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Szarvas Koppány Bendegúz 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt.  A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  évi  5.  rendes ülését megnyitom. 

Előtte szolgálati közleményként, kérem, hogy mindenki viselje a maszkot, orrot és szájat 
takaróan egyszerre, főleg amikor a mikrofonba beszélünk, mert annak az a funkciója, hogy ne 
leheljük tele a mikrofont a saját vírusflóránkkal. Ezzel volt másik bizottságban zavar, 
úgyhogy ezért szólok külön. 

Kérem, a létszám megállapítása érdekében kézfeltartással jelezzék az ülésen való 
részvételüket. 
Megállapítom, hogy a Bizottság tagjainak száma  9 115,  jelen van  8  fő. 
Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 
határozatképes. 
Távolmaradását bejelentette: Pető Bálint, valamint Könczöl  David  képviselő  in  is jelezte, 
hogy neki majd időközben távoznia kell. 
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Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy a  2.  sz. előterjesztés címe az előlapon és a 
meghívóban eltérően szerepel.  A  meghívó szerinti cím a pontos. 
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 egyhangúan,  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodással a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

21/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Napirend 
Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program 
elfogadására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás 
kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló  26/2010.  (VI.I8.) önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester 

3. Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

4. Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

5. Javaslat a Tolnai Lajos  u. 23.  szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új 
közösségi célú hasznosítására 
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

6. ‚Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
Előterjesztő:  Pike,  András polgármester 

7. Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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8.  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 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
Előterjesztő: Pikó polgármester 

Napirend  1.  pontja:  
Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program elfogadására 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az 1. napirendi pont tárgyalása következik. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottsági tagokat, hogy csere-előterjesztést kaptak pótkézbesítéssel és 
helyszíni kiosztással.  A  napirend vitáját megnyitom. Van-e bárki, aki hozzászólásra vagy 
kérdésre jelentkezik? Hozzászólás, kérdés hiányában a vitát lezárom. 

Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, Környezet-
és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását". 
Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a bizottsági tagokat, hogy kézfeltartással 
szavazzanak. 
Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
5  igen,  0  nem és  3  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klímavédelmi Bizottsága 

22/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(5  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  2.  pontja  
Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén járművel történő várakozás kiegészítő, 
helyi szabályozásáról szóló  26/2010.  (VI.18) önkormányzati rendelet módosításának 
elfogadása 
Előterjesztő:  Racial Daniel  alpolgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az 2. napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e bárkinek kérdése? Ilyet nem látok. Kérdés hiányában a 
a vitát lezárom. 

Szavazásra bocsátom az I pontból  alto  határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, Környezet-
és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását". 
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Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a bizottsági tagokat, kézfeltartással 
szavazzanak. Egyöntetű. 

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

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

23/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(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  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  3.  pontja  
Javaslat a józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014.(VII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Eliftedesztá: Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Rác/aj Dániel alpolgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az  3.  napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Hozzászólásra jelentkezik Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester úr. 
Parancsoljon, Öné a szó. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm, elnök úr! Csak egész röviden, mert lesz még alkalmunk erről vitázni, akár most 
akár a Testületin. Csak annyit szeretnék szóban hozzáfűzni, hogy készül egy átfogó 
környezetvédelmi rendelet, ez most még nem az, hanem ez egy olyan módosítás, amit azért 
vezetünk be, hogy a túlzott fakivágásokat visszafogjuk. És egyrészt egy lépcsőzetesebb, 
jobban differenciált fapótlási kötelezettséget vezetünk be, másrészt pedig ez a lépcsőzetesség 
azt szolgálja, hogy - egész leegyszerűsítve -, pl. tarvágások egy-egy új beruházás esetében ne 
fordulhassanak elő. Illetve kaptunk egy olyan visszajelzést, aminek nagyon örültünk, a 
Kormányhivatal részéről, hogy véletlenül se felejtsük ki, amit a novemberi változatban 
terveztünk csak módosítani, hogy a vegetációs időszakban ne lehessen fákat kivágni, kivéve 
persze a speciális eseteket,  ha  kidőlni készül. Tehát pl. ezt is bevezettük. Összességében a 
fákat jobban védjük, és aztán a novemberi ülésre tervezzük a teljes környezetvédelmi rendelet 
előterjesztését. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen a tájékoztatást alpolgármester úrnak. Örülök, hogy ezek szerint a 
Kormányhivatal és az Önkormányzat között konszenzus van abban, hogy a fák védelme egy 
fontos szempont a Józsefvárosban is. Van-e még bárkinek hozzászólása vagy kérdése? Nincs, 
akkor a napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom az I pontból álló határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, Környezet-
és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását". 
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Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a bizottsági tagokat, hogy kézfeltartással 
szavazzanak. 

Megállapítom, hogy egyöntetű szavazással a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi 
Bizottság a határozatot  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottsága 

24/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(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  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  4.  pontja 
Javaslat közösségi kertek kijelölésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Rädai Dániel alpolgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az  4.  napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e kérdés vagy hozzászólás? Nekem van egy olyan 
kérdésem, hogy az előterjesztésben, a  Danko u. 18.  kapcsán, jelenleg a rekortán pályán 
működik fóliákra pakolva egy közösségi kert. Szeretném megkérdezni az előterjesztés 
készítőjét, hogy egyébként nem lenne-e célszerűbb a rekortánt felbontani, és annak a helyébe, 
annak a talaján közösségi kertet... már kapok metakommunikatív válaszokat,  de  azért 
érdekelne, mert azt is olvastam, hogy a sportpálya ellen pedig a lakók panaszkodtak. Én 
igazán szeretném, hogy egy környezetvédelmi- és szomszédságbarát megoldás születne, ami 
egyben a terület hatékony felhasználása is. Előtte jelentkezett szólásra Camara-Bereczki 
Ferenc  Miklos  képviselő  in,  akinek megadom a szót. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Köszönöm szépen a szót, elnök tár! Úgyis terveztem hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, 
mert szerintem előremutató dolog, hogy végre van egy ilyen előterjesztés, habár sokan 
szerettük volna,  ha  ez előbb megszületik.  De  a konkrét kérdésre, hadd én adjak választ a Rév8 
Zrt. munkatársa helyett vagy előtt. Én jártam ezen a területen pár hónappal ezelőtt.  El  van 
kordonozva, és tényleg a rekortánon vannak rajta ezek a magas ágyások. Ezek,  ha  jól 
emlékszem, a JGK tervezése alapján úgy épültek ki, hogy leterítettek egy fóliát, arra tettek 
kulé kavicsot, és erre jött rá a föld, és mindez egy fakeretben. Ez már több éve ott van.  En 
bízom abban, hogy  ha  sikerül eltávolítani a rekortán pályáról, akkor ez a rekortán pálya még 
használható lesz eredeti funkciójára, arra, hogy azon emberek sporttevékenységet űzzenek. 
Valóban voltak korábban konfliktusok,  de  szerintem ezt egy megfelelő keretrendszerben, egy 
aktív civil bevonással, civilszervezet koordinálásával ki tudjuk küszöbölni, és a sportudvar 
valóban sportudvarként tud majd funkcionálni, és a Magdolna  u.  24-ben egy kiváló közösségi 
kertet tudunk majd működtetni.  De  szerintem még számos más közösségi kert építése is várat 
magára a kerületben, szerintem ez csak a kezdet. Bízom benne, hogy minél több és több 
közösségi kert fog majd kialakulni.  Ha  erre kaphatnánk pár szóban tájékoztatást, hogy a Kőris 
u.  és a Kálvária utca sarkán mik a terveink, akkor azt nagyon megköszönném. 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm képviselő úrnak. Alpolgármester úr fenntartja a jelentkezését? 
Nem tudom, a Rév8-tól szeretnének-e ehhez valamit hozzáfűzni? Nem. Akkor a napirend 
vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, Környezet-

 

és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását". 
Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, kézfeltartással szavazzanak. Egyöntetű. 

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

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

25/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(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  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  5.  pontja  
Javaslat a Tolnai Lajos  u. 23.  szám alatti önkormányzati tulajdonú telek új közösségi 
célú hasznosítására 
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Az  5.  napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e bárki, aki szót szeretne kérni? Megadom a szót Dr. 
Erőss  Gabor  alpolgármester úrnak. 

Dr. Erőss  Gabor 
Csak nagyon röviden, hogy a most zajló próbaüzem nagyon biztató, úgyhogy örülök, hogy ez 
a lehetőség most megnyílt, és a kert így ebben a formában működni fog. Egy abszolút 
túlépített része a kerületnek a Csarnok-negyed, úgyhogy becsüljük meg,  bogy  most már 
használható ez a kis „zsebpark", és használatba is vették örömmel a környéken lakók. 
Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen alpolgármester úrnak. Én is örülök, hogy minél több lesz az ilyen terület, a 
zöld az egy szép szín, főleg,  ha  növényektől van. 
Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot,  ha  nincs más hozzászóló. Kérem, 
kézfeltartással szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 

8  igen,  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

26/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(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  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  6.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására, valamint 
költségvetést érintő döntések meghozatalára 
Előterjesztő:  Pike)  András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 6. napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás, kérdés hiányában a vitát lezárom. Kérem, 
kézfeltartással szavazzanak most. Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 
5  igen,  3  nem és  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

27/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(5  igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  7.  pontja 
Javaslat a GTKÉSZ és a PALOTAKÉSZ hibajavításainak elfogadására 
Előterjesztő:  Pik() Andrea  polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 7. napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Van-e hozzászóló? ügy látom, nincsen. 
Szavazásra bocsátom akkor az I pontból álló határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, 
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását". Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a bizottsági tagokat, 
kézfeltartással szavazzanak most. Egyöntetű. 
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Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 

8  igen,  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

28/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(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  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  8.  pontja  
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 átmenetileg szabad 
pénzeszköz állomány lekötéséről 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A 8.  napirendi pont tárgyalása következik 
A  napirend vitáját megnyitom. Kérdezem, hogy jelentkezik-e bárki hozzászólásra? Nem, 
akkor hozzászólás, kérdés hiányában a napirend vitáját lezárom. 

Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot:  „A  Kerületfejlesztési, Környezet-
és Klímavédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, 
a tájékoztató tudomásul vételét". Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, 
kézfeltartással szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság a határozatot 

8  igen,  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága 

29/2020. (IX. 21.)  sz. határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 
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Szarvas Koppány Bendegúz 
Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a jegyzőtől és a 
Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Van-e, aki szeretne hozzászólásra jelentkezni? 
Őszi Éva. 

Ő szi Éva 
Több társasház képviselőjével beszéltem a komposztálás ügyében.  A  kérésük az, hogy nem 
vettük figyelembe a vírusveszélyt.  A  közgyűléseket, amiket összehívnak, nem tudják 50%-
ban teljesíteni, mert van, aki nem mer elmenni a közgyűlésre, tehát nincs meg a 
társasházaknál az  50  %. Az volt a kérés, hogy esetleg lehetne-e módosítani az 50%-ot a 
pályázat elfogadásával kapcsolatban. Ezt jeleztem Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester úrnak, és 
kérte, hogy az ülésen vessem fel. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm Őszi Éva képviselőtársamnak a hozzászólást. Hozzátenném, hogy az lenne jó,  ha 
módosítani lehetne a pályázati kiírást. Kérdés, hogy van-e lehetőségünk?  A  közös képviselő 
egymaga nem biztos, hogy jó lenne,  ha  döntene,  de ha,  mondjuk, a lakók egy bizonyos 
százalékának írásbeli támogatása elég lenne, talán ez is segítene.  A  alpolgármester úr már 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, így megadom neki a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Csak annyiban, hogy szerintem is jogos a felvetés, és most a járványhelyzet miatt különösen. 
Tehát amiatt ne fosszunk meg házakat attól, hogy a komposztálásra lehetőségük legyen, mert 
éppen nincsen társasházi közgyűlés, viszont van egy agilis közös képviselő, aki ezt bevállalja. 
Tehát gondolkodjunk el azon, hogy hogyan tudnánk ezt rugalmasabbá tenni, hogy a 
komposztálásnak ne legyenek ilyen formai vagy technikai akadályai. Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm. Jelentkezik dr. Szilágyi Demeter képviselő úr. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót. Nyílván,  ha  itt lenne a jegyző, rögtön mondaná, hogy nagyon nehéz 
olyan döntést hoznia az Önkormányzatnak, amivel másik jogszabályt felülír,  de  nincs itt, 
úgyhogy ezt nem tudja megtenni. Ezért most átveszem tőle ezt a szerepet így. Bár nincs sok 
jelentősége, ugyanis ez az ülésünk úgy, ahogy van, érvénytelen, annál fogva, hogy nincs 
törvényességi képviselő, vagy nincsen a törvényességet felügyelő jegyző képviselő jelen. 
Csak gondoltam, hogy  ha  felmerült egy ilyen jogszabályt sértő javaslat, akkor ezt is érdemes 
idetenni. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e még bárki, aki szólásra jelentkezik? 

Dr. Szilágyi Demeter [Halkan hallható] 
Mikor lesz a következő ülés? 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Valamikor, a meghívót a szabályoknak megfelelően  8  nappal korábban ki fogom küldeni.  En 
szeretnék egy bizottsági ülést —  ha  úgy adódik — októberben összehozni,  de ha  nem, legkésőbb 
a novemberi Testületi ülés előtt. 

9 



‚Jr  Ferenez Orsolya, dr. Szilágyi Demeter és Tóth Patrik távoztak az ülésről 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Úgy volt, hogy a Fideszes képviselőtársak el sem jönnek,  de  látom, hogy a bizottsági pótlék 
nagy érték. Kell az a név a jelenléti ívre. 

Elrendelek  5  perc szünetet,  16.57-kor folytassuk az ülést. 

Egyébként a Fideszes képviselők - vegyük jegyzőkönyvbe - ismét kivonultak, nem várták 
meg az ülés lezárását. 

SZÜNET 

Szarvas Koppány Bendegúz 
A  szünet véget ért.  A  három Fideszes képviselő távozott,  de  még határozatképesek vagyunk. 
Szólásra emelkedik Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester úr, parancsoljon. 

Dr. Eröss Gábor 
Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni Jegyző asszonytól, hogy a szünet előtt 
elhangzott utolsó megjegyzéssel kapcsolatosan — a komposztáló ládákkal kapcsolatban —,  van-
e  arra lehetőségünk, — mert Szilágyi Demeter képviselőtársunk arra utalt, hogy nincsen —, 
hogy van-e mégis jogi lehetőség arra, hogy a komposzt-pályázat feltételeit úgy lazítsuk, hogy 
ne legyen szükséges a társasházi közgyűlés döntése, hanem adott esetben a közös képviselő is 
átvehesse a ládát. Tehát tudjuk-e úgy módosítani, mondjuk, a következő ülésen a pályázatot, 
hogy rugalmasabban alkalmazkodjunk ahhoz, hogy ritkán van társasházi közgyűlés,  ill,  a 
járványhelyzet miatt most még ritkábban lesz megint. Köszönöm szépen. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm.  Es  egyben szeretném megkérni Jegyző asszonyt, hogy válaszoljon Szilágyi 
Demeter képviselő úr kérdésére is a jegyzői jelenléttel kapcsolatban, aminek a válaszát nem 
várta meg, mert a szünet vége előtt elszelelt. Megadom a szót válaszra Jegyző asszonynak. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm. Először a pályázattal összefüggésben.  Ha  a pályázati kiírásban az szerepelt, hogy 

társasház pályázhat, akkor sajnos valóban, a közös képviselőnek nincs arra jogosultsága, 
vagy nagyon ritka az az eset, amikor SZMSZ-ben átadtak volna bármilyen hatáskört vagy 
valamifajta eljárási lehetőséget,  de  ez — azt gondolom — részletkérdés.  Ha  a Bizottság úgy írta 
ki a pályázatot, hogy szükséges a társasház jóváhagyása, azt bizony csak közgyűlésen tudja 
meghozni. Tehát ezen nem tudunk már változtatni. Újból ki lehet írni a pályázatot,  ha  az 
eredménytelen,  de  befogadni olyan pályázatot, aminek nincs ott a közgyűlési jegyzőkönyve, 
azt nem tud a Bizottság. Tehát,  ha  ez hangzott el, akkor sajnos ez a lehetőség.  A  bizottsági 
üléssel összefüggésben álláspontom szerint a Bizottság az ülését lefolytatta. Nekem itt, 
tudomásom szerint, egy kolléganőm részt vett végig ezen az ülésen, akinek a végzettsége 
megfelel a jegyzőnek előírt szakképesítéssel, azaz az ülés így hatályosan és jogszerűen 
lefolytatható,  ha  a megbízásomból valaki részt vesz,  ha  nem is az aljegyző. És tudomásom 
szerint a Bizottság nem hozott, csak véleményező határozatokat, tehát nem volt semmilyen 
ügydöntő javaslat a Bizottság előtt, ami még esetleg bármilyen nehézséget jelentene ezzel 
összefüggésben. 

10 



Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm szépen a tisztázást. Csak akkor teljesen tisztázni szeretném, tehát akkor nem is 
tudjuk módosítani a pályázat-kiírást? Frissíteni vagy bármi egyéb? Tehát újat kell kiírni 
nulláról? 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Én az utóbbit támogatom. Módosítani a pályázati kiírást, az egyenlőt jelent az új kiírással.  Ha 
a pályázati feltételeken változtat a Bizottság, az a bírálatot nehezítené meg,  ha  a feltételeket 
időközben alakítanák. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm a tájékoztatást. Van-e még bárki, aki hozzászólásra jelentkezik? Könczöl  David 
képviselő úr, parancsoljon. 

Könczöl Dávid 
Én arra szeretném kérni elnök urat, hogy próbáljunk találni egy konszenzusos új időpontot a 
bizottsági ülésnek az ilyen problémák elkerülése érdekében. Mert így, hogy a Pénzügyi 
Bizottság  3  órakor szokott kezdeni, általában nem végez  5  óráig, így elég nehéz helyzetbe 
kerülhetünk a jövőben is, amikor döntési napirendi pont lesz előttünk. Kérem, ennek járjon 
utána, elnök úr! Köszönöm. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm, képviselő úr, az észrevételét! Kérdés, hogy képviselői vagy bizottsági tagi átfedés 
van-e, és ez okoz-e nehézséget. Szóval én nem gondolom feltétlenül, hogy ez probléma.  Ha 
van igény a bizottság tagjai felől a Bizottság időpontjának átütemezésére, én arra egyébként 
nyitott vagyok. Ezt majd beszéljük meg bizottsági ülésen kívül.  Ha  ezen kívül nincs másnak 
hozzászólása, javaslata, kérdése, akkor megköszönöm a bizottsági tagok munkáját, 
mindenkinek a konstruktivitását. Annyira vegye mindenki magára, amennyire érzi. Az ülést 
17.05-kor  lezárom. Köszönöm szépe dot 

nOt 

Szarvas Koppány Bendegúz 
KKKB Bizottság elnöke 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

-724— 4 2 1  

Goda Krisztina,2 
Jegyzői  Kabine' 

Szervezési Iroda ügyint ője 

1.  számú melléklet: Feljegyzés 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
KKKB Bizottság alelnöke 
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JEGY ZOI KABINET 
SZERVEZÉSI IRODA 

1.  számú melléklet 

FELJEGYZÉS 

A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  2020.  szeptember  21-i  ülésének 
helyszínén, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as termében az MVoks 
rendszer nem áll rendelkezésre, ezért MVoksból kinyert szavazási listát nem tudunk esatolni. 

A  képviselők kézfeltartással szavaztak. 

Budapest, 2020.  szeptember  22. 

Czira  Eva 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda vezetője 

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