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

JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült:  A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  június 22-én 
(hétfő)  16.30  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében 
megtartott  3.  rendes üléséről 

Levezető elnök: Szarvas Koppány Bendegúz 

Jelenlévő tagok: Camara-Bereczki Ferenc Miklós — alelnök 
Dr. Szilágyi Demeter 
Könczöl Dávid 
Őszi Éva 
Pető Bálint 
Tarcsay Tibor 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya, és Tóth Patrik 

Jelenlévő meghívottak: Dr. Erőss Gábor-alpolgármester, Rádai Dániel-alpolgármester, 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet —jegyző, Jakabfy Tamás  -PM  Kabinet 

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  2020.  évi  3.  rendes ülését megnyitom. Egyben a 
koronavírus utáni elsőt, remélem, hogy mindenki jó egyészségben van. 

Megállapítom, hogy a Bizottság tagjainak száma  9  fő, jelen van  7  fő. Megállapítom, hogy a 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság határozatképes. 
Megadnám a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak, az első napirend előtt. Igen, e-mailben 
kaptunk értesítést, hogy a meghívóban szereplő  5.  napirendi pontot „ Javaslat közösségi 
kertek kialakítására" visszavonja. Ez így elfogadható, hogy e-mailben jelzett? Akkor az 

anélküli pont nélküli, a meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik, a 

Bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, a napirendi 

javaslatról szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a napirendet 
7  igen ,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal elfogadta. 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  10/2020.  (VI.  22.)  sz. 
határozata  (7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 
napirendet fogadja el: 

Napirend 

Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

3. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a 
2019.  évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

4. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020 
pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

5. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések 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 

1.  Napirend  
1.  Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  I. napirendi pont tárgyalása következik.  A  napirend vitáját megnyitom. Hozzászólásra 
jelentkezik dr. Szilágyi Demeter képviselő úr, megadom a szót. 
Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm a szót. Először is, csak a napirend rabságában csak annyit szeretnék elmondani, 
hogy a magam részéről is egyet értek azzal, hogy azoknak a munkáját, akik részt vettek a 
védekezésben el kell ismerni. És ez egy fontos és jó döntés. Amit viszont ezen kívül szeretnék 
elmondani, az elnök Úrnak a személyére vonatkozik, mégpedig az, hogy a közös munkánknak 
a lehetőségét igencsak szűk mezsgyére tereli azzal, ahogy elnök úr kezeli a 
véleményszabadságot, és lámpavassal fenyeget a tőle különböző nézeten lévő embereket. így 
azt gondolom, hogy az a minimum lenne, hogy megfontolja azt, hogy azokat a tisztségeket, 
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amiket betölt az Önkormányzatban, azokról lemond, és csak remélni tudom, hogy a következő 
alkalomkor, amikor itt ülünk, akkor már nem önnel kell majd egy bizottságban ülni. Mert azt 
gondolom, hogy a legsötétebb időket idézi az, ahogy Ön kezeli azokat a véleményeket, amik 
nem egyeznek az Önével, és egész egyszerűen a saját önképét tárja elénk az, ahogyan viseltet. 
Nyilvánvaló módon minden olyan lépés, amit ez után tenni fog, az ugyanezt az önképet, és 
ugyanezt az önbecsülést fogja majd vizualizálni, és megmutatni nekünk. Én csak bízom 
benne, hogy azért felébred Önben valami, és azt mondja, hogy igen, talán ezt mégsem kellett 
volna, és ez nem fér bele abba a kulturális keretrendszerbe, amiben mi itt dolgozunk és 
lemond azokról a tisztségekről, amiket az Önkormányzatnál tölt be, különben mondom 
nagyon nehéz lesz a közös munka. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm az észrevételt, a véleményszabadság jegyében végighallgattam. Vicces, amikor 
Kötél László párttársától kapok kioktatást megnyilvánulásokból. Szeretném megkérdezni, 
hogy van-e bármilyen más hozzászólás, vagy nem tudom, hogy akkor most jegyzőkönyvbe 
vegyük-e, hogy Szilágyi Demeter nincsen jelen? Jó-jó, csak bemondanám, hogy 
jegyzőkönyvbe vegyük, hogy elhagyta a termet Szilágyi Demeter. Megint ellövik az összes 
patront a Testületi ülés előtt. Szóval tehát, hozzászólásra jelentkezik Tarcsay Tibor külsős 
bizottsági tag, parancsoljon. 

Tarcsay Tibor 
Köszönöm a szót. Én módosító javaslattal élnék, a „Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott 
kimagasló munkavégzés elismerésére" vonatkozó indítványhoz. Mégpedig azt szeretném 
javasolni, hogy a Részvételi Irodában a vészhelyzet kihirdetésekor állásban lévő 
munkavállalókat is jutalmazzuk a kiemelkedő és rendkívüli teljesítményükért, illetve ennek 
ugye teremtsük meg a pénzügyi feltételeit, hogy  ha  esetleg nem áll rendelkezésre. És felkérjük 
az előterjesztésnek a beadóját is, tehát a Polgármestert, hogy a vészhelyzet során az 
Önkormányzat segítő munkáját hatékonyabbá és eredményesebbé tévő  65  fő önkéntes 
munkáját jelképes tárgyi ajándékkal, plakett, emlékérem stb. honorálja és tegye 
emlékezetessé. Illetve szeretnék arra is javaslatot tenni, hogy a Képviselő-testület a fentieken 
túl mondjon köszönetet a kabinet és a hivatal munkatársainak is a minden helyi lakos számára 
ingyenesen hívható zöld szám napi  12  órás üzemeltetéséért. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tehát akkor  ha  jól értem, érkezett egy módosító javaslat, miszerint a bizottság ezzel a javasolt 
módosítással fogadja el vagy javasolja megvitatásra a Képviselő-testületnek a határozatot. Az 
a kérdésem, hogy ez ugye  ha  jól értem, anyagi vonzattal bír. Azt szeretném kérdezni, hogy ez 
a plusz anyagi vonzat ez biztosítva van-e? Illetve, hogy tudjuk-e, hogy pontosan, mekkora 
anyagi vonzat,  ha  jól értem, a Részvételi Irodának két munkatársa van, aki ugyanakkora 
jutalomban részesülne, illetve a köszönetnyilvánítás maga az. Tehát,  ha  jegyzőkönyvbe 
vesszük, hogy köszönjük szépen, akkor azt megtehetjük itt is meg Testületi ülésen is.  Ha 
viszont ennél komolyabb, nem tudom, plakett vagy ilyesmi, akkor annak is van egy minimális 
anyagi vonzata.  Most  bár megszólítottam Tarcsay Tibort,  de  előbb jelentkezett Erőss Gábor, 
úgyhogy először neki adnám meg a szót, és utána Tarcsay Tibornak. Erőss  Gabor 
alpolgármester úré a szó. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót elnök úr! Nem tudom, hogy alpolgármesterként akkor most erről, mert 
bizottsági tag viszont nem vagyok. Nyilváníthatok-e véleményt,de  ha  ennyit megtehetek, 
hogy nagyon jó és támogatandó javaslatnak tartom a Tarcsay úr által elmondottakat, akkor ezt 
megtenném, és azzal egészíteném ki tulajdonképpen ezt a gondolatmenetet, hogy az 
előterjesztővel, a Polgármester úrral dolgozunk még egy további kiegészítésen, és pedig az 
Övónőket a járvány időszaka alatt a három ügyeletes óvodában helyt álló és nehéz 
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körülmények között kiválóan vizsgázó és teljesítő bátor óvónőket is és dajkákat egyébként 
szeretnénk szintén bevonni a jutalmazásba. Ez holnapra fog elkészülni ez a javaslat, csak 
gondoltam, tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy ez is készül ez a kiegészítés. Köszönöm 
szépen a szót. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Meghallgatom akkor előbb Tarcsay Tibor válaszát a kérdésemhez, és utána Jegyző asszony 
jelentkezett hozzászólásra. 

Tarcsay Tibor 
Köszönöm a szót. Szóval szerintem ez a plusz nettó százezer forint, ami akkor bruttó  kb.  ilyen 
százhetvenötezer körül mozoghat, szerintem annak az előkerítése az nem kellene, hogy 
gondot jelentsen. Illetve az önkénteseknek a munkáját akár a Józsefváros újságnak az oldalán 
fent a honlapján vagy a facebook oldalán vagy magában az újságban is lehetne megköszönni 
egy szívhez szóló írással.  De  persze hogyha kapunk esetleg plakettet, karszalagot, bármit, 
emlékérmet, az is nagyon örvendetes lenne, akkor annak valóban van anyagi vonzata. 
Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen, és akkor tisztázzuk a helyzetet, ezért Pintérné Czukker Erzsébet jegyző 
asszony jelentkezik. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Igen, tisztázzuk a helyzetet, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, egyébként majdnem jó. Tudom 
nehéz ez,  de  nem ezért jelentkeztem. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Maradok a Jegyző asszonynál. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Az egy egyszerűbb megszólítás, így van. Azt szeretném mondani, hogy a Bizottságnak, 
illetőleg a Képviselő-testületnek a jutalmazásra vonatkozólag, mint ahogy az előterjesztés is 
tartalmazza, keretösszeget lehet meghatároznia. Tehát, célzottan, hogy két fő, főleg,  ha  kettő 
főből áll az iroda, akkor erre nincsen jogosultsága, úgyhogy én azt tanácsolnám, hogy ezt a 
határozatot elfogadva, a Bizottság annyi módosítással éljen , tehát azt javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Polgármesteri hivatal plusz két fő jutalmazással egészítse ki, illetve az 
önkénteseket valamilyen tárgyjutalomban részesítse. És akkor azt követően, amit az 
Alpolgánnester úr mondott, a további módosításokat meg majd egységes szerkezetbe 
foglaljuk. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Tehát akkor  ha  jól értem ez legyen benne a Bizottság által elfogadott véleményezésben. Azért 
vagyok most egy kicsit kényelmetlen helyzetben, mert tudtommal ugyanez a napirendi pont 
párhuzamosan a Pénzügyi Bizottságnak is fent van a napirendjén, és ott még nem született... 
gondolom a  C8  ott is benyújtja ezt a módosító javaslatot és ott még nem született döntés, és 
azt meg elkerülném,  ha  lehet, hogy párhuzamosan különböző véleményeket nyújtsanak be a 
különböző bizottságok. Ezért most ...legyen? Jó. Jó, rendben, akkor most viszont erről a 
módosításról,  ha  jól sejtem, szavazni kell, mert a ...befogadhatom elnökként?  A  Polgármester 
a beterjesztő, úgyhogy akkor szavaznunk kell. Nem, nem tudom befogadni. Szólásra 
jelentkezett Könczöl Dávid. Képviselő úr, parancsoljon. 
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Könczöl Dávid 
Köszönöm, csak azt szeretném kérdezni, hogy a Jegyző asszony által felvázoltról szavazunk, 
hogy a plusz két fő...igen, ja, jó..oké. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen! ügy látom, hogy több hozzászólásra jelentkező nincsen, úgyhogy a 
napirend vitáját lezárom.  A  biztonság kedvéért összefoglalom még egyszer, hogy a javaslat 
szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság megtárgyalásra javasolja a 
napirendi pontot a Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a jutalmazottak körébe 
vegye be a részvételi irodától, a hivataltól plusz két főt, valamint részesítse valamilyen 
tárgyjutalomban az önkéntesek körét. Erről a módosításról szavazunk most, kérem a 
képviselőket, hogy szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a módosítást 
6  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  11/2020.  (VI.  22.)  sz. 
határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Szavazásra bocsátom, az egy pontból álló határozati javaslatot, miszerint a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását, a bizottsági tag által javasolt módosítással. Elfogadásához egyszerű többség 
szükséges, kérem a tagokat, hogy szavazzanak most, kézfeltartással. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság a 
határozatot  6  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  12/2020.  (VI.  22.)  sz. 
határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 2.  napirendi pont tárgyalása következik. 

2.  Napirend 
A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló ehhez a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor 
a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot - 
miszerint a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-

 

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem aki támogatja, az emelje fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
6  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  13/2020.  (VI.  22.)  sz. 
határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A 3.  napirendi pont tárgyalása következik. 

3.  Napirend 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a  2019. 
évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló ehhez a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor 

a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot - 

miszerint a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem aki támogatja, az emelje fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
6  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  14/2020.  (VI.  22.)  sz. 

határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A 4.  napirendi pont tárgyalása következik. 

4. Napirend  
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020 
pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló ehhez a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor 
a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot - 
miszerint a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem aki támogatja, az emelje fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy  a  Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság  a  határozatot 
6  igen  0  nein  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  15/2020.  (VI.  22.)  sz. 

határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Az  5.  napirendi pont tárgyalása következik. 

5. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
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ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló ehhez a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor 
a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot - 
miszerint a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-

 

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
Kérem aki támogatja, az emelje fel a kezét most. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
6  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága  16/2020.  (VI.  22.)  sz. 
határozata  (6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Ha  jól látom, akkor a napirendi pontjainkat elhasználtuk. Az ülés végén a bizottság tagjai a 
bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a jegyzőtől és a bizottság elnökétől felvilágosítást 
kérhetnek. 

Könczöl  David  képviselő úr, parancsoljon! 

Könczöl Dávid 
Köszönöm szépen. Én igazából nem felvilágosítást szeretnék kérni, csak fel szeretném hívni 
arra a figyelmet, hogy most a Jegyző asszony tud róla, meg a Városüzemeltetési Igazgatóság 
is foglalkozik az üggyel, hogy a Reviczky utcában elég jogszerűtlenül vágtak ki fákat, illetve 
nem figyeltek oda az építkezésnél a fák illetve a zöldkömyezet állapotára. Arra szeretném 
megkérni a Hivatalt, hogy a jövőbeni ilyen építkezéseknél próbáljuk meg az elejétől kezdve 
megfogni az ilyen visszaéléseket, és  ha  ilyen történik, akkor a lehető legnagyobb büntetéssel 
illessük ezeket az építtetőket a jövőben, hogyha erre van megoldás és lehetőség. Köszönöm 
szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Megadom a szót Jegyző asszonynak. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm szépen, csak annyit reagálnék, hogy természetesen oda kell, hogy figyeljünk, és a 
jövőben oda is fogunk figyelni. Úgyhogy köszönjük a jelzést, és igyekszünk minél jobban 
megfelelni. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezik Tarcsay Tibor, parancsoljon. 

Tarcsay Tibor 
A  Szeszgyár utca meghosszabbításának az állapotáról szeretnék információt vagy 
tájékoztatást kérni, illetve azt javasolni, hogyha ez jelenleg egy fekvő fázisban van, akkor a 
bizottság az mihamarabb vegye a munkájába ennek a tevének a kidolgozását és természetesen 
a parkosítását. Köszönöm. 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
Megadom a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak. 

Rádai Dániel 
Szeszgyár utca fejlesztése a járványhelyzet okozta elvonásokkal is,  de  egyébként már a 
februári működési költségvetésben egyelőre gyakorlatilag átmeneti helyzetbe került, a 
fejlesztési költségvetésbe kerülhetett volna májusban, amit elvitt a járványhelyzet, úgyhogy 
jelen pillanatban nem tudok pozitívabbat vagy optimistább bármit mondani. Legalább egy 
2020-as lényeges előrelépésről, minthogy ez most kvázi elfekvő helyzetben van, ugyanakkor 
egyrészt a bizottság ötleteit és javaslatait nagyon szeretettel fogadjuk és szívesen konzultálok 
errő l akár a Városépítészeti, akár a Rév8-as kollégákkal. És egyébként ez áll minden más 
olyan projektjavaslatra is, amit a Bizottság saját hatáskörben szeretne facilitálni. Itt nyilván a 
kivitelezésben a költségvetés szabhat gátakat a következő években is, tehát hogyha egyébként 
kreatívan olyan megoldásokat hozunk létre, akár egy fázisolással, akkor növekszik az esély 
annak, hogy bármi jó fog történni. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és 
Klímavédelmi Bizottságnak jelentős része a munkájának valószínűleg az ülésen kívül folyik 
mühelymunkában,amire a múltkor meghívtam a fideszes képviselőket és külsős bizottsági 
tagot. Válaszra sem méltattak, pedig megtettük úgy gondolom a nyitottság kellő lépéseit.  A 
jövőben is várhatóan fogunk dolgozni két bizottsági ülés között és ki fogjuk dolgozni, hogy 
milyen ügyeket szeretnénk majd itt tárgyalni. Megadom a szót Camara-Bereczki Ferenc 
Miklos  képviselő úrnak. Parancsoljon. 

Camara-Bereczki Ferenc  Miklos 
Köszönöm Tarcsay úrnak, hogy felvetette a témát.  A  múlt héten küldtem erről egy előzetes e-
mailt Jegyző asszonynak és Polgármester úrnak, valamint a JGK Zrt-t megkértem arra, hogy 
vigye el a megnyitott közterületről ami ugye korábban egy iparterület része volt 
szabálytalanul, és ez most már egy három éve megnyitott közterület, ahová autók beállnak, 
parkolnak.  A  JGK közterület üzemeltető igazgatósága három köbméter szemetet vitt el erről 
a területről,  de  egyébként a volt szeszgyár területére is rengeteg lomot dobálnak be 
messzebbrő l érkezők és környékbeliek egyaránt. Arra szeretném kérni a Hivatalt, hogy a 
hatósági eszközökkel a telek tulajdonosát vegyük rá, egyrészt arra, hogy vigye el, szállíttassa 
el a hulladékot a telekről, illetve arra, hogy a  mär  ember magasságú gazt legyen kedves és 
távolíttassa el szintén a telekről. Rengeteg allergén is van a gyomok között. Hogyha van rá 
mód és lehetőség, akkor ugye mivel ebben az évben már nem lesz lehetőség erre a 
fejlesztésre, akkor én azt kezdeményezném, hogy az ősz folyamán tartsunk egy lakossági 
fórumot, mert a környéken több lakónak elég más elképzelései vannak ezzel az utca 
megnyitással kapcsolatban, hogy legalább a forgalmi rendről tájékoztassuk őket, és kérjük ki 
a véleményüket, hogy a jövőbeni fejlesztés során ez minél kevesebb konfliktust okozzon. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Válaszadásra megadom a szót Rádai Dániel alpolgármester úrnak. 

Rádai Dániel 
Nem tudom, hogy ez egy válaszadás-e, vagy egy diskurzus megnyitása. Én Tarcsay képviselő 
úrnak szerettem volna annyi visszakérdést feltenni, hogy a parkosítás alatt egyébként ebben a 
városmorfológiai helyzetben mit értett, tehát pl. magánterület bevonását ebbe a kérdésbe vagy 
mondjuk egy zöldsétány létrehozását a Szeszgyár utca meghosszabbításával. 

8 



A  jegyzőkönyvet készítette: 

Ágoston Katalin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Irod 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Megadom a szót válaszadásra Tarcsay képviselő úrnak. 

Tarcsay Tibor 
Szerintem a zöldsétány lenne a legéletszerűbb. Én nem gondolnám azt, hogy egyébként oda 
akár autókat kellene bevezetni, hiszen a forgalom az eddig is teljesen jól működött anélkül. 
Másrészt pedig igy lenne lehetőség, hogy ott a kerületnek azon a részén egyébként 
szűkölködő zöldfelületekben legyen egy gyalogos áthaladó sétány, ami mellett ott sorakoznak 
a fák, bokrok, esetleg két pad, amin ki lehetne ülni. Ez a városmorfológiai elképzelésem. 
Egyben egyébként ez valamennyire részét is képezhetné annak a zöldfolyosónak, amiről 
éppen ugye a mostani Józsefváros újságban a Füvészkertnek az igazgatója beszélt, és amire 
amúgy tök nagy szükség van a városban. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen, én egyébként ezt támogatom, hogy erről kérdezzük meg a lakosokat, erre 
van egy Részvételi Irodánk, úgyhogy igen, Tarcsay képviselő úr javaslata ott is prezentálható 
és szerintem népszerű is lesz. Nem tudom, hogy van-e ehhez bárkinek hozzászólása, vagy 
ebben megegyeztünk, erről ugye szavaznunk nem kell.  Ha  nincsen több hozzászóló, akkor 
megköszönöm a bizottsági tagok munkáját és az ülést  17  óra  1  perckor lezárom. Köszönöm 
szépen mindenkinek. 

/— 7 ' P 
Szarvas Koppány Bendegúz 

KKKB Bizottság elnöke 
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j 
Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

KKKB Bizottság alelnöke 

1.  számú melléklet: Feljegyzés 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

JEGYZŐ I KABINET 
SZERVEZÉSI IRODA 

1.  számú melléklet 

FELJEGYZÉS 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  június  22-ei  ülésének 
helyszínén,  a  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  I.  emelet 100-as termében az MVoks 
rendszer nem  all  rendelkezésre, ezért MVoksból kinyert szavazási listát nem tudunk csatolni. 

A  bizottság tagjai kézfeltartással szavaztak. 

Budapest, 2020.  június  23. 

 

Citik 

  

Czira Éva 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda vezetője 

 

 

Ag ston Katalin 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

ügyintézője 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 2 459-2100 
www.jozsefvaros.hu 
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