendi javaslata van Egry Attila kepviseld umak, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom, polgarmester ur! Feltettem a kerdest, hogy a 2021-ben befolyt masfel milliardos 
vagyonhasznositasbol hova tunt a penz? Miert nem lehet azt, mint „finanszirozas” megjelblni, 
es akkor nem lenne semmi ertelme ennek a mostani napirendnek, egyreszrol, masreszrol azert 
senki nem gondolja komolyan, hogy egy milliardnyi bontasi feladatnak, arra a JGK-nak 
prompt van kapacitasa, de nagyon szivesen meghallgatom az igazgatosagi elnok ur, 
vezerigazgato ur, most hirtelen most nem is tudom, a JGK elso emberenek a valaszat, hogy 
most hirtelen egy 1 milliardnyi bontasi munkanak neki tud-e allni, koszonom!

Piko Andras
Nyilvan nagyon szivesen meghallgatna azt a valaszt, hogy hova lett masfel milliard forint. 
Vissza fogunk ra temi a koltsegvetesnel, ott reszletesen el is kell szamolnunk. Ugye, azt nem 
gondolta komolyan, hogy most itt Onnek tetelesen fel fogjuk sorolni, de egyebkent, hogyha 
ugy van, akkor elnek azzal a lehetoseggel, hogy 15 napon beliil irasban megkapja a valaszt. 
Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tanias
Szeretnem felhivni mindenkinek a figyelmet arra, csak az elozo decemberi testuleti ulesen 
beszelgettiink a kdltsegvetes anomaliairol es a rendelkezesre allo szabad forrasokrdl. Most 
nyilvan azert veszhelyzetben ezeket lehet hasznositani. En azt szeretnem mindannyiuktol 
kemi, es tenyleg ertetlentil allok az ilyenfajta hevulet elott egy netto szakkerdesben, hogy mi 
indokolja ezt a fajta, szinte mar, nem is tudom, szemelyes indulatokat, amiket general egy 
alapvetden egy terminus technikusnak az alkalmazasa. En azt kerem Onoktol, hogy azt 
gondoljak meg, hogy azert alapvetden ezeket a tipusu onkormanyzati szabalyozasokat, azert 
egy kontextusban erdemes elfogadni. Errol mar nagyon sokszor beszeltiink, hogy erdemes 
lenne ezeket ujragondolni, akar bizonyos eletszeru dolgokhoz igazitani. Ehhez kepest most 
azert kiderult, hogy a mostani mddositas egyik legsarkalatosabb pontja, az most fuggetleniil 
attol, hogy bizonytalanok Onok is benne, hogy megis mit irtak le, ettol fuggetleniil van benne 
meg egy problema, hogy a szakbizottsag nem targyalta. Es azt nem tudta egyetlenegy, akar 
elnok ur, akar mas elmondani, hogy ez az eloterjesztes adott esetben egy teljes egeszet alkotva 
mer nem tudja megjami a bizottsagot. Hat, ez elozo testuleteken azt hallgattuk, hogy a 
bizottsagok, azok milyen fontos szereplok. Ertem, hogy most voltak betegek. En nagyon, 
zardjelben jeleznem, es megertem a politikai szempontokat, de 3 ember kiesesetol a bizottsag 
meg tud mukodni, meg hatarozatkepes. Az egy mas kerdes, hogy nyilvan nem lennenek 
tobbsegben, de megertjiik ezeket a szempontokat, teljesen termeszetes, a bizottsag elmaradt. 
De hogy miert nem lehet peldaul a kovetkezo hetre bsszehivni, es akkor a kovetkezo 
testuleten errol donteni, ugy, hogy ezeket a kerdeseket letisztazzuk minden elemeben, 
megnezziik ezeket a vonatkozd problemakat, es visszahozzuk, adott esetben egy teljes 
konszenzussal, ezt a kerdest, en nem tudom megerteni, hogy mi korbacsol indulatokat. Es en 
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nagyon szeretnem hatarozottan felhivni mindannyiuk figyelmet arra, hogy a 
vagyongazdalkodas teren kifejezetten kellemetlen, amikor indulatos politikusokat lat a 
Tisztelt Valaszto. En ezt nem javaslom, ezeket az attitudoket es viselkedesformakat, 
kiilonosen vagyongazdalkodasi kerdesekben ervenyesiteni, inert ez egy nagyon-nagyon 
szakmai kerdes, raadasul borzasztoan sok penzrol dontunk, kozvetett mddon, amikor ezekrol 
a szabalyokrol. En azt szeretnem tovabbra is kemi Onoktol, hogy vonjak vissza ezt az 
eldterjesztest, es legyenek kedvesek egyben (gong) visszahozni. Semmit nem veszit vele az 
Onkormanyzat, ez igy tortenik csak...

Piko Andras
Jo, ez az utolso hozzaszdlasa Voros frakciovezetd urnak tartalmazott egy iigyrendi javaslatot, 
megpedig azt, hogy vonjuk vissza, vegyiik le a napirendrol. Eloszor errol, es vigyuk vissza a 
bizottsaghoz. Eloszor errol kell szavaznunk, vita nelkul. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy 
szavazzunk most! 5 igen, 9 nem, az iigyrendi javaslatot, es 1 tartozkodas, elutasitottuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
8/2022. (I. 20.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el 
Voros Tamas kepviseld iigyrendi inditvanyat az eldterjesztes napirendrol torteno levetelerdl. 
es bizottsagi ulesen torteno megtargyaldsdt kovetoen ujra napirendre vetelerol.

Piko Andras
Most az eldterjeszto altal befogadott mddositassal szavazunk a hatarozati javaslatrol, ami 
tehat azt jelenti, hogy mindenki szamara vilagos legyen, hogy a 6-os pont nincsen benne a 
szavazasra bocsatott napirendi javaslatban. Kerem, hogy szavazzunk most! 10 igen, 5 nem, 
megallapitom, hogy a hatarozati javaslatot elfogadtuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
9/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szold 45/2019. (02. 21.) szamu 

hatarozatanak mddositasarol

(10 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy
1.) modositja az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 

tulajdonjoganak atruhazasra vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02.
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21.) szamu hatarozatat es az azzal elfbgadott Versenyeztetesi szabalyzatat az eldterjesztes 
1. szamu mellekleteben foglaltaknak megfelelden, a Versenyeztetesi Szabalyzat 24. 
pontjara vonatkozo 6. modositasi pont kivetelevel;

2 .) az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasra vonatkozo versenyeztetes szabalyairdl szdlo, a Kepviselo-testulet 45/2019. 
(02. 21.) szamu hatarozataval elfogadott Versenyeztetesi szabalyzatot az eldterjesztes 2. 
szamu mellekleteben foglaltaknak megfelelden egyseges szerkezetbe foglalja;

3 .) a jelen hatarozattal mddositott Versenyeztetesi szabalyzatot a 2022. januar 20. napjat 
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban kell alkalmazni azzal, hogy a 
mddositott 36. es 38. a) pontjat a folyamatban levo versenyeztetesi eljarasokban is 
alkalmazni kell.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 21.

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Piko Andras
13 ora 30 perc van, egy ora ebedsziinetet rendelek el, mindenkinek jo etvagyat kivanok!

EBEDSZUNET 13:30-14:45

Napirend 6. pontja
Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjesztb: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
/X 6. napirendi pont targyalasanal tartunk „Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg 
egyetlen hazban” palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara”. Decemberben mar jart 
nalunk ez az eldterjesztes. Az ott kert, illetve javasolt mddositasokkal hoztuk vissza. Az 
eloterjeszto alpolgarmester asszony, az Onkormanyzat anol van szo, hogy konzorciumban 
„Az utcarol lakasba” es a „NANE” egyesiiletekkel, valamint a Periferia Kbzpolitikai 
Kutatokozponttal palyazna egy francia alaphoz. A palyazat sikeressege eseten az 
Onkormanyzat egyszerre nyeme egy felujitott, hosszu tavon uzemeltetett ingatlant es egy 
innovativ lakhatasi mintaprojektet. Az eloterjesztest a bizottsagok, a kulturalis es szocialis, 
megtargyaltak. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az alpolgarmester asszonyt, hogy 
van-e... Nem kivan szobeli kiegeszitessel elni. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e 
kerdesuk. Voros Tamas frakciovezeto ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Szamos kerdesiink van, igen, es azt majd kifejtjiik. Azert ez alapjaiban 
nem eltero az egy honappal ezelott megismert eloterjeszteshez kepest. Az elso kerdesem, 
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hogy szoba kerult a multkor, hogy uj ertekbecsles elkeszitese sziikseges. En ezt nem latom az 
eldterjesztesben csatolva. E nelkiil pedig alapvetden lehetetleniil el ennek a kerdesnek a 
targyalasa. Tehat ez egyreszt ez nonszensz. Nincsen ertekbecsles, nem tudjuk mennyit er az 
ingatlan. A masik kerdesem az tovabbra is, a multkor is egy ilyen kicsit dodonai valaszt 
kaptam, hatha most van valami racionalis magyarazatuk ra, hogy ugyan milyen indokbol es 
mi az a motivacio, ami miatt ezek a civil szervezetek keriilnek bevonasra ebbe a projektre, 
projektbe, (gong) milyen modon lehetnek ok a .... Jelen eldterjesztes szerint berldkijelolesi 
jogot kapnak egy esetlegesen pozitiv palyazat eseten, es szeretnem azt is megkerdezni, hogy 
milyen, mi a helyzet akkor, hogyha a palyazatnak az dsszeg, ha jol latom ketszazvalahany 
millio forintos fejlesztest celozna maga a palyazat. De hat ugye ez csak egy terv. Mi van 
akkor, hogyha mondjuk ennel alacsonyabb osszegu palyazat,egyreszt ez elegseges-e a tervek 
vegrehajtasara? Masreszrol mi van akkor, hogyha alacsonyabb ez az dsszeg, amit 
megnyeriink, akkor ki fogja potolni? Es van egy 3. vagy 4. kerdeskornel kerdesem van, ujabb 
kerdeskorben, ami szerinte sokkal sulyosabb az pedig a konzorcium lete vagy nemlete. 
Letezik-e olyan konzorcium jelen pillanatban, letezik-e ilyen konzorciumi szerzodes? En nem 
emlekszem ra, de hatha letezik, ami alapjan az Onkormanyzat elkotelezodhet (gong) ebben a 
kerdesben, tehat tud indulni? Mert hogyha nem, koszonom, mert hogyha nincsen ilyen, es 
jelen pillanatban milyen alapon indulunk el egy palyazaton, vallalunk kotelezettseget 
konzorciumi szerzodes nelkul? Ami ugye tisztazza, hogy a feleknek milyen kotelezettsegei 
vannak, milyen anyagi vonzata van szamukra es kinek mi a feleldssege es feladata a projekt 
kiilonbozo adott esetben kudarca vagy sikere stb. soran. Tehat hoi vannak, milyen alapon 
vannak ezek a szervezetek kijelolve? Mert ha ez nines megalapozva, akkor jelen pillanatban 
szinten nem tudunk donteni. Koszonom szepen! Varom a valaszokat.

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Egyfelol nem derui ki szamomra az idohorizont az eloterjesztesbol, 
hogy mikor adjak be a palyazatot, mikor, tehat nem latszik a semmilyen, semmilyen idovonal, 
hogy mikor mi fog tortenni. Ebben most csak itt beledurrantjuk igy a levegobe, majd 
valamikor lesz. Igy lesz, ugy lesz. Szeretnem megkerdezni, hogy hogyan viszonyul ez a 
szandeknyilatkozatunk, mert ugye ezt nem nevezziik dontesnek, ha en jol szurtem ki az 
eldterjesztesnek a szovegebol, hanem a dontes, majd akkor lesz, amikor a palyazaton pozitiv 
elbiralast nyer ez a Konzorcium, es ott a szerzodest meg kell kotni. Vizsgalta-e az 
Onkormanyzat egyebkent, hogy a palyazat nyertessege eseten van-e barmilyen kotelem arra 
vonatkozoan, hogyha a szerzodes nem kerul megkdtesre? Szeretnem megkerdezni, hogy 
milyen viszonyban van ez a szandeknyilatkozat a (gong) 2021 marciusaban...

Piko Andras
Parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! 2021 marciusaban veszelyhelyzet alatt meghozott polgarmesteri hatarozattal, 
amelyben ugye az iskola, az ovodak korzeteivel kapcsolatban szuletett dontes es szo szerint 
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fgy szerepel benne, hogy az indokolatlanul bezart Jazmin Utcai Ovoda epuletebe koltozne at 
egy ovodai csoport, vagy egy tobb, tobb tagovoda, vagy tagovodanak a kiscsoportjai, es ez 
hogyan viszonyul egymashoz, tehat nem okoz-e valamilyen koherencia zavart ez a dontes 
vegrehajthatosaga es a szandeknyilatkozat kozott? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! A kerdesem, a tovabbi kerdesem az arra vonatkozott volna, hogy a 
jelen allapot szerint abban az esetben, hogyha ez a szandeknyilatkozat egesz egyszeruen 
elegseges-e ahhoz, hogy az Onkormanyzat egy palyazaton el tudjon indulni? Elegseges-e 
ahhoz, kulon, de ujabb dontes nelkul lehetseges-e elindulni egy palyazaton konzorciumi 
szerzodes nelkul vagy szerzodesterv nelkul, hogy megallapodjunk abban, hogy kinek mi a 
felelossege? Es jelen dontesiinknek milyen gyakorlati kovetkezmenyei vannak? Ha vannak. 
Mert ha nincsenek, akkor mirol beszeliink? Ha vannak, pedig azok micsodak? Mit varnak 
ettol az eldterjesztestol? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi kerdesek? Amennyiben nincsenek, lezarom a kerdeseket, es 
megadom a valaszadasra a szot alpolgarmester asszonynak, parancsoljon!

Szili-Darok Hdiko
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Mint ahogy mult alkalommal is elmondtam, ez 
nem egy palyazat, egy otletpalyazatrdl van szo. A francia palyazati struktura ugy nez ki, hogy 
eloszor be kell csekkolnunk egy otlettel. Ezt latjak itt, ezt lattak multkor is. Es azokat a 
kerdeseket, amiket felvetettek, azokat a jogaszaink beepitettek az anyagba. Nem egy palyazat, 
egy dtletpalyazat. Ez nem kivanja meg azt, hogy konzorcium legyen mogotte. Ez azt jelenti, 
hogy ezek a szervezetek szeretnenek erre az dtletre osszeallni. Amennyiben ugy gondolja a 
francia palyaztato bizottsag, hogy ez az otlet er annyit szamukra, abban az utban van, amit ok 
szeretnenek folepiteni Europaban, akkor igent mond es akkor kell elkesziteni a palyazatot. 
Akkor mar elkepzelhetd, hogy szorosabbra kell fuzni a viszonyt, a palyazat kiirasanak 
megfelelden kell eljarnunk es benyujtani a palyazatot. Ez most, es amit lattak mult 
alkalommal, nem a palyazat, hanem egy dtletpalyazat. Ketlepcsos a francia palyaztatasi 
rendszer. Mi itt most azt jelezzuk, hogy van egy ilyen dtletunk: kivancsiak vagytok ra? Ha 
igen, akkor megirjuk. Ha nem, akkor nem irjuk meg. Egy palyazat tobb 100 oldal. Egy 
palyazat sokkal nagyobb eldkeszitest igenyel, legalabb egy feleves munkat igenyel. Ez per 
pillanat az, hogy szeretnenk civil szervezetekkel egyiitt egy ilyen konstrukcioban 
gondolkodni.

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem tudom, hogy van-e valaki masnak. Tessek? Parancsoljon!
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Voros Tanias
De tehat akkor kotelezo volt? Vagy kell errol donteni? Egy dtletpalyazat, aminek nincsen jogi 
kotelme, majd ez alapjan majd kiimak egyszer egy palyazatot, amirol majd valdban donteni 
kell, akkor most ez az Onkormanyzatnal mit keres? Raadasul egy btletpalyazatba miert kell 
megjelolni a partnereket, konkret partnereket, konkret idopontokkal, konkret kotelmekkel?

Piko Andras
Szandeknyilatkozatrol van szo egyebkent! (a hdtterben beszed, nem ertheto) Igy van, es ezert, 
a szandeknyilatkozat az arrol szol, hogy reszt kivanunk venni ebben a versengesben, ahol el 
fogjak biralni majd, es utana (a hdtterben beszed, nem ertheto) Tessek? Ez egy 
szandeknyilatkozat, hogy indulni akarunk ezen a palyazaton. De mivel a francia palyazati 
rendszerben ehhez nem kellenek azok a garanciak, feltetelek, csak be kell csekkolnunk, be 
kell jelentkeznunk, ezert meg tudjuk vami, akar a konzorcium megadasaval. Ezert van, 
hogyha elolvassak a 3. hatarozati, tehat a hatarozati javaslat 3. pontjat. Ebbol kovetkezik, 
hogy a penziigyi kotelezettsegvallalasra, az ingatlan hasznalatba adasanak modjarol, a hosszu 
tavu egyuttmukodes reszleteinek szabalyairol, a konzorciumi megallapodas felteteleirol, es 
megkotesere, valamint az esetlegesen szukseges jogalkotasi feltetelek megteremteserol csak a 
palyazat kiiro dontesenek ismereteben rendelkezik. Magyaran, hogy befogadnak-e bennunket, 
elfogadjak-e a szandeknyilatkozatunkat. Akkor fogunk mindezekkel visszatemi. Ez a valasz 
arra is, hogy amennyiben kevesebb penz, vagy minimalis penz kovetkezik, vagy jon ebbol a 
palyazatbol az Onkormanyzat fele es az ellehetetleniti a palyaztatast, akkor az is egy dontesi 
pont, hogy igy ezzel a feltetellel is akar-e ebben a projektben reszt venni az Onkormanyzat. 
Az, hogy miert ezekkel a civil szervezetekkel? Ezek a civil szervezetek egy ilyen palyazat 
szamara egyebkent a legjobb, es legmegfelelobb garanciaval rendelkezd, tapasztalattal 
rendelkezd civil szervezetek. Akar az Utcarol Lakasba Egyesulet, akar a bantalmazott nok 
vedelme teriileten a NANE Egyesulet mind olyan elismert civil szervezet, amelynek a, hogy 
mondjam, bevonasa, illetve amellyel valo tarsulas noveli a palyazat esetleges indulasanak a 
sikeret es eselyeit.
Koszonom szepen, a napirend vitajat megnyitom es... (a hdterben Vords Tamas beszel, nem 
ertheto) Mire? Mivel meg nem dontiink magarol az ingatlanrol, ezt szinten akkor kell majd.

Vords Tanias
Tehat akkor az volt a kerdesem, hogy keszult-e ertekbecsles.

Piko Andras
Nem!

Voros Tanias
Akkor nem tudjuk-e ennek az ingatlannak? Nem tudjuk. A masik kerdesem az volt, hogy van- 
e jogi kotoereje ennek? Hogyha valamilyen formaban az Onkormanyzat ugy dont, hogy nem 
indul a palyazaton, nem ezekkel a partnerekkel indul a palyazaton, barmilyen formaban elter 
az itt leirtaktol, tehat hogy, es a masik, amire szinten varom a valaszt, hogy mit varnak ettol? 
Hogy ezt most benyujtja az Onkormanyzat, nem fog tortenni semmi. Kiimak egy palyazatot, 
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vagy nem. Ahhoz meg miert kell onkormanyzati dontes? Jegyzd asszonyt kerdezem. hogy ez 
miert onkormanyzati? Miert dontunk errol egyebkent? Tehat ha ez egy otlet, amit barki 
beadhat, akkor miert kell az Onkormanyzatnak ebben partnerekkel egyiitt viszonylag egzakt 
dolgokkal elkotelezddni? Van ilyen kotelmiink? Vagy?

Piko Andras
Nem!

Voros Tamas
Mibdl fakad? Koszonom!

Piko Andras
Nincsen. Megprobalom meg explicitebben megfogalmazni. 2 reszbol all ez a palyazat: 
Bekoszoniink az eloszobaba, azt mondjuk, hogy ezt szeretnenk csinalni. Van egy 
szandeknyilatkozatunk, es amennyiben azt mondjak, hogy igen, Jozsefvaros kozepen egy 
bantalmazott nok szamara letrehozott szocialis intezmeny, alberlet haz az egy tamogathato 
projekt, akkor ennek a pozitiv visszajelzesnek a tudataban ertekbecslestol kezdve minden 
olyan dontest meg kell hoznunk nyilvanvaldan, ami aztan utana a palyazatban fog majd 
perfektualodni. Nem tudok mast mondani. Itt ez most tulajdonkeppen az eloszobarol szol. Az 
pedig, hogy a szandekunkat miert jelentjuk be? Az reszben osszefuggesben van azzal is, amit 
ideztek, a 2021. marciusi dontes: az Onkormanyzat szamara ennek az ovodanak, amely 
eveken keresztiil, bar fel volt ujitva, tiresen allt, a felujitasa most a becsles szerint koriilbeliil 
negyszeresebe keriil, mint amennyit erre egyebkent a koltsegvetesben beallitottunk. Ezert 
aztan nem tudjuk ezt a projektet, igy ebben a formaban tovabbvinni. Magyaran, ennek az 
epiiletnek a hasznositasa idoszeruve valt mar csak azert is, mert a megkotott felujitasi, europai 
unios felujitasi szerzodes elszamolasa kapcsan csak abban az esetben nem koti az 
Onkormanyzatot az elnyert palyazati penznek a visszafizetese, amennyiben egy uj funkciot 
tudunk talalni ennek az epiiletnek. Ez a palyazat erre is lehetoseget ad. Koszonom szepen! 
Napirend vitaja elott akkor ugyrendi javaslat Szilagyi Demeter kepviselo urtol, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Csak az volna a keresem, hogy meg az iddhorizontra vonatkozoan hadd kapjak 
valaszt, hogy mi az iddhorizont, amit latunk magunk elott? Illetve, hogy akkor azt, reszben 
akkor kaptam valaszt, de akkor az azt jelenti, hogy a Danko utcaval kapcsolatban meghozott, 
tehat a Danko utcai ovoda elkoltbzesevel kapcsolatban meghozott dontes, akkor ezzel 
felulirasra keriil? Ha akkor en ezt jol ertettem. Koszonom!

Piko Andras
Bocsanat, On csak a Jazmin utcarol kerdezett! (hatterben beszed, nem erthetd) Jo, akkor erre 
mindjart az alpolgarmester ur valaszol.

Borbas Gabriella
Es egyebkent a szandeknyilatkozatban ott van, hogy junius 30-ig tart.
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Piko Andras
Igy van, az idohorizontrol pedig azt tudjunk mondani, hogy a jelen nyilatkozatat, tehat hogy 
2022. junius 30-a az, ameddig valaszt kell kapjunk egyebkent arra, hogy a palyazatunk, illetve 
a szandeknyilatkozatunk az pozitiv elbiralasra kerult-e. Es akkor Eross alpolgarmester ur 
parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Akkor csak roviden kiegeszitve polgarmester urat: kepviseld urnak elmondanam, hogy igen, 
megneztilk. Felmerte egy szakerto es sajnos also hangon is felmilliard lenne a nagyon szigoru 
ovodai felteteleknek valo megfeleltetese es az ilyenfele felujitasa ennek az epiiletnek. Igy bar 
a Danko utcabol valo elkoltozes okai, tehat, amik akkor felmeriiltek annak az ovodanak az 
eseteben, tovabbra is fennallnak. Erre viszont egy masik megoldast kell talalnunk, mert ennek 
az epiiletnek a felmilliardos, vagy ki tudja milyen, ennel nagyobb koltsegigenyu felujitasa az 
nem fer bele a keretekbe. De a megoldast azt keressuk! Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Frakciovezetoi hozzaszolasok kovetkeznek. Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Elmaradt, jegyzd asszonyhoz inteztem egy kerdest. Elmaradt a valasz!

Piko Andras
Az pedig melyik lett volna?

Voros Tamas
(nem erthetd, nines bekapcsolva a mikrofon).. van olyan cegiink, projekteeg a Rev8,
ami kifejezetten arra, az az egyik feladata, hogy ezeket a palyazatokat felkutassa es hogy 
tanacsokat adjon. Mi ertelme van ennek, hogy errol dontiink? Hiszen es foleg meg egyszer 
mondom konkret megjeldlessel kiilonbozo szervezeteket. Tehat mi az indoka? Ez egy 
dtletpalyazat.

Piko Andras
En tudom, hogy ez most meg fogja lepni. De nyilvan alairhatnam en is. Igen, ez egy gesztus. 
Tudom, hogy nagyon furcsa. En azt gondolom, hogy ha az Onkormanyzat egyebkent, egy 
onkormanyzati epiilet eseteben egy ilyen uj funkeiot szeretne, ez nyilvanvaloan egyuttjar egy 
csomo minden massal, peldaul azzal, hogy partnereket tajekoztatnunk kell, a szomszedsagot 
tajekoztatnunk kell! Olyan partnereket kerestunk mar a szandeknyilatkozat elott is, akik 
esetleg ezt a programot tudjak tamogatni, es nagy brommel mondom, hogy nagy cegek allnak 
melle. En azt gondolom, hogy ez egy olyan gesztus, egy olyan, hogy mondjam, valoban 
gesztusnak tekinthetd lepes, amellyel komolysagot, kello komolysagot adunk ennek az 
iigynek. Koszonom szepen! Akkor most hanyadiknal tartunk? Mert probalom valtogatni a 
frakcio vezetojet. Szerintem kezdjuk ugy, hogy Voros Tamas! Parancsoljon!
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Vbros Tamas
Koszonom szepen! Igen, ezert is volt a kerdesem. Mert csodalkoztam volna, hogyha egy ilyen 
dontest polgarmester ur egyedul szeretne meghozni. Mar csak azert is, mert a kovetkezo 
alapvetd es fundamentalis problemak vannak az eldterjesztessel. Az egyik az, hogy az 
Onkormanyzat semmilyen dontest nem hozott ennek a funkcidvaltasarol. Raadasul itt is egy 
ilyen lehetseges funkcidvaltasrdl beszelnek. Magyarul nem tudjuk, hogy ezzel az ingatlannal, 
mi fog tortenni! A vagyongazdalkodasi tervtinkben levo kiilonbozo, szereplo szamok, amik 
azert minden evbe elfogadasra keriilnek, az nyilvanvaldan ezeket az mindenkeppen 
befolyasolja, hiszen ez az ingatlan kikeriil ebbol a portfoliobol. Nem igazan latjuk meg azt 
sem, hogy mi az onkormanyzati erdek abban, hogy van egy, itt azt hiszem, 330 millid korulire 
becsult ingatlan, erteku ingatlannak a hasznositasa, az az Onkormanyzat szamara ugye megis 
egy kiilso szereplo bevonasaval folyik tovabb. Ugye, itt berldkijelolesi jogrol beszeltink. Ezt 
sem igazan latjuk, hogy ennek mi lesz a, mi a tervezett cash-flow-ja. Ertem, hogy ez egy 
szandeknyilatkozat. Csak valaki irja mar le nekiink, hogy tehat, anelkiil donteni, akar csak 
ilyen, hat ilyen tul sok kotelem nelkill egy otletpalyazatrdl, hogy tudnank, hogy milyen erteku 
az ingatlan, az megiscsak furcsa. Nem? Tehat en azert az eletben ilyet nem lattam, hogy az 
Onkormanyzat ugy targyal egy ingatlan sorsardl, hogy nem tudja mennyi az erteke! Hat, en 
meg ilyet az eletben nem lattam! En a ultkor ezt elmondtam, azt hittem, hogy meg is 
fogadtak, en meg voltam rola gyozodve, ha mas nem, akkor most egy potkezbesitessel itt 
kiszomak nekiink egy friss ertekbecslest. De ez elmaradt! Nines ilyen ertekbecsles! Nem 
tudjuk, hogy mit jelent. Akkor, amikor arrdl beszelgetunk, most tenyleg tegyiik felre azt, hogy 
most kinek mi az allaspontja az Onkormanyzat biidzsejevel kapcsolatban, de vegyuk alapul, 
felteve nem megengedve, hogy az On egyik volt kollegajat idezzem, hogy az 
Onkormanyzatnak mondjuk anyagi problemai, likviditasi problemai lesznek, akkor biztosan 
jo dolog, hogy egy 330 millid forint erteku ingatlanhasznositasi jogarol lemond? Arrdl nem is 
beszelve, hogy soha egy percre nem mondta az Onkormanyzat, hogy barmilyen modon az a 
celja, hogy az onkormanyzati ingatlant, azt nem elidegenfti, nem lakasokat csinal beldle, 
hanem odaadja 3. fel szamara, barmilyen nemesnek leirt cel hasznositasara. Es arrdl sem 
kaptunk igazabol tajekoztatast, bar ez egy szep mondat, hogy ezek jo civil szervezetek. Van 
Magyarorszagon nem tudom 11 ezer civil szervezet, es biztos vagyok benne, hogy mind a nok 
el leni eroszak teren, mind a kiilonbozo szocialis kerdesek teren azert nem ez a 3 letezik. Tehat 
lehet, hogy van 4 is. De az is lehet, hogy 5. De nyilvan, viccet felre, sokkal tobb! Miert ezekre 
esett a valasztas? Ugy, hogy elvileg ez egy btletpalyazat! Miert nem mondjuk azt, hogy 
barkinek kinyitjuk ezt a palyazatot? Azt mondjuk, hogy barkivel megvalositjuk ezt! 
Palyazatot fogunk kiimi, ami az Onkormanyzat szamara egyreszt szakmai szempontrendszer 
szerint, masreszt anyagilag a legjobb, es utana ezek csatlakozhatnak. Hat, miert van sziikseg 
nekiink konkretan ezekre a civil szervezetekre? Erre sem kaptunk valaszt! Es az kiilonosen 
izgalmas kerdeseket vet fol, hogy junius 30. a hataridd. Meglepden gyorsan fognak dolgozni. 
ee az ingatlan, vagy az ingatlan hasznositasaval kapcsolatban az eldterjesztes az egyaltalan 
nem szdl szerintem a legfontosabb kerdesrol, az onkormanyzati erdekrol! Tehat, hogy ez 
miert onkormanyzati erdek, hogy mi terepet biztositunk bizonyos civil szervezeteknek? Ez 
nekik erdek! Ez az 6 erdekiik! Nekiink az az erdekiink, hogy bizonyos celok teljesiiljenek. Ez 
lehet Onkormanyzat, az Onkormanyzat eddig is vagyongazdalkodott, eddig is ujitott fel 
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lakasokat, eddig is uzemeltetett peldaul a Lelek programot, ami kifejezetten szocialis, 
rehabilitacios intezmeny. Tehat egy csomo olyan kompetenciaval rendelkezunk, ami nem 
indokolja azt, hogy egy ilyen ertekes ingatlannak lemondjunk a hasznositasarol, javainak a 
szedeserol. Ugye, berlokijelolesi joggal raadasul, hajol ertelmeztiik, de majd erdsitsenek meg 
vagy cafoljanak meg, a sajat rendeletiink szabtak keretrendszerben lehet kiadni ingatlanokat. 
Tehat gyakorlatilag azt mondjuk, hogy mi kedvezmenyesen fogunk, soha nem megterulo 
modon ingatlanokat berbe adni, ugy, hogy mas fogja kijelolni azt, hogy ki lakik ott, vagy 
milyen celra hasznaljak! En abban sem vagyok meggydzddve, hogy lakasok kialakithatoak 
ebben az intezmenyben, de nem tudom, ez egy muszaki kerdes. De peldaul jo lett volna, ha 
peldaul ezt tartalmazza az eloterjesztes. (gong) Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Hadd valaszoljak, es reszben fejtsem ki a frakcionknak az allaspontjat 
ebben a kerdesben. En oszinten azt hittem, hogy ez lesz az a kerdes, ahol persze vannak 
ideologiai, megkozelitesbeli kuldnbsegek a frakciok, illetve a politikai partok kozott, de talan 
abban egyeterthetiink, hogy egy evek ota Onok altal parlagon hagyott, uresen romlo epulet 
hasznositasa az egy olyan cel, amelyet talan tamogatni is tudnak! Tehat ertem, hogy most 
ezek a kerdesek nagyon-nagyon ugy tunnek, mint hogyha Onok meg lettek volna 
akadalyozva, hogy eveken keresztul ezzel az epulettel valamit kezdjenek. Ezt felujitottak, 
majd utana bezartak, es hosszu eveken keresztul ott allt, es nem toltotte be azt a funkcidjat, 
amire egyebkent szantak. Ezert fontos az, hogy ennek az epuletnek megfeleld, es egyebkent 
az eredeti funkciojahoz kotodo valamilyen olyan szocialis feladatot szabjunk, talaljunk, 
amelyek, amely a kozosseg es Jdzsefvaros erdekeben hasznalja ezt. Lakasprogramunkkal 
osszhangban van. Azt vallaltuk, hogy tamogatott lakast biztositunk raszoruldknak! Egyebkent 
a civil szervezetekkel kapcsolatos egyuttmukodesunk is ezt alapozza meg. Van mas ilyen 
egyuttmukodesunk is. A valasztasi igereteinket teljesitjiik akkor, amikor megadunk egy ilyen 
eselyt ennek a projektnek. Kereshettek volna Onok is hasznositast! Nem kerestek vagy nem 
talaltak. Nem tudom. Nines olyan altematfv javaslat ennek az epuletnek a hasznalatara, amely 
mondjuk 200 millid forintot behozna. Az pedig, hogy ezt ertekesiteni kellene vagy lehetne, 
nezzek, addig, amig en itt vagyok en, ha lehet es hogyha nincsen ra kuldn kenyszer, marpedig 
most nincsen, ovodat nem fogok biztosan eladni. Tehat, hogy annak megfeleld funkeiot kell 
talalni. Minden kiilso forrast meg kell ragadnunk ennek az epuletnek a hasznositasara. Miert 
ezek a civil szervezetek? Azert, mert meg vagyunk gyozodve rola, hogy ezen a teruleten jo 
mindsegu tevekenyseget folytatnak, elismert tevekenyseget folytatnak, es nem mellesleg azert 
is, merthogy ok kerestek meg bennunket a palyazati lehetoseggel. Mi csatlakoztunk ehhez a 
lehetoseghez, mert ugy lattuk, hogy ez az Onkormanyzat szamara hasznos tud lenni. Nem 
gondolkodtunk es nem is gondolkodunk azon, hogy mas szervezetekkel dolgozzunk egyiitt 
ebben a dologban. Es ez raadasul nem egy olyan helyzet, amiben valaki bejon, es azt mondja, 
hogy szeretnenk egytittmukodni Jozsefvarosban, hozzunk letre egy ilyen, egyebkent 
tamogathatd projektet, majd utana mi kiirunk egy versenytargyalast arra, hogy egyebkent meg 
az On altal 11 ezemek tartott civilszervezetbol valaki meg esetleg nem tudna-e jobban 
racapazni erre a dologra. Magyaran, azt hiszem, hogy az, amit most csinalunk, az nem tudom, 
hogy mirol szol. Ertem, hogy Onok nem tamogatjak ezt az elkepzelest, sziviik joga. Mi 
tennenk egy kiserletet, ugy, hogy ekbzben nem kbtelezziik el olyan mertekben az

76



Onkormanyzatot, hogy barmilyen visszafordithatatlan folyamat elinduljon. Egyebkent 
szeretnem jelezni Onbknek, hogy mar csak a volt europai unios tamogatas szerzodesenek a 
lejarta miatt is ezzel az epulettel biztosan kezdeniink kell valamit, es az biztosan nem kezdes 
lesz, amit Onok bujtatottan vagy teljesen nyiltan javasoltak, hogy adjuk el! Santha Peteme 
kepviseld asszony, parancsoljon!

Santha Peterne
Koszonom a szdt, polgarmester ur! Rd vid leszek, es csak pontositani szeretnek. 2019-ben 
ment ki az utolsd 2 csoport abbol az dvodabol. Es, ahogy Erdss alpolgarmester ur az elbbb 
megfogalmazta, ahhoz kellene a rengeteg penz, mintegy felmilliard forint, hogy megtelelden 
ovodai csoportok hasznalatara lehessen kialakitani ezt az epiiletet. En kerem tisztelettel, az 
ovodak hozzam tartoztak 9 even keresztiil. evek dta mondtam, hogy nem megfeleld ovodai 
csoportok hasznalatara, hiszen 2-2 csoportszoba egymasbdl nyilt, es az egyik csoportnak at 
kellett mindig menni a masik csoporton. Ez volt az egyik nagy hibaja, amiert ezt az ovodat 
hagytuk kifutni, amikor elkezdett a gyerekanyag fogyni. A Szigony utcai ovodat tudtuk egy 
csoportszobaval boviteni. Tehat a funkcionalis helyisegek sem voltak megfeleldk. Ugyhogy 
koszonom szepen, hogy e tekintetben egyetertunk, es most mar Onok is latjak, hogy ez az 
dvoda sem volt igazan ovoda celra hasznalhato, mint ahogy nem veletlen, hogy Csaladok 
Atmeneti Otthonat csinaltam a Koszoru utcai dvodabol, vagy csinaltunk a Koszoru utcai 
dvodabol, mert az sem volt alkalmas. Tehat a gyerekanyag fogyasaval azt az ovodat futtattuk 
ki, vagy uresitettuk ki eloszor. Utana kovetkezett a Szigony utca. Koszonom szepen!

Piko Andras
Kepviseld asszony, szeretnek reagalni. Lehet, hogy felreerthetoen fogalmaztam. Egyaltalan 
nem gondoltam volna azt, hogy ne lenne igaza abban, hogy ennek az ovodanak ott nem volt jd 
a helye. Ezt elfogadom, abszolut akceptalom. Es talan, bar lehetett ugy erteni a szavaimat, 
nem azt fogalmaztam meg enyhe kritikakent, hogy nem iizemeltettek dvodakent, hanem azt, 
hogy ennek kell talalni, ennek az epuletnek valamilyen mas funkciot. Erre teszunk most egy 
kiserletet. Es egyebkent pedig, hogyha az dvodakoncepcibnk meg szoba keriil, akkor 
gondolom, hogy alpolgarmester ur elmondja, hogy a Danko hogyan fugg ossze ezzel. Nyilvan 
a vitaban majd lesz erre lehetoseg. Hermann Gyorgy kepviseld ur, parancsoljon!

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Itt azt gondolom, hogy mar nagyon sok minden 
elhangzott. En mindenesetre nagyon udvozlom es nagyon koszonom, hogy ez az eloterjesztes 
letrejott, es, hogy egy ilyen koncepcid egyaltalan megjelenik ebben a keriiletben. Azt 
gondolom, hogy ez a koncepcid, ez teljes mertekben osszhangban van mindazokkal a 
vallalasokkal es azzal a programmal, amivel 2019-ben megnyertiik az onkormanyzati 
valasztasokat. Alapvetben ugye lakhatasi problemaknak a kezelesevel, illetve a 
leghatranyosabb, legseriilekenyebb, legkiszolgaltatottabb csoportokon fog majd segiteni. 
Ugye, itt a celcsoportok, es ezt akkor Voros Tamas kepviseld kedveert felideznem: az 
intezmenyekbdl kikeriilo egyediilalld anyak, bantalmazott kapcsolatok aldozati, illetve allami 
gondozasbdl kilepb fiatal lanyok, tehat az o esetukben szeretnenk olyan lakhatasi 
megoldasokat biztositani, amire a jelen koriilmenyek kozott egyelbre nincsen lehetoseg. En 
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magam reszerol nagyon ertekelem a LELEK programot, de abba a kategoriaba ezek ugye nem 
femek bele. Es akkor itt azert szeretnem hangsulyozni egyebkent, hogy itt egyebkent olyan 
valodi segitsegrol, olyan megoldasokrol van szd, amikor valoban valodi gyermek- es valodi 
csaladvedelemrol beszelhetunk, valodi problemakra adott valodi valaszokrdl. Ezt azert ne 
felejtsuk el! Es itt ugye a hasznositassal kapcsolatban mar sok minden elhangzott, ugye az a 
Szigony utcai voda eseteben, ugye, miutan ezt palyazati penzbol fejlesztettek, es azota sines 
lezarva a projekt, ezert 30 milliot kellene visszafizetni az Onkormanyzatnak abban az esetben, 
hogyha ezt parlagon hagyja. A konzorciumi partnerekkel kapcsolatban mar elhangzott, hogy 
ok kerestek meg, ok talaltak meg ezeket a palyazatokat, de azert ugye azt se felejtsuk el, hogy 
mindannyian regdta dolgoznak a lakhatasi, illetve a nok es gyermekek vedelme erdekeben. Az 
Utcarol Lakasba Egyesiilet egyebkent jelenleg is 77 embemek a lakhatasat biztositja. A 
NANE-vel, egyebkent pedig tavaly ota egyuttmukodik az Onkormanyzat. Es ok egyebkent 
ugye miutan itt a tamogatott lakhatasrol van szd, szocialis munkaval fogjak tamogatni a 
programot. Es ahogy egyebkent mar elottem elhangzott, ugye belekerultek az eloterjesztesbol 
korabban hianyolt reszek, konkretan a francia tipusu palyazat leirasa, formaja, szerkezete, ami 
egyebkent kifejezetten egy ilyen jellegu koncepciora, ilyen jellegu dolgot celoz meg, hogy a 
globalis szegenyseg es az egyenldtlenseg csokkentesere, illetve ugye a partnerszervezetek 
jogai es kotelezettsegei ugye, beleertve az elobb mar emlitett berldkijelolesi jogot, ami 
esetben egyebkent ugye 5 evre kotjiik meg ezt a szerzodest. Az mar elhangzott, hogy a 
hatalyos lakasrendelet alapjan. Osszessegeben tehat akkor vegiil is azt lehet mondani, hogy a 
palyazat sikeressege eseten az Onkormanyzat egyreszrol ugye egyszerre nyer egy felujitott, 
hosszu tavon hasznosithatd ingatlant, illetve hoznank letre egy olyan mintaprojektet, amit 
kesobb tovabb lehet vinni. Koszondm szepen!

Piko Andras
Koszondm szepen! Kepviseloi hozzaszolasok kovetkeznek. Szilagyi Demeter Kepviselo 
urnak adorn meg a szdt, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszondm szepen a szdt, polgarmester ur! Meg egy kerdes bennem ragadt itt, amikor az 
idohorizontrol, nem veletleniil kerdeztem egyebkent, hogy a korabbi anyagban az emlekeim 
szerint sokkal hosszabb idotav szerepelt, 10 vagy 15 eves hasznositas. Most megmondom 
oszinten, nines elottem az anyag. A korabbi anyagban 10 vagy 15 volt. A korabbi anyagban 
vagy 10 vagy 15. Azert mondom, hogy vagy 10 vagy 15 ev. Es ott a 15 eves iddtartamra volt 
ugye allokalva az egyesiileteknek az erdforrasa. Es ez ugye mint hozzaadott ertek. Most 
ugyanez az eroforras 5 eves iddtartamra van allokalva ugyanazert az osszegert. Tehat 
onmagaban az egy erdekes szituacio, amikor az egyesiiletek altal beletett eroforrast, mint 
hozzaadott erteket kezeliink, es azt milyen modon vessztik szamitasba, mint eroforrast. Es 
hogy az ugyanaz, ugyanakkora ertekkel bir 5 es 15 eves tavlatban is. Azert is, es felreertes ne 
essek, azt gondolom, hogy amit Hermann kepviselomtarsam elmondott, az egy nagyon 
udvozlendo dolog, es fontos az, hogy minden olyan tarsadalmi retegnek es csoportnak 
talaljunk lehetoseget arra, hogy valamilyen modon a boldogulas tele tudjuk oket segiteni, akik 
erre raszorulnak. Nem vitatom el ezt a celt semmilyen formaban. Amit elvitatok, es amire itt 
prdbaltunk tobb modon utalni, hogy egyebkent azok a keretrendszerek, amiket Onok 
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rendszerint kialakitanak ezekben az egyuttmukbdesekben, azok a keretrendszerek, azok a 
tarsszervezetek, egyesiiletek, civil szervezetek, azert egy nagyon jdl behatarolhato kbrhbz 
tartozo civil halozatnak a reszei, amikkel Onbk nyilvanvalban szoros egyuttmukodest 
apolnak, hoi barati, hoi csaladi, hoi barmilyen mas osszefonodasok okan, ami nem is lenne 
alapvetben problema. Csak itt most egy bnkormanyzati tulajdonu ingatlan hasznositasarol van 
szo. es ez igy bnmagaban azt gondolom, hogy problemas tud lenni. Nyilvan az ido majd 
ezeket a kerdeseket igazolja. Csak azert vetettunk fel szamtalan olyan kerdest, mert azt 
gondoljuk, hogy amennyiben ezt az Onkormanyzat egyebkent komolyan gondolja ezt a 
szandekat, akkor mar a szandek kinyilvanitasakor is azokat az alapteziseket es alapkerdeseket 
rbgziteni kellene, amik menten egyebkent kesobb majd a szerzodes megkbtesre keriilhet. Mert 
ha ezeket nem rbgzitjuk az elejen, es egyebkent majd abba a szituacibba kerulunk, hogy 
elindulhat az Onkormanyzat ezen a palyazaton, es akkor fogunk errbl targyalni, akkor 
tulajdonkeppen folbsleges munkat vegzunk most is, meg folbsleges munkat vegzunk addig is, 
amig ennek a benyujtasaval foglalkozunk. Tehat ha nem tisztazzuk elore a keretrendszert, 
akkor azt gondolom, hogy nines mirbl beszelni. Tehat en az bnmagam reszerbl 
kidolgozatlansag miatt ezt nem tudom ebben a formaban igy tamogatni! (gong)

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Azokra a kritikakra, hogy miert egy meghatarozott kbrbbl akarunk 
egyuttmukbdni szocialis vagy karitativ celokat teljesitve, azert nem ertem, mert nincsenek 
olyan, hogy mondjam, szempontjaink, hogy csak, hogy mondjam, a civil szektor egy adott 
szegmensevel dolgozunk egyiitt Talan emlekeztetnek ra, hogy a Magyar Reformatus Egyhaz 
Szeretetszolgalatnak a szervezetevel is egyiitt szeretttink volna mukbdni, es mas egyhazi 
szervezetekkel is. Nincsen ideoldgiai fixacibnk abban, hogy jo cel erdekeben kivel lehet, meg 
kivel kell egyuttmukbdni. Ebben a cel erdekeben veliik szeretnenk egyuttmukbdni. Kemem 
majd Borbas Gabriella iigyosztalyvezetb asszonynak a segitseget, de en ugy emlekszem, hogy 
az eredetiben 10 evrbl volt szo, es hogy ha jdl emlekszem a targyalasokra, akkor nagyjabol 
ugy, hogy az elsb 5 ev jelenti konkretan a, mert az idbhorizontot felreertettem, azt hittem, 
hogy a palyazatrol szol, marmint, hogy mikorra biraljak el, hogy az elsb 5 evnel 
allapodhatunk meg a berlbkijelblesrbl es utana pedig a programnak az addigi menete alapjan, 
illetve annak ertekelese alapjan dbntunk a tovabbi egyuttmukbdesrbl, illetve annak a 
formajarol. Nekem ez van az emlekeimben. Nem tudom, On jobban tudja. Legyen szives, 
kerem, segitsen nekem!

Borbas Gabriella
Igen. a mostani elbterjesztesben irtuk azt, hogy az elsb 5 evben az ULE Egyesiilet 
berlbkijelblesi jogot kapna. Ugyanakkor mind a 3 civil szervezettel egy 10 eves 
egyuttmukbdesi megallapodast kbtnenk, amiben leimank, hogy az elsb 5 evet kbvetb masodik 
5 ev egyuttmukbdesi formajarol, az elsb 5 evet kbvetben, annak tapasztalatait beepitve 
dbntene majd a Kepviselb-testiilet. Tehat ez van a mostani elbterjesztesben.

Pikd Andras
Ez egy belsb garancialis biztositek.
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Borbas Gabriella
Tehat ez van a mostani eldterjesztesben. A multkori, decemberi eldterjesztesben is epp ez 
kapta az egyik legnagyobb kritikat. Tessek? Epp ez kapta az egyik legnagyobb kritikat az en 
emlekeim szerint, nem irtuk le a civil szervezetekkel vald egyuttmukodes pontos formajat, 
nem volt ertheto, hogy akkor ez most berlokijelolesi jog, vagy hasznositast, vagy mi lenne. Es 
ezt pontositottuk a mostani eldterjesztesben. A palyazati kiirasrdl azota kidertilt, hogy 
maximum 5 eves idotartamban lehet az esetlegesen elnyert forrast felhasznalni, es ennek 
megfeleloen dolgoztuk at, vagy hat mutattuk be a koltsegvetest a mostani eldterjesztesben.

Piko Andras
Koszonom szepen! Konczol David kepviselo urnak ugyrendi javaslata van, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen! En majd nev szerinti szavazast szeretnek kemi ennel a napirendi pontnal! 
Koszonom!

Piko Andras
Itt kerni fogom, errol most kell donteniink! Ugyrendi vita nelktil kell donteniink arrol, hogy 
nev szerinti szavazast tartsunk ebben az ugyben! Kerem, hogy szavazzunk most! 15 igen 
szavazattal mindenki egyetert a nev szerinti szavazassal.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
10/2022. (I. 20.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy el fogadj a Konczol 
David kepviselo ugyrendi javaslatat, hogy a hatarozati javaslatrdl nev szerint szavazas 
tortenjen.

Piko Andras
En egy kicsit elkezdtem izgulni, mert meg nem csinaltunk ilyet 2 ev alatt, ugyhogy majd 
kerem a technikai... Tudja a gep?

dr. Sajtos Csilla
Igen!Igen!

Piko Andras
Jo, oke! Jo! Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Hat, ne haragudjanak, de Onok politikai valaszt adtak szakmai 
kerdesekre. Szakmai kerdese volt peldaul Szilagyi kepviseld umak, amire nem sikeriilt 
valaszolni a Hivatal munkatarsanak, hogy az hogy lehetseges, hogy egy 15 evre tervezett 
projekt koltsegei, elszamolhato koltsegei, tehat a projektben a leendo konzorcialis tagoknak a 
hozzaadott erteke az ugyanannyi 5 ev meg 15 ev alatt? Azt hogy sikeriilt kiszamolni? Ez azert 
eleg erdekes! Nem? Felvet nemi kerdest! Ugyanaz a tetel szerepel, ugyanannyi penzt, annyi 
munkaerteket visznek bele a konzorciumba, mint 15 ev alatt, hogy kijojjenek a szamok. 
Izgalmas! Az is izgalmas kerdes, hogy a transzparenciarol beszelgetiink, es akkor az az 
indoklas, hogy mert ok jelentkeztek, es milyen csunya lett volna massal palyazni. Most ne 
haragudjon polgarmester ur, hogyha ez igy mukodik, hogy egy kozel 400 millios ingatlannak 
a hasznositasat azt ilyen 5-10 eves tavlatba el lehet vinni az alapjan, hogy van egy jo dtletem, 
es Onok mar utana azt mondjak, hogy hat akkor nem is kell palyazni, mert megiscsak XY 
hozta ezt a projektotletet, es akkor milyen csunya dolog lenne ezt palyazaton valamilyen 
modon hasznositani. Hat, elegge furcsa erveles! Es gondoljon bele, hogy azert, mert ok jottek 
ez elojogokat keletkeztet mondjuk egy ingatlanhasznositas soran? Hat, On mondta, hogy ok 
jottek, es milyen csunya dolog lett volna, hogyha nelkiiluk palyazunk, mert az d otletiik volt!

Piko Andras
Nem lett volna.

Voros Tamas
Hat, de attol, hogy valakinek az dtlete valami, attol nem keletkeztet jogokat tobb szaz millio 
forintos ingatlanoknak a hasznositasara.

Piko Andras
Nincsen jogkeletkeztetes.

Voros Tamas
Hat ezt ertse meg! Az ovodanak a sorsarol annyit szeretnek kerdezni, hogy 2019-ben sziint 
meg. ahogyan Santha Zsofia asszony kepviseldtarsunk is elmondta, 2019 oszetol Onok 
vannak ebben a vezetdi szekeben az Onkormanyzatnak, tehat rajtam, meg rajtunk hiaba keri 
szamon, hogy miert nem kezdtunk valamit ezzel az ingatlannak Onok voltak ott! Tehat abban 
az evben, amikor Onok hatalomra keriiltek, abban az evben zart be az ovoda. Tehat erdemes 
lenne ezt figyelembe venni. Emlitette az unios forrasok felhasznalasat polgarmester ur. En 
szeretnem kerdezni, hogy erkezett-e az onkormanyzat fele barmifele elszamolasi igeny ezzel 
kapcsolatban. Erkezett-e? Akkor ezt nyilvan papirformaban meg is tudjak osztani, vagy ez 
csak egy ilyen alatamasztasa es egy velelem. Koszonom!

Piko Andras
Meg nem! Hataridejei van ennek a dolognak, es nyilvanvaloan On is tud arrol, hogy ilyenkor 
illik elszamolni. Ugyhogy, akar erkezett, akar nem, el kell majd szamolnunk. Nem 
keletkeztetett semmilyen plusz jogositvanyt az, hogy benniinket megkeres 2, egyebkent ezen 
a teren mozgo es elismert civil szervezet. Hogyha mas civil szervezet keresett volna meg, van 
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jo nehany, akivel biztosan nem mukodtiink volna egyiitt, mert egyszeruen a tevekenysegiik, 
illetve a komolysaguk nem teszi azt lehetove. Ez a 2 szervezet, a NANE es az ULE, viszont 
azok a civil szervezetek, akikkel szivesen egytittmukodik, (hatterben hozzdszblds, nem 
ertheto) akivel szivesen egyuttmukodik. A transzparencia azt jelenti, hogy a donteseinket itt a 
Kepviseld-testiilet elott megerveljiik, azert hoztuk ide. Megtehette volna a polgarmester is 
valoban, ahogy On erre nagyon okosan ramutatott, hogy alairja, de eppen a transzparencia 
jegyeben idehoztuk es nyilvanos vita targyava tettiik ezt a szandekunkat. Koszonom! Erdss 
Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Koszonom! En frakciovezetd urnak szeretnek segiteni azzal, hogy felhivom a figyelmet, hogy 
az ovoda vagy volt ovoda kapcsan a tenyek egyik felet elmondta az On kepviselotarsa, Santha 
Peteme kepviseld asszony, a masik felet en. Es hogyha ezt a kettot dsszeteszi, akkor megerti, 
hogy mirol van szo. Arrol van szo, hogy Onok, meg Onok, bezartak ezt, a megfontolasok, 
amik e mogott voltak, azt kepviseld asszony elmondta. En ezeket nem feltetlenul kivanom 
vitatni, leszamitva azt a tenyt, hogy valoban pont elotte volt ez a felujitas, es azert ez okoz 
most problemakat, ugye errol beszeltunk. Tehat felvettek egy vagy felhasznaltak egy ilyen 
unids tamogatast, majd ezutan dontottek a bezarasrdl. De ha frakciovezetd ur figyel, akkor 
folytatom. Es a szakmai megfontolasokat, tehat elmondta Santha Peteme. A masik fele a 
tortenetnek viszont az, hogy ugy zartak be az epiiletet ugye, hogy meg is, mint dvodat, hogy 
meg is szunt telephelynek lenni, es ezert az ujranyitas, tul azokon a problemakon, amiket 
kepviseld asszony mondott, az emiatt lenne meg sokkal koltsegesebb, mint egyszeruen csak 
felujitani. Ugyhogy ilyen egyszeru, es ugyanakkor ilyen nehez a helyzet ovoda szempontbdl. 
Minden mas szempont, alberlethaz, ezt polgarmester ur es kepviseldtarsaim, igy ezen az 
oldalon elmondtak. Szerintem ez egy csodalatos projekt. Sok kulso forrast tudunk behozni 
egy nagyon fontos, tarsadalmilag nagyon fontos celra. Ugyhogy, en azt remelem, hogy a 
vegen majd itt is egysegesen es egyontetuen fogjuk ezt tamogatni, mert be fogjak latni, hogy 
ez milyen fontos cel. Egyebkent Szilagyi Demeter kepviseld ur mar mondott is valami 
ilyesmit. Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

Szilagyi Demeter
Kapok valaszt a kerdesemre a 15 ev 5 ev viszonylataban?

Pik6 Andras
15 ev, 5 ev viszonylatban azt szeretnem kerni, az a legtisztabb, hogyha ugyosztalyvezeto 
asszonynak adorn meg a szot, parancsoljon!
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Borbas Gabriella
Azt hiszem. hogy felreertjuk egymast. Tehat, hogy az eredeti eldterjesztesben az volt, hogy 
hosszii tavon 15 even kereszttil szeretnenk egyuttmukodni ezekkel a civil szervezetekkel, 
szeretnenk ezt a projektet, a lakasfunkcioju hasznositasat a Szigony utcanak a civil 
szervezetekkel egyiitt megvalositani. Arrdl nem volt szo az eldterjesztesben, hogy a palyazott 
tamogatasi osszeg civil szervezetekre juto resze az 15 eves szocialis munkara elegendd. 
Szerintem enol abban nem volt szo. Nagyjabol 5 ev szocialis munkara elegendd. Es a mostani 
eldterjesztesben pontosan ezert irtuk azt, hogy a 10 eves egyuttmukodesi megallapodas elsb 5 
evet kovetoen tekintstik at, hogy hoi tartunk, hogy milyen tovabbi egyuttmukodesi 
lehetosegeink vannak, es tekintsuk at azt is, hogy a projektet a kovetkezo 5 evben mibol 
finanszirozzuk. Az Onkormanyzat finanszirozza? Mas palyazat finanszirozza? A maganszfera 
finanszirozza? Vagy micsoda finanszirozza? Ezt probaltuk most akkor pontositani.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Most vagy az a helyzet vagy hulyenek neznek, vagy pedig nem tudjak, 
hogy mit irtak le az elozo eldterjesztesben. Az elozo eldterjesztesben feketen-feheren ide van 
irva, hogy azok az osszegszerusegek, amelyeket az egyesiilet szocialis munka, adminisztrativ 
munka, celcsoport tamogato szolgaltatasok, munkaero-piaci integraciot tamogato csoport et 
cetera, et cetera 15 eves idotavban nyujtja ebbe a projektbe es oda van melle irva az 
osszegszeruseg. Feketen-feheren ez szerepel az eldterjesztesben. Most, a mostani 
eldterjesztesben ugyanez, ugyanezekkel az osszegszerusegekkel, ugyanabban a 
lerminoldgiaban 5 eves idotavlatban szerepelnek. Tehat most...
Es erre nem kaptam most egyertelmu valaszt, es nem tudom, hogy miert. De ugy latszik, hogy 
erre mar nem fogok ma valaszt kapni, hogy hogy letezik az, hogy amikor decemberben 
megterveztek ugyanezt a projektet, akkor 15 evre volt elegendd az a forras, amit oda beleirtak, 
most pedig ugyanez a forras 5 ev alatt keriil felhasznalasra.

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

Voros Tamas
Latom, hogy polgarmester ur meguszasra jatszik, meg is ertem. Megmondom, eddig azt 
gondolom, hogy probaltunk szakmai erveket felsorakoztatni, politikai szempontokat kaptunk 
vissza Onoktol. Egy valamit tisztazzunk le! Ez egy onkormanyzati ertek. Senki nem a 
megfogalmazott celokat vitatja, ezek jo celok, lehet ra onkormanyzati projekteket epiteni: 
szocialis rehabilitacidra, a nok elleni eroszak aldozatainak vedelmere. Ebbe mi partnerek 
vagyunk, es lesziink a jovoben is. Abban viszont nem, hogy valaki vagy valakik felhasznaljak 
ezeket az egyebkent nemes celokat, ezeket a kiszolgaltatott csoportokat annak erdekeben, 
hogy ertekes ingatlanok hasznalatahoz hozzajussanak. Mert itt most errol van szo! Az, amire 
Szilagyi kepviseld ur ravilagitott, es amire ne haragudjon, iigyosztalyvezeto asszony nem 
tudott ertelmes magyarazatot adni, hogy hogyan lehetseges az, hogy valakinek a hozzaadott 
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erteke 5 eves tavlatban es 15 eves tavlatban egy adott dsszeg, majd amikor megvaltozik az 
eloterjesztes aranyosan, vagy valamilyen modon nem csokken le! Expressis verbis le van irva, 
hogy mennyi es milyen modon szamolt az Onkormanyzat azzal, hogy a leendo partnerek, 
amelynek a transzparenciarol, en azt gondolom, eltessziik magunknak, hogy mi a 
transzparenciarol az Onok allaspontja, en szerintem az, hogy normativ szabalyok alapjan 
atlathato modon valaszt partnereket az Onkormanyzat. De hogyha nem igy van, hanem arrbl 
szol, hogy Onokhoz besetal valaki, es azt mondja, en szeretnek egy 400 millas ingatlant 
hasznositani, akkor azt mondjak, hogy hat persze nyugodtan, mindenfele kotelezettseg, 
szerzodeses garanciak nelkul. Erre Onok rabolintanak, mert hadd szoljon! En ezt nem tartom 
a transzparencia hataskdrebe. Es en szeretnem felhivni a figyelmuket a vitorlas iigyre! 
Nagyon hasonlo a helyzet. Mi mondtuk, mondtuk, hogy jogszerutlen es nem megfelelo az 
eljaras. Onok ugyanigy, ugyanezekkel az arcokkal ott mondtak, nem igy van, semmi nem 
tortent, meg nevetgeltek rajtunk, nem igy tortent. Aztan nezzek meg, mi lett belole! En azt 
szeretnem kemi, hogy most ez ne forduljon eld, ez ne forduljon eld, legyen atlathato ennek az 
ingatlannak a hasznositasa! Ha nem akarjak eladni, hasznositsuk atlathato modon! Egyebkent, 
mivel az Onkormanyzat masfel milliard forint erteku ingatlant ertekesitett az Onok regnalasa 
idejen, ezert nem nagyon ertem, hogy most hirtelen miert pont ezzel az ingatlannal 
kapcsolatban keletkeztek ilyen romantikus ragaszkodasi vagyai polgarmester umak, de 
egyebkent en partolom, maradjon onkormanyzati hasznalatban! De akkor annak a 
hasznalatarol transzparens modon es az erteket realisan es normalisan felbecsulve donthessen 
a Kepviseld-testulet! Onok most ugy fognak donteni errdl, hogy fogalmuk nines, hogy ennek 
az ingatlannak mi az erteke. (gong) Lelkuk rajta! Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon! Ugyrendi!

dr. Szilagyi Demeter
Szamithatok arra, hogy a valaszt kapok erre a kerdesemre ismetelten, vagy valamilyen egyeb 
formaban, vagy mas valakitol, vagy kimeritobben, vagy barmilyen formaban? Hogy hogyan 
aranylik egymashoz az 5 eves meg a 15 eves elkepzelt budzse?

Piko Andras
Szerintem erre valaszt adott az iigyosztalyvezeto asszony. Transzparenciarol szeretnem 
kerdezni, hogy meseljek mar el, hogy akkor, amikor Kaptalanfuredbol csinalni akartak valami 
nagyszerii dolgot, akkor megversenyeztettek Simicska Lajost? Simicska Lajost, (beszed a 
hatterben, nem erthetd) igen, meg a Veszprem Handball-t? Az hogy tortent? Az hogy tortent? 
Az mennyire volt transzparens? Az mennyire volt transzparens? Semennyire! Semennyire! 
Semennyire! Ez egy, az, ott valdban sok-sokmilliardos ertekrol volt szo, amit ugy jatszottak 
volna at Simicska Lajos erdekkorebe, hogy az egesz Onkormanyzat tiznapnyi, 10-tiznapnyi, 
kedvezmenyes nyaralas kapott volna. Ott nem, ott valamiert nem, villogott a piros, hogy hu- 
ha, nem elegge transzparens a dolog! A voros lampa! Na, jo! Nagyon, ezt nagyon, hat ezt 
ossze lehet, ezt ossze lehet hasonlitani, ertekalapon peldaul nagyon ossze lehet hasonlitani. 
Voros Tamas ugyrendi parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen! En szeretnek akkor visszauzenni, mi voltunk figyelmetlenek, de szeretnem 
megkemi ugyosztalyvezetd asszonyt, hogy magyarazza meg, mert erre nem tert ki! Hangokat 
hallottunk, meg mondatokat, de azt, hogy miert lett volna, mi az oka annak, hogy az 5 meg a 
15 eves hozzaadott ertek az ugyanakkora dsszeg, punktlich ugyanakkora, azt nem sikeriilt 
ravilagftania! Es hogyha, es azert fontos ez, mert az az egesz palyazatnak, meg ennek az 
otletnek a megalapozottsagat korulbeliil ugy lovi kette, ahogy itt le van irva. Tehat hogyha 
ugyanaz az dsszeg tud szerepelni 5 meg 15 evnel, akkor mirol beszelnek? Tenyleg probaljak 
meg megvilagitani! Mi tevedunk? Lehetseges ilyen? Ennyire nagy az inflacid Onok szerint, 
hogy a 15 evnyi hozzaadott ertek mar csak 5 evet er? Egy honap alatt? Vagy mi a helyzet? 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ugyosztalyvezetd asszony! (beszed a hdtterben, nem erthetd) Nem. Akkor 
ismeteljuk meg!

Borbas Gabriella
Nezopont kerdese! Atmegyek a masik oldalra. Az eredeti eldterjesztesben 15 eves 
egyuttmukodes terveztiink a civilszervezetekkel. A palyazati forrast ebben a 15 evben 
gondoltuk felhasznalni, de nem gondoltuk azt, hogy a szocialis munkara juto tamogatasi 
dsszeg az elegendo lesz 15 evig, egyaltalan nem volt errol szd. Azt gondoltuk, hogy 
folyamatosan be kell majd ebbe vonni forrasokat. Ezt pontositottuk, es azt mondtuk, hogy 5 
ev berlokijelolesi jog, ebben az idoszakban szocialis munkara elegendo lesz a tamogatas. Az 5 
ev berlokijelolesi jogot kovetoen, pedig a Kepviselo-testulet dont arrdl, hogy a tovabbiakban 
egyutt akar-e mukodni ezekkel a civil szervezetekkel, akarja-e esetleg tamogatni sajat 
fbrrasbol ezt a projektet, vagy mas palyazatos forrast probal bevonni, vagy maganszferat 
probal bevonni ennek a projektnek a lefolytatasaban. En ezt tudom mondani, az elobb is ezt 
mondtam.

Piko Andras
E!n az elobb is ertettem. Jo! Szarvas Koppany Bendeguz polgarmester vagy kepviseld ur! 
Majdnem eldleptettem! Meg fogjak kapni valamikor! (nevetes, beszed a hdtterben) 
Parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Hat, azert, ha az lennek, akkor nagyon kene vigyaznom, hogy a fideszesek bunkosaga ne 
hozza ki beldlem a bennem szunnyadd Tarlds Istvanba oltott Kover Laszldt. Es kifejezetten 
gratulalok polgarmester umak a turelmehez, ehhez a bagazshoz, akik folyamatosan beszelnek. 
Mondjuk most elgondolkodtam, hogy ha Voros Tamas konstans hangokat hall, akkor lehet 
hogy nem is kozbekiabal csak azokkal vitatkozik. (nevetes a hdtterben) Tehat a lenyegi 
reszhez hozzaszolva, ha mar emlitette Kaptalanfuredet polgarmester ur, az is egy szep peldaja 
annak, hogy fideszeseknek milyen jo erzeke van az ingatlanok hasznositasahoz. De peldaul en 
tudok meg egy peldat a valasztokeruletembol, tehat ugyebar mostanra tudhatjuk, hogy Sara 
Botond valdszinuleg polgarmesterkent sokat nem csinalt azonkivul, hogy oxigenbdl 
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szendioxidot allitott eld, es neha elment mosolyogni a valasztdk koze. De igen jo 
alpolgarmesterei voltak, de meg az egyik legkivalobb alpolgarmesterenek is csak annyit 
sikeriilt osszehozni az Atamala Campusnal, ami egy 8 emeletes irodahaz lett plusz 3 
emelettel, az alap engedelyezetthez kepest, plusz 3 emelet, rengeteg negyzetmeternyi plusz 
irodateriilet, ami rengeteg millibnyi, talan milliardnyi evi haszon pluszban egy cegnek. Es 
ezert cserebe azt sikeriilt kialkudni, hogy haziorvosi rendelot berelhetiink kedvezmenyesen 
Euro-alapon, amit kiildn koszonunk egyebkent a jelenlegi arfolyamot nezve, Euro-alapon 
berelhetiink haziorvosi rendelot kedvezmenyesen. Es akkor... (kerdes a hatterbol: 
Mennyiert?) Kedvezmenyesen, mar nem emlekszem pontosan, mennyiert (hatterben 
beszelgetes, nem erthetd) Es mar megint nem tudnak viselkedni, majd utana Egry Kepviseld 
ur fel tud szdlalni, es el tudja mondani, hogy miert volt ez bomba iizlet. Nagyon megerte, 
tenyleg, hogy meg raadasul Eurdban. Na, mindegy. Szoval, ezek utan remek iizleti erzekii 
fideszes kollegak, akik koziil meg tenyleg a felszemii alpolgarmester is, marmint a vakok 
kozott, hogy igy mondjuk, szoval meg 6 is ezt tudta kihozni. Ne akarjanak mar minket a 
hatekony helyiseggazdalkodasrol okitani! Meg egyebkent most mar a jo modorrdl se, inert 
egykor probaltak igy ilyen stilusrol kritikat megfogalmazni, de a mai tevekenyseguk, az 
tenyleg hat, hogy mondjam, hat mondtam mar korabban, hogy mondanam, hogy egy kupleraj, 
de nem akarom a tisztesseges szexmunkasokat megserteni, ugy hogy... Hhogy Szilagyi 
Demetert idezzem: inkabb nem is mondok ra semmit! Koszonom!

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

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Itt a par perces intermezzo utan visszakanyarodnek a napirendhez, hogy 
ugyosztalyvezeto asszony, hogy megint egy kicsit masfele magyarazattal rukkolt eld, mint 
amit az elso alkalommal, de megint nem volt se eleje se vege. Mert most annak amit mondott, 
akkor az en olvasatomban az jbn ki, hogy akkor itt tulajdonkeppen az 5 eves ciklus utan meg 
legalabb ilyen mennyisegii forrasokat majd valamilyen formaban be kell majd vonni, akar 
onkormanyzati forrasbol, de ez nincsen ilyen formaban benne. (nevetgeles a teremben) Tehat 
dsszessegeben az a legnagyobb problema ezzel, mint egyebkent sok mas hasonld 
eloterjesztesiikkel, hogy van egy alapvetoen jo szandeku dtlet, azt gondolom, de egyebkent, 
amikor belekezdenek ennek a megvaldsitasaba, akkor szamtalan olyan elem keriil bele, ami 
egyreszt rendkiviil megkerdojelezheto. Tehat itt, ahogyan beszeltiik, hogy az egyesiileteknek a 
szerepvallalasarol, legyen az csak egyebkent a hozzaadott ertek, vagy legyen az maguk az 
egyesiilet es a kapcsolodo kor, amibol kikeriilnek ezek az egyesiiletek, legyen az egyebkent 
maganak a kivitelezesnek a kidolgozottsaga, hogy Onok sem mindig pontosan tudjak, hogy 
akkor mi tortenik. Egyik honapban meg igy van, a masik honapban mar ugy van. Nincsenek 
ezek mogott egy paranyi, pici valami btletmorzsan kivul semmi hasznalhato dolog. En 
tisztelettel megkerem Onbket, hogy amennyiben ezt a fontos ugyet valdban fontosnak 
gondoljak, akkor hozzak vissza egy olyan formaban, amiben ertekelheto es erdemi donteseket 
lehet hozni, ahol egyebkent a feltett kerdeseinkre, amelyek azt gondolom, hogy valid 
kerdesek, hiszen itt megiscsak arrol beszeliink, hogy az Onkormanyzat egy epuletet atad 
egyebkent valamilyen tipusu munka fejeben. Hiszen itt van egy ellentetelezes az egyesiiletek 
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reszerol, a beletett munkajuk, amely munkanak az erteket, azt most nem sikerult egyebkent 
felmemunk, mert hoi 5 evrol, hoi 15 evrol beszelunk, amikor ezt a munkat az idotavlatban 
elhelyeztiik, de az osszeg az nem valtozott. Tehat innentol kezdve azt gondolom, hogy az 
eldterjesztes alkalmatlan arra, hogy itt ebben a formaban tovabbmenjiink, es nem lehet errol 
igy felelds dontest hozni. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ugy ertelmezem Szilagyi Demeter kepviseld urnak a hozzaszolasat, mint 
ugyrendit, amirol most szavaznunk kell! Ha jol ertem, akkor a napirendi pont levetelet 
inditvanyozta, errol fogunk most szavazni vita nelkul. Kerem, hogy szavazzunk most! 9 nem, 
6 igen, nem kapta meg a szukseges tobbseget az ugyrendi javaslat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
11/2022. (I. 20.) hatarozata

(6 igen. 9 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadja el dr. 
Szilagyi Demeter kepviseld ugyrendi inditvanyat az eldterjesztes napirendrol torlend 
levetelerol.

Piko Andras
Nem latok mas hozzaszolast, igy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a 3 
pontbol allo hatarozati javaslatot, egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! Nev 
szerinti. Jaj, akkor a gep oldja meg.

dr. Sajtos Csilla
Ugy, hogy te olvasod!

Piko Andras
Piko Andras Igen

Jo!
Betoltetlen kepviseloi hely. Mehetiink tovabb! Az szegeny elhunyt Balogh Lajos.

Hermann Gyorgy
Hermann Gyorgy Igen

Czegledy Adam
Czegledy Adam Igen

dr. Ferencz Orsolya
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Ferencz Orsolya Nem

Dr. Erdss Gabor
Erdss Gabor Igen

Egry Attila
Egry Attila Nem

Konczol David
Konczol David Igen

Dr. Juharos Robert
Juharos Robert kepviseld ur Nem, koszonom!

(nevetes)

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur Igen

Santha Peterne
Santha Peterne kepviseld asszony Nem

Piko Andras
Satly Balazs nines jelen!

Stettner Istvan
Stettner Istvan kepviseld ur Igen

Szarvas Koppany Bendeguz
Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur Igen, gen

dr. Szilagyi Demeter
Szilagyi Demeter kepviseld ur Nem

Szili-Darok Ildiko
Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony Igen

Veres Gabor
Veres Gabor kepviseld ur Igen

Voros Tamas
Vorbs Tamas kepviseld ur Nem

(bested a hatterben, nem erthetd)
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Piko Andras
10 igen es 6 nemmel megallapitom, hogy elfogadtuk a hatarozati javaslatot. Megvan az 
egyszeru tobbseg.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
12/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az „Alberlethaz - mini lakasiigynokseg egyetlen hazban" palyazatban valo reszvetelrbl 
es szandeknyilatkozat alairasarol

(10 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Nev szerinti szavazas

Piko Andras Igen
Hermann Gybrgy Igen
Czegledy Adam Igen
dr. Ferencz Orsolya Nem
Dr. Eross Gabor Igen
Egry Attila Nem
Kbnczbl David Igen
Dr. Juharos Robert Nem
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Igen
Santha Peterne Nem
Stettner Istvan Igen
Szarvas Koppany Bendegiiz Igen
dr. Szilagyi Demeter Nem
Szili-Darok Ildiko Igen
Veres Gabor Igen
Vbrbs Tamas Nem
Betoltetlen kepviselbi hely Nem szavazott
Satly Balazs Nem szavazott

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eldterjesztes mellekletet kepezo szandeknyilatkozatot, amely nem jelent 
kotelezettsegvallalast a Kepviselo-testiilet reszerol, es felhatalmazza a polgarmestert az 
alairasara;

2. felhatalmazza a polgarmestert a palyazati folyamatban valo targyalasok lefolytatasara, a 
penziigyi kotelezettsegvallalast, valamint az onkonnanyzati tulajdonosi jognyilatkozatot 
nem igenylb kozbenso dokumentaciok benyujtasara;

3. a penziigyi kotelezettsegvallalasrol, az ingatlan hasznalatba adasanak modjarol, a hosszu 
tavu egyuttmukodes reszletes szabalyairol, a konzorciumi megallapodas felteteleirbl es 
megkoteserol, valamint az esetlegesen sziikseges jogalkotasi feltetelek megteremteserol a 
palyazat kiiro dontesenek ismereteben rendelkezik, fenntartva a palyazattol valo elallas 
jogat is.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 25.
A dbntes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly.
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Napirend 7. pontja
Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi 
felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet megalkotasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Piko Andras
A 7. napirendi pont targyalasara teriink at, „Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs 
letrehozasarol, mukodesi felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet 
megalkotasara”. Az eloterjeszto Radai Daniel alpolgarmester. A 2013-as rendelet hatalyba 
lepese ota bekbvetkezett jogszabalyvaltozasok miatt a tervtanacsrol szolo rendelet jogszabalyi 
es eljarasi hivatkozasai elavultak, ezert sziikseges a telepuleskep vedelmerol szolo 
onkormanyzati rendelettel osszhangba hozni. Erre tesztink most kiserletet. Az eloterjesztest a 
Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag megtargyalta. Kerdezem az 
eloterjesztot Radai Daniel alpolgarmestert, hogy kivan-e hozzaszolni. Nem. A napirend vitajat 
megnyitom, es kerdezem, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. Amennyiben nines a 
kerdeseket lezarom. Kerdezem a tisztelt frakeiovezetoket, hogy... Parancsoljon, Voros Tamas 
kepviselo ur!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Meltanyoljuk minden tervtanacson eltoltott munkadrat, bar nyilvan sok 
vitas kerdestink volt es lesz is a jovoben azert ezzel a gremiummal. Ez igy rendjen vald! 
Ellenben nem ez az oka, hanem alapvetden az, hogy nem fogjuk tamogatni ezt az 
eloterjesztest. Ez egy szimbolikus dontes. Nem volt ra mod, hogy az ev vegi karacsonyi 
jutalmat megszavazza, az Onok tobbsege elutasitotta azt az eldterjesztesiinket, hogy a 
szocialis dolgozdk, az egeszsegugyi dolgozdk megkapjak a plusz egy havi jaranddsagukat, 
mint 2019-ig megkaptak. Ugy gondoljuk, hogy amig ez nines rendezve, nem lenne, nem 
meltanyos az, hogy egyebkent ezeket a teteleket rendezziik. Mar csak azert sem, mert itt 
alapvetden nyilvan munkavegzes zajlik, de ez inkabb egy tarsadalmi elhivatottsagot igenyel, 
ez alapvetden az itt resztvevoknek nem alapvetden nem beveteli forrasa vagy fo 
egzisztencialis forrasa. Tehat ezzel mindannyian tisztaban vagyunk, ugyhogy szeretnenk 
kerni, hogy ezt rendezzek! Es utana nyilvan ezeket a teteleket is tudunk, ezekhez is hozza 
tudunk nyulni! Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e mas hozzaszdlas. 
Amennyiben nines, a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom „A helyi epiteszeti- 
muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi felteteleirol eljarasi szabalyainak 
megallapitasarol szolo 21 §-bol allo rendeletet”. Az elfogadasahoz minositett tobbseg kell. 
Kerem, hogy hivjuk be a kepviseloket! Kerem, hogy szavazzunk most! 10 igen es 6 nem el a 
rendeletet elfogadtuk.
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 10 
IGEN, 6 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
1/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A HELYI EPITESZETI- 
MUSZAKI TERVTANACS LETREHOZASAROL, MUKODESI FELTETELEIROL, 
ELJARASI SZABALYAINAK MEGALLAPITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda, Jegyzdi Kabinet 
Szervezesi Iroda

Napirend 8. pontja
Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepuleskep vedelmerol szolo 
rendelet elfogadasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Piko /Kndras
A 8. napirendi pont targyalasa kovetkezik ,Javaslat telepiileskepi arculati kezikonyv es 
telepiileskepi vedelmerol szolo rendelet elfogadasara”. Radai Daniel alpolgarmester ur az 
eldterjeszto. A korabbi 2017-es onkormanyzati rendelet jogszabalyi es eljarasi hivatkozasai 
elavultak, ezert uj rendelet megalkotasara volt sziikseg, a tarsadalmi egyeztetes utan az ott 
beerkezett javaslatokat beepitve dont a Testiilet a kezikbnyvrol. Tajekoztatom a 
kepviseldtarsaimat, hogy az eloterjesztes 1-es szamu mellekletet a Keriiletfejlesztesi, 
Komyezet- es Klfmavedelmi Bizottsag donteserol szolo jegyzokonyvi kivonatot 2022. januar 
18-an, kedden potkezbesitessel kaptak meg. Az eldterjesztest a bizottsagok megtargyaltak. A 
napirend vitajat megnyitom. Kerdezem Radai alpolgarmester urat. Nines hozzaszolas. 
Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesiik az eldterjeszteshez. Amennyiben 
nines, akkor kerdezem a Tisztelt frakeidvezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Mas 
kepviselok? Amennyiben nincsen hozzaszolas, ugy szavazasra bocsatom „A telepiileskepi 
arculati kezikonyv elfogadasarol szolo” 3 pontbol allo hatarozati javaslatot, melynek 
elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk 
most! Indithato a szavazas. Megallapitom, hogy 16 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 13/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv elfogadasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete ugy dont, hogy

1. visszavonja a 187/2017. (IX. 07.) szamu kepviseld-testiileti hatarozatat;

2. a jelen hatarozat 2. melleklete szerinti tartalommal, a telepiileskepi rendelet szakmai 
megalapozasa erdekeben elfogadja Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvaros 
Telepiileskepi Arculati Kezikonyvet;
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3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az elfogadott Telepuleskepi Arculati 
Kezikonyv jogszabalyok szerinti kozzetetelerol.

Felelds: polgarmester 
Hatarido: 2022. januar 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Piko Andras
Szavazasra bocsatom a telepiileskep vedelmerol szold 69 §-bdl allo rendeletet, amelynek az 
elfogadasahoz mindsitett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk 
most! 16 igennel elfogadtuk a rendeletet. Koszonom szepen!

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 16 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
2/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A TELEPULESKEP 
VEDELMEROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda, Jegyzoi Kabinet 
Szervezesi Iroda

Napirend 9. pontja
Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis u. 30. szam alatti, 34792 hrsz-ii 
ingatlan palyazatanak eredmenymegallapitasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Veres Gabor, a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet- 
hasznositasi Bizottsag elndke

Pik6 Andras
Atteriink a 9. napirendi pont targyalasara, „Javaslat Budapest 8. kellett Berkocsis utca 30 
szam alatti 34792-es helyrajzi szamu ingatlan palyazatanak eredmenyemegallapitasara”. Az 
eldterjesztd Veres Gabor, a Tulajdonosi Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi 
Bizottsag elnoke. Az illetekes bizottsag szerint a Berkocsis utcai onkormanyzati ingatlanra 
kiirt ertekesitesi palyazat ervenyes es eredmenyes volt. Az eredmeny megallapitasahoz 
kepviselo-testuleti dontes sziikseges. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az 
eloterjesztot, hogy van-e hozzafuznivaldja. Nines. Kerdezem a tisztelt Kepviseldket, hogy 
van-e kerdestik az eloterjeszteshez. Koszonom! Kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, hogy 
kivannak-e hozzaszolni. Voros Tamas, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Az eloterjesztest nem fogjuk tamogatni, ahogyan a bizottsagi iilesen sem 
tamogattuk az elidegenftest. Meg is mondtuk, hogy tobbek kozott politikai okai vannak, 
hiszen Onok megigertek, hogy nem fognak, nem fogjak folytatni azt az Onok szerint karos 
gyakorlatot, ahogyan az Onkormanyzat gazdalkodik a vagyonaval, ehhez kepest masfel 
milliard forint ertekben, most mar plusz Berkocsis 30, ertekesitenek ingatlanokat. A problema 
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alapvetoen a politikai iizeneten tul, vagy reszben tul, az csak felerdsfti az elozo napirendi 
pontban targyaltakat, vagy az nem az elozo, az elozo vitasabb napirendi pontban targyalt 
alapkerdeseket, tehat az alberlethaznal, ahol egy nem lakaskent funkcionalo, nem lakohazkent 
funkcionalo ingatlannak, a lakassa alakitasahoz probalunk ugye valamilyen modon, hogy az 
Onkormanyzat tobbsege atlathatatlan modon partnereket talalni, meg penzt, Isten tudja, 
milyen szamitasok szerint hozzarendelni nem tul transzparens modon eleg gyanusan. Addig 
egy alapvetoen lakoingatlant meg elidegenitunk. De most, hogyha lakasokra van sziiksege az 
Onkormanyzatnak, akkor, hogy sikeriilt azt megcsinalni ezt a logikai bukfencet, hogy egy 
ovodabol akamak lakohazat csinalni, mikozben a lakohazat eladjak? Tehat ez a ketto, hogy 
fer meg igy az Onok koncepciojaban? En ezt szeretnem megkerdezni! Mert nyilvan a 
vagyongazdalkodas azt csinalja, amit mond neki a bizottsag, meg a Tisztelt Tobbseg, ezzel 
nincsen problema. De ez nem kellemetlen egy kisse? Tehat, hogy van egy ingatlan, ami lakas. 
Nyilvan van egy. Az, hogy az rendbe legyen hozva, legyen benne kialakftva megfeleld 21. 
szazadi ingatlan, azert ra kell kolteni. Nines vita kozottunk. De hogy lakasonkent aranyaiban 
nem kell annyit rakolteni, latatlanul mondom, mint egy szerkezetkesz, soha az eleteben 
lakofunkcioval nem rendelkezd ingatlanra, az is biztos. Hat, ezt, ha Onok megmagyarazzak, 
hogy ez a fajta kognitiv disszonancia az, hogy fer meg az Onok, nem tudom, 
vagyongazdalkodassal foglalkozo reszen, akkor elkepzelesunk nincsen, hogy ez milyen 
megfontolasok szerint mukodik. Es egyebkent pedig el kell szamolni Ondknek a politika 
igereteikkel, amelyeket nem tartanak be! Szo volt arrol, hogy Onok megnyertek a valasztast. 
En ezt egy percig sem vitatom. Csak meg kell nezni, hogy milyen igeretekkel nyertek meg a 
valasztast, es az abbol mi teljesult! Koszonom!

Piko Andras
Veres Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! Csak nagyon roviden: az ingatlan palyazati kiirasat a 
tulajdonosi bizottsag ellenszavazat nelkiil irta ki, beleertve a fideszes kepviseldket is. A masik 
pedig, hogy ez az ingatlan egy bontando listas eletveszelyes lakohaz, amelynek a felujitasa 
teljesen gazdasagtalan, tehat hogy 100 kort megjart ingatlanrol van szo, nem talaltunk olyan 
szakembert, aki azt tamasztotta volna ala, hogy ezt az ingatlant meg kell tartani az 
Onkormanyzatnak. Koszonom szepen!

Piko Andras
Probalom megoldani a feladvanyt, amit Voros Tamas maganak feladott es nem tudott 
megoldani. Onok az elotttink levo ciklusban kb. 10 evben 13 milliard forint ertekben 
ertekesitettek onkormanyzati ingatlant. Ebbol, ha jol emlekszem 0 forintot, de lehet, hogy 
valamivel tobbet, mindenesetre talan kormanyzati tamogatasbol 400 millio forintot forditottak 
az onkormanyzati ingatlanvagyonnak a felujitasara. Az ingatlanvagyonban, kulonbsen a 
„Szazas hazaknak" a rendbetetelere. Az, hogy most a bontando lista tobb, mint 30, lehet, hogy 
tobb mint 40, az annak az eredmenye, hogy az elmult evekben, evtizedekben ezt az egyebkent 
kotelezo feladatot elhanyagoltak az elottunk levok. Amennyiben ennek nem szabunk gatat, 
akkor 5 ev mulva nem 40-rdl, hanem 50-rdl, 60-rol vagy akar mind a 130-rol is beszelhetiink 
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ugy, hogy le kell bontani. Ezt a folyamatot mindenfelekeppen meg kell allitani! Szembesulve 
ezzel a problemaval, en lehet, hogy egyszerubbnek, egyszerubben megvalaszolhatonak 
gondolom azt, hogy mi a fontosabb, a valasztasi kampanyban tett igeret vagy pedig az a 
polgarmesteri felelosseg, hogy az Onkormanyzat vagyonveszteset, elertektelenedeset es 
elromlasat megallitsuk. Az utobbit valasztottam egyebkent. Ebben talan Ondk szamara 
ismerds es fontos, hat, tekintelyt ideznek: „Ne azt nezzek, hogy mit mondok, hanem azt, hogy 
mit teszek!” Koszonom szepen! Amennyiben nincsen hozzaszdlas, a vitat lezarom. A 6 
pontbol allo hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom, egyszeru tobbseg sziikseges hozza. 
Kerem, hogy szavazzunk most! 10 igen, 6 nem megallapitom, hogy a hatarozati javaslatot 
egyszeru tobbseggel elfogadtuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
14/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis u. 30. szam aiatti, 34792 hrsz.-u ingatlan eladasara 
kiirt palyazat eredmenyenek megallapitasarol

(10 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1 .) ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsag318/2021. (XI. 03.) szamu hatarozataval a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis u. 
30. szam aiatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere kiirt palyazatot;

2 .) megallapitja, hogy a palyazat nyertese a REALTONE Kft. (cegjegyzekszama: 01 09 
346115, szekhelye: 1143 Budapest, Stefania ut 101-103.), a nyertes vetelarat 
193.000.000Ft osszegben allapitja meg;

3 .) nem fogadja el a palyazb adasveteli eloszerzodesre tett modositasi javaslatat, mely 
szerint: „4.3. Vevo fenntartja maganak a jogot, hogy az ingatlanon talalhatd 
felepitmenyek muszaki allapotat sajat maga merje fel es azt kovetoen dontson a 
felepitmenyek sorsaroL Ennek fenyeben Vevo vallalja, hogy amennyiben vevo 
megitelese szerint is az ingatlanon talalhatd felepitmenyek bontasa sziikseges, akkor a 
felepitmenyeket sajat koltsegen elbontja, tovabba az ingatlant beepiti. Amennyiben vevo 
megitelese szerint az ingatlanon talalhatd felepitmenyek bontasa nem sziikseges, akkor a 
felepitmenyeket sajat koltsegen felujitja es/vagy atepiti”;

4 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol 
es megbizasabdl eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a hatarozat 1 .)-3.) pontjai 
alapjan az adasveteli eloszerzodes alairasara;

5 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat meghatalmazasabol 
es megbizasabdl eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az adasveteli 
eloszerzodes alairasa utan a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. kerulet 
Berkocsis utca 30. szam aiatti ingatlan kiuriteserol gondoskodjon;

6 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a vevovel egyeztetett 
idopontban, az adasveteli eloszerzodes alairasanak idopontjatdl szamitott legkesobb 24 
honapon belul a 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest, VIII. keriilet Berkocsis utca 30. 
szam aiatti ingatlan adasveteli szerzodeset alairja.

Felelos: polgarmester
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Hataridd: az 1 ,)-3.) pontok eseteben 2022. januar 20., a 4.) pont eseteben 2022. februar 28., az 
5.)-6.) pontok eseteben az adasveteli eloszerzodes alairasanak idopontjatol szamitott 
legkesobb 24 honapon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 10. pontja
Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 10. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „ Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso 
szervezeti tagozodasanak a modositasara”. Irasbeli eloterjesztes. Az eloterjesztd a 
polgarmester, de termeszetesen a jegyzb keszitette, ajegyzb szakmai munkajat dicseri ez az 
eloterjesztes. A hatekony mukodes biztositasa erdekeben szukseges a Polgarmesteri Hivatal 
belso szervezeti strukturajanak a felulvizsgalata es modositasa. A szervezeti felepitest erinto 
modositas szervezetfejlesztessel es atszervezessel jar. Atalakul a Gazdalkodasi Ugyosztaly, a 
Belso Ellatasi Iroda pedig beepul a Penziigyi Osztalyba. Az eldterjesztest a bizottsagok 
megtargyaltak. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem Sajtos Csilla jegyzd asszonyt, hogy 
van-e szobeli kiegeszitese.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, nines!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik az 
eldterjeszteshez. Amennyiben van, akkor meg is adorn a szot Juharos Robert kepviselo urnak!

dr. Juharos Robert
Igen. Az lenne az egyik kerdesem tisztelettel, hogy azt latjuk, hogy a Jegyzbi Kabinet 
megszunik, hogy ennek egyreszt, hogy mi az indoka? Masreszrol azt a szerepet az eloterjesztd 
szandeka szerint ki tolti be? Es hogy a Polgarmesteri Kabinet miert nem szunik meg? Tehat 
hogy en annak kevesbe latnam a jelentbseget, mint mondjuk a Jegyzoi Kabinetnek, de 
bizonyara van ra szakmai valasz.

Piko Andras
Jegyzd asszony! Ha mas kerdes nines, akkor a kerdeseket lezarjuk, es jegyzd asszonynak 
megadnam a szot!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Velemenyem szerint a jelenlegi szervezeti strukturaban kabinetnek 
nevezett szervezeti egyseg, az nem a klasszikus kabinetet tartalmazza, illetve nem annak 
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megfeleld. Ugye, itt egyeb szervezeti egysegek vannak besorolva. Az en ertelmezesemben a 
kabinet, az egy olyan magas szakmai szinten allo, szakemberekbol allo szervezeti egyseg, 
amely mind a vezetd munkajat, mind pedig a Hivatal fele az egyes feladatoknak a 
koordinalasi, esetlegesen ellenorzesi feladatat is ellatja. Jelenleg ez nem igy mukodik. 
Polgarmesteri hivatali kabinetre vonatkozoan ott nines valaszom. Koszdnom!

Piko Andras
Ezt tekintsiik koltoi kerdesnek, ami nem is igenyel valaszt! Kerdezem a Tisztelt 
Frakciovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Voids Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszdnom szepen! En szeretnem jelezni, hogy a szervezeti struktura kialakitasanak a 
felelossege, az mindenkeppen egyreszt a jegyzoe, mint eloterjesztoe, masodsorban, sot. nem 
is masodsorban, mellette a tobbsege. En csak azt szeretnem Onoktol kemi, hogy azert az 
elmult idoszakban tapasztalhatd anomaliakat jo lenne elkerulni, es bizom benne, hogy ez az 
atszervezes ez eld fogja segiteni, hogy ezek a jelenben feltetlenul ne tudjanak, ne forduljanak 
eld. Mi orulttink volna, hogyha nem a ciklus kozepen szembesuliink ilyen atalakitasokkal, 
mert nem feltetlenul itt van a helye. Mi megertjuk azt is, hogy adott esetben voltak 
felresikeriiltebbdontesek, vagy esetleg olyan mellenyulasok, amikrol nem feltetlenul lattak 
elore. Most ezt nem szeretnem kibontani. Csak azt szeretnem kerni, hogy ami szamunkra 
fontos, hogy a donteshozok, dontes-elokeszites folyamata peldaul a ma tapasztaltaknal, 
problemaknal, problemak eseteben jo lenne, hogyha a jovoben ez kikiiszobolesre keriilne. 
Egyebkent pedig bizunk benne, hogy az atalakitasok, azok vegiggondoltak, es racionalitasak. 
Az Onok felelossege ezt a Hivatalt jol mukodtetni. Nekiink az a felelossegiink, hogy a 
mukodessel kapcsolatos anomaliakra pedig felhivjuk a figyelmet, es ezt egyebkent a jovoben 
is fel fogjuk, meg fogjuk tenni, hogyha ugy alakul. Koszdnom!

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

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszdnom szepen a szdt, polgarmester ur! Elmondtam a bizottsagi iilesen is hetfon, a KKKB 
iilesen, hogy ez egy esszeru lepes. A Gazdalkodasi Ugyosztaly megnevezes kicsit felrevezeto 
lehetett azok szamara, akik nem ismertek a Hivatal felepiteset. Az uj elnevezes 
Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, ez sokkal jobban passzol az osztaly feladataihoz. Es, ugye, 
volt hetfon a KKKB altal elfogadott modosito inditvany az egyik iroda elnevezesevelel 
kapcsolatban, es hogyha jol tudom, akkor azt jegyzo asszony befogadta, de kerem szepen, 
hogy majd erositse meg, hogy a jovoben az iroda elnevezese az Varosuzemeltetesi es Zold 
Program Iroda lenne! Koszdnom szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen? Jegyzd asszony befogadta, azt hiszem.

dr. Sajtos Csilla
Igen. Errol a napirend elejen elfelejtettem nyilatkozni. Termeszetesen a bizottsag javaslatat 
befogadom.

Piko Andras
Koszonom szepen! Juharos kepviseld ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen, koszonom szepen! Csak gyorsan attekintve ezt a szervezeti abrat anelkiil, hogy 
barmilyen iteletet is mondanek rbla, mert igazabol valbjaban nem attdl lesz ez jo vagy nem jo, 
hogy mit tartalmaz, hanem hogy hogyan mukodtetik. Ugyan letszamok nincsenek 
hozzarendelve, azert nagyjabol van fogalmunk az tizemmeretrol, amirbl szol. Nagy valtozasok 
nincsenek benne. Azt latni, persze, hogy a gazdasagi vezeto a helyere kerult. Ez jo hir! Ami 
szamomra egy kicsit egyensulytalanna teszi, az nem is a kozigazgatas szakmai resze ennek a 
dolognak, hanem hogy a politikai vezetes nem fedi le a sulyozasat, hogy mondjam, a 
horizontalis, vertikalis beosztasanak ennek az abranak. Ugyanis azert a gazdasagi terulet 
sulyanal fogva egy viszonylag jelentos terulet, van hivatali gazdasagi vezeto, ugyanakkor a 
masik oldalon van 3 darab alpolgarmester, akiknek egyiknek sem dolga gazdasagi teriiletnek, 
vagy ezzel valo foglalatoskodas. Mikozben egyebkent a polgarmester nyilatkozata szerint sem 
a sajat feladatkorebe esonek latja ezt a teruletet. Tehat, hogy mondjam, mig a masik oldalon, a 
humanszolgaltatas teriileten, bar mondom, anelkiil, hogy most kulonbozo minositgetesbe 
mennenk, nyilvanvaloan latjuk, hogy ennek a teriiletnek van felelds alpolgarmestere, a 
szocialis teriiletnek van egy kivalo alpolgarmestere, de a gazdasagi teriiletnek meg nincsen. 
Ez minden alkalommal visszakdszbn, foleg a koncepcionalis kerdeseknel, illetve hat. 
koltsegvetesi kerdeseknel is. Nem lenne baj, hogyha lenne egy politikai vezetese ennek a 
keriiletnek, amely egyebkent azon kivalo szakemberek mellett valamifele politikai 
iranymutatast is ad, vagy adott esetben pont a politikai testiileten targyalopartnereket 
megszolithato. Rem kellemetlen, hogy az altalam igen tisztelt gazdasagi vezeto asszonnyal 
kell olyan vitat folytatom, amit valoszinuleg egy politikussal kellene. Ez mind a kettonk 
szamara tud kellemetlen helyzetet eredmenyezni. Tehat hadd mondjam, en erre szerettem 
volna felhivni a figyelmet, hogy nem lenne baj, hogyha a politikai menedzsmentet 
hozzaalakitani a polgarmester a hivatali strukturahoz.

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszolast, igy szavazasra bocsatom... Hol tartunk?

dr. Sajtos Csilla 
20. oldalon.

Piko Andras
Igy van! ... a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasarol szolo 2 
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pontbol allo hatarozati javaslatot mindsitett tobbseg sziikseges hozza. Kerem a Tisztelt 
Kepviseloktol a szavazatukat most! 10 igen es 6 tartozkodassal megallapitom, hogy 
elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
15/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak modositasarol

(10 igen, 0 nem, 6 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1) a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasat az eloterjesztes 
mellekleteben foglaltak szerint - az elhangzott modositdssal - 2022. februar 1-i 
hatallyal modositja.

2) a koltsegvetesi rendelet elfogadasaig terjedd idoszakban a szervezet 
atalakitasahoz kapcsolodd feladatok a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrol szolo 
38/2021. (XII. 16.) onkormanyzati rendelet alapjan teljesithetdek.

Felelds: polgarmester, jegyzo
Hataridd: 2021. februar 1.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi Iroda

Napirend 11. pontja
Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es koltsegteritesenek 
megallapitasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

Piko Andras
A 11. napirendi pont, „Javaslat a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak es 
koltsegteritesenek megallapitasara." Torvenyi kotelezettseg, az onkormanyzati torveny 2022. 
januar 1-jevel eletbe lepett valtoztatasa miatt a keriileti polgarmester es alpolgarmesterek 
dijazasat es koltsegteriteset meg kell emelni. Enol hatarozatot kell hoznunk, hiszen a 
munkankat is ezzel a nemes feladattal kezdtiik, ha jol emlekszem, az elso kepviselo-testiileti 
tiles elso napirendjen torveny szerint. Tajekoztatom a kepviseldtarsaimat, hogy az 
eloterjesztest 2022. januar 13-an potkezbesitessel kaptak meg. Az eloterjesztes! a 
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag megtargyalta. Kerdezem az eloterjesztot, jegyzo 
asszonyt, hogy van-e szobeli kiegeszitese.

dr. Sajtos Csilla
Igen, koszonom szepen! A hatarozati javaslatoknal ugye a Il-es, Ill-as es IV-es hatarozati 
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javaslatnal az alpolgarmesterek illetmenyere vonatkozoan a szamszerusites az nem tortent 
meg, ott tehat 80 szazalekaban 1.040.000 Ft-ban hatarozza meg. Ezzel szeretnem mind a 3 
helyen kiegesziteni a hatarozati javaslatot. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesuk az 
eldterjeszteshez. Amennyiben nines, kerdezem a frakeiovezetoket kivannak-e hozzaszolni. 
Koszonom szepen! Kerdezem a kepviseldket, hogy van-e hozzaszolas. Amennyiben nines a 
napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom „A polgarmester es alpolgarmesterek 
dijazasanak koltsegteritesenek megallapitasarol” szolo I-V.hatarozati pont alpontokkal 
elfogadasahoz minositett tobbseg sztikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk 
most! (beszed a hatlerben, nem erthetd) 16 igennel, koszonom szepen, megszavazzuk az 
eldterjesztest, minositett tobbseg kellett hozza!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
16/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a polgarmester es az alpolgarmesterek dijazasanak, koltsegteritesenek megallapitasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

I.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
1. a polgarmester illetmenyenek es koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 133/2019.

(XI. 07.) hatarozatanak 2. pontjat visszavonja, az 1. pontjat 2022. januar 1 -ei hatallyal 
modositja, es megallapitja, hogy 2022. januar 1. napjatol az Motv. 71. § (2) bekezdese 
a polgarmester illetmenyet 1.300.000 forintban, koltsegteritesenek osszeget az Motv. 
71. § (6) bekezdese az illetmeny 15 %-aban allapitja meg;

2. felkeri a jegyzot a polgarmester Motv. 71. § (2) bekezdes szerinti illetmenyenek, 
valamint az Motv. 71. § (6) bekezdese szerinti koltsegteritesenek szamfejtesehez 
sztikseges intezkedesek megtetelere.

Felelds: jegyzd
Hataridd: 2022. januar 31.

II.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 139/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Szili-Dardk Ildiko foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § 
(I) bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.
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3. megallapitja, hogy Szili-Darok Ildiko foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) 
bekezdese alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

Felelds:
Hatarido:

polgarmester
2022. januar 31.

HI.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasardl szolo 140/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § 
(1) bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) 
bekezdese alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy dr. Eross Gabor alpolgarmester
a. felsofoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia, C-komplex tipusu), amelynek 

merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/ho,

b. kozepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (nemet, B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/hd.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. januar 31.

IV.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 2022. januar 1-ei hatallyal

1. az alpolgarmesterek megvalasztasarol, az alpolgarmesterek illetmenyenek es 
koltsegteritesenek megallapitasarol szolo 141/2019. (XI. 07.) hatarozatat visszavonja;

2. ugy dont, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester havi illetmenyet az Motv. 80. § (1) 
bekezdese alapjan a polgarmester illetmenyenek 80 %-aban, 1.040.000 forintban 
hatarozza meg.

3. megallapitja, hogy Radai Daniel foallasu alpolgarmester az Motv. 80. § (3) bekezdese 
alapjan illetmenyenek 15 %-ban meghatarozott koltsegteritesre jogosult.

4. megallapitja, hogy Radai Daniel alpolgarmester

a. felsofoku idegen nyelvi potlekra jogosult (angol C - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 100%- 
a/ho,
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b. kozepfoku idegen nyelvi potlekra jogosult (francia B - komplex tipusu), amelynek 
merteke a mindenkori koltsegvetesi rendeletben meghatarozott illetmenyalap 30%- 
a/ho.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 31.

V.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete felkeri a polgarmestert, hogy 2022. 
januar 1. napjatol az onkormanyzat eves koltsegveteseiben az alpolgarmesterek illetmenyet, 
koltsegteriteset, nyelvi potlekat az elfogadott hatarozatok szerint, a polgarmesteri illetmenyt es 
koltsegterftest az Motv. 71. § (2) es (6) bekezdese szerint tervezze, valamint az alpolgarmesterek 
szemelyiigyi dokumentumainak alairasara es a dijazasuk szamfejtesehez szukseges intezkedesek 
megtetelere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a szemelyiigyi dokumentumok alairasara 2022. januar 31.

a penzugyi fedezet biztositasara: az onkormanyzat 2022. evi es az azt koveto evek 
targyevi koltsegveteseinek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet, Koltsegvetesi es Penzugyi 
Ugyosztaly.

Napirend 12. ponti a
Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo 
beszamolo elfogadasarol, valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak 
megallapitasa
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

Pik6 Andras
,,Javaslat a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo beszamolo 
elfogadasarol, valamint a polgarmester targy evi szabadsaganak megallapitasara'". Az 
eloterjeszto a jegyzo asszony. Ugye, arrdl van szo, hogy Kepviselo-testiilet dont a 
polgarmester elozo evben igenybe vett es targy evi szabadsaganak a mertekerdl. Az 
eloterjesztest a bizottsagok nem targyaltak. Kerdezem jegyzo asszonyt, hogy kivan-e szobeli 
eloterjeszteshez szobeli kiegeszitest tenni. Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik. Juharos kepviselo ur, parancsoljon! Hozzaszolas lesz. Jo! 
Ha kerdes nines, akkor kerdezem a Tisztelt Frakciovezetdket, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Juharos kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Juharos Robert
Tulajdonkeppen csak arra szerettunk volna ici-picit ravilagitani, hogy ugy gondoljuk, hogy 
helyes az a nagyvonalusag, amivel a frakeionk abban nyilvanul meg, hogy ezt az eloterjesztest 
tamogatja. Es nem szeretnenk az Onok altal mar, amikor elfoglaltak az Onkormanyzat
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Kepviseld-testuletet, tehat nem szeretnenk abbol precedenst csinalni, hogy Onok, hogyan 
viszonyultak az ilyen kerdesekhez. Azt gondoljuk az a helyes, hogy ha elegansan tamogatolag 
allunk hozza ehhez a kerdeshez.

Piko Andras
Koszonom szepen! Bar nem ertem igazabdl. Nagyon szabalyosan es jol dokumentalt a 
polgarmesternek a szabadsagolasa. A vitank abbol adodott, hogy az elozo polgarmesternek 
nem az volt. Tehat amennyiben van kifogasuk, illetve kritikajuk ezzel kapcsolatban, akkor azt 
szivesen meghallgatom, es termeszetesen be is fogom epiteni a sajat gyakorlatomba Voids 
Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Akkor segitek, mert kepviseld ur talan tulon-tul diplomatikus volt. Mi csak azt szerettiik volna 
jelezni, hogy nem szeretnenk az Onok gyakorlatat folytatni, amikor ilyen pitianer 
kerdesekben es egyebkent teljesen rendszerszintu es teljesen normalis (izemszeru 
eloterjesztesekbol prbbalunk meg olcso politikai hasznot huzni. Ez lett volna a mondando, azt 
hiszem, magvas lenyege, es szerintem polgarmester ur is ertette ennek az elet. Nem a mi 
szintiink ezekkel az ugyekkel fbglalkozni. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Szarvas Koppany Bendeguzt...? Igen! (beszed, nevetes a 
hdtterben) Koszonom! (nevetes a hatterben) Koszonom szepen! A napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom a 2 pontbol allo hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg sziikseges 
hozza. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk! Koszonom szepen, 16 igennel 
elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
17/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasarol szolo beszamolo elfogadasarol, 
valamint a polgarmester targyevi szabadsaganak megallapitasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete

1. elfogadja a polgarmester 2021. evi szabadsaganak felhasznalasrol szolo beszamolot, es 
megallapitja, hogy Piko Andras polgarmester a reszere megallapitott:
- 2021. evi 39 munkanap szabadsagabol 35 munkanap szabadsagot vett igenybe,
- 4 munkanap ki nem adott 2021. evi szabadsaggal rendelkezik;

2. megallapitja, hogy Piko Andras polgarmester targyevi szabadsaga 43 munkanap, es ezzel 
kapcsolatban felkeri a polgarmestert, hogy a 2022. evi szabadsagolasi iitemtervet 2022. 
februar 28. napjaig terjessze a kepviseld-testulet ele azzal, hogy a 2021. evi 4 munkanap ki 
nem adott szabadsagat legkesobb 2022. marcius 31. napjaig koteles kivenni, es ezt a 
szabadsagolasi iitemtervben feltiintetni.
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Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szemelyiigyi Iroda

Napirend 13. pont i a
Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017.
(XII. 20.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 13. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat... El kell menned? (hatterben beszed, 
nem erthetd) Bocsanat! Voros Tamas kepviseld urnak iigyrendije van, parancsoljon!

Voros Tamas
Igen, koszonom szepen! Csak elhangzott egy korabbi eloterjesztesben egy nagyon sulyos 
pontatlansag. Ezt muszaj helyretennem, mert alapvetd integritast erint. Ugye, arrol beszelt 
Veres kepviseld ur, hogy a Berkocsis 30 eladasa kapcsan hogyan szavazott a Fidesz frakcio. 
Visszakerestem a november 3-ai tiles jegyzokonyveit, amibol tisztan kideriil, hogy 4 igen 2 
nem es 1 tartozkodas mellett fogadta el a bizottsag, tehat a fideszes kepviselok nem 
szavazataval fogadta el a bizottsag a palyazatra tortend bocsatasat es elidegeniteset. 
Koszonom!

Piko Andras
Jegyzokonyvben rogzitettuk. Veres Gabor kepviseld urnak is iigyrendije van, parancsoljon!

Veres Gabor
Muszaj csak annyit reagalnom, hogy a palyazat kiirasarol beszeltem, amin viszont nem volt itt 
csak egyetlen kiilsos bizottsagi tag, Sods Gyorgy ur, aki igennel szavazott. Szeretnem jelezni. 
Ezt fenntartom egyebkent birosag elott is.

Piko Andras
Tisztelt Kepviseld, eppen... (bekiabalds, nevetes) Ugy erzem, hogy angyalok szalldogalnak 
kozottiink. Most az elmult 2 napirendi pont eleganciajat szeretnem visszacsempeszni egy 
kicsit a tovabbi mukodesbe is. Szerintem ezeket meg tudjuk ugyrendi nelkiil is targyalni, de 
haladjunk! „Javaslat a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 2017-es 
onkormanyzati rendelet modositasara". Arrol van szd, hogy az elelmiszerarak, valamint a 
dietas etkeztetest igenylok szamanak emelkedese miatt a bolcsodei elelmezes anyagkoltseget 
is emelni szukseges. Errol dont a Testiilet, ha elfogadja az eloterjesztest. Az eloterjesztest a 
Szocialis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi es Sport, valamint Eselyegyenlosegi Bizottsag 
megtargyalta. Eloterjesztokent nines szdbeli kiegeszitesem. Kerdezem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk az eloterjeszteshez. Amennyiben nines, akkor kerdezem a 
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kepviseloi csoportok vezetojet, hogy kivannak-e hozzaszolni az eldterjeszteshez. Amennyiben 
nem, akkor kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e hozzafuznivalojuk, kerdesuk. 
megjegyzesuk. Ha nines, a napirend vitajat le fogom zami, es szavazasra bocsatom a 
szemelyes gondoskodast nyujto ellatas ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017-es rendelet 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 2 §-bol allo rendeletet. Itt mindsitett tobbsegre 
van sziiksegiink. Kerem, hogy szavazzunk! 16 igennel elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 16 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA 
BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 
3/2022. (I. 20.) SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A SZEMELYES 
GONDOSKODAST NYUJTO ELLATASOK TERITESI DIJAIROL SZOLO 56/2017. 
(XII. 20.) ONKORMANYZATI RENDELET MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Most pedig a 2 pontbol allo hatarozati javaslat szavazasa kovetkezik, ugye, ez a penziigyi 
fedezet biztositasarol szol. Mindsitett tobbseg sziikseges ehhez is. Kerem, hogy most 
szavazzunk! Kdszdnbm szepen, 16 igennel elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
18/2022. (I. 20.) szamii hatarozata

a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltseg emeles penziigyi fedezetenek biztositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 ./ a bolcsodei elelmezes nyersanyagkoltsegenek emelkedese miatt 2022. evtol az 
onkormanyzat eves koltsegveteseiben a gyermeketkeztetesi kiadasok kereteben a bolcsodei 
elelmezes nyersanyagkoltseg eves penziigyi fedezetet netto 4 720 097 Ft + AFA (brutto 5 994 
523 Ft) osszeggel megemeli, igy ezen kiadasokat mindosszesen 37 756 441 Ft + AFA, 
minddsszesen brutto 47 950 680 Ft osszegben biztositja.
2 ./ felkeri a polgarmestert, hogy 2022. evtol az onkormanyzat eves koltsegveteseirol szolo 
rendeletek megalkotasanal az 1. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: a dontes napja, 2. pont esteben az Onkormanyzat targyevi 
koltsegvetesi rendeleteinek megalkotasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.
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Napirend 14. pontja
Javaslat az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022.” 
palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor alpolgarmester

Pik6 Andras
Haladunk tovabb, a 14. napirendi pont kovetkezik,, Javaslat az onkormanyzati feladatellatast 
szolgalo fejlesztesek 2022. palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara*’. Az eldterjesztd 
Eross Gabor alpolgarmester ur. Az Onkormanyzat palyazni kivan egy vissza nem teritendo 
tamogatasra, bolcsode- es ovodafejlesztesre. Amennyiben a palyazat nyer a tamogatas a 19 
millio forint osszes koltseg 50%-at fedezi. Leforditva tehat 9 es fel millio forint tamogatast 
nyerhetunk. Ezen a palyazaton torteno indulasrol a Kepviseld-testulet dont. Kerdezem Eross 
alpolgarmester urat, hogy van-e, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom szepen a szot! Nem fogom elismetelni, amit polgarmester ur elmondott, ismertette. 
De muszaj, hogy ajegyzokonyvben szerepeljen azert, hogy eredmenyesen tudjunk palyazni, 
hogy megnevezziik az eldterjesztest kiegeszitve az 1. hatarozati pontot kiegeszitve. Tehat nem 
csak azt mondjuk, hogy Varunk Rad Tagovoda, hanem a palyazat felteteleinek valo 
megfeleles celjabol ezutan zarojelben beirjuk a cimet. Ez el kell, hogy hangozzon most, es 
jegyzokdnyvbe kell venntink: 1086 Budapest VIII. kerulet Csobanc utca 5. helyrajzi szam 
35908, tehat 3 5 9 0 8. Zarojel bezarva. Ezzel szeretnem szdban kiegesziteni ahhoz, hogy 
szabalyosan tudjunk palyazni, es fel tudjuk ujitani ezzel a tamogatassal, ha nyeriink, a 
Csobanc Utcai Ovodanak ezt a kulon epuletet. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen!

dr. Eross Gabor
Es neveloszobava tudjuk alakitani, bocsanat! Igen.

Piko Andras
Ugye, mivel az eldterjesztd modositott, ezert nyilvanvaloan be is fogadja a sajat modositasat 
enol. Tehat nem kell kulon szavazzunk. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e 
kerdestik. Amennyiben nines, kerdezem a frakeiovezetoket, kivannak-e hozzaszdlni. 
Koszonom szepen! Nem latok kepviseloi hozzaszdlasokat sem. A napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom „Az onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek 2022 cimii 
elnevezesii palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara” cimii 3 pontbol allo hatarozati 
javaslatot. Minositett tobbseg sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk most! Koszonom 
szepen! 16 igennel elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
19/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 2022. ’’palyazattal kapcsolatos 
dontes meghozatalara

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviseld-testiilet ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Ovodak Varunk Rad Tagovoda (1086 Budapest VIH. kerulet, Csobanc utca 
5. Hrsz: 35908) nevelotestiileti szobajanak kialakitasa celjabol palyazatot nyujt be a 
Belugyminiszterium altal kiirt „Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztesek - 
2022. ” cimu palyazatra;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben penziigyi 
fedezetet biztosit a palyazat onreszehez 9 500 000 Forint osszegben;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 1. pontja szerinti palyazat 
benyujtasarol, valamint a hatarozat 2. pontban meghatarozott eldiranyzatnak az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesebe torteno betervezeserol.

Felelos: polgarmester
Hataridd: hatarozat 1. pontja eseteben 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja tekinteteben az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek elfogadasa, a hatarozat 3. pontja tekinteteben a 
palyazat benyujtasanak hatarideje 2022. februar 04., az eldiranyzat tervezesenek hatarideje az 
onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek elfogadasa.

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

Napirend 15. pontja
Javaslat az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany altal kiirt palyazaton torteno 
reszvetelre es a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti ingatlan Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalatba adasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 15. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany 
altal kiirt palyazaton torteno reszvetelre es a 1086 Budapest koszoru utca 15. szam alatti 
ingatlan Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalatba adasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara”. Az eldterjeszto alpolgarmester ur. Az Ovi-Sport Alapitvany 
palyazatanak koszonhetoen az Onkormanyzatnak lehetbsege nyilik arra, hogy az ovodas 
korosztaly szamara kifejlesztett sportletesitmenyben szakszeru oktatas kereteben biztositsak a 
gyermekek szamara elengedhetetlen napi mozgast. Itt is a palyazaton torteno indulasrol dont a 
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testulet. Kerdezem alpolgarmester urat, hogy kivanja-e kiegesziteni. Nem. Koszonom szepen! 
Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy kivannak-e kerdezni az eloterjeszteshez vagy az 
eloterjesztohoz. Nem latok kerdeseket. Kerdezem a frakciovezetbket, kivannak-e szdlni. Nem 
latom a jelentkezest es nem latok kepviseldi hozzaszolasra sem jelentkezest. Igy szavazas 
kovetkezik a palyazat beadasarol, 5 pontbol allo 1. hatarozati javaslatrol dontiink eloszor 
mindsitett tobbseggel. Romai I, igy van romai I-es. Kerem, hogy szavazzunk most! 16 igennel 
elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
20/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

palyazat beadasarol a Nemzeti Ovi-Sport Program megvalositasa erdekeben

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete ugy dont, hogy

1 .) az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany (szekhelye: 1122 Budapest, Toth Lorinc utca 13.; 
adoszama: 18211999-1-43; kepviseli; Dr. Molnar Andrea) gondozasaban mukodo Ovi-Sport 
program celjaival egyetert es a Jozsefvarosi Ovodak Gyerek-Virag Tagovodajaban (1083 Bp. 
Baross u. 111/b.) es a Jozsefvarosi Ovodak Viragkoszoru Tagovodajaban (1083 Budapest, 
Baross utca 91.) a program megvalositasahoz tamogatasi szerzodes kereteben egyszeri vissza 
nem teritendo tamogatast nyujt az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvany reszere.

2 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben biztositja a hatarozat 1. pontja szerinti 
tamogatasi szerzodes penzugyi fedezetet 10.400.000,- Ft osszegben.

3 .) az Ovi-Sport Kozhasznu Alapitvany rendelkezesere bocsatja a kijelolt ovodak pontos 
nevet, cimet. helyrajzi szamot, valamint a foldhivatali nyilvantartasi lap masolatat, kozmu 
nyilatkozatot tesz, es gondoskodik az igazolas beszerzeserol, hogy a palya kialakitas nem 
epitesi engedely koteles.

4 .) az Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy az Ovi-Sport Kdzhasznu Alapitvannyal 
a palyazat pozitiv elbiralasarol szdld ertesitest koveto 60 napon beliil tamogatasi szerzodest 
kot.

5 .) felkeri a polgarmestert hatarozat 1. es 3. pontja szerinti palyazati dokumentumok 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. es 4. pont eseteben: 2022. januar 20., 2 pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek elfogadasa, 3. es 5. pont eseteben; 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly.
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Piko Andras
Az Ovi-Foci Kozhasznu Alapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes modositasarol szol a 
2. szavazasra bocsatott hatarozati javaslat, Il-es a szama, 2 pontbol all es minositett tobbseg 
kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk most! 16 igennel elfogadtuk H-es hatarozati javaslatot!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
21/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az Ovi-Foci Kdzhasznu Alapitvannyal megkotott tamogatasi szerzodes modositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. az Ovi-Foci Kdzhasznu Alapitvannyal 2013. majus 14-en megkotott tamogatasi 
szerzodest az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti megallapodassal mddositja.

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti 
megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridb: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a 2. pontja eseteben: 2022. januar 
31.

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

Piko Andras
A romai Hl-as hatarozati javaslat kovetkezik, egy ingyenes hasznalatba adasrol dontiink, 3 
pontbol allo hatarozati javaslat, minositett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 
Koszonom szepen! 16 igennel elfogadtuk!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
22/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek uj telephelyenek kijeloleserol es a 1086 Budapest, 
Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlan egeszenek a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 

ingyenes hasznalataba adasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hog

1. a Budapest, belterulet 35270 helyrajzi szamu, kivett beepitetlen terulet megnevezesu. 
termeszetben a 1086 Budapest, Koszoru u. 15. szam alatti Ingatlant a Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek uj telephelyekent kijeloli es egyuttal az Ingatlan egeszet a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek ingyenes hasznalataba adja a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait, programjait igenybe vevo 
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gyermekek reszere programok szabad levegon torteno rendszeres szervezese, mint 
kozfeladat ellatasa celjabdl, a kozfeladat ellatasahoz sziikseges mertekben, azzal, hogy a 
Sportpalyat annak eszkdzkeszletevel egyutt dvodaskoru gyermekek hasznalhatjak a 
Jdzsefvarosi Ovodakba jaro gyermekek mellett a Sportpalya hasznalati utmutatojaban 
foglaltak szerint.

2. modositja a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkel a 681/2021. (XII.16.) szamu kepviselo- 
testiileti hatarozat alapjan megkotott ingatlan-hasznalati szerzodest az eldterjesztes 4. 
szamu mellekleteben foglalt tartalom szerint.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4. szamu melleklete szerinti megallapodas 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2022. januar 20., a hatarozat 2. pontja: 2022. 
februar 4., a hatarozat 3. pontja: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek.

Piko Andras
Es mindezek megtetozesekent az Egyesitett Bolcsodek Alapito Okiratanak mddositasa is 
sziiksegesse valt. 2 pontbol all az ezt tartalmazo romai IV-es hatarozati javaslat. Errol 
dontiink minositett tobbseggel. 16 igen. Koszonom szepen, elfogadtuk a hatarozati javaslatot!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
23/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek alapito okiratanak modositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Alapito okiratat modositd okiratot es a 
modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az eldterjesztes 5. szamu 
mellekleteben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal torteno tbrzskonyvi 
nyilvantartasba torteno bejegyzes napjaval lepnek hatalyba.

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

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben: 2022. januar 20., 2. pont eseteben: 2022. februar 4.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek, Koltsegvetesi es Penzugyi 
Ugyosztaly.
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Napirend 16 pontja
Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal 
fenntartott Jdzsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 16. napirendi pont targyalasa kovetkezik „Javaslat Budapest Jozsefvaros Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jdzsefvarosi Ovodakban a Sajatos 
Nevelesi Igenyu Gyermekek ellatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara”. Az eldterjesztd 
itt is Erdss Gabor alpolgarmester ur. Ennek a napirendnek a lenyege az, hogy a jdzsefvarosi 
ovodakban biztositanunk kell a sajatos nevelesi igenyu gyermekek ellatasat. Ehhez a 
Tankeriilettel szerzodest kell kotnie az Onkormanyzatnak, es errol dontiink most. Kerdezem 
az eldterjesztd alpolgarmester urat, hogy van-e kiegeszitese. Parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Kbszbndm a szot, polgarmester ur! Roviden egeszitenem ki. Nemi csalodassal vettiik 
tudomasul, amikor a KJebelsberg Kbzponttdl erkezett az a jelzes, a Tankerulettol, hogy azt a 
szolgaltatast, amit eddig ingyenesen nyujtottak az utazo gyogypedagogusok a keriileti 
dvodasoknak, azt ezentul csak terites elleneben vehetjiik igenybe. De kulonbozo targyalasok 
utan vegiil arra jutottunk egyreszt, hogy termeszetesen ugyanazon a szinvonalon es 
ugyanolyan formaban tovabbra is biztositani kivanjuk a keriileti dvodasok szamara, akinek 
erre sziiksege van, a fejleszteseket. Ez az eldterjesztes lenyege. Egy masik megjegyzesem 
meg az eloterjeszteshez, hogy elkepzelheto, hogy hosszu tavon ugy fogjuk majd megoldani, 
hogy sajat gydgypedagogusokkal, de jelenleg is egy reszet a fejleszteseknek mar az dvoda 
sajat gydgypedagogusai vegzik el. De most rovidtavon ugy lattuk, hogy nem tudjuk es nem is 
akarjuk kiepiteni ezeket a parhuzamos kapacitasokat. Anyagilag gyakorlatilag ugyanott 
lennenk, ennek utanaszamoltunk. Ugyhogy akkor csak elismetlem: az eddigi formaban 
tulajdonkepp az eddigi fejlesztok, az eddigi utazd gyogypedagogusok altal es az eddigi 
fejleszteseket fogjak megkapni az ovodainkban a sajatos nevelesi igenyu gyerekek, ha Onok 
tamogatjak ajavaslatot. Kbszbndm’

Piko Andras
Kbszbndm szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesiik az 
eloterjeszteshez. Nem latok ilyet. Kerdezem a frakcidvezetbket, kivannak-e elni a felszdlalas 
jogaval. Nem latom, illetve nem latok kepviseloi hozzaszdlasokat sem. Igy a napirend vitajat 
lezarom, es szavazasra bocsatom a 4 pontbbl allo hatarozati javaslatot, minositett tobbseg 
sziikseges hozza. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk! 16 igen a szavazati arany, 
elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
24/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 
Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasara vonatkozo 
feladat-ellatasi szerzodes megkoteserol es a sziikseges penzugyi fedezet biztositasarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
1. a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag - az SZMSZ 7. sz. melleklet 1.1.1. pontja 

szerinti - hataskdrenek magahoz vonasaval ugy dont, hogy a 2014. januar 14. napjan a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont kozbtt letrejott Egyiittmukodesi Megallapodast 2021. 
januar 31. napjaval kozos megegyezessel megsziinteti es a Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodak tekinteteben 
a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasanak biztositasa erdekeben 
gyogypedagogiai feladatok ellatasra feladat-ellatasi szerzddest kot a Belsd-Pesti 
Tankeruleti Kozponttal 2022. februar 1. - 2022. december 31. kozotti idoszakra 
vonatkozdan az eldterjesztes mellekleteben foglalt megallapodas szerint,

2. a hatarozat 1. pontjaban foglaltak alapjan az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben biztositja a penzugyi fedezetet 10.472.000 Ft osszegben.

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 2. pontjaban meghatarozott 
dologi - elbiranyzat - szakmai szolgaltatas igenybevetele jogcimen - betervezeserol az 
Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

4. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott feladat-ellatasi 
szerzodes alairasara.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 1. pont tekinteteben: 2022. januar 20., 2-3. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022. 
evi koltsegvetesenek elfogadasa, 4. pont tekinteteben: 2022. januar 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly.

Napirend 17. pontja
Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Konczol David onkormanyzati kepviseld

Piko Andras
A 17. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere’*. 
Az eloterjeszto Konczol David kepviseld ur. Kepviseld ur javaslata az, hogy a Kepviselb- 
testulet kezdemenyezze Magyarorszag Kormanyanal a veszelyhelyzeti torveny modositasat 
annak erdekeben, hogy a helyi onkormanyzat az e-rollerek kozteriilet-hasznalatara dijat 
vezethessen be. Az elbterjesztest a bizottsagok nem targyaltak. Tajekoztatom a 
kepviselbtarsaimat, hogy a hatarozati javaslat cimeben a kezdemenyezeserol szo helyett, ja, 
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bocsanat kedvezmenyezeserol szo helyett kezdemenyezeserol szo szerepel. Erdss Gabor 
alpolgarmester umak ugyrendi javaslata lenne, parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Igen, kdszdnbm polgarmester ur! Csak azert, hogyha esetleg errol hosszabb politikai vita 
nyilna, akkor en szeretnem azt a javaslatot tenni, hogy vegytik eldre a kovetkezo napirendi 
pontot es csereljiik meg! (hatterben beszed, nem erthetd) Nem, nem!

Piko Andras
Bocsanat, en ezt elore nem tudom! Tehat, hogy kerdezzem meg, hogy akamak-e egymassal 
kotozkodni a kepviselok? Ez egy kicsit fura! Ez majd kialakul szerintem menet kozben, vagy 
nem. (nevetes)

dr. Erdss Gabor
Bezar az iskola! Csak annyi!

Piko Andras
Jo, lenne egy ugyrendi javaslatom! Mivel az elozo, vagy a kovetkezo napirendi pont 
mindsitett tobbseget igenyel, az lenne az ugyrendi javaslatom, hogy vegytik eldre annak a 
targyalasat, es ha azt le tudtuk, szavaztunk, akkor nyugodtan el tud menni a gyermekert az 
alpolgarmestertink, es nem marad bent a gyermek az iskolaban. Akkor errol szavaznunk kell! 
Bocsanat, kerjtik, hogy szavazzunk! Szavazas igennel szeretnem kemi a frakciomat, hogy 
szavazzuk! Kerem, szavazzunk! Koszonom szepen, 16 igennel!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
25/2022. (I. 20.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy ddnt, hogy elfogadja Dr. Erdss 
Gabor ugyrendi javaslatat, hogy a Kepviselo-testulet elobb targyalja a „18. Javaslat az LNR- 
J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz szukseges penztigyi fedezet 
biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara ,, napirendi pontot, majd ezt kovetoen a .,17. 
Javaslat torvenymodositas kezdemenyezesere” napirendi pontot
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Napirend 17.pontja (elfogadott napirend szerinti 18. napirendi pont)
Javaslat az LNR-J/2/2021. tipusu berlakas palyazat berbeszamitasahoz sziikseges 
penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SORGOSSEGI
Eldterjesztd: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Piko Andras
Tehat akkor kovetkezik a 18-as napirendi pont, „Javaslat az LNR-J/2/2021-es tipusu berlakas 
palyazat berbeszamitasahoz sziikseges penziigyi fedezet biztositasaval (gong, nevetes) 
kapcsolatos dontes meghozatalara’*. Kovacs Otto a JGK igazgatosagi elnoke az eldterjesztd. 
Az eloterjesztest januar 13-an potkezbesitessel kaptak meg siirgossegi eloterjeszteskent. Az 
eloterjesztest a koltsegvetesi bizottsag targyalta. Megnyitom a napirend vitajat. Kerdezem 
Kovacs Otto igazgatasi elnbk ur, igazgatosagi elnok urat, hogy van-e szobeli kiegeszitese. 
Nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik az eloterjeszteshez. 
Amennyiben nines, kerdezem a Tisztelt Kepviselocsoportok Vezetoit, hogy kivannak-e 
hozzaszdlni. Voros Tanias kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Az eloterjesztes nagyjabdl betekintest nyujt abba a valdsagba, ami a 
szocialis politika valdsagat illeti az Onkormanyzat tekinteteben. Nem is feltetleniil ana, hogy 
kiirunk egy ilyen palyazatot, mert lehetne ez igazabol egy rendszerszintii, iizemszerii 
megoldas. A problema inkabb az, hogy Onok azt igertek, hogy a leghatranyosabbak szamara 
gyakorlatilag a valasztasokat kovetoen kinyitjak ezeket a lakasokat. Ezervalahanyszaz lakast 
vizionaltak, es omleni fognak a lakasok a raszoruldknak, csak valogathatnak majd kbziiliik. 
Majd itt van ez az eloterjesztes, ahol ha jol olvastuk, 8 lakas keriilne kihirdetese, amelyben 
18, 3 millid forint ertekben kell felujitani a palyazoknak ezeket az ingatlanokat. (gong)

Piko Andras
Bocsanat! Kerdes nem volt, ez mar hozzaszolas, tehat a frakeiovezetoi. Igen. Csakhogy 1 
percnel ne csiripeljen! Parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom! Szoval, igazabol azt latjuk, hogy ezek a fajta lakaspalyazatok azert egyaltalan 
nem azokhoz szolnak, akiknek, akik nincstelenek vagy semmijiik nines, ami egyebkent lehet 
egy valid formaja a lakasoknak a hasznositasanak, es nem is feltetleniil elvetendo. Csak 
nincsen parhuzamban, azokkal a, hat, elegge vad valasztasi igeretekkel, amiket tettek. 
Igazabol erdekes lenne egyszer osszehasonlitani azt, hogy milyen lakaspolitikaja volt az 
Onkormanyzatnak, es mondjuk egy akar 2 es fel eves, akar masfel eves idotavban 
osszehasonlitani, hogy milyen lakaspalyazatokat fit ki az elozo varosvezetes, milyen 
kbtottsegekkel, es most milyen lakaspalyazatokat folytatnak. En egyebkent azt is el tudom 
fogadni, hogyha azt mondjak, hogy determinalt a helyzetiik, hiszen a lakasallomanynak az 
allapota az adott. En ezt el tudom fogadni, sot, szerintem meggyozodesem, hogy ez a valosag. 
Csak akkor ezt kellett volna hangoztatni ezelott 2 es fel evvel, es nem azt allitani, hogy itt 
pusztan csak azert nem ir ki az Onkormanyzat szazszamra ures lakasoknak a hasznositasara 
palyazatot, mert ez valamifele gonosz politikai dontes a varosvezetok reszerol. Nem! Azert 
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nem irt ki, mert ilyenre nem volt lehetoseg, es nem volt mod, es Onoknek sincsen mddja ra, 
Onok sem tudjak megcsinalni. Csak itt kettonk kozott az a kulonbseg, hogy mi nem amitottuk 
ezzel az itt eld embereket. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Egy reakcio: determinalt az Onkormanyzat mukodese. Viszont brbmmel 
latnam, azokat az idezeteket, amelyeket On idezett tolem, mert biztos, hogy ilyet nem 
mondtam. Hermann Gyorgy kepviseld ur, parancsoljon! Marmint, amit feltetelezett, hogy 
mondtam az Onok gyakorlatardl. Mast mondtam. Parancsoljon, kepviseld ur!

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! En akkor par ponton reagalnek is Vorbs Tamas 
kepviselotarsamnak a hozzaszdlasara kezdve ott, hogy egyaltalan hany lakas lett 
megpalyaztatva az elozo ciklusban es mennyi most. Az elozo teljes 5 ev alatt irt ki az akkori 
varosvezetes 90 lakast, most tartunk bb 2 ev utan 76-nal. Ugye, az eredmenyeknek a mostani 
ketszer 8 lakas palyazat eredmenyenek megallapitasa az egyebkent a jbvb heten meg fog 
tbrtenni. Emiatt is van, ugye, itt ez a konkret siirgdssegi javaslat. Es akkor, ha mar felmerultek 
ezek a bizonyos szocialis szempontok, akkor ana is felhivnam a kepviselotarsamnak a 
figyelmet, hogy itt most valoban decemberben kettbszbr 8 darab lakast palyaztattunk meg. On 
most azokrbl a lakasokrol beszel, amik valoban felujitasi kbtelezettseggel es piaci lakberrel 
kerultek kiirasra, de emellett megjelent 8 masik lakas kbltsegelvu es igeny, sziikseg eseten 
szocialisra mersekelhetd lakberrel felujitott lakasok eseten. Felujitott lakasokrol van szd 
ebben az esetben. Magyaran abszolut elkezdtuk azt a politikat, amirbl beszeltiink. Es ugye, azt 
se felejtsiik el, hogy egyebkent jdval elbrebb tarthatnank, hogyha az a bizonyos 620 millid ez 
korabban nem lett volna elveve. Jdval tobb mar felujitott lakast tudnank megpalyaztatni. 
Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Verbs Tamas kepviseld urnak adorn meg a szdt, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Koszonom szepen! Majd mutassak mar meg azt a sort a jdzsefvarosi kbltsegvetesben, ahol 
valaha szerepelt ilyen tetel! A masik eszrevetelem az, hogy egyebkent nem ez az egyetlen 
ilyen lakaspalyazatuk, tehat ez az Onok gyakorlata Es amikor szamokrdl van szd, igen, de 
hany olyan lakasrbl beszeltiink, amikor felujitasi kbtelezettseg nelkiil, normas muszaki 
allapotban irtak ki palyazatokat lakasokra? Hat, eltbrpiil a mi gyakorlatunk ehhez kepest. 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket van-e meg hozzaszolas. Ha nines, akkor 
a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a 2 pontbbl allo hatarozati javaslatot a 
lakaspalyazat berbeszamitasahoz szukseges penziigyi fedezet biztositasaval kapcsolatos a 
dbntesunk. Minositett tbbbseg szukseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk! Koszonom szepen! 
10 igen es 6 tartozkodassal megallapitom, hogy a minositett tbbbseg megvan, elfogadtuk a 
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hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
26/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

az LNR-J/2/2021. tipusu lakaspalyazat berbeszanutasahoz sziikseges penziigyi fedezet 
biztositasaval kapcsolatos dontes meghozatalardl

(10 igen, 0 nem, 6 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 .) a LNR-J/2/2021 tipusu berlakas palyazatban foglalt berbeszamitasok fedezetenek 
biztositasahoz a 2022. evi koltsegvetesben 18.351.500- Ft osszegu eloiranyzatot biztosit a 
2021. evi maradvany terhere.

2 .) felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1. hatarozati pontban meghatarozott 
eldiranyzat betervezeserol az onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1.) pont eseteben 2022. januar 20., a 2.) pont eseteben az onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, 
Gazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 18. pontja (elfogadottnapirendszerinti 17. napirendipont)
Javaslat tdrvenymddositas kezdemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Konczol David bnkormanyzati kepviseld

Piko Andras
Most visszateriink a 17. napirendi pont targyalasahoz, ..Javaslat tdrvenymddositas 
kezdemenyezesere". Konczol David kepviseld ur a kezdemenyezd. Bocsanat! 
Osszekeveredtek a papirlapjaim, ugyhogy igen (beszed) azt tudom csak a 32. nines meg. Arrol 
van szo. hogy Konczol David kepviseld ur javaslata azt tartalmazza, hogy a Kepviseld-testiilet 
kezdemenyezze Magyarorszag Kormanyanal a veszelyhelyzeti torveny modositasat annak 
erdekeben, hogy a helyi onkormanyzat az e-rollerek kozterulet-hasznalatara dijat vezethessen 
be. Az eloterjesztest nem targyaltak a bizottsagok, es ahogy mondtam is a hatarozati javaslat 
cimeben a kedvezmenyezeserol szo helyett kezdemenyezesrol szo szerepel helyesen. Erre 
modosul. Megnyitom a napirend vitajat! Kerdezem az eloterjesztot, Konczol kepviseld urat. 
hogy van-e szdbeli kiegeszitese. Nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy kivannak-e 
kerdest tenni az eloterjeszteshez feltenni. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Azon tul, hogy nem latom a pontos ertelmet ennek az eloterjesztesnek, de 
ezt majd nyilvan ki fogom fejteni, miert nem. Bar meg is kerdezhetnem, hogy miert nem egy 
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sima tulajdonosi hozzajarulassal kezelik ezt a kerdeskort? Es akkor ezzel talan rovidre is 
zartuk volna ezt az egesz napirendet. De megutotte a szememet, hogy azt irjuk az 
eldterjesztesben, pontosan nem en, hanem Konczol kepviselotarsam, hogy 19 millio forintot 
fektetett be az Onkormanyzat mar kerekpartaroldk letesitesere es mikromobilitasi pontok 
kialakitasara. Az en emlekeim szerint itt meg nem tartunk, tehat hogy ezek meg nem keriiltek 
kivitelezesre, es a 19 millio forint nem kerult elkoltesre. Hovatovabb pont az volt a 
problemam, hogy a korabban meghatarozott utemterv nem kerult betartasra, es itt csak valami 
egeszen tavoli idopont kerult megjeldlesre mire ez a projekt egyaltalan lezarult. (gong) Tehat, 
hogy is van ez pontosan?

Piko Andras
Koszonom szepen! Az elso 19 milliot elkoltottiink-e mar? Voros Tamas kepviseld urnak 
kerdese, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Bevallom mar regota vartam vagy erdekelt, hogy hogy allnak ezek a nagy 
ivu tervek. Ez egy kivald alkalom arra, hogy ravilagitsunk a fennallo problemakra. Kerdesem 
az lenne, hogy az eldterjesztesben es egyebkent Szilagyi kepviseld ur altal is idezett mddon, 
meg hat, latjuk es tapasztaljuk a jozsefvarosi kozteruleteket jarva: mondjak mar el nekiink, 
hogy milyen felhatalmazas alapjan alakitott ki az Onkormanyzat vagy barki, nem tudjuk 
kicsoda, kiilonbozd mikromobilitasi pontokat a kdztertileteken es az Onkormanyzatnak a 
kUldnbdzo tulajdonaban allo tertiletein! Eire mondjanak mar nekem egy valaszt, hogy hoi van 
ilyen felhatalmazas! Milyen dontes az, ami erre felhatalmazta? Hogyha pedig ennel sulyosabb 
a helyzet, tehat hogy erre forrasokat allokaltak, azt plane, milyen dontes alapjan sikerult 
meghozni? (gong) Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester urnak adorn meg a szot! Keressuk azt a 
hatarozatot, ezt a dontest, amit itt a Kepviselo-testiilet elfogadott.

Radai Daniel
Koszonom, polgarmester ur! Szilagyi kepviseld ur kerdesere valaszul: igen, itt egyebkent a 
kerdezo kepviseld ur, jo helyen kapizsgal, a 19 millio forint egyebkent nem lett elkoltve 
teljes mertekben, azokra szerintem tobbsegiikkel kotelezettsegvallalasunk van. Jelenleg is tart 
a parkolohelyekre, forgalomtol elzart teriileteken vald, levo pontok tervezese. Ezeknek a 
kialakitasara kesobb keriil megkotesre. Ezzel kapcsolatban a JGK Zrt-nek van megbizasi 
szerzodese. A donteseket, Voros kepviseld ur dontest firtato kerdesere, azt a tajekoztatast 
tudom adni, hogy a julius 22-ei, talan, Kepviselo-testuleti iilesen hoztunk hatarozatot a 
koltseg biztositasarol. Ez a korabbi koltsegvetesi, kerekpartarolo koltsegvetesi keretet hoztuk 
ossze, 4 millio forintot ezzel a 15 millio forinttai. Szerintem erre a juniusi koltsegvetesi 
rendelet eseteben hoztunk dontest. Megkockaztatom, hogy ez meg polgarmesteri hataskorben 
volt talan veszhelyzet vegen. Akkor mar nem, bocsanat, juniusban volt KT. Koszonom 
szepen! Elnezest! Es a pontokat illetoen pedig a, szerintem majd Camara-Bereczki kepviseld 
lehet, hogy jobban emlekszik, szerintem egy szeptemberi bizottsagi iilesen hoztunk dontest a 
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pontokat illetden. A Varosuzemeltetes Bizottsag hataskdre SZMSZ szerint, es tovabbi 
donteseket meg egyebkent, amennyiben szukseges, meghozunk. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kikerestuk a hatarozatot, 494/2021., valoban julius 22-en, es a hatarozat 
kimondja, hogy felkerik a polgarmestert, hogy a mikromobilitasi pontok kialakitasanak 
erdekeben szukseges penzugyi fedezetet, legfeljebb 15.000.000 Ft osszegben, biztositsa a 
kozlekedesi es utfelujitasi celtartalek terhere, es benne volt a kovetkezo koltsegvetes- 
modositasban is. Igy van! A szeptemberiben. Jo! Koszonom szepen! Kerdes? Parancsoljon!

Voros Tamas
Hogy ezt milyen felhatalmazas alapjan koltottek el? Milyen felhatalmazas alapjan koltotte el a 
tisztelt...?

Piko Andras
A koltsegvetesben dontottiink rola!

Voros Tamas
A koltsegvetesben biztositottak a forrast! Ermek az elkolteserol melyik dontes szol?
(hdtterben beszed, nem ertheto)

Piko Andras
Itt van a felhatalmazas a program vegrehajtasarol. {hdtterben beszed, nem ertheto) Szerintem 
is a polgarmestert kertek fel, hogy ... Szerintem most nem fogunk, bocsanat, itt van: 15 napon 
belul irasban megkapjak a valaszt! Jo! Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Igen, erdekes modon, amikor a helyi mediat kellett tajekoztatni, akkor nem firtattak az 
illetekesseg kerdeset, hiszen egybol be volt jelentve, hogy hany parkolohely szunik meg. 
Mindenesetre egyebkent ezutan a kepviseld-testuleti dontes utan Varosuzemeltetesi Bizottsag 
szeptemberben targyalta a mikromobilitasi pontokat. Azutan volt a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat kozlemenye is. Ebben egyebkent elfogadta a bizottsag a pontok helyszinet, es 
felhatalmazta a JGK Zrt.-t, hogy ezutan egy KTB beliili keretszerzodes kapcsan letesitse 
ezeket a pontokat. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Elmaradt egy valasz Szilagyi Demeter kepviseld urnak, amit jegyzd 
asszony fog megvalaszolni, parancsoljon! Aztan utana folytatjuk. Ha, ana probal... (beszed, 
nem ertheto) Hallgassuk meg Szilagyi Demeter kepviseldt! (beszed, nem ertheto) Jo, oke, 
akkor eloszor a valasz!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Elhangzott az a kerdes, hogy miert nem sima tulajdonosi 
hozzajarulassal oldjuk meg? Azert, inert egyreszt ez kdzterulet-hasznalatnak mindsul, ez az 
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egyik resze. A masik resze pedig, hogy a konstrukcio maga olyan, hogy a megfeleld jogi 
forma az Akr. szerinti hatosagi szerzodes lehet, ami ugye, lehetbve teszi, hogy a szerzbdo fel, 
tehat mondjuk a szolgaltatok, ugye, a nem 6 altala elkovetett szabalysertesert vallaljak a 
konzekvenciat, illetve vallaljak a birsagok befizeteset, szerzodesbe tudjuk megoldani. Jelenleg 
az a problema, hogy nem tudunk dijat rendelni melle, mert ugye, a kdzteriilet-hasznalati 
rendeletben nines ilyen tipusu kdzteriilet-hasznalati forma, illetve emelle rendelt dijtetel.

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

dr. Szilagyi Demeter
Kerdeseknel vagyunk, ugye? J61 gondolom? Nem vilagos szamomra, hogy akkor, pont 
egyebkent ez egy nagyon jo megkozelites volt, amit jegyzd asszony mondott, hogy akkor itt 
tulajdonkeppen, mi az, amit mi be akarunk szedni? Kdzteriilet-hasznalati dijat? Es kitol 
akarunk kozterulelt-hasznalati dijat szedni? Azoktol a cegektbl, akik egyebkent elektromos 
rollereket iizemeltetnek? Es valamilyen kvdtarendszer alapjan? Vagy valamilyen, vagy mi a 
koncepcio? Mert aztan nem latjuk.

Piko Andras
Kerdezem, hogy van-e masik kerdes meg, mert lezamam a kerdeseket es, aztan utana a 
vitaban meg termeszetesen lehet is kerdezni. Ha nines mas kerdes, akkor a kerdeseket 
lezarom. Jegyzo asszony valaszoljon, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tehat a kozteriilethasznalatnak minbsul, ugye, es a kotendo hatosagi 
szerzodesben allapodnank meg egyreszt a kdzteriilet-hasznalati dij mertekerdl, de azt elotte 
ugye, rendeletben meg kell hatarozni. Nem kvdta. Tehat a rendeletbe, en azt gondolom, hogy 
az ugy tisztesseges, mi nem tudhatjuk, hogy hany ilyen szolgaltato lesz, meg most mennyi 
mukodik. Azt jdmagam sejtem, de nem tudhatjuk, hogy mennyi lesz ebbol. Ez ugy lenne 
korrekt, hogyha a kozhasznalati rendeletiinkbe oda tudnank rendelni melle. Tehat nem ugy 
kotnenk hatosagi szerzodest, hogy mindenkivel mast. Hanem a rendeletben megszabnank 
ennek a dijat, a Testulet megszabna, mint tulajdonos, ugye, a kozteriilet tulajdonosa a dijat es 
akkor a szerint mindenkivel szemben ugyanazt a jogszabalyt alkalmaznank.

Piko Andras
Koszonom szepen! Atteriink a kepviseldi hozzaszolasokra, frakeiovezetok hozzaszolasa 
kovetkezik! Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tanias
Koszonom szepen a szot! A kerdesekbbl kideriilt, hogy itt alapvetden ez a tortenet, nagyon 
sok sebbol verzik es nem is feltetleniil az eldterjesztes itt a kerdeses. Bar oriilok, hogy az 
Onkormanyzat torvenymodositasi kezdemenyezesi jogaval valo elesnel ennel sulyosabb 
kerdest nem sikeriilt azonositaniuk az orszag mukodese kapcsan, ez mindenkeppen biztatd. 
Masreszrol pedig visszaterve az eredeti kerdeskorre, egeszen elkepesztd ez az eljaras, amit 
ebbe a mikromobilitasi pontok kerdeseben az Onkormanyzat elkovet vagy nem is tudom, 
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hogy ki kbveti el. Mert az a problema, hogy ugy kerulnek kulbnbbzb modon felfestesre 
utburkolati jelek, kulonbbzd piktogramok, tablak, nem feltetleniil csak a KRESZ altal erintett 
teruletekre, ahol ra lehetne fogni, hogy ez valamifele a Budapest Kozutnak valamilyen 
instrukcioi alapjan keriil kialakitasra, tovabba anol is erdemes lenne tajekoztatni a 
dbnteshozot, hanem egesz egyszeruen sajat hataskbrben, nem tudom kicsoda, meg kulonbbzd 
modon felfesteseket vegzett az Onkormanyzat tulajdonaba, ugy, hogy en tulajdonosi 
bizottsagon nem emlekszem, hogy errbl dbntbtt volna barki. Nem emlekszem rola, hogy barki 
dbnthetett volna arrol. En hallom itt oldalrol Kbnczol kepviselb ur, hogy a Varosuzemeltetesi 
Bizottsag dbntbtt rola. 6 nem dbnthet, tehat most ebben a kerdesben nem dbnthet. Egy 
koncepciorbl dbntbtt, amiben voltak kijelblve pontok, ahol konkret kerdesre, egyebkent Radai 
alpolgarmester ur azt megerbsitette, hogy meg a konkret egyedi helyek kijelblesehez a 
tulajdonosi Bizottsag egyedi dbntesei sziiksegesek. Mondta ezt egyebkent nagyon helyesen. 
Bar az elbterjesztes kapcsan voltak aggalyaink akkor is, hogy ezek hogyan keriilhetnek bele. 
Nem volt tulzottan szerencses, es nem volt egy jdl sikerult elbterjesztes, eleg szakmaiatlanra 
sikeredett, de ettbl fuggetlenul az biztos, hogy teny, hogy ezek a dbntesek nem sziilettek meg. 
Tehat ugy dbntbtt, ugy pingalja, kblti el az Onkormanyzat a penzt a sajat kbzteriileteinek a 
kulbnbbzb modon vald atalakitasarbl, egy felvazolt tizleti modellt, mindenfelet nelkulozb 
tervezet kapcsan, hogy nem sziilettek rola dbntesek. Hogy lehet az, hogy itt kbzteriilet- 
hasznalati dijakrol beszeliink, mintegy lehetseges formanak, egy specialis formajarol es 
peldaul pont ez az elbterjesztes, de a masik sem, nem jart a tulajdonosi bizottsag ulesen. 
Egyebkent az elnok ur felelbssege is, hogy nem tette szova mar a tulajdonosi bizottsag 
elnbkee, hiszen az b felelbssege lett volna akar bnalld elbterjesztesben kerni, hogy ezt az 
anomaliat sziintesse meg az Onkormanyzat. En elhiszem, hogy Onbk nem ertik, hogy itt 
szabalyok szerint kell mukbdni, en elfogadom azt is, hogy ez unalmas, csak akkor valami 
masba kell vagni! Tehat ez a fajta ilyen hippi buzgalom, ez nem feltetleniil szerencses, 
hogyha emberek eletkbriilmenyeinek radikalis atalakitasaba fogunk. Es egyebkent ezt a 
mikromobilitasi pontot meg lehetne normalisan is csinalni, de ezt en nem fogadom el, hogy a 
sajat SZMSZ megkerulesevel, a Joisten tudja milyen felhatalmazas, utemterv, dbntes kapcsan 
nem tudom kicsoda nekiall felfesteni jeleket az Onkormanyzat teriileten es kezeleseben levo 
teruletekre. Ez hogy lehetseges? A Varosuzemeltetesi Bizottsag nem dbnthet arrol, nem 
dbnthet arrol, hogy utburkolati jelek vagy barmilyen modon hasznositasra keriiljbn a 
kdzteriilet. Az a tulajdonosi bizottsagnak hataskbre, es ezt meg is erbsitette a jelenlevb 
hivatali munkatarsak vonatkozott varosuzemeltetesi bizottsagi ulesen is minden ott levo 
evidenciaban kezelte, hiszen hoi mashol dbnthetnenek tulajdonosi kerdesekrbl, mint a 
tulajdonosi bizottsagban. Varosuzemeltetesi Bizottsag egy koncepciot fogadott el. Semmifele, 
es az elhangzott es jegyzbkbnyvbe is van, ha kell, akkor keresstik ki, hogy semmifele 
kbtelemmel nem jar, ez egy koncepcib, ez egy tervezet. Amirol pedig Onbk beszelnek, 
15.000.000 Ft atcsoportositasa, az egesz egyszeruen ennek a keretet biztositja. Az nem 
hatalmaz fel senkit arra, hogy azt elkbltse. Hat, ne haragudjanak, most is egy szamos kerdes, 
amikor egy kbltsegvetesrbl dbntiink, polgarmester ur, amikor be fogja On terjeszteni a 
Jozsefvaros kbltsegveteset, abba nem hatalmazzuk Ont fel arra, hogy azt mondjuk elkbltse, 
meg azokra celokban sem. Hanem azok egyedi dbntesekkel fognak mukbdni vagy tbrvenyi 
szabalyozas alapjan, de nem lehetseges beszerzesi eljaras nelkiil, mindenfele hasonld nelkiil 
ezeket a kerdeseket megoldani. En csak arra szeretnem Onbket kerni, hogy ezt tisztazzak! Es 
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egyebkent jdl mutatja ez az egesz, mintegy allatorvosi 16, ez az iigy, azt a mukddest es az, 
hogy egyebkent egy torvenymodositast kezdemenyezunk, mikor meg a sajat Ondk altal 
vezetett Onkormanyzat legelemibb szabalyait sem kepesek betartani. Koszondm! (gong)

Piko Andras
Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Erdsen gondolkodom, hogy melyik erdekel engem jobban, hogy mit nem fogad el Vorbs 
Tamas vagy, hogy kicsoda Kulcsar Edina. Szoros a verseny, hogy melyik a lenyegesebb. Az a 
helyzet, hogy egyebkent ezt az egesz folyamatot, ezt egy szeleskbru konzultacidval kezdtuk, 
szeleskbru, mert mindegyik egyeni bnkormanyzati kepviselot megkerdeztunk a pontokrol 
peldaul, hogy ok hova kepzelik el. Es itt most azert kritizalom kell a hblgyeket is, hogy ahhoz 
nem szoltak hozza, hogy mit gondolnak arrol, hogy ha majd csak egy ponton lehet letenni a 
rollereket, hogy ne bukjanak el benne a jozsefvarosi gyalogosok, akkor az az 6 
valasztokeriiletekben pontosan hoi lenne jo helyen. Volt erre egy konzultacio. Az, hogy a 
fideszes kepviselok nem vesznek reszt az Onkormanyzat munkajaban, akkor sem, amikor 
egyebkent akar meg lehetne hozzaadott ertekuk is, az nem minket minosit, hanem a fideszes 
kepviseloket. Itt kezdodbtt. Innentdl kezdve rangathattak volna a veszesengdt, hogyha 
barmilyen proceduralis problemajuk van. Az is nevetseges, hogy panaszkodik arra, hogy 
milyen felhatalmazas volt erre, amikor olyankor kapott felhatalmazast erre az Onkormanyzat 
megfelelo szerve, amikor eppen kivonulosdit jatszottak. Arrol sem mi tehetiink, hogy nem 
voltak ott egyikiik sem bizottsagi iilesen peldaul (nem erthetd) kepviseld! Az, hogy nem 
vesznek reszt, es aztan utdlag, amikor mar reg lefutottak ezek az iigyek, panaszkodnak, 
raadasul altalanossagban, mert itt beszelnek arrol, hogy a Budapest Kozut hogyan volt 
bevonva, az kuldn rohej, figyelembe veve, hogy ha latnak valahol valami szabalytalansagot, 
ha ugy gondolja, hogy valamelyik helyszinen szabalytalanul van felfestve, akkor szoljanak 
arrol konkretan! Ne ugy altalanossagban! Az meg mar MEM alapanyag, hogy itt Voros 
Tamas kerdore vonja Piko Andrast, hogy hogy mereszelte 6 (beszed a hdtterben) szabalyozni 
az e-rollereket, amikor egyebkent lassan mar egy eve tdmegesen kovetelik a jozsefvarosi 
lakosok, hogy ezzel valami legyen kezdve. Mi meg ezzel kezdiink valamit. Most az a helyzet, 
ugye, ezek szerint, ugy latszik, ilyen illegalban segitettuk a jozsefvarosiak kdzlekedeset. Hat, 
ez felhaborito! Tenyleg! Az a helyzet, hogy ezt a felhaborito helyzetet elkerulhettiik volna, 
hogyha a fideszes kepviselok elvegzik a munkajukat, es elmennek a bizottsagba, es mondjuk 
szolnak, hogyha valami szabalytalansagot vesznek eszre. Az egesznek a teteje, a cseresznye a 
tejszinhabon az az, hogy raadasul itt nem is errdl van most szo, hanem pusztan arrol, hogy 
szeretnenk, ha egyebkent lenne felhatalmazas arra, hogy ezeknek a mobilitasi pontoknak az 
(izemeltetesert elkerhessiink penzt. Ne legyen tbrvenyi gatja annak! Kepviseld ur csinalja azt, 
amiben a legjobb! Csak igy tovabb! Ehhez ert! Szoval, arrol van szo, hogy keriink egy 
felhatalmazast, hogy ha majd, ezek mondjuk, szabalyszeruen koncepcionalisanalaposan 
elkesziiltek, akkor a hasznalataert szamithassunk fel dijat a cegeknek. Nem arrol van szo, 
hogy torveny kell ahhoz, mert nem kell torveny ahhoz, nem kell torvenymodositas ahhoz, 
hogy mobilitas pontokat kijeldlhessunk. De hogyha szabalyossaggal van gondjuk, lehet arrol 
szo, csak ez nem errdl szol, hanem egyszeruen arrol, hogy ne legyen tbrvenyi akadalyoztatasa 
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annak, hogy ezeknek a fenntartasaert elkerhessiik a cegektol, ami jar. Azert remelem, hogy 
azert ezektol a javareszt nemzetkozi cegektol nem sajnaljak azt a hozzajarulast, amit beadnak 
azert. hogy a rollereik pontjait mi ott iizemeltessuk! Amivel egyebkent a jozsefvarosi lakosok 
tuti jol jarnak, mert nem buknak fel benniik, inert nem kell kerulgetni uton-utfelen. Tehat a 
jozsefvarosiaknak ez jo. A folyamat megvolt. Hogy nem voltak ott a kollegak, arrol nem mi 
tehetiink, egyebkent pedig a torveny nem is arrol szol, hogy itt most, hogy megcsinalnank a 
pontokat, megcsinaljuk azokat, csak, hogy ne mi viseljuk a koltsegeket. Tehat raadasul plane 
tamogatniuk kene ezt a torvenyt, hogyha tenyleg olyan sziviikdn viselik a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat, a jozsefvarosi lakosok anyagi helyzetet, mert hogyha nem ebbol a penzbol 
kell finanszirozzuk, akkor majd a helyi adokbol, vagy abbol, ami eppen jut, de annal csakis 
rosszabb megoldas van, mint hogy azok a cegek fizessenek erte, amelyik ezeket a pontokat 
igenybe veszik. Koszonom!

Piko Andras
Frakciovezetoi volt? Koszonom! Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester ur, 
parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom! Kozepesen szeretnek most az SZMSZ-rol vitatkozni, plane, mert remenyeink 
szerint egyebkent hamarosan majd lathatunk egyet. Varosuzemeltetesi Bizottsag felkerte a 
polgarmestert gyalogos feliileten levo pontok kialakftasarol, illetve a szeptember 8-an, illetve 
a forgalomtol elzart teruleteken levo pontok kialakitasanak eldkesziteserol, ezek pont azert 
tervezes alatt is vannak most. Tovabbi dontest meg kell hozni esetiikben, es aprilis 1 -je ennek 
a hatarideje, amit egyebkent a JGK-s Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag altal elfogadott 
szerzodes is tartalmaz, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Konczol David kepviseld ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen polgarmester ur! En nagyjabol ugyanezt szerettem volna elmondani, mint 
Radai alpolgarmester ur, annyi kiegeszitessel, hogy a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsagon 
oktober 4-en jart ez a szerzodes es akkor lett elfogadva. Ezek szerint meg mindig a tervezes 
folyamataban vannak ezek a helyek, es gondolom utana kerul majd a tulajdonosi bizottsag ele 
a tulajdonosi dontest igenyld intezkedes. En arra szeretnem kerni kepviselotarsaimat, hogy 
tamogassak mar ezt az eldterjesztest, mert alapvetoen szerintem ez eldremozditja ennek a 
kerdeskornek a helyzetet, mind a keruletiinkben, mind pedig fovaros szintjen, es hogyha ez a 
torvenymodositas megszuletik, akkor maris eggyel kozelebb kerulunk a megoldas 
megvalositasahoz. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
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Konczol kepviselo urat szeretnem kijavftani. Tehat nem a tulajdonosi bizottsag fog donteni 
forgalomtechnikai kerdesekben, azokat tovabbra is a Varosuzemeltetesi Bizottsag targyalja. 
Mivel Voros kepviselo ur felhivta a figyelmemet, hogy en egyszer jegyzokonyvbe a 
tulajdonosi bizottsagot emlitettem, ezert megerositenem, hogy arrol volt szd, amikor 
egyebkent az elmult idokben rendszeresen az egesznek a szabalyozasi, most azt hiszem, hogy 
ma az iizleti terv vagy valami hasonlo kifejezes hangzott el, tehat a mukodtetest feszegettek, 
akkor elmondtuk, hogy igen, peldaul mivel jegyzd asszony is jelezte, hogy kdzteriilet- 
hasznalati iranyban dolgozunk, ezert ezt egyebkent a tulajdonosi bizottsag targyalja. Magam 
szamara is oromteli egyebkent, hogy korulbeliil 4 bizottsaggal kell egyszerre ebben a 
kerdeskorben targyalni. Tehat ilyen szempontbol egyebkent en megertem, hogy ilyen vitak 
felmerulhetnek, de hozzatartozik, hogy egyebkent szerintem a Kepviselo-testulet dolga, hogy 
majd a programot egysegben rendezze, de ezt lesz majd meglatjuk, nem szeretnek beleszolni 
ebbe az SZMSZ kerdesbe. A tulajdonosi bizottsagnak az uzemeltetessel kapcsolatban van 
teljesen egyertelmu hataskore, hogy arrol mindenkeppen velemenyezzen, es majd meglatjuk, 
hogy donthet-e is, es akkor egyebkent meg Kepviselo-testulet elott sem kell errol tovabb 
kuzdenunk. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Vords Tamas kepviselo ur, parancsoljon! (Vords Tamas mikrofonja nines 
bekapcsolva, nem erthetd) Jegyzd asszony, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen, a teteles osszefoglalot, azt 15 napon belul irasban fogjuk megkiildeni. De 
most egy picit akkor itt azert elmondanam, hogy ugye a kozterulet vonatkozasaban az nem 
kerdeses ugye, hogy a tulajdonosi bizottsag donthet! Viszont elhangoztak olyan kerdesek is, 
ami a kozuti kozlekedes, vagy a kozuti kbzlekedesrol szolo torvenyben biztositott tulajdonosi 
dontesek, de hat, sajnos ezek az ilyen piktogram, meg tablat helyez ki, meg minden, kozuti 
kozlekedesrol szolo, tehat, ami a kozlekedessel osszetuggo, az pedig Varosuzemeltetesi 
Bizottsag. Azzal, hogy ez, ha jol olvasom 2021. november 20-t61, ugyanis korabban nem volt 
osszhang a vagyonrendelet es az SZMSZ kozott, es ez a legutolso vagyonrendelet- 
mddositaskor a helyere kerult, es ez a tipusu feladatkor a Varosuzemeltetesi Bizottsaghoz 
kerult.

Piko Andras
Koszonom szepen jegyzd asszony! Hataskdr kerult a Varosuzemeltetesi Bizottsaghoz. Voros 
Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Ez tok jo! Csak ezek nem a kozlekedessel osszefuggo utburkolati jelek es 
tablak, ezek ugyanis KRESZ-ben nem szereplo kiilonbozo, nem tudom, ki altal megahnodott 
tablak. Tehat en nem tudom, ha mutatnak nekem zold negyzeteket egyebkent 
jardaszakaszokon, meg gyalogos forgalom elott nyitott teriileteken, hogy annak mi koze van a 
Budapest vagy BKK kozutszabalyozasahoz, akkor legyenek kedvesek es mutassak be a 
szabalyozasi terveket, forgalomtechnikat stb., ami ezt szabalyozza! Meg mar azt is, hogy 
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ugyan mi kbze van egy rollerjelnek, amit nem tudom en, valamelyik kreativ megalmodott 
ahhoz, hogy utburkolati jelekhez hozzajarul a Varosuzemeltetesi Bizottsag, es ezeket 
largyalja, hozzateszem ezeknek a kihelyezeserol donthet maximum, hiszen maga a hataskdr a 
Ibrgalomtechnikat illetden nincsen az Onkormanyzatnal, de ez nem is az a kerdes. De hat nem 
is az volt a kerdes, hogy ezeken a, mondjuk, a KRESZ altal szabalyozott kozutakon milyen 
forgalmi jelek kerulnek felfestesre, mert az eddig se volt kerdeses, azt meg egyszer mondom, 
nem is onkormanyzati kompetencia. Az viszont igen, hogy a sajat kozteruleteinket milyen 
modon hasznositjuk, az bizony onkormanyzati kompetencia. Es arrol, hogy ezeket a, hoi, 
milyen modon helyeziink el adott esetben felfesteseket, korlatozzuk a hasznalatat ezeknek a 
kozteruleteknek, raadasul egyebkent itt zarojelbe jegyzem meg, hogy eleg izgalmas kerdesrol 
beszelunk, mar csak azert is mas egy darab szerzodest vagy beszerzes vagy nincsen azzal 
kapcsolatban, vagy partneri megallapodas, amelyet latott volna az Onkormanyzat, es az 
barmely modon transzparenciat novelt volna ezzel kapcsolatban. Tehat jo lenne, hogyha 
valamifele koncepciot felvazolnanak a Tisztelt Almodozok. En azt latom, hogy amirol Onok 
beszelnek, az 2 kulon dolog. Tehat a problemat kezelni kell, meg kezelni lehet, akar 
mikromobilitasi pontokkal, ebben nines is vitank. Az, hogy ennek a vegrehajtasa egy ilyen 
kovethetetlen es szabalytalan, gyakorlatilag mindenfele biirokratikus, jo ertelembe vett 
biirokratikus normat felrug, az viszont rossz! Tehat nem tudjak megmondani nekem tovabbra 
sem a vegrehajtasrol szolo jogszabalyt vagy bocsanat, hatarozatot. Nem tudjak megmondani, 
hogy miert ezeken kerulnek kijelolesre, miert ez a sorrend, milyen koltsegkeretben, ki, milyen 
penzbol stb. vegzi el ezeket a feladatokat. Ezeket ugy hivjak, hogy jogszeru mukddes. Meg 
mielott valaki itt arrol beszelne, hogy ezek ilyen htilye szabalyok. Hat, el lehet menni a 
maganszektorba es ott sokkal egyszerubben lehet kolteni a penzt. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
A KRESZ-rol egyebkent annyit, hogy sokat segftene, akar a mikromobilitasi pontok es egyeb 
rollerkerdesek szabalyozasaban, hogyha az elmult 5 evben sikeriilt volna a KRESZ-be 
belefoglalni a rollereket. Koszonom!

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

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Igen, szerintem Vbrbs Tamas kepviseldtarsam is alapvetden ide 
akar kilyukadni, hogy ez a papirlap, amit ide elenk tettek, ez pusztan ezen a nem tudom, hogy 
tartanak-e valoszinu tartanak ilyen ertekezleteket, hogy talaljuk ki, hogy hogy tudunk ugy 
tunni, mintha dolgoznank valamit, de kbzben semmi ertelme nincsen. Mert ez annak a 
termeke. Ugyanis, van egy, van valami, amit ugy kapunk, de se eleje, se vege, se koncepcio 
nincsen mogotte. Ki fogja a kbzteriilet-hasznalati dijat fizetni? A cegek! De milyen alapon? 
Miert? Milyen aranyban? Hogy veszem ra barmelyik ceget, hogy fizessen kbzterulet- 
hasznalati dijat? Miert? Akkor miert? Miert fizetne d kbzterulet hasznalati dijat? Vagy hany 
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darab utan fog fizetni? Mindegyik utan? Hogyan lesz ez? Nincsen semmi, semmi moge rakva. 
De mar elkoltottiink ra azert fejben 19 millio forintot gyorsan, hogy azert biztos, ami biztos, 
az meglegyen. Ez is biztos jo helyre kerult. Tehat ugy, egesz egyszeruen az a dobbenetes, 
hogy nem veszik eszre, hogy ideldknek elenk egy ilyen masfel oldalas eldterjesztest, es azt 
gondoljak, hogy ezzel akkor ki van pipalva ez a kerdeskor, holott ezer meg ezer olyan kerdes 
merul fol, amit folyamataban illett volna vegiggondolni, es azzal egyiitt ideterjeszteni, vagy 
az egeszet, amikor elkezdtek, azzal egyiitt kezelni. Mert egyebkent a problema kezelendo, 
ezzel abszolut egyetertiink. Tehat az, hogy a rollerkaoszt meg kell sziintetni, az egy teljesen 
egyertelmu dolog. Meg kell sziintetni! Csak azzal egyiitt egyebkent nem lehet melle egy ilyen 
onkormanyzati kaoszt generalni, amit Onok most csinalnak ennek a donteshozatalnak a 
kapcsan, mert megoldanak talan egy iigyet valamennyire, aztan keletkezik beldle masik 
harom. Ez igy nem mukodik! Ez nem mukodes! Ugyhogy legyenek szivesek ezt is talan 
ujragondolni, vegiggondolni, leimi, hogy akkor ki fog kozteriilet-hasznalati dijat fizetni, 
milyen feltetelrendszer mellett, mennyit, milyen alapon. Es egyaltalan, hogy fog ez az egesz 
kinezni? Legyenek szivesek azt rendbe rakni, hogy egyebkent ennek az iigynek ki az 
iigygazdaja, milyen bizottsagokat kell, miert megjamia, hogy nez ki ennek a folyamata. 
Ossze-vissza, ha egy-egy bizottsagi iilesen neha elotunik ez a kerdeskor, nincsenek, nines az 
egesznek egy lathato kepe. Es igy keptelenseg errol ertelmes dontest hozni.

Piko Andras
Koszonom szepen! Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
En, hat, remelem, hogy a fideszes kollegak csak megjatsszak azt az IQ szintet, amit itt 
prezentalnak, de vegiil is mindegy is! Utoljara megprobalom elmagyarazni, aztan vagy 
sikeriil, vagy nem, mar tobb idot nem fecserelek ezzel a dologgal. Ez az eldterjesztes nem 
arrol szol, hogy ezek a mobilitasi pontok hogyan kerulnek ki. En hozzateszem egyebkent 
hogyha jamanak a keriiletben vagy ismemek a komyeket, hogy igy neha gyalogolnanak egy 
kicsit, akkor lathatnak, hogy ezek a mobilitasi pontok mar elkezdenek ott lenni. Tehat hogy 
igy jelen van itt-ott ilyen mobilitasi pont. Vannak ilyen zold negyzetek felfujva az aszfaltra. 
Ez megvalosul, ez nem alom, nem almodozunk! Vagy oda almodoztunk nehany mobilitasi 
pontot. Nem tudom Matrix 4-et ki latta, lehet, hogy egyiitt almodjuk, de ez egy elegge 
kezzelfoghatd alom ezek szerint vagy almodozas, mert ott vannak a mobilitasi pontok. Tehat 
ez folyamatban van, ez csinalva van, ezek kesziilnek. Most lehet azon fennakadni, hogy a 19 
millio forint az megfeleld modon van-e elkoltve. Szerintem biztos be tudjak mutatni az 
elszamolast, meg a szamlakat a cegeink, hogyha megkerdezik, csak akkor azt kerdezzek meg! 
Tehat hogyha azt gyanitjak, hogy nem megfeleld volt a penzkoltes, akkor arrol kell beszelni, 
de az egy teljesen masik kerdes. De itt, most, ez a javaslat, ez nem arrol szol, hogy legyenek 
a mobilitasi pontok, mert azok lesznek! Ez arrol szol, hogy a Kormany ne gatolja azt, hogy 
ezert a fenntartasi koltsegeket elkerhessiik, ennyi! Hogy ezert kerhessiink el penzt, mert 
jelenleg, ugye, ez egy moratorium. Csak errol van itt szd, semmi masrol! Az osszes tobbi 
nyafogasuk az teljesen irrelevans szokas szerint. Ennel mar az is jobb lenne, hogyha megint 
kivonulnanak, abban mar olyan gyakorlottak, es legalabb az idot sem pazarolnak! Ez itt most 
arrol szol, a mobilitasi pontok ekozben kikerulnek. Az, hogy milyen sorrendben, arrol meg 
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lehet kerdezni a vegrehajtokat, ez egy technikai kerdes. Mobilitasi pontok kikeriilnek es 
ahogy Camara-Bereczki kepviseldtarsam mondana: „A karavan halad!". Ugyhogy, jo haladast 
kivanok a karavannak! Minden jot!

Pikd Andras
Koszonom szepen! Lassan mondom, hogy meg, akinek van mondandoja, az le ne maradjon a 
lehetosegrol, de egyelore nem latok tovabbi hozzaszolasokat, ugyhogy a napirend vitajat le 
tudjuk zami. Szavazasra bocsatom most az eldterjesztest, 2 pontbol allo hatarozati javaslat, 
egy kezdemenyezes a Kormany reszere, hogy a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti 
szabalyokrol szolo torvenyt modositsuk. Egyszeru tobbseg sziikseges hozza. Kerem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy szavazzunk most! Juharos kepviseld ur! 9 igen, 5 nem egyszeru tobbseg 
volt. Ez meg is van. Koszonom szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
27/2022. (I. 20.) szamu hatarozata

a veszelyhelyzettel osszefiiggo atmeneti szabalyokrol szolo 2021. evi XCIX. torveny 
147. § (2) bekezdese modositasanak kezdemenyezeserol a Kormany reszere

(9 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes j) pontjaban biztositott felhatalmazas alapjan 
kezdemenyezi a Kormanynal a veszelyhelyzettel osszefuggo atmeneti szabalyokrol szolo 
2021. evi XCIX. torveny 147. § (2) bekezdesenek modositasat annak erdekeben, hogy a helyi 
onkormanyzat kozterulet hasznalat eseten uj dijat vezethessen be, allapithasson meg iddbeli 
korlatozas nelkul.

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti kezdemenyezes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont eseteben 2022. januar 20., 2. pont eseteben 2022. januar 25.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda, Polgarmesteri Kabinet
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Napirend 19. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 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
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 19-es utolso napirendi pontnal tartunk, „Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju 
testiileti hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo ules ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol 
es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol”. Valamennyi bizottsag 
megtargyalta. Szobeli eloterjesztesem, kiegeszitesem nines. Kerdesek ha nincsenek, akkor 
haladunk tovabb. Kepviselocsoportok vezetoi es kepviseld hozzaszolasat sem latom, igy a 
napirend vitajat lezarom. Donteni nem kell a tajekoztatorol, a napirendi pontrol nem 
szavazunk. Az ulesiink vegen a kepviselok az SZMSZ 48. §-anak (1) bekezdese ertelmeben 
onkormanyzati iigyekben felvilagositast kerhetnek. A 49. § (1) bekezdese ertelmeben pedig a 
kepviselok a felvilagositaskeres megvalaszolasanak elosegitese erdekeben eldkeszito kerdest 
is intezhetnek. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy kfvannak-e elni ezzel a jogukkal, 
illetve, hogy ki akar. Ha nines ilyen, igen, igen, igen. (a hatterbol hozzdszolcts, nem erihetd) 
Varjak? Ja, jo. Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Azt szeretnem megkerdezni, hogy a tanaesnok umak a beszamolojat, azt hoi lehet elemi? 
Koszonom szepen!

Piko Andras
En erre most nem tudok. irasban 15 napon beliil fogunk valaszolni ra. Igen.

dr. Szilagyi Demeter
Csak, mert azt jol gondolom, hogy evente be kene szamolni a tevekenysegerol, ugye?

Piko Andras
Igen.

dr. Szilagyi Demeter
Felevente vagy evente, vagy milyen gyakorisaggal? Koszonom! Hogyha lehet, akkor a 
tavalyi evit is szeretnenk, vagy elkemem meg az azelottit, koszonom!

Piko Andras
Koszonom, Voros Tamas kepviseld ur!

Vords Tamas
Csak segiteni szeretnek, gyorsitani, mert en ugy tudom, hogy SZMSZ szerint tanaesnok urhoz 
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is tudunk direkt kerdest intezni, tehat en akkor felteszem a kerdest, hogy hoi erhetoek el az On 
beszamoldi? Koszdnom!

Stettner Istvan
Le lett adva a jegyzonek, vagyis mind, ugyanugy megkapta a frakcio irasban, e-mailben is es 
a jegyzd is.

Piko Andras
Akkor ki fog kerulni, gondolom a honlapra, ugye? Csak meg nem tortent meg. Ennek ellenere 
akkor 15 napon belul termeszetesen valaszolunk. (hdtterben hozzaszolds, nem ertheto) 
Tessek? Nem, termeszetesen, igy van. Napirend lesz termeszetesen. Tehat mar leadta a 
tanacsnok ur a tavalyit. A 2020-as az szerintem archivalva font van a... (hdtterben tobben 
beszelnek nem ertheto) Oszinten szdlva en most nem vagyok annyira up-to-date a tanacsnok 
umak a beszamoloibanO tehat nem tudok mast, felirtuk. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket. 
hogy van-e mas. Amennyiben nines kerdes, megkoszonom a munkajukat, az iilest 17 ora 17 
perckor bezarom. A kerulettel, az Onkormanyzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb 
informaciok a www.jozsefvaros.hu weboldalon talalhatok. Koszdnom szepen!

A POLGARMESTER A KEPVISELO-TESTULET ULESET 17 ORA 17 PERCKOR 
BEZARTA

Kepviselo-testulet jegyzokonyvenek mellekletei:

1. szamu melleklet: Az Mvoksbol kivett adatokbol szavazasi lista
2. szamu melleklet: Jelenleti iv
3. szamu melleklet: Meghivo
4. szamu melleklet: Eldterjesztesek
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