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Satly Balazs
Tisztelettel koszontok mindenkit, a megjelent bizottsagi tagokat, Alpolgarmester asszonyt, 
kedves vendegeinket, a Hivatal munkatarsait. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaganak 2021. evi 7. rendes uleset 
megnyitom. Kerem, hogy kapcsoljak be a szavazokesziilekeiket a letszam megallapitasa 
erdekeben. Megallapitom, hogy jelen van 6 fo, hianyzik 3 fo. Elore jelezte tavolmaradasat dr. 
Balisani Ciro es Stettner Istvan kepviselok. Minden bizonnyal kesik Egry Attila kepviseld ur. 
A napirendi javaslattal kapcsolatban tajekoztatom a tisztelt Bizottsagot, hogy az 1.3. szamu 
eloterjesztest az eloterjesztd visszavonta. A II.4. szamu eloterjesztest potkezbesitessel, illetve 
helyszini kiosztassal kaptak meg a tisztelt Bizottsag tagjai, es a IL8. szamu eloterjesztessel 
jelen pillanatban is dolgoznak meg a nyomtatok, a kello iddben ide fog erni Gazdasagi vezetd 
asszonnyal egyetemben. Az iment ismertetett modositasokkal szavazunk a napirendi 
javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
napirendi javaslatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga 84/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a napirendrol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend

L Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irasbeli eldterjesztesek)

1. Javaslat egyiittmukodesi megallapodas megkotesre az Oltalom Karitativ 
Egyesiilettel
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildiko - alpolgarmester

2. Javaslat egyiittmukodesi megallapodas megkotesere a Nok a Nokert Egyiitt az 
Eroszak Ellen Egyesiilettel es a PATENT Patriarchatust Ellenzdk Tarsasaga 
Egyesiilettel
Eloterjesztd: Szili-Darok Ildikd - alpolgarmester

3. Javaslat tamogatasi szerzodes megkotesere a Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus 
Egyhazkozseggel
Eloterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - kepviseld

4. Javaslat „Vagyon- es felelossegbiztositas a Jozsefvarosi Onkormanyzat es 
intezmenyei reszere” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasara
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje ZART ULES
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II. Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022., 
2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto dontesek meghozatalara 
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester

2. Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasara 
Eldterjeszto: Piko Andras-polgarmester

3. Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a Kepviseld- 
testiilet es Szervei SZMSZ-enek modositasara
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

4. Javaslat a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas 
haldzat atepitesehez kapcsolddo tulajdonosi dontesek meghozatalara 
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet 
kiiiritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Kovacs Otto - aJdzsejvdrosiGazddlkoddsiKozpontZrt. igazgatosdgi elnoke

6. Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto 
szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szdlo 10/2015. (III. 01.) 
szamu onkormanyzati rendelet modositasara
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester, Szili-Darok Ildikd - alpolgarmester

1. Javaslat a jdzsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi bnkormanyzatok 
kiegeszito mukodesi tamogatasi kerelme targyaban
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor — alpolgarmester

8. Tajekoztato a 2021. evi koltsegvetes elso felevi teljesiteserol
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

9. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejii 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
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester



L Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

Satly Balazs
Arra hivnam fel a Bizottsag tagjainak figyelmet, hogy az asztalon talalhato 
osszeferhetetlensegi nyilatkozatokat, kerem, legyenek szivesek kitolteni. Eloszor az atruhazott 
hataskorben meghozhato donteseket targyaljuk. Kerdezem a tisztelt Bizottsag tagjait, hogy 
mely javaslatokat szeretnek kulon targyalasra kikemi. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Az l-est, a 2-est es a 4-est szeretnem.

Satly Balazs
Blokkban maradt a 3-as, ugyhogy errol szavazunk most.

A szavazas eredmenye: 6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas.

Satly Balazs
Ez az uj 3-as, a „Javaslat tamogatasi szerzodes megkotesere a Budapest-Jozsefvarosi 
Evangelikus Egyhazkozseggel”. Akkor egyeztessunk, bocsanat. Kikerte az l-est, a 2-est es a 
4-est. Tehat akkor az Evangelikus! kerte, a Patentet es az Oltalmat, ugye? Akkor az elozo 
szavazdst toroljiik. Akkor viszont a blokkban a „Vagyon- es feleldssegbiztositas kozbeszerzes 
meginditasa” marad, akkor errol tudunk szavazni, amennyiben nines kikeres. (kozbeszdlds) 
Rendben, akkor mindegyiket kikertuk, es sorrendben haladunk.

A szavazas torlesre keriilt.

Napirend LI. pontja; Javaslat egyuttmukodesi megallapodas megkotesre az Oltalom 
Karitativ Egyesiilettel
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko - alpolgdrmester

Satly Balazs
Az eldterjesztes vitajat megnyitom. Alpolgarmester asszonye a szo.

Szili-Darok Ildiko
Osszefoglalom az eloterjesztest. Gyakorlatilag penzugyi teljesitest nem igenyel az 
egyuttmukodesunk. Az Oltalom Karitativ Egyesulet a Holland Kiralysag Magyarorszagi 
Nagykovetsege altal megnyerte „Az emberi jogok magyarorszagi eldmozditasa” cimu 
palyazatot, amelybe a Holland Kiralysag szeretne, hogyha az Onkormanyzat is bevonodna 
mint egyuttmukodo partner. Mi ezt a JSzSzGyK-n keresztiil tudjuk elkepzelni. Gyakorlatilag 
a JSzSzGyK mint szocialis osszevont szervezetunk heti ket ora ingyenes jogsegelyhez jut, 
ami nagy segitseg szamukra, hiszen elegge leterhelt a jogaszuk. Az Onkormanyzat annyiban 
jarul hozza ehhez a projekthez, hogy a JSzSzGyK helyisegeiben ingyen biztositja a szocialis 
munkasok szamara a jogi tanacsadast, illetve az infrastrukturat hasznalhatjak a szocialis 
munkasok, mikozben bejelentik azokat az ellatottakat, akiknek jogi segitsegre van szuksegiik.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.
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Nemeth Ders
A Holland Kovetseg reszerol mi a tamogatas? Mik a megallapodas reszletei?

Szili-Darok Ildiko
5 millio forint all rendelkezesre, ket jogaszt fognak fizetni ebbol az osszegbbl. Azt hiszem, le 
is van bontva az eloterjesztesben pontosan, hogy heti ket ora jogi tanacsadast fognak tartani 
ezek a jogaszok, szerdan 12-17 draig - tehat pontosan le van szabalyozva -, illetve 
csutortokon 13-18 oraig allnak rendelkezesre majd. Egy elsodleges szuron atmennek az 
ellatottak, a csaladsegito szolgalat kuldi oket, tehat nem utcardl kerulnek be, hanem a mar 
meglevo ellatotti korben, ha jogi gond meriil fel, akkor iranyitjak ajogaszokhoz.

Satly Balazs
Van-e tovabbi kerdes az eloterjesztohoz vagy egyeb hozzaszolas? Ugy latom, hogy nincsen. 
Az eldterjesztes vitajat lezarom. Szavazunk a hatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen, 1 nem szavazattal es tartozkodas nelkiil a javaslatot 
elfogadta. /?

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 85/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(5 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

egyiittmukodesi megallapodas megkoteserol az Oltalom Karitativ Egyesulettel

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. hozzajarul az egyiittmukodesi megallapodas megkotesehez az Oltalom Karitativ 
Egyesulettel (szekhelye: 1086 Budapest, Danko u. 9.; adoszam: 19010409-1-42; 
nyilvantartasi szama: 01-02-0000040; kepviseli: Dr. Ivanyi Gabor) szocialisan raszorulo 
vagy hajlektalan eletkbrulmenyek kozott, VIII. keruletben eld maganszemelyeknek 
torteno jogsegely-szolgaltatas nyujtasa erdekeben.

2. felkeri a Polgarmestert es a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyennekjoleti Kozpont 
intezmenyvezetojet a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott es az eldterjesztes mellekletet 
kepezd egyuttmukodesi megallapodas alairasara.

Felelos: Polgarmester es a 2. pont eseteben a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es
Gyennekjoleti Kozpont intezmenyvezetoje is

Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. oktober 31.
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat egyiittmukodesi megallapodas megkotesere a Nok a 
Nokert Egyutt az Eroszak Ellen Egyesiilettel es a PATENT Patriarchatust Ellenzok 
Tarsasaga Egyesiilettel
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko - alpolgarmester

Satly Balazs
A napirend vitajat megnyitom. Alpolgarmester asszonynak adorn meg a szot.

Szili-Darok Ildiko
Par szoban osszefoglalom ezt az eloterjesztest is. Itt szinten nem igenyel penziigyi raforditast 
az egyuttmukbdesunk. Ez a ket civil szervezet nyert egy palyazatot a Foundation Open 
Society Institute alapitvanynal, ez a nyitott tarsadalom intezmenyei alapitvany. Ket 
telepiilesre, illetve keriiletre terjesztene ki az egyuttmiikddest ez a ket alapitvany. Arrol szol, 
hogy atvizsgaljak a mukodesi mechanizmusokat, mennyiben hozza hatranyos helyzetbe a 
noket, illetve fokent aldozatsegitesre fokuszal. Harom laba van a programnak. Az egyik laba a 
kepzes. Akkreditalt kepzeseket kapnak a szocialis munkasok, ez egy negynapos kepzes. Ezzel 
jo sok penzt sporolunk meg, hiszen a szocialis munkasoknak kotelezo reszt venni pontszerzo 
kepzeseken, ez az. Egy a renddrseg fele, egy a Csaladtamogatasi Iroda fele, egy pedig a 
vedonok es a Biztos Kezdet Gyerekhaz fele lenne. Mindenhol az aldozatok felismerese, a noi 
aldozatok szamara a tanacsadas megtanitasa, vagyis tovabbfejlesztese a cel. Ez az egyik piller. 
A masik egy lakossagi tajekoztatas: hoi tudnak az aldozatok segitseget kapni, milyen segitseg 
kepzelheto el. A harmadik pedig egy aldozatsegitesi strategia elkeszitese. Ezt mi 
mindenkeppen a JASZER szakmai keretein belul kepzeljiik el, hiszen a JASZER 
keruletunkben igenjol mukodo - nem intezmeny, inkabb - csoportosulas, tehat azt gondoljuk, 
hogy jol tudna szakmailag kezelni ezt a feladatot. Mint latjak, szinten nem igenyel semmilyen 
penziigyi raforditast. Illetve szinten termeszetben nyujtunk tamogatast a kepzes helyszineul 
kijelolt helyisegek biztositasaval, az informacios pontokon a plakatok elhelyezesevel es az 
inffastrukturaval.

Satly Balazs
Kerdes van-e az eloterjesztohoz? Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Szuper program ez is, es az elozo is. Nagyon oriilok, hogy az Onkormanyzat reszt vesz benne. 
A JASZER mit jelent?

Satly Balazs
Alpolgarmester asszony szerintem kimerftden tud erre valaszolni.

Szili-Darok Ildiko
Jdzsefvarosi Aldozatsegito Szakmai Egyuttmukodesi Rendszer. Ennek tagjai a renddrseg, a 
helyi renddrseg, BRFK, ORFK, az osszes intezmenyvezeto, es tagjai meg az elozo JASZER 
tagjai is, egyhazak kepviseloi tagjai, es talan a nemzetisegi onkormanyzatoktol is van tag.

Satly Balazs
Van-e tovabbi kerdes vagy hozzaszolas? Ugy latom, hogy nincsen, ezert a napirend vitajat 
lezarom. Szavazas kovetkezik a hatarozati javaslatrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat nelkul, 1 tartozkodas mellett 
a hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 86/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

egyiittmukodesi megallapodas megkoteserol a Nok a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen 
Egyesiilettel es a PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga Egyesiilettel

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. hozzajarul az egyiittmukodesi megallapodas megkotesehez a Nok a Nokert Egyiitt az 
Eroszak Ellen Egyesiilettel (nyilvantartasi szama: 01-02-0005682, szekhelye: 1071 
Budapest, Dembinszky utca 30. fsz. 1., kepviseli: Kulcsar Andrea Katalin elnok) es a 
PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga Egyesiilettel (nyilvantartasi szama: 01-02- 
0012258, szekhelye: 1024 Budapest, Forint utca 10., kepviseli: Lazar Gydrgyi elnok) a 
Foundation Open Society Institute (FOSI) altal tamogatott „Az Isztambuli Egyezmeny 
gyakorlati alkalmazasa a nok elleni eroszak lekiizdese erdekeben Magyarorszagon 
(Piloting the Istanbul Convention to combat violence against women in Hungary)” c. 
projekt kereteben az Egyesuletekkel kozosen egyeztetett celok elerese vegett.

2. felkeri a Polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott es az eldterjesztes 
mellekletet kepezo egyiittmukodesi megallapodas alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2. pont eseteben: 2021. oktober 31.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat tamogatasi . szerzodes megkotesere a Budapest- 
Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseggel
Eldterjesztd: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - kepviseld

Satly Balazs
A napirendi javaslat vitajat megnyitom. Nem latok hozzaszolasra jelentkezot, ugyhogy a 
napirend vitajat lezartam. Kerem, szavazzunk az eldterjesztes hatarozati pontjairdl most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat nelkul, 1 tartozkodas mellett 
hatarozati javaslatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 87/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. jovahagyja a Budapest-Jozsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseggel (szekhely: 1088 
Budapest, Szentkiralyi u. 51.; addszam: 19849889-1-42; kepviseli: Romanne Bolba 
Marta lelkesz es Molnar Ilona feliigyelo egyuttesen) a Mandak-haz (1086 Budapest, 
Karacsony Sandor utca 31-33.) kapujanak es annak megvilagitasanak fejlesztese
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erdekeben kotendo 500.000 Ft osszegu vissza nem teritendo felhalmozasi celu 
tamogatas biztositasarol szolo szerzodest.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontja szerinti tamogatasi szerzodes 
penziigyi fedezetet 500.000 Ft osszegben az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol 
szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 9. melleklet Altalanos tartalek terhere 
atcsoportositassal biztositsa.

3. felhatalmazza a Polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott, es az 
eloterjesztes mellekletet kepezo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: Polgarmester
Hataridd: 2. pont eseteben: 2021. oktober 25.

3. pont eseteben: 2021. oktober 29.

Satly Balazs
Zart tiles kovetkezik, ugyhogy kemem azokat, akik a zart iilesen valo reszvetelre nem 
jogosultak, biztositsak nekunk a zart tiles felteteleit.

ZART ULES

Napirend 1.4. pontja: Javaslat „Vagyon- es felelossegbiztositas a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat es intezmenyei reszere” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasara 
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztaly vezetoje ZART ULES

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 88/2021. (X.18.) sz.

KPB hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzb'konyv tartalmazza.
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IL Kepviselo-testiileti eloterjesztesek

Tematikai blokk szavazasa

Satly Balazs
Ujra nyilt ulesen vagyunk. Kovetkezik a kepviselo-testiileti eloterjesztesek targyalasa. 
Kerdezem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy mely eloterjeszteseket kfvanjak kiilon targyalni. 
En ki szeretnem kemi a 3-as, a 8-ast es Alpolgarmester asszony kedveert a 6-ost. Nemeth 
Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
A 2-est, a kozbeszerzesi tervet szeretnem.

Satly Balazs
Juharos Robertnek adorn meg a szot.

Dr. Juharos Robert
Helyszini kiosztassal kerult kiosztasra a 2021. evi koltsegvetes feleves teljesiteserol szolo 
beszamold. Engedtessek meg, hogy felvetessel eljek, tekintettel arra, hogy ennyi ido alatt ezt 
az anyagot ertelemszeruen nem voltam kepes attanulmanyozni, ennek a targyalasatol vagy 
tekintsunk el, vagy pedig vegyiik tudomasul, aztan majd dont a Testulet, ahogy akar amugy is. 
Azt gondolom, hogy ez igy nem illendd. .

Satly Balazs
Egyetertek Kepviselo urral. Azert kertem ki, hogy Gazdasagi vezetd asszonynak adjuk meg a 
lehetoseget, hogy szoban beszamoljon. Tehat a 2-es, 3-as, 6-os, 8-as kerult kikeresre. Egyben 
szavazunk az 1-es, 4-es, 5-os, 7-es, 9-es pontokrol. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a 
blokkban maradt eloterjeszteseket elfogadta.

Napirend II.l. pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto dontesek 
meghozatalara
Elolerjeszto: Piko Andras-polgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 89/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazds)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester '
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2021. oktober 21-i ulese
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Napirend II.2. pontja: kiilon targyalasra javasoltak

Napirend IL3. pontja: kiilon targyalasra javasoltak

Napirend II.4. pontja: Javaslat a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo 
kozvilagitas halozat atepitesehez kapcsolodo tulajdonosi dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 90/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Feleios: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. oktober 21 -i iilese

Napirend II.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti 
lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Kovacs Otto - a Jdzsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsagi elndke

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 91/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Feleios: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2021. oktober 21 -i iilese

Napirend II.6. pontja: kiilon targyalasra javasoltak
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Napirend IL7. pontja: Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi 
bnkormanyzatok kiegeszito mukodesi tamogatasi kerelme targyaban
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor ~ alpolgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 92/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloteijesztes megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2021. oktober 21-i ulese

Napirend 11.8. pontja: kiilbn targyalasra javasoltak

Napirend II.9. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testuleti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozb ules ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Elolerjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 93/2021. (X.18.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tortent a szavazas)

A Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
elbterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2021. oktober 21-i ulese

Kiildn targyalt napirendi pontok

Napirend II.2. pontja: Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv2. szamu modositasara
Elolerjeszto: Piko Andras -polgarmester

Satly Balazs
Az eloteijesztes vitajat megnyitom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Egy gyors dsszefoglaldt kerhetek az elbterjesztb helyett itt levbtbl, hogy mik a fobb 
valtozasok az eredeti tervhez kepest? Ez az egyik. A masik: jdl latom-e, hogy a 
beszerzesekrdl itt nines szo, ez csak a kbzbeszerzes? Arrdl a kert jelentest esetleg majd 
megkaphatjuk-e?
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Satly Balazs
Az eloterjesztesben szerepel, hogy harom uj kozbeszerzesi eljaras keriil felvetelre a beszerzesi 
tervbe. Ezek: a terfigyelo kamera beszerzes, a „J6zsefvaros Onkormanyzat tulajdonaban allo 
zoldfeliiletek, fak, fasorok apolasa, fenntartasa” cimu beszerzes, ez a lejaro ZOFE szerzodes, 
es a „J6zsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben allo utpalyak, jardaszakaszok 
es hozzatartozo utszegelyek javitasa, felujitasa” cimu beszerzesi eljaras. Es technikai okokbol 
szerepeltetjiik benne a lakasfelujitasi kozbeszerzeseket. Tehat ezzel update-elodott a 
kozbeszerzesi terv. A Kbt. irja eld, hogy kozbeszerzesi terwel rendelkezniink kell. Ezt a 
valosagnak megfeleloen, naprakeszen kell tartani, amit kizarolag a Kepviseld-testiilet tud 
megtenni, tehat ennyiben ez egy technikai dolog. Elvileg az a celja, hogy a kozbeszerzesi terv 
alapjan a gazdasagi szereplok fel tudnak arra kesziilni, hogy milyen tender varhato 
Jdzsefvarosban. A gyakorlati hasznat en nem kivanom kommentalni. Ugyosztalyvezetd 
asszonyt kerdezem, hogy kihagytam-e esetleg valamit a valaszadasbol. Razza a fejet, ugyhogy 
ugy tunik, hogy nem. Nem latok tovabbi kerdest vagy hozzaszdlast, ezert az eldterjesztes 
vitajat lezarom. Kerem, szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat nelkul, 1 tartozkodas mellett 
javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsaga 94/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(5 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. oktober 21 -i ulese

Napirend IL3. pontja: Javaslat Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. kerulet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a 
Kepviselo-testulet es Szervei SZMSZ-enek modositasara
Eloterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Satly Balazs
A szabalyzatok felulvizsgalatat Polgarmester ur kezdemenyezesere a Hivatal vegezte el. 
Alapvetoen ennek az indoka a kozbeszerzesi torveny idokozben bekovetkezett valtozasa, 
kiilonos tekintettel az epitesi beruhazasok ertekhataranak valtozasara. Valamint kikerulnek 
bizonyos, mar nem letezo jogintezmenyek, peldaul a helyben kozpontositott kozbeszerzesrol 
szolo rendelkezesek. Szetvalasztja a beszerzeseket a kozbeszerzesektol, tehat a beszerzest 
bnallo szabalyzatban javasolja Polgarmester ur megalkotni. Es a Bizottsagot erinto kerdes, 
amirol sokat beszelgettunk mar itt, es itt tere is van ennek a vitanak, meg szerintem 
csutortokig meg mashol is, hogy az eloterjesztd javaslata szerint a beszerzesek 5 millio 
forintos ertekhatarig polgarmesteri hataskorbe keriilnek. Ennek az indokat en abban latom, 
hogy ezeknek a viszonylag alacsony erteku beszerzeseknek a lezarasi ideje, vagy a 
vegigfutasa meglehetosen elhuzodik akkor, hogyha bizottsagi jdvahagyasra van sziikseg. Es 
igazabol a felelossegi viszonyok tisztazasa szerintem indokolja ezt, mivel a beszerzesek 
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elokeszitese, illetve lebonyolitasa a Polgarmester iranyitasa alatt van, s valojaban ez a 
Bizottsag nem volt erdemi dontesi helyzetben az egyes beszerzesi eljarasok lezarasanal, ezert 
szerintem egyertelmu es vilagos helyzetet teremt, hogyha ezekert a beszerzesekert 
Polgarmester ur es csapata viseli a felelosseget. Minden ezzel kapcsolatos gondolatot 
termeszetesen szivesen varok en is, es gondolom, hogy az eldterjeszto is. Megkerdezem 
Ugyosztalyvezeto asszonyt, hogy kivan-e eloterjesztokent kiegeszitest tenni.

Borbas Gabriella
Igen. A Beszerzesi Szabalyzat modositasanal szeretnek ket pontot kiemelni. Az egyik, hogy a 
zaro rendelkezesek koze - V. fejezet 2. pont - bekerul az, hogy a Polgarmester negyedevente, 
targynegyedevet koveto honapban tajekoztatot terjeszt eld az bsszes beszerzesrol. Tehat 
intezmenyesul az, amit itt a Bizottsag mar tobbszor mondott, hogy kapjanak tajekoztatot a 
beszerzesekrol. Ezt negyedevente a Hivatal elkeszitene, es negyedevente hozna a Bizottsag 
ele. A masik dolog, amire szeretnem a Beszerzesi Szabalyzattal kapcsolatban felhivni a 
figyelmet, hogy ha a Kepviseld-testulet elfogadja a szabalyzatot, akkor minden beszerzes 
nyilt eljarasban fog megtortenni, minden beszerzesi eljaras nyilt palyaztatassal tortenik. Tehat 
innen kezdve a harom arajanlatos modszer el is tunik a rendszerbol, minden esetben ki kell 
tenni a honlapra, es igyekezni kell minel tobb egyeb feliiletre is kitenni a beszerzeseket. Ezt 
prdbaljuk majd nyomon is kovetni, hogy ezt minden szervezeti egyseg csinalja is igy. Es ezzel 
osszefiiggesben van az, hogy nehany kivetelt tettunk, amik a palyaztatas nelkiili beszerzesek, 
ezek jellemzoen a Kbt.-bol szarmazo kivetelek, tehat in-house beszerzes peldaul, illetve a 
meghatarozott gazdasagi szereplovel muveszeti alkotas vagy a muszaki-technikai sajatossag, 
amikor indokolja azt, hogy egyetlenegy ajanlattevovel vagy egyetlenegy szereplovel kossiink 
csak szerzodest. Ezek azok a kivetelek, amik eseten nem kell nyilt eljarast lefolytatni, de 
minden egyeb esetben a nyilt eljaras az alapeljaras, es nincsen harom arajanlatos eljaras.

SatlyBalazs
Dr. Juharos Robertnek adorn meg a szot.

Dr. Juharos Robert
A javaslatbdl alapvetden a helyben kozpontositasrol szolo onkormanyzati rendelet hatalyon 
kivul helyezeset, azt ertem. Mar csak azert is, mert annak idejen en irtam ezt a 
rendelettervezetet, ami elfogadasra keriilt. Az nyilvanvaloan testuleti hataskor lesz, rendelet 
hatalyon kivul helyezesenek szabalyai betartasa mellett. Tehat ez egy deregulacios javaslat. 
Azert a nagy transzparencia jegyeben azt azert erdemes elmondani, hogy a transzparensebb 
megoldas iranyabol kozelitunk a kevesbe transzparens iranyaba. Mindent ertek, ami 
elhangzott indoklaskeppen, de eddig az volt a felvetes, hogy a vilagon legtranszparensebb es 
legdemokratikusabb az, hogyha a Testulet dont, de ha nem a Testiilet, akkor legalabb a 
Bizottsaga. Most ehelyett nbvekednek azok az ugykdrok, ahol a Polgarmester egyszemelyi 
Contest fog hozni. Nyilvanvaloan merlegelte az eldterjeszto vagy a Polgarmester, hogy erre 
miert van szuksege. 1116 tisztlettel mi a transzparenciara valo torekves jegyeben ezt nem 
feltetleniil tamogatjuk. Egy dolgot szeretnek viszont ezzel dsszefuggesben meg elmondani, 
hogy a tajekoztatast, azt furcsa ertelmezesi tartomanyban kezeltuk a kozelmultban, amit nem 
nagyon tudunk sem elfogadni, sem egyeterteni vele. Tehat az rendben van, hogy beszamol, de 
a beszamolas, az beszamolas legyen. A beszamold lenyege az, hogy a beszamolot rendes 
napirendi pontkent targyaljuk, es arrol egyebkent egy dontes szokott sziiletni. Az, hogy egy 
minden kovetkezmenyek nelkiili tajekoztatast kapunk arrol, hogy valami tdrtenhetett vagy 
nem tdrtenhetett, ez az eddigiekben sem elegitette ki az un. transzparencia iranti igenyt, 
szerintem ajbvoben sem fogja. Ugyhogy itt surusbdnek azok az ugyek, meg azok az eljarasok, 

"ahol igazabol a keruletet vezeto koalicid - hogy mondjam - a valasztasi igereteivel, meg 
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utana a programjaival szemben egeszen mas tipusu eljarasokat kovet. Ezekre nyilvan 
folhivjuk majd a figyelmet.

Satly Balazs
Veres Gabomak adorn meg a szot.

Veres Gabor
Rovid modositasi javaslatom volna, hogy a nem nyilt eljarasok maradjanak a Bizottsagnal. Ez, 
azt gondolom, biztositana azt a transzparenciat, amit Kepviselo ur elvar. Abban egyetertek 
Juharos Roberttel, hogy egy tajekoztatorol nem kell szavazni, az vilagos. Azt meg lehet 
hallgatni, lehet durrogni, ha nem tetszik, de valojaban mas velemenyt mondani maximum 
politikait lehet a Testuleten. Azt erdemes megfontolni, hogy ezt hogyan szabalyozzuk, hogy 
az ilyen hataskomovelessel egyutt jaro esemenyek kapcsan hogyan biztositjuk valdban azt a 
transzparenciat, amire eskut tettunk.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Idestova ket eve vagyunk bizottsagi tagok. Mar jott ide eleg sok beszerzesi anyag. En azert 
egy kicsit sajnalom, hogy ennek a ket evnek a tapasztalatat nem igazan vettek figyelembe az 
eloterjesztok. Legalabbis most van egy teljesen kesz anyag, ami elenk jon, ahelyett hogy lett 
volna egy normalisabb eldkeszitese, es tenylegesen kikerik a velemenyunket, hogy milyen 
javaslatokkal elnenk. Mert en ilyet nem lattam korabban, de lehet, hogy en nem figyeltem, 
akkor elnezest. Szoval en emiatt ezt egy kicsit sajnalom. Viszont szerintem a ket ev 
tapasztalata azt megmutatta, hogy az eddigi rendszer sem volt jo. A beszerzesek eseten utolag 
jott hozzank a dontes, igazabol egyetlen dontest sem valtoztattunk meg, es ennek olyan 
egyszerii oka van, hogy semmi ertelme nem lett volna. Mar megtortent a kivalasztas, lefolyt 
az egesz eljaras, beleszolasunk sok nem volt, csak tudomasul vehettuk az eddigi folyamatot. 
Es sokszor sajnalkozva vettiik tudomasul, hogy egy ajanlattevo volt, vagy keson kezdodott, 
stb. Tehat en azzal a javaslattal elnek, hogy ez a beszamolo ne utdlagos legyen, hanem 
havonta legyen, es eldretekinto. Kiveve a surgos eseteket, amik amugy benne vannak, hogy 
nem kell. Es a Bizottsag, ugyanugy, mint most a blokk szavazasnal, kerhessen ki beszerzest, 
hogyha ugy veli, hogy d abba szeretne beleszolni, es tobbsegi szavazassal ugy dontunk, hogy 
kikerjuk, akkor azt a Bizottsag targyalja. Ha meg egy teljesen normalis, olyan anyag van, 
amihez nem kivanunk, vagy nem tudunk hozzaadott ertekkel szolgalni, akkor az mehet a 
Polgarmester ur hataskdrebe. Nem tudom, hogy errol mit gondolnak kepviseldtarsaim.

Satly Balazs
En kbvetkezek tagi hozzaszolaskent. En abszolut tamogatom azt a gondolatot, hogy a 
beszamolordl szavazzunk. Annak viszonylag keves tetje van, hogyha erkezik egy ilyen 
tajekoztato a vegere. Kicsit reflektalva Nemeth Dersre, igen, szerintem az ertelme ennek a 
javaslatnak az, hogy nem jatsszuk el azt, hogy ennek a Bizottsagnak erdemi dontesi jogkore 
vagy lehetosege van, meg adott esetben felelosseget is visel annak a beszerzesi eljarasnak az 
eredmenyesse nyilvanitasaert, aminek az eldkeszitesben meg a lebonyolitasaban semmilyen 
szinten nem vett reszt. Es azt gondolom, hogy ez igy egyertelmu helyzetet teremt a felelosseg 
kerdeseben. Szerintem Polgarmester ur vallalja is ezt. Szeretnem Veres kepviselotarsamat 
megkemi, hogy fejtse ki a javaslatat, hogy mi az, ami jdjjdn bizottsagra, mert azt sajnos elsore 
nem ertettem meg. Lehet, hogy Ugyosztalyvezeto asszony igen, ugyhogy neki is megadnam a 
lehetoseget, hogy a felvetesekre reagaljon. Es hogyha tisztaztuk azokat, hogy kinek milyen 
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javaslatai vannak, akkor utana prbbaljunk meg e tekintetben modositokat megfogahnazni. 
Elbszdr Ugyosztalyvezetb asszonynakadorn meg a lehetbseget.

Borbas Gabriella
Az elsb, hogy a beszamold ne egy tajekoztatb legyen, hanem arrdl szavazzon, tehat azt el 
kelljen fogadnia a Bizottsagnak. En ezzel teljesen egyetertek. Az a kerdes, hogy ez igenyli-e a 
szabalyzat atirasat, vagy pedig ez egy olyan pont, amit egyszeruen igy csinal a Bizottsag es 
kesz. Aljegyzd asszonyt kerdeznem, hogy ahogyan ez most meg van fogalmazva a zaro 
rendelkezesek kozott, az ugy jd-e, azt lehet-e ugy ertelmezni, hogy ez a KPB-n mindig egy 
szavazasra bocsatandd normalis napirendi pont. Tehat ezzel teljesen egyetertek. Nemeth Ders 
javaslatat egyszeruen nem tudom vegigporgetni az agyamban, hogy ez hogy is neznek ki, ez a 
„kikerem es megtargyalom”. Az, hogy a beszamolb ne csak a multrbl szoljon, hanem a 
jbvbrbl is, azzal is egyetertek, igy fogjuk elkesziteni. Kitekint a multba, az elmult harom 
honapba, es kitekint a jovobe, a kovetkezo harom honapba, milyen beszerzesi eljarasokat 
tervez a Hivatal lebonyolitani. Ez eddig teljesen rendben. De hogy ezek kbziil valamelyikre 
azt mondja a Bizottsag, hogy azt szeretnem megtargyalni? Abban a pillanatban annak a 
dokumentumai nincsenek itt. Akkor majd a kovetkezore azt hozzuk be? Ez volt a javaslat? 
Kivancsi vagyok a tobbiek velemenyere ezzel kapcsolatban. Ez majd megbonyolitja az egesz 
rendszert, hogy ezt hogy csinaljuk. Ezeket a beszerzesi eljarasokat melyik fazisban akarja a 
bizottsag megtargyalni? Mert eddig mindig a vegfazisban targyalta meg, miutan mar 
lefolytattuk a beszerzesi eljarast. A dontest hoztuk ide. Most akkor nem abban a fazisban 
akarja? Egyeldre en nem ertem ezt a javaslatot. Most hirtelen masra nem akarok reagalni.

Satly Balazs
Aljegyzd asszony jelezte, hogy szeretne hozzaszdlni, d kovetkezik.

Dr. Voros Szilvia
Nemeth Ders kepviselo ur inditvanyara azt tudom mondani, hogy ilyen nem letezik a jelenlegi 
bnkormanyzati rendszerben, ugyanis minden hataskbr cimzettje a Kepviseld-testiilet. Azt 
atadhatja, jelen pillanatban beszerzeseknel a polgarmesteri 5 millids hataskorrol beszeliink, 
azt polgarmesterre ruhazza at. Azt visszaveheti a Kepviseld-testiilet, de csak o. Olyan nincsen, 
hogy a Kepviseld-testiilet es a Polgarmester kozott meg a Bizottsag, ha akarom, en kerem, ha 
akarom, nem kerem, tehat ez nem letezik a magyar jogrendszerben egyeldre. Azt konkretan 
meg kell hatarozni - most jelen pillanatban a szempont az ertekhatar -, hogy mit targyal a 
Bizottsag es mit targyal a Polgarmester. Tehat 5 millib forint alatti beszerzes eseteben minden 
beszerzes a Polgarmester hataskbre lesz. Attbl fuggoen, hogy most On elore latja majd a 
kovetkezo negyedevi beszerzest, nem fogja tudni kikemi. Ha ez lett volna a kerdese, ha jdl 
ertettem.

Satly Balazs
Juharos Rbbertnek adorn meg a szot.

Dr. Juharos Robert
Aljegyzd asszonnyal teljes mertekben egyetertek, csak meg egy picit melyebben is nezziik 
meg ennek az bnkormanyzati jogi reszet. A sui generis bnkormanyzati hataskbr gyakorlasa a 
Kepviselo-testiiletet illeti meg. Alapvetben ket helyre telepithetb hataskbr, vagy a bizottsagra 
telepitem a hataskbrgyakorlast, vagy pedig a polgarmesterre tudok hataskbrt atruhazni. Vagy 
az egyik, vagy a masik. Az atruhazott hataskbr tovabb nem ruhazhatb at. A beszamolasi 
kbtelezettseg amugy nem a bizottsag iranyaba all fenn, hiszen nem onnan kapta a hataskbrt, 
hanem a Kepviselb-testiilet iranyaba. Tehat az atruhazott hataskbr gyakorlasa soran 
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keletkezett hatarozatok - bocsanat, hogy ennyire kozigazgatasjogi megfogalmazassal elek 
azok ertelemszeruen beszamolasi kotelezettseg ala esnek, es annak kell beszamolni, aki a 
hataskoret atruhazta, azaz a Kepviseld-testuletnek. Es ez nem egy fakultativ musorszam, ezert 
nem is nagyon ertettuk azt a tajekoztatast sem, ami a Covid ideje alatt keszult nem tudom, mi. 
Azzal is log meg a Polgarmester ur, hogy mi tortent az alatt az idoszak alatt. A Kepviseld- 
testuletnek igenis be kell szamolni, az pedig ugy tortenik, hogy irasban leirjuk, hogy ilyen es 
ilyen szamu hatarozattal, ezt es ezt a dontest hoztam, ilyen es ilyen eloterjesztesek alapjan, 
aztan kesz. Nagyjabol ennyi. Van ennek egy formal kovetelmenye, ez aldl nem lehet 
mentesulni, mert ez kotelezettseg. Ez abbol adddik, hogy a hataskoret a Kepviselo-testulet 
atruhazta, marpedig hogyha mas gyakorolja, akkor be kell szamolni. Jelen esetben arrol 
beszeliink, hogy itt egy osztott hataskbrgyakorlas van, meghozza ertekhatar szerint osztottuk 
fel a hataskorgyakorlast. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk elfogadast nyer ez a javaslat - nekem 
kiilonosebben mindegy; mindegy, hogy driilok vagy nem oriilok, mert nem en vagyok 
tobbsegben, meg nem is akarom indokolni, hogy ez jo vagy nem jo, vagy miert jo a 
Polgarmestemek, ha magara huzza ezt az edes terhet -, de valdjaban az a helyzet, hogy van 
egy elvalasztas, hogy 5 millid folott a Bizottsag gyakorolna ezt a hataskort, alatt meg... 
Nyilvanvaldan itt van meg egy ertekhatar, amitol fugg, mert ha szetszedjiik, es azt mondjuk, 
hogy dnalld... Annak nines egyebkentjogi akadalya, hogy ket kulon szabalyzat legyen, egy 
kozbeszerzesi es egy beszerzesi szabalyzat. De hogyha ezt ket kulon szabalyzatba hozzuk be, 
akkor is ott van a kozbeszerzesi ertekhatar, ami egy ujabb eljarasi, vagy egy ertekhatarbeli 
plafont fog majd jelenteni. Hiszen akkor az azt jelenti, hogy a kozbeszerzesi ertekhatarig az 5 
millid folotti eljarasok maradnak a Bizottsag hataskdreben, alatta pedig a polgarmester 
hataskoreben. Itt egy dolgot nem tudok en meg ebben a tortenetben ertelmezni, ez a nyilt 
eljaras. Mert azt, hogy nyilt eljaras, azt semmi nem szabalyozza. Tehat kozbeszerzes 
vonatkozasaban, ami kozbeszerzesi ertekhatar ala tartozik, ott a Kbt. szabalyait kell 
alkalmazni. Az eleg sztrikt szabalyozas, ott nyilvanvaldan es egyertelmuen meghatarozasra 
kerult, hogy mi az, hogy nyilt eljaras. Egyebkent meg - hogy mondjam - barmi is lehet nyilt 
eljaras, hogyha a Jdzsefvaros cimu vilaglapban teszi kozze, vagy barmiben - nem tudom - a 
Sakk-kor szemlejeben, az is nyilt eljarasnak fog akkor minosulni. En azt gondolom, hogy ez 
nem biztos, hogy a tbbb transzparencia iranyaba hat. Az biztos, hogy a kevesebb 
transzparencia iranyaba hat, hogyha egyszemelyi dontes korebe utalunk hataskort, 
minthogyha adott esetben olyan bizottsag targyal eloterjesztest, amelyben mondjuk esetleg az 
ellenzek is ott ul. Ez nem igenyel hosszabb bizonyitgatast, hogy ez miert fontos. Azert volt ez 
eddig is igy egyebkent, mar a mi ciklusunk alatt is, hogy legalabb az eljarast lezaro donteseket 
transzparens mddon - az akkori ellenzek is, barmit is mondtak rdla, Holgyeim es Uraim -, 
kezhez kapta nyomtatott formaban, azt meg lehetett tekinteni, meg legalabb volt rdla 
informaciojuk.

Satly Balazs
Ugyosztalyvezeto asszonyt kerdeznem, hogy a nyilt eljaras meghatarozasaban tud-e nekiink 
segitseget adni az eloterjesztes alapjan.

Borbas Gabriella
Igen. A nyilt eljarast most ugy fogalmaztuk meg az uj beszerzesi szabalyzatban, III. fejezet 2. 
pont, hogy „Az Ajanlatteteli Felhivast az Onkormanyzat hivatalos honlapjan kozze kell tenni, 
es kozze lehet tenni barmely mas mediumban. A kbzzeteteli helyeket a Beszerzesi Adatlapon 
meg kell jelolni. A beszerzest kezdemenyezo szervezeti egyseg az Ajanlatteteli Felhivasrol a 
potencialis ajanlattevoket elektronikus uton ertesiti.” Tehat ugy nez ki, hogy a beszerzest 
kezdemenyezo szervezeti egyseg nyilvan csinal egy piackutatast, hogy kik azok, akik 
potencialisan ajanlatot tehetnek. Legalabb harom ceget, de minel tbbbet prdbaljunk 
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kivalasztani. Praktikusan az Ajanlatteteli Felhivast ki kell tenni a jozsefvaros.hu-ra, es ki lehet 
tenni barmilyen mas feliiletre. Ez az, amit mondtam a multkor, hogy nagyon remelem, hogy 
folall a Fovaros altal kezdemenyezett beszerzesi platform, amit, hogyha a Fovaros fol tudna 
porgetni, akkor egy olyan platform jonne letre, ahol aztan vegre valahara ajanlattevoink is 
lennenek. Mert mindig megfogalmazodik itt ez a kritika, hogy a jozsefvaros.hu-t nem nezi 
senki, ami valdban igy van. Kuzdenunk kell azon, hogy kitegyuk nemcsak a jozsefvaros.hu-ra, 
hanem mas platformokra is ahhoz, hogy legyen ajanlattevonk, s ezzel egyidejuleg a 
piackutatas eredmenyekent osszegyult cegeket pedig kiertesitjuk, hogy megy most ez a - 
most mondok egy peldat - butorbeszerzes. Ezt jelenti a III. fejezet 2. pontja. Juharos 
kepviselo urnak pedig volt a masik gondolata, a beszamolas tajekoztataskent kerdeskorben. 
Aljegyzd asszonyt kerdezem - leegyszeriisitem, mert en nem vagyok jogasz - jol ertem-e azt, 
hogy tulajdonkeppen az a javaslat, hogy ez a beszerzesekrol szolo tajekoztato a Kepviselo- 
testiilet reszere kesziiljon, es a Kepviselo-testuletnek kelljen errol dontenie, szavaznia? Ez a 
javaslat? /

Dr. Juharos Robert
A hozzdszdlds nem hallhatd.

Satly Balazs
Koszonjuk a kiegeszitest Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Aljegyzd asszonynak: en azt gondolom, hogy megfeleloen innovativ vagy kreativ jogi 
megfogalmazassal lehet ilyen kondicionalis felhatalmazast adni, hogy bizottsag hataskoreben 
van, de ha ugy dont, akkor a polgarmestereben. Nem tudom, szerintem ezen lehetne 
gondolkodni legalabb. A masik, hogy szerintem negyedevente ez a beszamolo, az nagyon 
keves. Nem tudom, mennyire latja eldre Ugyvezeto asszony harom honappal, hogy milyen 
beszerzesek lesznek. En azt latom, hogy ennek a ciklusideje sokkal rovidebb. Ha havonta 
kapnank, az sokkal hasznosabb lenne, igy talan meg erdemben tudnank valamit hozzaszolni a 
dologhoz. A harmadik az technikai: ha jol ertem, ki kell tenni a „J6zsefvaros” honlapra, de 
nem kell kotelezoen meghivni resztvevoket az uj szoveg szerint. Bar hozzateszem zarojelben, 
nagyon hasznos lenne, hogyha valtozast kovetos szoveget is kapnank, mert sokkal konnyebb 
dolgunk lenne osszehasonlitani, igy nagyon nehez. Tehat most csak ki kell tenni a honlapra, 
de nem kell meghivni senkit? Ez hogy lenne az uj szabalyzat szerint?

Satly Balazs
Ugyosztalyvezetd asszony, gyorsan, siessen segitsegere.

Borbas Gabriella
III. fejezet 2. pont: „A beszerzest kezdemenyezd szervezeti egyseg az Ajanlatteteli Felhivasrol 
a potencialis ajanlattevoket elektronikus uton ertesiti.” Tehat ertesitjiik arrol, hogy „Hah6! Itt 
van ez az Ajanlatteteli Felhivas, tegyetek ajanlatot!” (kozbeszolds) Nem, minimum harom. 
Kulonben kitessztik magunkat annak a helyzetnek, hogy vagy nezik az ajanlattevok a 
jozsefvaros.hu-t, vagy nem. Mindenkeppen legalabb harom ceget kiertesitunk, es remelem, 
hogy nemcsak harmat, hanem minel tobbet.

Satly Balazs
Veres Gabor es Juharos Robert helyet csereltek a sorrendben. Gondolom, ez tudatos. Juharos 
Robert, parancsoljon.
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Dr. Juharos Robert
Olyannyira tudatos, hogy hamarabb jelentkeztem. Valojaban az a helyzet, hogy marad a 
harom arajanlatos..., maradjunk annyiban, hogy ez nem a nyilt eljaras. Ugyanezt az 
eljarastipust ismerte a Kbt. korabban. A Kbt.-ben is volt egy hasonlo rendszer, viszonylag 
sokaig mukodott. Haromnak, kesobb dtnek meg kellett kuldeni, es akkor volt nyitva allo ido, 
ameddig egyebkent barki is jelentkezhetett erre az Ajanlatteteli Felhivasra. Azt lehet 
minositeni, hogy helyes vagy helytelen, hogy a Kbt. ezen vonatkozo szakaszait egyebkent 
hatalyon kivul helyeztek. A masik oldalrol meg azt is butasagnak tartanam, hogyha a piaci 
szereploknek nem kuldenenk meg kozvetlenul az Ajanlatteteli Felhivast. Csak azt nem tartom 
politikai kommunikacios szempontbol masnak, mint blikkfangnak, hogy megszuntetjiik a 
harom arajanlatost, meg majd nyilt eljaras... Ez nem nyilt eljaras. Ugyanezt az eljarast a 
kozbeszerzesi torveny hatalya alatt nem hivtak nyilt eljarasnak, most sem lehet nyilt 
eljarasnak hivni. Ez egy ilyen vegyes holmi. Meg lehet probalni. Lehet, hogy noveli a 
reszveteli hajlandosagot, nem tudom, majd meglatjuk. Hogy osszessegeben a Jdzsefvaros 
hasabjain vagy a honlapjan ezt kozetessztik, ez szerintem egy jottanyit nem fogja novelni. Az 
meg, hogy masutt is lehet, az meg nem szabaly, nem egy sztrikt tortenet, az egy lehetoseg. 
Azt gondolom, hogy marad minden az eddigiekben, ellenben a Polgarmester hataskdre noni 
fog, a Bizottsage meg csbkkenni. Ez azt jelenti, hogy kevesebb a transzparencia, jo napot 
kivanok, es ennyi a tortenet vege.

Satly Balazs
Veres Gabor, parancsoljon.

Veres Gabor
Kerdezte Elnbk ur, hogy ertem ezt a nyilt meg nem nyilt dolgot. Ugyosztalyvezeto asszony 
azt mondta, hogy ketfele eljaras van. Van a nyilt eljaras, amelyikben kozetessziik a tortenetet, 
a masik pedig, gondolom, egy specialis ugy, amikor igy szerzodiink. Azok az eljarasok, amik 
nem nyiltak, tehat nincsenek kozzeteve, en tisztelettel azt javasolnam, hogy azok maradjanak 
a Bizottsag hataskbreben, es a nyilt eljarasok tekinteteben kapja meg a Polgarmester ur a 
lehetdseget az 5 millid forintos ertekhatarig. Ez volt a javaslatomnak a lenyege.

Satly Balazs
Koszonom szepen, Kepviselo ur, igy mar 100%-ig vilagos. En jovok. A palyaztatas nelkuli 
beszerzesek az eloterjesztes szerint a kovetkezo tipusba eshetnek:
a) „ha a kepviseld-testtilet egyedi esetben ennek megfelelo hatarozatot hozott”, tehat a Kt. 
eldbntdtte;
b) „elore nem lathatd okbdl surgosseg eseten”;
c) „ha a kozbeszerzesrol szdld tbrvenyben meghatarozott kiveteli kbrbe tartozik”, lehet, hogy 
errol sziiksegiink van tovabbi informacidra;
Ahol en teljes mertekben akceptalni tudom Kepviselo ur javaslatat, az a d) es az e) pont. 
d) „a szerzodes egy meghatarozott gazdasagi szereplovel kbthetb meg, mivel annak celja 
egyedi muveszeti alkotas vagy muveszi eloadas letrehozasa, megszerzese”, tehat egy 
ajanlattevo van mindenkeppen, es nem nyilt;
e) „a szerzodes muszaki-technikai sajatossagok vagy kizardlagos jogok vedelme miatt 
kizardlag egy gazdasagi szereplovel, szemellyel kotheto meg, felteve, hogy a verseny hianya 
nem annak kbvetkezmenye, hogy a beszerzes targyat a versenyt indokolatlanul szukito modon 
hataroztak meg”, ennek az utobbi feltetelnek az ellenorzesere, lehetseges, hogy a Bizottsag 
egy megfelelo forum. Es itt mar jdnnek erdekesebb kerdesek:
f) „ha a beszerzes targya szakertoi, igazsagiigyi szakertoi megbizas, vagy kozbeszerzesi 
eljarasokhoz, palyazatokhoz kapcsolodo szakmai biralobizottsagi tag megbizasa”, szerintem 
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ez jelenleg sem jott bizottsagra;
g) „fizetesi kotelezettseg eldzetesen meghirdetett tanfolyamra, kepzesre, konferenciara”;
h) ,,a szerzodes targya szemelyhez kotott, bizalmi jellegu szolgaltatas teljesitesere 
vonatkozik”;
i) ..a bruttd 500.000 Ft-ot meg nem halado anyag-, aru- es szolgaltatas beszerzes”.
Egyreszt a tajekoztatas kedveert mondtam el, hogy ezek tartoznak ebbe a korbe, es szerintem 
vannak ebben olyan pontok, amelyek abszolut megfontolast erdemelnek Kepviseld ur 
felvetesere. De szerintem egy modosito javaslatkent en egyben meg tudom ezt fogalmazni. 
Nem tudom, hogy reagalni szeretne-e, Kepviseld ur. Igen. Veres Gabomak adorn meg a szdt.

Veres Gabor
En azt gondolom, lehet, hogy erdemes lenne errol a tortenetrol meg egy kicsit targyalni. 
Oszinten szdlva en olyan nagyon jo szivvel nem tudnam javasolni a Kepviseld-testuletnek 
ennek a megtargyalasat most, ezert en tartozkodni fogok ennel a szavazasnal.

Satly Balazs
Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Egyetertek Veres Gaborral, en is drulnek, hogyha futnank meg ezzel egy kort, es kicsit jobban 
meg lehetne emeszteni, illetvejavaslatokat tenni.

Satly Balazs
Ugyosztalyvezeto asszony, parancsoljon.

Borbas Gabriella
Ahogy bizottsagi Elnok ur folsorolta a palyaztatas nelkuli beszerzeseket, en is azt szeretnem 
hozzafuzni, hogy ezek eddig sem jottek a bizottsagra. Azert palyaztatas nelkuliek, mert vagy 
valamilyen surgdsseg, vagy valamilyen specialis indok indokolja ezeket a tipusu 
beszerzeseket. Peldaul egyedi beszerzes nehany 100 ezer forint alatt, meg eldre nem lathatd 
okbdl szarmazd surgdsseg, meg amit a Kbt. egyebkent is kiveteli korbe tart. Peldaul 
kozjegyzo, meg in-house beszerzes, meg amirol a Kepviselo-testulet hatarozatot hozott. Ezek 
eddig sem jottek erre a bizottsagra. Hogyha az a javaslat, hogy a d) es az e) pont szerinti 
beszerzesek megiscsak targyalasra keruljenek, hogyha azok 5 millio forint felettiek, akkor ez 
megszovegezheto ennek a Beszerzesi Szabalyzatnak a kereteben. Es ezzel egyet is ertek, hogy 
akkor azok 5 millid forint fdlbtt ugyanugyjbjjenek a bizottsagra.

Satly Balazs ;
■Alatt. .

Borbas Gabriella
Igen, 5 millid alatt jojjenek erre a bizottsagra, azzal egyetertek. A masik javaslat, amin itt a 
vita megy, az a beszamolas. Kinek szamol be a Polgarmesteri Hivatal a beszerzesekrol? A 
Bizottsagnak szamol be, vagy a Kepviseld-testuletnek? Illetve hogy ez egy beszamolb, amit el 
kell fogadni, vagy pedig ez egy tajekoztato, ami csupan csak a tajekoztato napirendi pontok 
kozott szerepel? Ha ezt eldbntik, akkor mi azt ugy csinaljuk, ebben nekem nincsen hatarozott 
allaspontom. Lehet ez a Kepviselo-testulet is, lehet a Bizottsag is. Lehet beszamold is, lehet 
tajekoztato is. Lehet havonta is, es lehet negyedevente is. Amit Onok megszavaznak, azt fogja 
a Polgarmesteri Hivatal csinalni. Emiatt a ketto pont miatt most eloffolni ezt a Beszerzesi 
Szabalyzatot meg a Kozbeszerzesi Szabalyzatot, en nem tartom kuldnosebben indokoltnak.
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Satly Balazs
A Bizottsag, meg a Kepviseld-testulet azt el fogja donteni, hogy mi az, ami indokolt vagy 
nem. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Mikor lenne a dontes, ha most eloffolnank, es mi indokolja a siirgdsseget ennek a javaslatnak?

Borbas Gabriella
Log a levegoben a Beszerzesi es a Kozbeszerzesi Szabalyzat hdnapok ota. Most hoztunk egy 
anyagot, amire ez a ket javaslat erkezik. Akkor majd megy novemberben, hogyha ezt most 
nem... Nem tudom, hogy egesz pontosan mikor kapjuk meg azokat a javaslatokat, amiket 
majd be tudunk epiteni novemberig.

Satly Balazs
(jgyosztalyvezetd asszony, nyugodjon meg, egyelore szerintem semmilyen dontes nem 
sziiletett, illetve a dontes csutortokon fog szuletni a Kepviselo-testuleten. Osszefoglalva, ugy 
latom, hogy Juharos kepviseld ur nem fogalmazott meg modosito javaslatot, a mi oldalunkrol 
elhangzottak pedig, lehet, hogy igenyelnek meg nemi egyeztetest vagy elokeszitest, hogy azt 
szabatosan meg tudjuk fogalmazni, es akar azt kepviseloi modositokent be tudjuk vinni a 
Kepviseld-testulet (ilesere, megfelelo politikai egyezteteseket kovetoen. Ugyhogy illo 
tisztelettel kerem a kollegaimat, hogy ebben ertsenek egyet velem. De hogyha nem, akkor 
termeszetesen van lehetoseg modosito javaslatot tenni, csak akkor nem garantalt annak a 
sikere. Ugyrendben Veres Gabor kert szot.

Veres Gabor
Kerem szepen, Elnok ur, egy 10 perces targyalasi sziinetet rendeljen el

Satly Balazs
10 perc targyalasi sziinet kbvetkezik.

SZUNET

Satly Balazs
Tisztelt Bizottsag, folytatjuk munkankat. A Kozbeszerzesi es Beszerzesi Szabalyzat 
targyalasanal tartunk. Kerdezem, hogy kivan-e valaki meg hozzaszolni. Ha nem kivan, akkor 
azt szeretnem jelezni a tisztelt Bizottsagnak, illetve a Bizottsag ellenzeki tagjanak is, hogy 
tovabbi politikai egyezteteseket fog folytatni meg a koalicid errol a szabalyzatrdl, ugyhogy 
ennek megfeleloen fogunk szavazni. Ha nines tobb hozzaszolas, akkor a vitat lezarom, es 
indulhat a szavazas.

A Bizottsag 2 nem szavazat, 4 tartdzkodas mellett nem javasolta a Kepviselo-testuletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 95/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(0 igen, 2 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy nem javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. oktober21-iulese

Napirend II.6. pontja: Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes 
gondoskodast nyujtd szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015.
(III. 01.) szamu onkormanyzati rendelet modositasara
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester, Szili-Dardklldiko - alpolgarmester

Satly Balazs
Alpolgarmester asszonynak megadom a szot.

Szili-Dardklldiko
A Testiilet szeptemberben elfogadta a prevencios segelyiinket, amellyel kinyilvanitjuk 
egyreszt, hogy a keriiletiink oltasparti, masreszt pedig a lakossagot osztonozzuk arra, hogy 
minel tobben beoltassak magukat. Ekkor nagyon ovatosak voltunk, es 10.000 Ft osszegben 
hataroztuk meg a tamogatas osszeget, es a jovedelemhatart pedig az oregsegi 
nyugdijminimum mindenkori legkisebb osszegenek a 250%-aban - akkor meg kevesebb volt 

71.250 Ft-ban fogadtuk el. A tapasztalataink azt mutatjak, hogy egy kicsit lehetunk 
batrabbak. Nem tul sok, 99 db segelykerelem erkezett be az eldterjesztes elokeszitesenek a 
napjaig, es ezert azt javasoljuk, hogy egyreszt teijesszuk ki 20.000 Ft-ra a tamogatas osszeget, 
ez hatha jobban atlepi a lakossag ingerktiszobet. Illetoleg ezzel egyidejuleg a jovedelemhatart 
terjessziik ki 99.750 Ft egy fore esd jovedelemhez. Az elhatarolt koltsegek szamitasaink 
szerint fedezni fogjak az igenyeket, es remeljuk, hogy minel tbbb embert tudunk afele terelni, 
hogy oltassa be magat, es ezzel csokkentse a virus terjedesenek lehetoseget.

Satly Balazs
Koszonom szepen a tajekoztatast. Kiss Csillanak adorn meg a szot.

Kiss Csilla Eszter
Ez tenyleg nagyon fontos, hogy minel tobben oltassak be magukat, viszont kivancsi lennek 
arra, hogy igy, hogy latszik, hogy ennek a programnak nagyon kicsi a hatasfoka, milyen 
altemativak meriiltek meg fel, milyen nemzetkozi peldakat neztek meg. Peldaul vannak olyan 
orszagok, ahol inkabb ezt egy lotto formajaban intezik, mert lehet akar elrettento ereje is egy 
magas osszegu - kvazi - kompenzacionak, aminek lehet az a megitelese, hogy ez a kockazat 
miatt fontos, hogy azert fizetnek lenyegeben az embemek, hogy beoltassa magat, mert ezzel 
egy kockazatot vallal. Es igazabol ezert megfontolando esetleg egy masik eszkoz kiprobalasa, 
tesztelese, visszamerese, mivel latszik, hogy ez nem biztos, hogy az elvart eredmenyt hozza. 
Illetve erdeklodnek, hogy ez a program milyen tajekoztatasi kampannyal parosul, milyen 
platformon, milyen informaciokat kozvetitenek, hogy az oltas-hezitencia csokkenjen.

Satly Balazs
Alpolgarmester asszonynak adorn meg a szot.
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Szili-Darok Ildiko
A vegevel kezdenem. Az infopontokon megjelentek a tajekoztatok, az oltasi ponton, a JEK , a 
szakrendeld minden osztalyan, az osszes haziorvosi rendeloben, az osszes ugyfelfogadast 
vegzo intezmenyunkben, a JSzSzGyK osszes telephelyen, bolcsodekben, ovodakban ki van 
fuggesztve a tajekoztato. Ezen tulmenoen a honlapon es a Facebookon is reklamozzuk ezt a 
fajta segelyt, illetve a szocialis munkasok kozvetlenul vizsgaljak azokat az ellatottaikat, akik 
erintettek. A hazi segitsegnyujtast teljes koruen vizsgaltuk, veluk kozosen allapitottuk meg az 
uj jovedelemhatart, es az iddsek klubjaiban is mind elmondtuk, mind segitunk az idos 
embereknek, hogy hozzajussanak ehhez a segelyhez. Perpillanatban nem all tobb 
medialehetoseg a keriiletnek rendelkezesere ennek a segelynek a reklamozasara. Az, hogy mit 
tehetiink meg, azt gondolom, hogy elsodlegesen nem egy keruleti onkormanyzat dolga, hogy 
prevencids ellatast nyujtson a virus megelozesere. Ez alapvetden kormanyzati feladat. Mi 
rasegitiink erre, sot kifejezetten reklamozzuk a kormany ez iranyu torekveseit. Nem 
vizsgaltunk meg mas mintakat, nincsen arra penzunk most, hogy kulonbozd mintakon 
kiilonbozo kutatasokat vegezziink. Most ezt tehettiik meg, erre van koltsegvetesi forrasunk, 
nem is lenne masra. Ha most kitalalnank, hogy - nem tudom meg - milyen kampanyt 
hirdessunk, vagy milyen mas lehetosegeink lennenek, nem hiszem, hogy az idei 
koltsegvetesunk barmilyen mas lehetoseget nyujtana. Nem tudunk mast tenni, minthogy 
mindenhol elmondjuk, mindenhol hangsulyozzuk, es minden kepviseld a sajat Facebookjan es 
platformjain elmondja ezt a segely-lehetoseget, illetve minden megszolalasunkban, minden 
hozzaszolasunkban hirdetjuk ennek a fontossagat.

Satly Balazs
Kiss Csilla, parancsoljon.

Kiss Csilla Eszter
En alapvetden a tajekoztatast az oltas velt kockazataival kapcsolatban gondoltam, tehat, hogy 
most egy kvazi dijat ajanlunk azert, hogy valaki beoltassa magat, es ezzel ez a velt kockazat 
nem csbkken, hanem inkabb novekszik. Es az a kerdesem, hogy nem lenne-e eredmenyesebb 
egy olyan informacios kampany, ami akar olcsobb is lehetne, amik ezeket a velt kockazatokat 
csokkentik, illetve inkabb egy biztonsagerzetet keltenek az emberekben, mert kutatasok 
alapjan inkabb ez a velt kockazat tartja vissza az embereket az oltastol.

Szili-Darok Ildiko
Arra gondol, hogy az Onkormanyzat alljon ki es beszeljen arrol, hogy meg lehet halni ebben a 
virusban?

Kiss Csilla Eszter
Nem. Arra gondolok, hogy az oltasnak a kockazata sokkal alacsonyabb, mint sokan 
gondoljak. Itt az oltassal kapcsolatban merul fel bizalmatlansag, es ennek a tenyekkel valo 
ellensulyozasara gondolok inkabb.

Satly Balazs
Megprobalom en megvalaszolni ezt a kerdest. Ugy latjuk, hogy Magyarorszag lakoinak 
jelentos tobbsege beoltatta magat, es akikre eszervekkel hatni lehetett, ok felvettek az oltast, 
es ezzel egyebkent hozzajarultak ahhoz, hogy jelenleg Magyarorszagon szerencsere nem 
latunk olyan kepeket egyelore, mint toliink keletebbre, Romaniaban. Akik nem oltattak be 
magukat egy haromnegyedeves, tobb milliard forintbol megvalositott kormanyzati kampany, 
vagy egy szinten nagy koltsegvetesbol megvalositott fovarosi oltaskampany, vagy egy nagyon 
kis koltsegvetesbol, am de annal latvanyosabb jozsefvarosi kampany hatasara... En azt 
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gondolom, hogy most mar nem fogjuk azt elmagyarazni, hogy kisebb kockazat beadatni az 
oltast, mint nem, vagy, hogy mekkora esellyel hal meg valaki a virusban ahhoz kepest, 
minthogy valami baja lenne egy oltas mellekhatasatol, amirol egyebkent Magyarorszagon 
nem is tudok egyetlen esetet sem felidezni. Ugyhogy ez a kampany azt szolgalja, hogy akire 
nem hatnak ezek a kampanyok, hatha talan beoltatja magat, ha azt mondjak neki, hogy kapsz 
20.000 Ft-ot. Szerintem minden eszkozzel fel kell lepniink azert, hogy rabirjuk az embereket, 
akik ilyen vagy olyan velt vagy valds okbol nem oltatjak be magukat. Szerintem ez egy kivalo 
kezdemenyezes volt, es koszonom szepen Alpolgarmester asszonynak, es meg is adorn neki a 
szot.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen. Tovabbra is azt gondolom, hogy alapvetden nem egy onkormanyzat 
feladata az, hogy ezt a Csilla altal kert transzparenciat biztositsa az oltasoknak. Termeszetesen 
minden haziorvosunk megteszi mindezt, mindenki, aki az emberekkel kapcsolatba keriil, 
megteszi mindezt. Az ujsagban is jelent meg ez iranyu felhivas, cikk, es tenyleg ugy latom, 
hogy mind az iskolakban, az dvodakban, a bolcsodekben mindenki megtesz annak erdekeben 
mindent, hogy reklamozza az oltasokat. llletve a zoldszamon folyamatosan erkeznek 
kerdesek, megvalaszoljuk oket, osszeallitottunk erre egy egeszsegugyi valaszt, hiszen nem 
mindig egeszsegugyi vegzettsegu kollega fogadja a zoldszamokat. Tehat en azt gondolom, 
hogy most a lehetosegeinkhez kepest mindent megtettunk, ami egy onkormanyzat szamara 
adatott. Sot, ez a virussegely egy, picit tul is mutat azon a felelos dontesen, amit kotelezo 
meghozni egy onkormanyzatnak. Ez egy onkent vallalt feladatunk, es segitunk meg inkabb az 
embereknek. Azt gondoljuk, hogy aki szocialisan raszorulo, ott elkepzelheto, hogy egyeb mas 
egyenldtlenseggel is kuzd. Hatha esetleg nem erti pontosan az oltasnak a mibenletet, nem erti 
azokat az anatomiai folyamatokat, amik zajlanak a betegseg kapcsan, es hogy elozi ezt meg a 
vedooltas. Az o szamukra talan az a szocialis tamogatas kicsit kecsegtetobb, hogy ezert 
20.000 Ft-ot tudnak kapni, illetve rdszt vehetnek egy lottosorsolason. Hiszen ez a rendelet 
nemcsak azt tartalmazza, hogy egy egyszeri 20.000 Ft-ot kapnak, hanem azok az emberek, 
akik a rendelet hatalybalepeset kovetoen mentek el oltasra, azok plusz bekerulnek egy 
sorsolasra, ahol dtszdr 100.000 Ft-ot fogunk kisorsolni. Meg eleg keves nev van ebben a 
kerekben, remeljuk, hogy minel tobb fog belekerulni.

Satly Balazs
Van-e tovabbi kerdes vagy hozzaszolas? Ugy latom, hogy nincsen. Szavazas kovetkezik arrol, 
hogy tamogatja-e a Bizottsag, hogy targyalja meg a Kepviseld-testulet ezt az eloterjesztest.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, nem szavazat es tartdzkodas nelkul 
javasolta a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 96/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testuletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, rendelettervezet elfogadasat.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviseld-testulet 2021. oktdber 21-i iilese
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A Bizottsag letszama - Kiss Csilla Eszter tavozasdval — 5 Jore vdltozott

Napirend IL8. pontja: Tajekoztato a 2021. evi koltsegvetes elso fekvi teljesfteserol 
Eldterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

Satly Balazs
Az eloterjesztest helyszini kiosztassal kaptak kezhez, es mivel ez egy meglehetosen vaskos 
anyag, ezert senki nem varja el a Bizottsag tagjaitol, hogy ebben erdemi megallapitasokat 
tegyenek. Viszont tisztelettel kerem Tiszai Arpad Ugyosztalyvezeto urat, hogy rbviden 
szamoljon be nekunk az eloterjesztes tartalmarol.

Tiszai Arpad
Tisztelt bizottsag! Juharos kepviselo ur eszrevetelere reagalva egy dolgot mondanek, 
bocsanatot kerek. Valdban, egy ilyen terjedelmu anyagnak nem helyszini kiosztassal kellene, 
vagy nem potkezbesitessel kellene megerkeznie. Nem mentsegkent, ugyanakkor ket indokunk 
van ra. Az egyik, hogy a tajekoztatonak - ennek a miifaja ugye tajekoztato - az elso 
mondataiban megjegyeztuk, hogy 2014 szeptembere ota az a fajta jogszabalyi kotelezettseg, 
hogy a polgarmester a kepviselotestiiletnek ilyen tajekoztatast adjon, mar nem letezik, nines. 
Azert kerult bele a helyi rendeletbe - ezt helyi rendeletben szabalyozzuk mert az ev elejen, 
vagy a koltsegvetes elokeszitesekor felmerult a transzparens gazdalkodas bemutatasanak az 
igenye. Es nem veletleniil kerult ki egyebkent az ^llamhaztartasi torvenybol 2014 
szeptembereben, mert, ezt talan Onok is latjak az eloiranyzatoknal, vagy latni fogjak, ha lesz 
idejuk attanulmanyozni, hogy valoban az elso felevi teljesites altalaban az onkormanyzatok 
eseteben egy sajatos mintazatot mutat, es kis elteresekkel ez a sajatos mintazat ebben a 
tajekoztatasban is latszik. Ez a sajatos mintazat az, hogy azok a folyo kiadasaink, eldzetesen 
mukodesi kiadasaink, amelyek rendszeres kiadaskent teljesulnek - ilyenek a szemelyi 
juttatasok vagy a dologi kiadasok, koziizemi kiadasok azok altalaban az iddaranyos 
teljesitesnek megfelelden alakulnak, es itt is ezt latjuk egy kis kivetellel - erre mindjart 
nagyon roviden kitemek es altalaban a felhalmozasi kiadasok az iddaranyos teljesiteshez 
kepest viszont alacsonyabban alakulnak, aminek gyakorlati okai vannak. Altalaban a 
koltsegvetes elfogadasat kovetoen a kiilonbozd beruhazasok lassabban indulnak meg, es 
igazabdl a nyari idoszakban, foleg a felujitasok, es az ev masodik feleben szoktak ezek 
meglodulni. Itt a beruhazasi kiadasok es a felhalmozasi kiadasok onkormanyzati szinten 
valoban alacsony szinten alltak meg. Azt is tudni kell, hogy ez junius 30-i zarasi, a 
konyveinkben junius 30-i allapotot tukroz, de nagyon sok eljarasunk gyakorlatilag meg meg 
sem indult. Az elokeszites fazisaban volt, beszerzesi, kozbeszerzesi eljarasok fazisaban volt, 
tenyleges kifizetesek meg nem tortentek meg. Ennek koszonheto, hogy a beruhazasok szintje 
a teljesitesek tekinteteben alig haladja meg a 9, a felujitasok tekinteteben pedig a 13%-ot. A 
dologi kiadasoknal meg latszik, hogy nemileg elmarad az iddaranyos 50%-os aranytol a 
teljesitesek volumene. Ott nagyjabdl 40%-ot eppen csak elero, vagy az alatt levo aranyokrol 
beszelhetunk. Amennyiben elolvassak, megtisztelnek azzal, hogy megnezik a kiilonbozd 
koltsegvetesi szervek, gazdasagi tarsasagok, illetve a Hivatal szoveges beszamoldit, akkor 
latszik, hogy egy fokozott ovatossag dominalta, gyakorlatilag minden tekintetben, az 
Onkormanyzat egyes szervezeteinek, gazdasagi tarsasagainak a gazdalkodasat. Tudatosan 
fogtak vissza meg a dologi kiadasaikat is, a kotelezd, elsbsorban a koziizemi, amit 
mindenkeppen teljesitettek. Egyebkent egy fokozatos ovatossag volt jellemzo. Meg egyszer 
elnezest kerek, hogy ez az anyag igy kerult ide. Oszinte leszek, mondtam, hogy ket oka van 
annak, hogy keslekedtiink vele. Es most temek erre ki, nem mentsegkent, hanem 
magyarazatkent. Az egyik az, hogy mivel nem volt szokas, nem volt bevett mddszertana, 
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igazabol a kiilonbozo kbltsegvetesi szervekkel es a Hivatal szervezeti egysegeivel, most 
kellett kialakitanunk azt a fajta format, azt a fajta keretrendszert, amiben ezt a tajekoztatast 
meg tudjuk adni. Latjak is, hogy azok a mellekletek, amelyeket csatoltunk a tajekoztato melle, 
meg nem egyseges szemleletuek. Kulbnbbzb melysegben kiilonbozo szempontbol, van, aki 
valoban penziigyi szempontbol, volt olyan szervezeti egysegiink, aki inkabb egy szakmai 
beszamolot adott melle. Ezen mindenkeppen szeretnenk javitani. Ez az elso evnek a 
gyermekbetegsege. A masik pedig az, hogy szamviteli szempontbol, konyvviteli szempontbol 
ennel az bnkormanyzatnal mi ugy tapasztaltuk, hogy az elmult evekben az volt a gyakorlat, 
hogy ev kozben az evi idokozi zarasokat nem csinaltak meg, tehat nem tortentek meg 
rendszeresen a havi zarasok. Ez azt jelenti, hogy ennek a rendszeret ki kellett, ki kell 
alakitanunk. Ennek a veszelye az, hogyha nem tortennek meg, es folyamatosan tortennek a 
visszajavitasok, akkor nagyon nehez rekonstrualnunk, hogy igazabol mi volt a realis junius 
30-i allapot. Itt bizony eleg sok mindent kellett a kdnyvvizsgaloval egyuttmukodve, 
bsszefuggesben azzal, hogy egyeb kbnyvelesi teteleket is probalunk kitisztazni. Szinten egy 
kis nehezseget okozott, hogy valoban realis es valoban pontos kepet tudjunk adni, mind a 
Bizottsag, mind pedig a Kepviselb-testulet szamara. Ugyhogy meg egyszer elnezest kerek, a 
gyerekbetegsegeivel egyutt is... En azt gondolom, hogy az igeny erre megvan, a Polgarmester 
ur reszerbl, a kbltsegvetesi targyalasok reszerbl mindenkeppen megvolt. A kbltsegvetesi 
rendeletiinkbe ezert kerult bele az erre vonatkozo rendelkezes, hogy egy ilyen tajekoztato 
sziilessen. En nagyon remelem, hogy a kbvetkezb evekben azert ki fog kristalyosodni majd 
ennek a modszertana, es valoban informativ tajekoztatast tud majd adni, mind a bizottsagi, 
mind a kepviselb-testuleti tagok reszere.

Satly Balazs
Ket rbvid kerdesem lenne. Termeszetesen el fogjuk olvasni az anyagot. Mekkora manualis 
munka elballftani ezt a tajekoztatbt? Ugyosztalyvezetb ur most mar - ha jbl tudom -, ket 
hbnap mulva lesz egy eve, hogy itt van Jbzsefvarosban. A velemenyere lennek kivancsi, hogy 
az Onkormanyzat beszamolasi rendszere mennyire munkaigenyes, mennyire tud tenyszeru 
lenni? Az, hogy egy ilyen anyag elenk keriiljon, most latszik, hogy utolso pillanatos feladatok 
voltak vele, rendelkezesre allnak-e az adatok, egyuttmukbdbek-e az intezmenyek? Mi a 
tapasztalata? Bevallom bszinten, nekem az a vagyam, de szerintem Nemeth Ders ezt osztani 
fogja, hogy lehet-e olyan meg a mi eletiinkben - ebben a ciklusban vagy a kbvetkezbben -, 
hogy raneziink egy dashboardra, egy reportra az ev barmelyik napjan, es akkor kapunk egy 
szamot arrbl, hogy ezek az elbiranyzatok ilyen szazalekos teljesitesen allnak, es sargaban, 
zbldben vagy pirosban vannak-e az Onkormanyzat penziigyi celkituzesei?

Tiszai Arpad
Kbszbnbm szepen a kerdeseket, Elnbk ur. Kicsit talan bbvebben valaszolnek, fbleg a masodik 
reszere a kerdesnek. Az elso kerdes: igen, van, jelenleg fokozott a munkaerb-igenye. 
Egyszeruen azert, mert a megfelelb rendszereink meg nem alakultak ki. Azt azert tudni kell, 
hogy, leszamitva azt, hogy sem merleget, sem pedig eredmenykimutatast nem kell 
keszitenunk egy ilyen tajekoztatoban, ami a beszamolonak viszont mindenkeppen a resze kell, 
hogy legyen ev vegen, nagyjabbl ugyanazt a mbdszertant kbvetjiik. Tehat kialakult 
modszertan alapjan haladnank. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy az, hogy ev kozben 
ilyen beszamolot keszitsenek a tarsosztalyaink, kbltsegvetesi szerveink, ennek nem volt meg 
igazabol..., es nem feltetlenul volt jb - ilyen tekintetben - a kommunikacio kbztiink. 
Semmikeppen nem fognam ra a mentalitasra, szerintem nagyon lelkiismeretesen es nagyon 
korrektiil dolgoztak a munkatarsaink teljes bnkormanyzati szinten. Amit elmondanek, hogyha 
sikerul egyreszt az ASP rendszert ugy rendbe hoznunk, a kbnyveinket rendbe hoznunk, hogy 
atlassuk maganak az ASP rendszemek a mukbdeset, a benne levo adatokat rendezni tudjuk, 
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akkor ez sokkal kisebb munkaero-befektetessel kell, hogy jarjon. Szeretnenk eljutni oda, hogy 
ezeknek a feladatoknak a jo resze nagyreszt rutinszeruen mukodjon. Hiszen igy kell, hogy 
mukodjon. Kell, hogy egyfajta mukodesi rendje ennek kialakuljon. En nagyon remelem, hogy 
hogy erre sor fog keriilni, nemhogy meg az Onok eleteben, es nemhogy meg ebben a 
ciklusban, hanem nagyon szeretnenk, hogy hamar. Ez a mi erdekunk is. En is azt szeretnem 
latni, hogyha en az ASP rendszert, a konyvelesi rendszertinket megnyitom, akkor lehetoleg a 
leggyorsabban a legvilagosabb kepet lassam adott esetben egy kiemelt eloiranyzatnak a 
teljesiileserol. Jelenleg is az Onkormanyzatnak - minden onkormanyzatnak - havonta az 
allamhaztartas rendszereben, a KGR-K11 rendszerben havi jelentesi kotelezettsegunk van. Ezt 
mindig elkeszitjuk, csak kiemelt eldiranyzatok szintjen, illetve bizonyos szamviteli 
szempontokbol kell elkesziteni. Ezeket az adatokat tudjuk generalni, ugyanakkor nagyon 
altalanosak. Mivel kiemelt eldiranyzatok szintjen tortennek, meglehetosen nehez ezekbol, ha 
On feltesz egy reszletes kerdest barmilyen dologi vagy beruhazasi konkret eloiranyzatnak a 
teljesulesere, nem tudunk valaszt adni. Erre ezek a beszamolok viszont jok lennenek. Hogy 
lesz-e ilyen dashboard? Kell, hogy legyen szakmai ertelemben. A konyvelesi rendszeriinket 
nagyon szeretnenk erre a szintre eljuttatni. Az, hogy ebbol milyen kimutatast keszitsunk, vagy 
elkeszitheto-e egy olyan elektronikus vagy barmilyen informacids rendszer, ami akar a 
bizottsagi, akar a kepviseld-testuleti tagok reszere gyakorlatilag egy azonnali outputot ad, 
dszinten szdlva, erre nem memek igeretet tenni. Arra viszont igen, hogy a rendszereinket 
olyan szintre hozzuk, hogy ezek a beszamolok, ezek a tajekoztatdk sokkal inkabb 
rutinszeruen, gyorsabban es pontosabban kesziiljenek el.

Satly Balazs
Nagyon szepen koszonom. Nemeth Dersnek adorn meg a szdt.

Nemeth Ders
Igen, egyetertek Elnok urral, de azert en nem vagyok ilyen nagyravagyo. En mar annak is 
oriilnek, hogyha Excelben megkapnank ezeket a szamokat. Akar utolag is, mar az is segit, 
inert papirosan nagyon nehez. Az en eletemben mar nem hasznaltak papirt; de en fiatal 
vagyok. Van egy technikai kerdesem, meg nehany tartalmi. En nagyon oriilok amugy, hogy 
vannak ilyen szoveges beszamolok. Szerintem tavaly ilyen nem volt, vagy en legalabbis nem 
emlekszem ra. Ez nagyban segit az egesz Onkormanyzat mukodesenek es helyzetenek 
megiteleseben, ugyhogy ezt koszonom. Viszont a JGK beszamoldjat nem talaltam. Azzal mi a 
helyzet, mikor kapjuk meg? Aztan majd kesobb meg...

Tiszai Arpad
Ket nagyon gyors valasz. Elektronikusan feltoltjuk mi ezeket az anyagokat, es nativ Excel 
tablat toltottunk fel. Tehat ennek ott kell lennie valahol. A szoveges beszamolokat pdf-ben, 
magat a tablarend szerinti tajekoztatdt az eldiranyzatok teljesiteserol Excel tablaban toltottuk 
fel, nem pdf-ben. Kifejezetten ezert, mert ez egy teljesen jogos kerdes. Ennek utana fogunk 
jarni, Aljegyzd asszony, megnezzuk, hogy ez hogyan tortent. Ezert elnezest kerek, hogy ez 
meg egyszer problemat okozott. Tudom, hogy Kepviseld urral nem egyszer eldfordult mar, 
hogy ezt nehezmenyezte, joggal. A masik kerdese a JGK-val kapcsolatban, ez az a 
kommunikacios problema, amit mondtunk, hogy a JGK osszesen egy ilyen nagyon rovid e- 
mailben egy-ket kompenzacios tamogatasrdl par mondatot irt, es nem kaptunk toliik szoveges 
tajekoztatdt. Ezt utolag kell bekemiink. Valdban az d esetiikben nagyon nehez ertelmezni, 
mert rendkivul osszetett tamogatasi rendszeriik van, ugyhogy en nagyon remelem, hogy ezt 
elobb-utdbb meg fogjuk toliik kapni.
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Satly Balazs
Nekem egyetlenegy kommentem van. Volt ilyen beszamold egyebkent tavaly is, meg elotte 
is, meg regota, ugyhogy, ha valaki veletlen azt az informacidt adta, hogy ez a feladat szamara 
uj, akkor lehet, hogy o is uj szereplo, biztos ez volt az oka. Nemeth Dersnek adorn meg a szdt.

Nemeth Ders
Koszonom a pontositast. Tartalmi kerdesem, hogy a felhalmozasi bevetelek 63%-ban 
teljesiiltek. A multkori ulesen talan mar elhangzott, hogy 100%-ban teljesultek azota. Latom, 
a modositott meg mindig megegyezik az eredetiveL Az kesobb se fog valtozni? Ez az egyik 
kerdesem. A masik a felhalmozasi kiadasok: itt eleg alacsony teljesiilesi ratank van. Kaptunk 
egy magyarazatot, hogy kbzben kaptuk a kozbeszerzesi tervet. Ahogy en arra raneztem, az 
olyan 2 milliard Ft volt, de nem lattam olyat, ami tenylegesen betonozas vagy valami hasonld 
felhalmozasi kiadas lenne, hogy 2021-ben barmelyik teljesiilne. A tervben is mar 2022. 1. 
negyedev vagy kesobbi teljesiiles van. Tehat akkor hogy lesz tarthato, hogy ez a 2,7 milliard 
penziigyi kiadas teljesiil? Tehat erremi aterv?

Tiszai Arpad
A felhalmozasi bevetelek tekinteteben - ez kepviseld-testuleti ulesen is volt mar felvetes 
meglehetosen jol alakultak a bevetelek az elso felevben. Alapvetoen a beveteleknek nagyjabol 
a negyotodet, kbzel 80%-at ket ertekesites, az egyik az Aldi -nak a Rakdczi uti iizlethelyisege, 
a masik pedig a Tomo utca 23-23/B epiileteknek az elidegenitese, ertekesitese okozza. Ez 
nagyjabol 1 milliard forintos bevetelt jelent, tehat gyakorlatilag ez a ket nagy tetel dobta meg 
itt a beveteleket. Es azt gondolom, hogy itt idoaranyosan is jobban allnak. Amennyire en meg 
tudom itelni - mi a konyvelok meg a penziigyesek vaksagaval gondolkodunk egy picit, 
elsosorban eloiranyzatokat latunk ez szelesebb ertelemben vett gazdalkodasi kerdes. En ugy 
tudom, hogy az eves felhalmozasi bevetelek minden remenyeink szerint teljesulni fognak. Az, 
hogy a kiadasok tekinteteben, igen, latom, hogy tolddnak a kozbeszerzesi terv mddositasaban. 
En is latom, hogy tolddnak bizonyos beruhazasaink es fejlesztesi kiadasaink. Megint csak 
nem erzem magam felkentnek arra, hogy errol nyilatkozzam, de en ugy latom, hogy nagyon 
nehez lesz tartani. Tehat penziigyi tekintetben ilyen alacsony idoaranyos teljesftes mellett - 
meg akkor is, ha nyaron voltak olyanok, amik elindultak, foleg intezmenyi feliijitasok -, 
szerintem nagyon nehezen lesz tarthato. Erre fel kellene keszulni, pontosan, egy reszletes 
beszamoloval, es errol jo lenne, ha lenne egy altalanos szempontrendszeriink, hogy eppen az 
egyes beruhazasok tekinteteben hoi tartunk. Osszetettebb kerdes ez talan, mint ami egy 
penziigyi beszamolbbdl kovetkezik. Nem tudnam most megmondani, hogy ez milyen 
aranyban fog teljesulni. En ilyen tekintetben nem vagyok optimista.

Satly Balazs
Nem latok tovabbi hozzaszdlast, ezert a vitat lezarom. Szavazunk az eloterjesztes 
targyalhatdsagarol.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 4 igen szavazattal, nem szavazat nelkiil, 1 tartozkodassal 
elfogadta a hatarozati javaslatot, miszerint a Kepviseld-testulet targyalja meg az eloterjesztest.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaga 97/2021. (X.18.) szamu hatarozata

(4 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. oktober 21 -i ulese

Satly Balazs
Napirendi pontjaink vegere ertunk. Az tiles vegen lehetoseg van kerdest feltenni a Bizottsag 
elnokehez es a Jegyzohoz a Bizottsag hataskdrebe tartozo iigyben. Nemeth Dersnek adorn 
meg a szot.

Nemeth Ders
Volt a beszerzesi dbntes az FKF-fel a „Faltdl falig takaritasrol”. Kerdesem, hogy az a 
szerzodes azota alairasra kerult-e. Es ha igen, akkor kikerult-e honlapra, ha nem, akkor mikor 
keriil ki a honlapra, vagy van-e ennek barmi akadalya? Ha nem lett meg alairva, akkor 
mikorra varhato?

Satly Balazs
Ketto kerdesere tudok valaszolni a harombol. Alairasra kerult, es mar a megvaldsitas 
fazisaban van ez a tortenet, zajlanak a takaritasok. Hogy a honlapon kint van-e, annak pedig 
Aljegyzd asszony utananez, es intezkedeseket tesz, hogyha veletlenul nem lenne fent, akkor 
kikertiljon. Tovabbi kerdest nem latok. A bizottsagi tiles 17:32-kor veget ert. Koszonom 
szepen a munkajat mindenkinek.

elnok kepviseld, bizottsagi tag

A jegyzokonyvet keszitette:

Emmer Rita
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Irdda 

tigyintezo \
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

tigyintezo

A jegyzokonyv mellekletei:
1. sz. melleklet: kiegeszito jegyzokonyv (elnoki nyilatkozat)
2. sz. melleklet: szavazasi lista MVoksbol
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•1. sa.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviseld-testiilet Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag

ELNOKI NYILATKOZAT
K 1EGESZI T 6 JEG YZ 6 KONY V

Keszult: Kiegeszito jegyzokonyvkent a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 2021.
oktober 18-an (hetfo) 15.30 drai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 
III. emeiet 300-as termeben megtartott 7. rendes ulesehez

A 2021. oktober 1,8. napjan megtartott Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 7. rendes ulesen (a 
tovabbiakban: Bizottsagi ules) elhangzottakrol a 18/2021. (VII. 12.) sz. Ugyrend (a tovabbiakban. 
Ugyrend) alapjan jegyzokonyv, jegyzokonyvi kivonat es hangfelvetel kesziil.

Az Ugyrend szerint az iileserol keszult jegyzokonyvet az elnok es a helyettesitesi sorrend szerinti 
alelnok, tavolletukben az ulesen kijelolt bizottsagi tag irja ala.

A Bizottsagi ulesen Egry Attila alelnok nem jelent meg, igy a jegyzokonyv alairasara, az Ugyrendben 
foglalt eloirasoknak megfeleloen, Veres Gabor kepviselot jeloltem ki.

Veres Gabor a kijeldlest elfogadta.

Budapest, 2021. oktober 18.

Satly Balazs X X
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag S

elnok

B M
* / Veres Gabor

W Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
^/jegyzokonyv hitelesito tag





2. sz. melleklet

Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag 
2021. oktober 18.

7. rendes tiles NY1LT
(Szavazasi lista MVoksboI)

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 15:43 <
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 84. Elfogadva
Egyszeru .

Targya: napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
T avol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Juharos Robert Igen ■ : ■ : -
Kiss Csilla Eszter Igen \ ; : -
Nemeth Ders Igen ' -
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen , -
dr. Balisani Ciro Tavol -

Egry Attila Tavol
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 15:44
Tipusa: Nyilt
Hatarozat - Elfogadva
Egyszeru

Targya: I. tematikai blokk szavazasa - TOROLVE

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0

Mesiegyzes:

Satly Balazs
„... A kkor az elozo szavazast tor6lj ilk. ... ”

(Isd. jegyzokony 4. oldal)
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 15:48
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 85. Elfogadva
Egyszeru .. .•

Targya: napirend 1.1. pontja: Javaslat egyuttmukodesi megallapodas megkbtesre 
az Oltalom Karitativ Egyesulettel

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 1 16.67 11.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor Igen
Dr. Juharos Robert Nem
dr. Balisani Ciro Tavol
Egry Attila Tavol
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 15:53
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 86. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 1.2. pontja: Javaslat egyuttmukodesi megallapodas megkotesere 
a Nok a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen Egyesiilettel es a PATENT Patriarchatust 
Ellenzok Tarsasaga Egyesiilettel

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Dr. Juharos Robert Tart. -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 15:53
Tipusa: Nyilt .
Hatarozat 87. Elfogadva
Egyszeru . ■

Targya: napirend 1.3. pontja: Javaslat tamogatasi szerzodes megkotesere a
Budapest-Jdzsefvarosi Evangelikus Egyhazkozseggel

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Dr. Juharos Robert Tart.
dr. Balisani Ciro Tavol
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18.16:13
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 89-93. Elfogadva
Egyszeru

Targya: II. tematikai blokk szavazasa: napirend II.1., II.4., II.5., II.7., II.9. pontjai

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 o.oo-
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Juharos Robert Igen -
Kiss Csiffa Eszter Igen -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs , Igen -
Veres Gabor Igen -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Egry Attila T^vol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 16:16
Tipusa: Nyilt ■
Hatarozat 94. Elfogadva
Egyszeru - ' .

Targya: napirend II.2. pontja: Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu 
modositasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks
Kiss Csilla Eszter Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor Igen
Dr. Juharos Robert Tart.
dr. Balisani Ciro Tavol
Egry Attila Tavol
Stettner Istvan Tavol

Frakcio

0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktbber 18. 17:00
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 95. Elutasitva
Egyszeru

Targya: napirend II.3. pontja: Javaslat Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kozbeszerzesi Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a 
Kepviselo-testiilet es Szervei SZMSZ-enek modositasara

Eredmenve Voks: Szav% 6ssz%
Igen 0 0.00 0.00
Nem 2 33.33 22.22
Tartozkodik 4 66.67 44.45
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 ’ 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Juharos Robert Nem -
Nemeth Ders Nem -
Kiss Csilia Eszter Tart. -
Pataki Gergely Tart. -
Satly Balazs Tart. -
Veres Gabor Tart. -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Egry Attila Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 17:13 ?
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 96. Elfogadva
Egyszeru .■?

Targya: napirend II.6. pontja: Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a 
szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi 
szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu onkormanyzati rendelet modositasara

Megjegyzes:

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Juharos Robert Igen \ -
Kiss Csilla Eszter Igen ; -
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen ■ -
Satly Balazs Igen < : -
Veres Gabor Igen : -
dr. Balisani Ciro Tavol ; ; -

Egry Attila Tavol ■ < < -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 18. 17:30
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 97. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 11.8. pontja: Tajekoztato a 2021. evi koltsegvetes elso felevi 
teljesiteserol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 4 80.00 44.45
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 1. 20.00 11.11
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00
Megjegyzes:

Nev Voks Frakcio
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Dr. Juharos Robert Tart. -
dr. Balisani Ciro Tavol -
Egry Attila Tavol -
Kiss Csilla Eszter Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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