
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-Testület 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
2019.  december 16-án (hétfő)  16.30  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal I. emelet 100-as termében megtartott  2.  rendes üléséről 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság  2.  rendes ülését megnyitom. 

Megállapítom, hogy a Bizottság tagjainak száma  9  fő, jelen van  8  fő. Megállapítom, hogy a 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság határozatképes. 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya 

Tájékoztatom a bizottsági tagokat, hogy a Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések 
meghozatalára című előterjesztés a kiküldött meghívóban technikai okok miatt nem 
szerepelt,  de  a bizottság tárgyalja az előterjesztést  2.7.  pontként. Kérem, hogy a 
2.7.előterjesztés sürgősséggel napirendre vételéről szavazzunk most. 
A  Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel határoz az előterjesztésről. 
Kérem, hogy szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a Bizottság a  2.7-ik előterjesztés napirendre vételét  8  igen,0 nem,  0 
tartózkodással elfogadta. 

10/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy indokoltnak látja 
a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél: 

1 



Képviselő-testületi előterjesztések —  11.7.  napirendi pont: 

Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Most  pedig a meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik, a Bizottság vita 
nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. 
Kérem, hogy a napirendi javaslatról szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  8  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság a napirendet elfogadta. 

11/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 
napirendet fogadja el: 

Napirend 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:  

1.  Javaslat a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság Ügyrendjének 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szarvas Koppány - Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottság elnöke 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

1. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2018.  november  1. —2019.  szeptember  30. 
között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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4. Beszámoló a Polgán. iesteri Hivatal  2018-2019.  évi tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

5. Tájékoztató a Főépítész  2019.  évi munkájáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pike.  András polgármester 

6. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

7. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  Bizottsági ülés I. napirendjét megnyitom. 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:  

Napirend  1.1.  pontja:  
Javaslat a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
Ügyrendjének módosítására 
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz - Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tájékoztatom a Bizottság tagjait, hogy az ügyrendi javaslat első függelékében elírás történt, 
helyesen Külsős tagjai Tarcsay Tibor, tehát Bihari György helyett Tarcsay Tibor. Ennek 
megfelelően az ügyrendi javaslatot az ismertetett korrekcióval kell kezelni. 
A  napirend vitáját megnyitom, itt a kézfeltartás ikon viszont működik, tehát ezzel lehet 
hozzászólásra jelentkezni. Hozzászóló úgy látom, hogy nincsen, egyébként azt elmondom, 
hogy ez az ügyrend módosítás ez a törvényességnek való megfelelés érdekében van bent. 
Kérdés, hozzászólás hiányában a vitát lezárom. Az  1.1.  napirendi pontról szavazzunk most. 

Megállapítom, hogy a Bizottság a napirendi pontot  8  igennel elfogadta. 

12/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező Ügyrend módosítást, mely  2019.  december 16-án lép 
hatályba, és felkéri az elnököt annak aláírására. 

Felelős: a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  december  16. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  Képviselő-testületi előterjesztések tárgyalása, a  HA  napirendi pont következik. 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

Napirend  ILL  pontja:  
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai  2018.  november  1.  —  2019. 
szeptember  30.  között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek 
végrehajtásáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  napirend vitáját megnyitom, van-e valaki, aki hozzászólásra jelentkezik? Jó, igazából most 
én jelentkezem szólásra. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy  ha  jól látom, ez egy jó 
nagy bizottság egy évének  1500  körüli döntéseinek a beszámolója volt. Egy ilyen mamut 
mennyiséget nem hinném, hogy lehetne egyébként  8  nap alatt úgy áttekinteni, hogyha valaki 
egyébként úgy nem volt benne a folyamatában.  De  hát egy megszűnt bizottságnak a 
döntéseiről tárgyalunk. Sajnálom, hogy dr. Ferencz Orsolya nincs itt, mert ő pont benne volt 
az elődbizottságunkban és tudott volna beszélni arról, hogy mi volt az előnye annak, hogy 
ekkora bizottság ilyen ütemben hozzon döntéseket.  De  így vita hiányában akkor a napirendet 
lezárom, és csak azt szeretném mondani, hogy a jövőben remélem, hogy áttekinthetőbben 
fogjuk tudni hozni a döntéseket úgy, hogy szétterítettük a bizottságok közé. Nem tökéletes 
telmészetesen a bizottsági struktúra, ez egy örökös munka és javítás,  de  szerintem jó felé 
haladunk ezzel. Köszönöm. Megadom a szót Dr. Szilágyi Demeternek. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, én csak igazából nem értettem a hozzászólását. Az egy 
jogszabályi kötelezettség, hogy év végén, illetve a Bizottság mandátumának a megszűnésével 
év végén beszámol az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.  A  matematika nem jött 
össze nekem, hogy attól függetlenül, hogy  hat  különböző bizottságnál lesz ott, attól 
függetlenül az ügyszám nem fog csökkenni, csak  hat  fejezetből fog állni maga a bizottsági 
beszámoló az átruházott hatáskörben meghozható döntésekről. Úgyhogy az előző 
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struktúrával, a két bizottságos működésre vonatkozó pikírt megjegyzését ekként nem nagyon 
tudom értelmezni. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Amikor szét vannak szálazva a döntések több bizottságba, akkor azok könnyebben 
szortírozhatók, könnyebben után kereshetőek. Innentől kezdve az ember könnyebben tud 
utána járni tematika szerint ügyeknek, mert a szabálytalanságok és az inkorrekt működésnek 
eltérő esélyei vannak ügytípusonként. Tehát nehezebb döntés és papírhalomban eldugni 
esetleges olyan ügyeket, amik aztán nem bírnák el a nyilvánosságot, hogyha kikerülnének. Így 
tehát ezzel tulajdonképpen az átláthatóságot mindenféleképpen szolgáljuk. Erre utaltam ezzel. 
Megadom a szót Dr. Szilágyi Demeternek. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen. Bocsánat, én az előterjesztésben nem láttam, volt bármilyen 
szabálytalanság, vagy eldugott döntés a korábbi előterjesztések között? Mert ez számomra 
nem derült ki az előterjesztésből. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Nem tudom, hogy van-e az 1500-nál több döntésben bármi olyan, ami problémás, mostanában 
folyamatosan hallunk kétes ügyekről, ahogy a Hivatal dolgozza fel az előző működését. 
Eltűnt mozijegyekről, meg ilyesmikről. Azt mondom, hogy nyolc nap alatt  1500  döntést 
áttekinteni, emberileg nehéz. Könnyebb lesz, hogyha az ember  hat  bizottságból tud majd 
tallózni, és könnyebben el tudja dönteni, hogy mit keres. Erre utaltam ezzel. Nem azt 
mondtam, hogy volt, nem tudom, hogy van-e, mert  1500  plusz döntést nem lehet nyolc nap 
alatt alaposan feldolgozni. Megadom a szót Tarcsay Tibornak. Parancsoljon. 

Tarcsay Tibor 
Köszönöm. Nekem az volna a kérdésem, hogy a zárt ülésen hozott döntéseknek az adatait, 
amik most nincsenek benne a mellékletekben, azokhoz hol lehet hozzájutni? 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Jegyző asszonynak megadom a szót a válaszra. 

Dr. Mészár  Erika 
A  képviselői irodán be lehet tekinteni. Ugye a zárt ülésnek csak a határozati része nyilvános, 
de  a többi adatba tekintettel arra, hogy esküt tett a bizottsági tag, betekinthet. 

Tarcsay Tibor 
Hogyan tudjuk elfogadni ezt a beszámolót,  ha  egyébként nem ismerjük benne az adatoknak 
egy jó nagy részét? Eleve áttekinthetetlen mennyiségű,  de  rengeteg ügyletnél nincsen bent, 
hogy hol lett eladva az az ingatlan, kinek, stb. 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
Jegyző asszony, parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Maga a beszámoló arról szól, hogy hogyan történtek meg az adott döntéseknek a végrehajtása. 
Tehát itt a döntés már megszületett, és maga az adott végrehajtásért felelős egység (......a 
beszéd további része nem hallható.......) 

Tarcsay Tibor 
Köszönöm a szót. Ezt értem,  de  az adatok hiányában honnan tudjuk azt egyáltalán ellenőrizni, 
hogy valóban megtörtént-e annak az ingatlannak az adás-vétele? 

Dr. Mészár  Erika 
Tekintettel arra, hogy itt vagy az előző VPB, vagy az előző EMBI, tehát a két bizottság 
meghozott egy döntést, hogy értékesíteni akarja XY részére ezt és ezt az ingatlant. Meghozta 
ezt a döntést, és a JGK leírta, hogy igen, megtörtént ennek az értékesítése. Tehát itt most ezt 
veszi tudomásul a tisztelt Képviselő-testület, hogy megtörtént ennek az értékesítése. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tehát akkor,  ha  lehet összefoglalni, az ingatlan el van adva, az ellenértéke át van utalva az 
Önkormányzathoz. Tehát ez egy állapot, egy tény, amit tudomásul vesz a bizottság, és ez nem 
azt jelenti, hogy támogatja, vagy örül neki, vagy bármilyen véleményt mond, csak hivatalos 
tudomásul vétel, tehát hogyha utólag ebben a döntéshalmazban előkerülne valami, ugye akkor 
az, hogy mi ezt elfogadtuk, az nem azt jelenti, hogy az előkerülő valamit mi támogattuk 
volna, vagy részünk lett volna benne, hanem azt jelenti, hogy az a valami, ahogy volt intézve, 
annak az azután bekövetkező tényállást azt mi tudomásul vettük, hogy az egy tény. Egyébként 
szerintem ez egy fontos és hasznos dolog volt, főleg az újonnan bizottságban ülőknek, mert 
ezt jó volt tisztázni és köszönöm.  Ha  jól látom, nincsen további hozzászóló, köszönöm 
minden veteránnak a türelmét, hogy ezt így tisztázhattuk.  A  napirendi pont vitáját lezárom.  A 
napirendi pontot szavazásra bocsátom. 

Megállapítom, hogy a napirendi pontot a bizottság  8  igen szavazattal elfogadta. 

13/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály Szervezési és 
Képviselői Iroda 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
A  kettes napirend tárgyalása következik. 

Napirend  11.2.  pontja:  
Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  napirend vitáját megnyitom, van-e bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Nincsen, a 
napirend vitáját lezárom, a napirendi pontot szavazásra bocsátom. Kérem, szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontot elfogadta. 

14/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Haladunk tovább, a II.3-as napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.3.  pontja:  
Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Kérdezem, hogy van-e hozzászólásra jelentkező? Dr. Mészár  Erika  aljegyzőnek megadom a 
szót. 

Dr. Mészár  Erika 
Tájékoztatni szeretném a tisztelt bizottsági tagokat, hogy az alapító okirattal kapcsolatban 
csere előterjesztést fognak kapni a képviselőtestületi tagok valószínűleg a holnapi nap 
folyamán. Ugyanis a Hivatal keresi a leggazdaságosabb és a legoptimálisabb elhelyezését az 
Új telephelyének és valószínűleg nem az a megoldás fog az alapító okiratban szerepelni, ami 
jelenleg kikézbesítésre került. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Aljegyző asszonynak köszönöm a tájékoztatást. Nincs további hozzászólónk, a napirend 
vitáját lezárom, a napirendi pontot szavazásra bocsátom. Kérem szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a bizottság  8  igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta. 
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15/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 11.4.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.4.  pontja:  
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal  2018-2019.  évi tevékenységéről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

A  napirend vitáját megnyitom, van-e bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Tarcsay Tibornak 
megadom a szót. 

Tarcsay Tibor 
Számomra nem tiszta, hogy mi történik, hogyha ezt egyébként nem fogadjuk el. Milyen 
következményei vannak ennek? 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Dr. Mészár  Erika  aljegyző asszony válaszadásra, parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Következményei nincsenek, a Jegyzőnek be kell számolnia, az elmúlt egy  dyes  munkájáról a 
Hivatalnak, én úgy gondolom, hogy teljes körűen bemutatja az anyag azt, hogy mivel 
foglalkozott a Hivatal az elmúlt egy évben. Amennyiben nem javasolja megtárgyalásra, a 
Bizottság a Képviselő-testületnek, hiszen most erről van szó, akkor nem javasolja,  de  akkor 
szeretném is,  ha  indokolná is a Bizottság, hogy mi az, ami miatt nem javasolja a Képviselő-
testületnek megtárgyalásra az anyagot. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Akkor megkérem, hogyha van valakinek bármilyen olyan indíttatása, ami miatt nem szavazná 
meg, akkor az mondja el, hogyha esetleg az az álláspont kerülne többségbe, akkor az 
bekerülhessen az indoklásba. Nincs további hozzászólónk, a napirend vitáját lezárom, a 
napirendi pontot szavazásra bocsátom. Kérem szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a bizottság  7  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a napirendi pontot elfogadta. 

16/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (7  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 11.5.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.5.  pontja:  
Tájékoztató a Főépítész  2019.  évi munkájáról 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  napirend vitáját megnyitom. Én egyébként a főépítészről pozitívakat hallottam vissza, tehát 
egyébként is mások véleménye alapján tudom elfogadni a tájékoztatót. Van-e bárki, aki 
hozzászólásra jelentkezik? Nincsen. Akkor a napirend vitáját lezárom.  A  napirendi pontot 
szavazásra bocsátom, kérem, szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a bizottság  7  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a napirendi pontot elfogadta. 

17/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (7  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 11.6.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.6.  pontja:  
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pik()  András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Nincsen. Akkor a 
napirend vitáját lezárom.  A  napirendi pontot szavazásra bocsátom, kérem, szavazzanak most. 

9 



Megállapítom, hogy a bizottság  8  igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta. 

18/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 11.7.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.7.  pontja:  
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2020.  évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Tarcsay Tibornak 
megadom a szót. 

Tarcsay Tibor 
Köszönöm. Nekem a harmadik oldal alján található szerződéshosszabbításokkal kapcsolatban 
lenne kérdésem. Ez a háziorvosi életpálya modell keretében támogatást. Itt számomra nem 
egyértelmű a szövegezésből, hogy a  2020.  évre vállalt további kötelezettségek szerződések 
megkötése  2020  teljes évet lefedi-e, vagy pedig csak a költségvetésnek a végleges 
benyújtására? Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Dr. Mészár  Erika  aljegyző asszony válaszadásra, parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót.  A  teljes évet lefedi. ügy döntött az előterjesztő, a szakma véleményét 
kikérve, hogy ezek azok a szerződések, amiknek a  2020.  évre történő megtartása indokolt. 
Tehát itt attól függetlenül, hogy most egy két hónapig átmeneti gazdálkodás lesz. Tehát a 
többi esetben ugye a  2019.  évi eredeti költségvetés 1/12-ed része használható csak fel. 
Ezekben az esetekben, ahol előzetes kötelezettségvállalás van, ott a  2020.  évet lefedi ezzel a 
döntéssel a Képviselő-testület. Köszönöm. 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm a választ. Van-e bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Nincsen. Akkor a napirend 
vitáját lezárom.  A  napirendi pontot szavazásra bocsátom, kérem, szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a Bizottság a határozatot  7  igen,  1  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 

19/2019.  (XII.16.) sz. KKKB határozat  (7  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés megtárgyalását. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2019.  december 19-ei ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Szarvas Koppány Bendegúz 
További napirendi pontok nincsenek. Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe 
tartozó ügyben a Jegyzőtől és a Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Van-e ilyen? 
Igen, Camara-Bereczki Ferenc Miklósnak megadom a szót. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Aljegyző asszonyt kérdezném, hogy  ha  jól tudom, akkor a múltban az volt a gyakorlat, hogy a 
tematikus homlokzat felújításokra az építészeti iroda, főépítész asszony képviselőkből álló 
plénumot hívott össze, akik döntöttek arról, hogy kiválasztották, hogy melyik ház, melyik 
homlokzatára milyen tematika alapján és mennyi forrást biztosít az Önkormányzat. Az lenne a 
kérdésem, hogy célszerűnek találná-e, a Jegyző asszony azt, hogy a jövőben ez a Bizottság 
legyen az, amelyik tárgyalná ezeket az előterjesztéseket, hogy ne kelljen külön összehívni a 
plémiumot, hanem csatornázzuk be a KKKB hatáskörébe ezt a feladatot. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Aljegyző asszony, parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
A  tűzfalfestési pályázatra gondol képviselő úr. Természetesen minden olyan Bizottság, ami 
nem az Önkormányzat SZMSZ-ben illeszkedik, az csak plusz adminisztrációs teherként lehet 
most megfogalmazni, mivel a  hat  Bizottság teljesen mértékben lefedi az Önkormányzat 
struktúráját, így lehet egy ilyen jellegű javaslatot megfogalmazni.  Ha  van ilyen kérés, akkor 
azt én kérem jelezni, mert ugye most fog menni csütörtökön a testület elé az SZMSZ, és akkor 
ezt már be is tudjuk emelni ebbe a Bizottságba. Köszönöm. 
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Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Köszönöm a választ aljegyző asszony. Amennyiben lehetséges, akkor ezt főépítész 
asszonnyal egyeztetjük, és kérem a tisztelt Hivatalt, hogy akkor csatornázzuk is be, hogy 
csütörtökön akkor tudjunk is erről dönteni. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen képviselő úr, én ezt a kezdeményezést egyébként támogatom. 
Van-e további kérdés vagy hozzászólás? Úgy látom, hogy nincsen, akkor megköszönöm a 
bizottsági tagok munkáját, az ülést  4  óra  59  perckor bezárom, találkozunk januárban. 
Kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket. 

K. m. f. 

/ 

klIA/ p7 

Szarvas Koppány Bendegúz 
KKKB Bizottság elnöke 

  

  

Camara-Bereczki ferenc  Miklós 
KKKB Bizottság alelnöke 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, Képviselő-Testület 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2019.  december  16-i  ülésén 
elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

Ágoston Katalin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda ügyintézője  
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