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Veres Gabor
Jo napot kivanok Hblgyeim es Uraim, Tisztelettel koszontom Ondket. Ugy {atom, teljes 
letszamban jelen vagyunk, kiveve Satly Balazs es Miko Karoly kepviselb urakat, akik eldre 
jeleztek, hogy nem tudnak reszt venni az ulesen. Abban a pillanatban, hogy a Kepviselb- 
testiilet Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 2021. evi 
10. uleset megnyitom, gyorsan el is rendelek egy 10 perces targyalasi sziinetet. Jo? Legyen 
megnyitva az ules, es ugy folytassuk tovabb azt a beszelgetest, ami itt zajlott.

10 perc sziinet

Veres Gabor
Tisztelettel kerek mindenkit, kapcsolja be szavazokesziileket. Elnezest kerunk minden kedves 
meghivott vendegunktol es jelenlevbtbl a kesedelemert, volt egy komoly politikai kerdes, amit 
meg kellett vitatnunk, mielott elkezdjiik a bizottsagi iilest. A kikuldott meghivd szerinti 
napirendrbl kellene most szavaznunk, de van ebben modositasi javaslat. Szarvas Koppany 
Bendeguz ezert ker szot ugyrendben, de ha megengedik, elmondom, biztos, ami biztos. Az 6 
javaslata left volna, hogy a Somogyi Bela utcaval kapcsolatos dbniesek meghozatala cimu 
elbterjesztest az 1-es sorszam alatt targyaljuk, ez nyilvan azt jelenti, hogy csuszik egyet az 
bsszes pont. De megadom a szot, mert latom, hogy nagyon szeretne elmondani.

Szarvas Koppany Bendeguz
En nem ezt akartam mondani, hanem hogy a III. blokk targyalasat hozzuk eldre, arra vald 
tekintettel, hogy hivtunk szakertot az egyik iigyhoz, es szeretnem, ha az b idejevel korrektiil 
gazdalkodnank. A III.6. pont, Kbzterulet-hasznalati kerelmek elbiralasa egyik alpontjahoz 
kertuk a rendorseget. hogy kiildjenek valakit, aki segit ertelmezni. Azert kerem, hogy ezt 
vegyttk eldre, hogy hamarabb elmehessen az Ugyosztalyvezetb ur. A napirend modosito, 
hogy a III. blokkot elsokent targyaljuk.

Veres Gabor
Az bsszes zart ules keretein belul a 6-os keruljbn az 1-es pozicioba, semmi gond ezzel. A 
Somogyi Bela utcai tbrtenet pedig elsokent keruljbn be. (kozbeszolds nem hallhato) De az 
nem egy, mert itt van a vagyonrendelet modositas, amin gondolom, hogy lesz nemi vita. En a 
Somogyi Bela utcat kerdezem, hogy az most jbjjbn be legelsb napirendnek, de akkor kivul a 
kepviselb-testiileti elbterjesztesek velemenyezese kbrbn? En azt szeretnem mondani, hogy az 
atruhazott hataskbrbkkel kezdjunk, az lesz az I. blokk, a II. lesz a „Kepviselb-testuleti 
elbterjesztesek velemenyezese”, es a HI. marad ugy, ahogy volt, a 6-os pont 1-re vald 
cserelesevel. Ez igy ertelmezhetb? Jo. Azt kerem, hogy ha nines ehhez hozzaszolas, akkor a 
napirendet eszerint szavazzuk meg. Kerem, szavazzanak most.
6 igen szavazattal, nem es tartdzkodas nelkul a Bizottsag a napirend elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak

321/2021. (XL17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, hogy az 
alabbi napirendet fogadja el:



Napirend / ■

L Atruhazott hataskdrben meghozhato dontesek
(irdsbeli eldterjesztesek) .

7. Selejtezett gepek drtekesitese megsemmisitesre, femhulladekkent tbrteno 
hasznositdsra tdrgyu eljards eredmenyevel kapcsolatos dontes
Elbterjesztd: Kiss Imre - Jegyzoi Kabinet vezetoje :

2. Uzemkeptelen gepjdrmuvek ertekesitese tdrgyu eljards eredmenyevel kapcsolatos 
dentes
Elolerjeszlo: Kiss Imre -Jegyzoi Kabinet vezetoje

5. Javaslat a Budapest VIII, keriilet, Baross u. 41. foldszint 7. ajtp szdm alatti nem 
lakds celjdra szolgalo helyiseg ujboli berbeaddsdra
Elotetjeszio: Kovacs Otto - Jdzsejvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elndke . -

4. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Leonardo da Vinci utca 7. szdm alatti Ures, nem 
lakds celjdra szolgalo helyiseg berbeaddsdra
Elolerjeszlo: Kovacs Otto - Jozsejxarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elndke .

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 34. fsz. 4, szdm alatti nem lakds 
celjdra szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasdra
Eloterjeszto: Kovacs Otto - Jdzsejvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi 

: ■/ elndke .

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rigo utca 14. pinceszinti nem lakds celjdra 
szolgalo helyiseg berleti joganak dtruhdzdsara es a berleti szerzodes 
meghosszabbitasdra
Eloteijesztd: Novaczki Eleonora — Jdzsejvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatbja

7. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Rokk Szilard utca 7. szdm alatti nem lakds celjdra 
szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasdra
Eloterjeszto: Kovacs Otto - Jbzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elndke :.

8. Javaslat a Budapest VIIL, Rdkdczi ut 51. szdm alatti, 34641/0/A/3 helyrajzi szdmon 
nyilvdntartott, hatdrozott idore szdlo berleti joggal terhelt iizlethelyiseg 
elidegenitesevel kapcsolatos veteldr es eladdsi ajdnlatjovdhagydsdra
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi .Gazddlkoddsi Kozpont Zrt.

9. Javaslat tulajdonosi hozzdjdrulds megaddsdhoz a Budapest VIII. kerulet, Tolnai 
Lajos 40. szdm alatti dnkormdnyzati tulajdonu nem lakdscelu helyiseg (hrsz.: 
34968/0/A/l) kemeny szabvdnyositdsi munkdlataihoz
Eloterjeszto: Kovacs Otto - :JozseJvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elndke ■
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IL Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat vagyondrbl es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorldsdrol szbld 66/2012. (XII. 13.) dnkormdnyzati rendelet 
modositdsdra, valamint ingatlan hasznalati szerzodesek megkotesere
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

2. Javaslat a Somogyi Bela utca felujitdsdval kapcsolatos dontesek meghozataldra 
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester, Rddai Daniel - alpolgdrmester

3. Polgdrmesteri tdjekoztatb a lejdrt hatdridejii testified hatdrozatok es a veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgdrmesteri dontesek vegrehajtdsdrdl, az elozo Hies ota tett 
fontosabb intezkedesekrok a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetiieg szabad 
penzeszkoz dllomdny lekbteserol
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester

III. Zdrt tiles kereteben tdrgyalandd eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat kozteriilet-haszndlati kerelmek elbirdldsara
Eldterjeszto: dr. Kdrodi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje

2. Javaslat elovdsarldsi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Nap u. szdm alatt taldlhato lakds megnevezesii ingatlan
vonatkozasdban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

3. Javaslat elovdsarldsi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest X. keriilet, 
Madi u. alatt taldlhato _ szdmu gepkocsi-bedllo megnevezesii
ingatlan vonatkozasdban
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester

4. Javaslat elovdsarldsi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Illes u. ajtd alatt taldlhato teremgardzs megnevezesii ingatlan
vonatkozasdban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester

5. Javaslat elovdsarldsi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Nap utca szdm alatt taldlhato lakds megjeldlesu ingatlan
vonatkozasdban
Eldterjeszto: Piko Andras - polgarmester

6. Javaslat elovdsarldsi jogrol lemondo nvilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Kiss Jbzsef utca szdm alatt taldlhato lakds
vonatkozasdban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgarmester
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7. Javaslat a kdzteriiletek JHmforgatasi celu hasznositdshoz kapcsolodd 2020. M 
kozteriilet-haszndlati dijbevetelek 20%-dnak tdrsashdzak reszere torteno 
visszafizetesere
Eldterjeszto: dr. Korddi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezeldje

8. Javaslat a Budapest VIII. keridet, Kardcsony Sdndor u.29. szdm alatti ' szdmii 
gepkocsi-bedllo berbeaddsdval kapcsolatos dontes meghozataldra
Eldterjeszto: Kovacs Otto - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi 

■ \ elnoke .

9. Javaslat a Budapest VIII kerulet, Kis Fuvaros u. 6. szdm alatti szdmii gepkocsi- 
bealld berbeaddsdval kapcsolatos dontes meghozataldra
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefrarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatdja ; :

10. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Nemet utca 14. szdm alatti bndllb helyisegcsoport 
berbeadasdra kiirt nyilvdnospdlydzati eljdrds eredmenyenek megdllapitdsdra
Eldterjeszto: Kovacs Otto - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.. igazgatosagi 
elndke ■

Veres Gabor
'.--..Mostantol azt szeretnem kemt Aljegyzd asszonytol is, es a kollegaktol, hogy segitsenek 

nekem, ha veletleniil osszezavarodnek itt a sorszamozasokban, mert a kettovel ezeldtti 
bizottsagi ulesen azt se tudtuk, melyik bolygon vagyunk, annyi ilyen modosito volt. Akkor az 
I. blokk helyett a H. blokkot targyaljuk eloszor, „Atruhazott hataskorben meghozando 
dontesek” kovetkeznek. Ennek az 1. napirendi pontja megvaltozott, es a Somogyi Bela 
utcaval kapcsolatos elbterjesztes keriilt elore, amit helyszini kiosztassal kaptak meg a 
kepviselok. Aljegyzd asszony szeretne valamit. Megiscsak sikenilt valamit elbaltazni. A 
Somogyi nem atruhazott, hanem KT velemenyezes. Akkor ezt jol megvitatjuk, tudtam, hogy 
ez lesz. Helyesen az a helyzet, hogy a ,,Kepviseld-testuleti eldterjesztesek velemenyezese” 
napirend, ami az I. blokk, azt ugy targyalnank, hogy az 1.1. pontot megtargyaljuk most, es az 
1.2., 1.3. pontokat kesobb. Az I. blokk utan pedig folytatjuk a „Zart dies kereteben targyalandd 
eldterjesztesek” blokkal, es ott fogunk targyalni a renddrseggel kapcsolatos kerdesekrol. 
Ebben erdsitsenek meg egy gyors szavazassal, hogy egyetertenek-e ezzel, szavazzunk most. 
6 igen szavazattal, nem es tartdzkodas nelkiil modositottuk a napirendet.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

322/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy, 
321/2021. (XL17.) sz. TVKHB hatarozataval elfbgadott napirendjet az alabbiak szerint 
mddositja: ?

Modositott napirend..
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L Kepviseld-testuleti eldterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eldterjesztesek)

1. Javaslat a Somogyi Bela utca felujitasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara 
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester, Radai Daniel - alpolgarmester

2. Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlas£rol szolo 66/2012. (XH.13.) onkormanyzati rendelet 
modositasara, valamint ingatlan hasznalati szerzodesek megkotesere
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

A „IL Zdrt Hies kereteben tdrgyalandd eldterjesztesek” tematikai blokkot kovetoen 
keriil megtdrgyaldsra.

3. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testtileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekroi es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lektiteserol
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

A „IL Zdrt tiles kereteben tdrgyalandd eldterjesztesek”tematikai blokkot kovetoen 
keriil megtdrgyaldsra.

IL Zart tiles kereteben targyaiando eldterjesztesek
(irasbeli eldterjesztesek)

1. Javaslat eldvasariasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet, Nap u. . szam alatt talalhato lakas megnevezesu ingatlan
vonatkozasaban
Eldterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

2. Javaslat eldvasariasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest X. 
kerulet, Madi u. alatt talalhato szamu gepkocsi-bealld
megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

3. Javaslat eldvasariasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet, Illes u. ajto alatt talalhato teremgarazs megnevezesu
ingatlan vonatkozasaban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

4. Javaslat eldvasariasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet, Nap utca . szam alatt talalhato lakas megjeldlesu ingatlan
vonatkozasaban
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester
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5. Javaslat eldvasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Kiss Jozsef utca . szam alatt talalhatd lakas
vonatkozasaban
Eloterjeszto: Pikd Andras - polgdrmester

6. Javaslat kozteriilet-hasznalati kerelmek elbiralasara 
Eloterjeszto: dr. Korodi Eva ~ Hatdsdgi Ugyosztaly vezetoje .

7. Javaslat a kozteriiletek filmforgatasi celu hasznositashoz kapcsolodo 2020. evi 
kozteriilet-hasznalati dijbevetelek 20%-anak tarsashazak reszere tortend 
visszafizetesere
Eldterjeszlo: dr. Korodi Eva -Hatdsdgi Ugyoszldfy vezetoje

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. 29. szam alatti szamu 
gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Kovacs , Otto - Jozsefi’drosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elnoke

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 6. szam alatti szamu 
gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszld: Novaczki Eleonora . ~ Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja • / • _

10, Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca 14. szam alatti onallo 
helyisegcsoport berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eijaras eredmenyenek 
megallapitasara
Eloterjeszto: Kovacs Otto -Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elnoke

III . Atruhazott hataskorben meghozhato dbntesek
(irdsbeli eldterjesztesek)

1. Selejtezett gepek ertekesitese megsemmisitesre, femhulladekkent tortend 
hasznositasra targyu eijaras eredmenyevel kapcsolatos dontes

, Eloterjeszto: Kiss Imre - Jegyzoi Kabinet vezetoje

2. Czemkcptelen gepjarmuvek ertekesitese targyu eijaras eredmenyevel kapcsolatos 
; dontes
; Eloterjeszto: Kiss Imre -Jegyzoi Kabinet vezetoje .

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 41. foldszint 7. ajtd szam alatti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg ujboli berbeadasara
Eloterjeszto: Kovacs Otto - Jozsefi’drosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi 
elnoke

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca 7. szam alatti tires, 
nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterieszto: Kovacs Otto - Jozsefidrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi 

s elnoke ■
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5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 34. fsz. 4. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloterjeszto: Kovacs Otto - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsdgi 
elnoke

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rigo utca 14. pinceszinti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berleti joganak atruhazasara es a berleti szerzodes 
meghosszabbitasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatdja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rokk Szilard utca 7. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloterjeszto: Kovacs Otto - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsdgi 
elnoke

8. Javaslat a Budapest VIIL, Rakoczi ut 51. szam alatti, 34641/0/A/3 helyrajzi 
szamon nyilvantartott, hatarozott iddre szdlo berleti joggal terhelt iizlethelyiseg 
elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovdhagyasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatdja

9. Javaslat tulajdonosi hozzajarulas megadasahoz a Budapest VIII. keriilet, Tolnai 
Lajos 40. szam alatti onkormanyzati tulajdonu nem lakascelu helyiseg (hrsz.: 
34968/0/A/l) kemeny szabvanyositasi munkalataihoz
Eloterjeszto: Kovacs Otto ~ Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatdsdgi 
elnoke

L Kepviseld-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Somogyi Bela utca felujitasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester, Radai Daniel - alpolgdrmester

Veres Gabor
A vitat megnyitom. Radai Daniel alpolgarmester ur fog jelentkezni maris, ha benyomja a 
gombjat, One a szo.

Radai Daniel
A Somogyi Bela utcanal merfoldkohoz erkeztunk. A helyszinen kiosztott eldterjesztes anol 
szol, hogy a Blaha Lujza ter BKK-s kozbeszerzesehez csatlakozzon az Onkormanyzat, es 
finanszirozza az ott opcibs tetelkent szereplb Somogyi Bela utca felujitasat. Azt gondolom, 
eleg sok lakossagi, de meg politikai kerdesek is elhangzottak ezzel kapcsolatban. Bfzom 
abban, hogy a Bizottsag is tamogatja, hogy a Kepviselo-testiilet targyalja ezt az eldterjesztest. 
Arrol van szo dnmagaban, nyersen nezve, hogy az Onkormanyzatnak a Fovaros kbltsegvetesi 
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helyzetet tekintve at kell vallalnia ennek a kbltsegeit, brutto 220.000.000 Fhot, amibe 
beletartozik a pdtmunka es a muszaki eUenbrzes kerdese is, ugyhogy ezzd adnam at a szot. .

Veres Gabor
Koszondm, Alpolgannester ur. Voids Tamas kepviseld ure asz6,parancsaljon.

Voros Tanias
Oruliink, hogy elerte az ingerkuszobot a Somogyi Bela utca felujitasanak kerdese. Az egy 
sajnalatos dolog, hogy eredetileg - ahogy Alpolgannester ur egyebkent elmondta - ez a Blaha 
Lujza ter felujitasaval egyutt volt tervezve, 2019-es tervek szerint. Csak kesobb, amikor a 
Fovaros a Blaha Lujza ter felujitasanak muszaki parametereit megvaltoztatta, akkor kikeriilt 
belble ez a szakasz, ugyhogy most jelen pillanatban a Jozsefvarosi Onkormanyzatnak kell 
ebben az iigyben felelosseget es penziigyi terheket vallalnia. En azt gondolom, ez egy 
mementoja annak a politikanak vagy annak a kudarcos erdekervenyesitesnek, ami 
Jozsefvarosi jellemzi a Fovarosban. Kutya kotelessege lett volna a Fovarosnak ezeket a 
terheket bevallalni, az eredeti es az elozo tervek szerint is, es ahogy az elozd varosvezetes is 
tette. Rendkivul sajnalatos, hogy ez nem igy alakult, annak persze oruliink, hogy megujul a 
Somogyi Bela utca. Mi magunk tobbszor kezdemenyeztiik mar a testuleti uleseken is, hogy a 
Somogyi Bela utca felujitasat mindenkeppen meg kell valdsitani.

Veres Gabor
Sods Gybrgy kepviseld ureaszd.

Soos Gybrgy
Nekem kerdeseim lennenek. Az egyik: most egyiranyu lesz a Somogyi Bela utca vagy 
ketiranyu? Mert ha ketiranyu lesz a forgalom, akkor ... Tudom, hogy mar kesz tervek vannak, 
de ez a festis parkolas most nagy nehezen vegre atallt a normal, parhuzamos parkolasra. Most 
ugy latom a helyszinrajzokbol, hogy ujra festis parkolas lesz, gondolom, ezert szelesebb azon 
a reszen a parkoloteriilet. Ez most akkor kerdes. Fesusen lesz a parkolas a pares oldalnal, 
vagy marad a parhuzamos parkolas? Gyorsan bsszegyujtbm a kerdeseimet. Ha jol latom, a 
Blaha Lujza temel le lesz zarva a Somogyi Bela utca - amit en nagyon helyeslek -, tehat ott 
nem lesz behajtas a Somogyi Bela utcabol a Blaha Lujza terre. En javasolnam atgondolasra a 

: Markus Emilia utcanak is a lezarasat. Tudom, hogy ez nem feltetleniil ..., de a koncepcibba 
bcleillene, ugyanis amiota zajlik a Blaha Lujza ter felujitasa, sokkal elhetobb a Palotanegyed 
ezen resze, mivel az atmend forgalom lenyegesen csbkkent, sokkal kisebb a zaj, kbmyezeti 
terheles, sokkal jobban lehet parkolni. Tehat en nem nyitnam meg ujra a Markus Emilia utcat. 
Onkormanyzati tulajdonu az utca, ugyhogy ott en szinten elgondolkodnek a lezarasban. 
Egyelbre ennyi, koszonom. - ; ?

Veres Gabor
Kicsit tartok tdle, hogy Budapestnek annyi, ha lezarjuk a Markus Emilia utcat, de mondjuk, az 
nem lenyeges, hogy en mit gondolok. Van-e tovabbi hozzaszolas ehhez az eldterjeszteshez? 
Ha nines, akkor a vitat lezarom. Radai Daniel alpolgannester ur meg a lezaras eldtt. '

Radai Daniel
Elnezest, konektnek ereztem megvalaszolni Sods kepviseld ur kerdeseit. Az utca 
tenneszetesen egyiranyu, ezek az eredeti tervek egyebkent, tehat az egyiranyusitasa most epp 
a Gutenberg tertol a Blaha fele. Szerintem a parkolast erdemes feliilvizsgalni, szelesebb 
jardakat eszkdzdlni, es nem ezt a halszalka parkolast. Viszont erre akkor van lehetoseg, ha 
megkbttetik ez a szerzddes, es az ajanlat lehiyasra keriil, inert maga a szerzodesben is, ez egy 
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tervezesi es kiviteli szerzodes, tehat akkor onnantol tudunk eldrelepni. A Markus Emilia 
utcanal en nagyon-nagyon boldogan meltanyolom Kepviseld ur felveteset a lezarast, illetve 
setaldsitast illetoen. Most itt az eredeti, mostani ketiranyu allapot megtartasa azert indokolt, 
inert akkor az Europeum parkolo, bejaratat sokkal egyszerubb elemi a Rakoczi ut feldl. Ez 
valoszinuleg kdnnyit sokat a komyek kozlekedesen. Mindenesetre legrosszabb esetben errol 
majd meg ertekezzunk.

Veres Gabor
Koszonom szepen a valaszt, Alpolgarmester ur. Nines tovabbi hozzaszolas, a vital tezarom, 
tehat a Somogyi Bela utca kerdeseben szerintem akar donthetunk is. Tisztelettel kerem a 
bizottsagi tagokat, legyenek kedvesek, szavazzanak most.
6 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul a Bizottsag a javaslatot targyalandonak 
mindsitette, es a K^pviselo-testuletnek ajanlja.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi BizottsAganak 

323/2021. (X1.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat es a hatarozat elfogadasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i ulese

Veres Gabor
Abban maradtunk, hogy a masik ket pontot kesobb targyaljuk, ezert most a II. blokk 
targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.2. pontia: Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati 
rendelet modositasara, valamint ingatlan haszn£lati szerzodesek megkotesere
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

A „IL Zart ules kereteben tdrgyalandd eloterjesztesek” tematikai blokkot kovetoen 
keriil megtargyaldsra.

Napirend 1.3. pontia: Polg&rmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok 
es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg 
szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

A „IL Zart ules kereteben tdrgyalandd elb'terjesztesek” tematikai blokkot kovetoen 
keriil megtdrgyaldsra.
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II. Zart ules kereteben targyalando eloterjesztesek
(irqsbeli eloterjesztesek) .

? Veres Gabor
En a 11.6. napirendi pontot szeretnem kikemi. Mindjart elrendelem a zart iilest, egy pillanat, 
csak megkerdezem a tisztelt Bizottsag! tagokat, hogy mik azok az eloterjesztesek, amelyeket 
szeretnenek ezen kivul kikemi. Nines ilyen. A szavazasra viszont zart iilest rendelek el. Nem 
kell? {dr. Juharos Robert kozbeszblasa nem hallhatb.) Jo, viszont a szavazasi aranyok 
tehat a vegeredmenye nyilvanos. (dr. Juharos Robert kozbeszolasa nem hallhatb.) Ha 
belekezdiink megint a nyilt es zart ules kerdesbe, en komolyan mondom, kimegyek innen, es 
hagyom magukat vitatkozni. Maradjunk abban, hogy dr. Juharos Robert javaslatara nyilt 
iilesen fogunk szavazni, bar ez egy zart tiles. Akkor viszont szavazni fogunk all. blokk L, .2,, 
3., 4., 5., 7., 8., 9. es 10. pontjairol. Tisztelettel kerem a Bizottsagot, szavazzunk most!
6 igen szavazattal, nem 6s tartpzkodas .nelkul a Bizottsag a felsorolt napirendi pontokat 

.: tamogatta. :

Napirend H.l. pontja: Javaslat elovasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Nap u. szam alatt talalhato lakas megnevezesu
ingatlan vonatkozasaban
Eldlerjesztb: Piko Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasiBizottsaganak 

324/2021. (XI.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.) ,

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftdsi Bizottsag javasolja a 
Kcpviseld-tcstulctnek az elpterjesztes megtargyalasM. ■ ;

Felelds: polgarmester
■ Hatarido: a Kepviseld-testulet 2021. noyember 18-i iilese

Napirend II.2. pontja: Javaslat elovasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest X. keriilet, Madi u. ajto alatt talalhato ~ szamu gepkocsi-beallo
megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
Elbterjesztb: Piko Andras -polgarmester < •

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

325/2021. (XI.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az cloteijesztes megtargyalasat. .: / < V

Felelds: polgarmester '
: Hataridd: a Kepviseld-testulet 2021. november 18-i iilese

<:"/ll



Napirend II.3. pontja: Javaslat elovasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Illes u. ajtd alatt talalhato teremgarazs megnevezesu
ingatlan vonatkozasaban
Eloterjeszto: Piko Andras-polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftdsi Bizottsaganak 

326/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-1 iilese

Napirend II.4, pontja: Javaslat elovasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Nap utca szam alatt talalhato lakas megjeldlesu
ingatlan vonatkozasaban
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

327/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i iilese

Napirend 11,5. pontja: Javaslat elovasarlasi jogrdl lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Kiss Jozsef utca __ szam alatt talalhato lakas
vonatkozasaban
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

328/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2021. november 18-i iilese

12



Napirend II.6. pontja: Javaslat kozterulet-hasznalati kerelmek elbiralasara
Elbterjeszto: dr. Korodi Eva ~ Hatosagi Ugyosztalyyezetdje ZARTJULES

A napirend IL6. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 11.7. pontia: Javaslat a kozteriiletek filmforgatasi celu hasznositashoz 
kapcsolodo 2020. evi kozterulet-hasznalati dijbevetelek 20%-anak tarsashazak reszere 
tortend visszafizetesere
Elbterjeszto: dr. Kbrbdi Eva - Hatosagi Ogyosztdly vezetbje ,

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

329/2021. (XI.17.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikaiblokkbantdrtent aszavazds.) ■ --j":

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Leonardo da 
Vinci koz 1. Tarsashaz reszere a 98.119,- ft visszafizetesehez es a tarsashaz errol valo 
tai ekoztatasahoz hozzaidrul.

Felelds: polgarmester
Ilatarido: 2021. november 19.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

330/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Visi Imre utca 8. 
Tarsashaz reszere a 12.572,- Ft visszafizetesehez es a tarsashaz errol valo tajekoztatasahoz 
hozzaiaruL

Eelelds: polgarmester
I latarido: 2021. november 19.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld«testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

331/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az Orczy ut 43. 
Tarsashaz reszere a 12.572,- Ft visszafizetesehez es a tarsashaz errol valo tajekoztatasahoz 
hozzdidrul.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 19.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

332/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Szentkiralyi utca 
32/B. Tarsashaz reszere a 12.840,- Ft visszafizetesehez es a tarsashaz errol vald 
tajekoztatasahoz hozzdiarul.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 19.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

333/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Prater utca JO
SS. Tarsashaz visszafizetesi kerelmet elutasitja^ es keri a tarsashaz tajekoztatasat a kerelem 
jovo evi beadasanak lehetosegerol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 19.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak

; 334/2021. (XI.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent aszavazas.) '

A Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Prater utca 28. 
Tarsashaz visszafizetesi kerelmdt elutasitia, es kpri a tarsashaz tajekoztatasata kerelem jbvb 
£vi beadasanak lehetbsegerbl. A

Felelds: polgarmester : ;
Hatarido: 2021. noyember 19. \

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

335/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Kofarago u. 3. 
Tarsashaz visszafizetesi kerelmet elutasitja, es keri a tarsashaz tajekoztatasat a kerelem jdvo 
evi beadasanak lehetosegerbl.

Felelds: polgarmester y
Hatarido: 2021. november 19.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

336/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) .

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy a Tomb utca 33/B. 
Tarsashaz visszafizetesi kerelmet elutasitia., es keri a tarsashaz tajekoztatasat a kerelem jbvd 
evi beadasanak lehetbsegerol. .

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 19.
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Napirend II.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. 29. szam 
alatti . szamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Kovacs Otto - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi elnbke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

337/2021. (XI.17.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. 29. szam alatti. , szamu gepkocsi-beallo 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1.) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. 29. szam alatti 35463 
helyrajzi szamu telken kialakftott . . szamu gepkocsi-beallo berbeadasahoz

maganszemely (lakik: - - . SZuletett:
.... .;anyjaneve: ) reszere hatarozatlan idore,

30 napos felmondasi ido kikdtesevel, a 11.244,- Ft/ho + AFA berleti dij megallapitasa 
mellett.

2 .) hozzajarul a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti dij fizetesi kbtelezettseghez 
kapcsolddoan a 100%-os merteku kedvezmeny megadasahoz hatarozatlan ideig.

3 .) hozzajarul, hogy a berlo mentesuljon az ovadekfizetesi kotelezettseg albl.

4 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkdtesere 
a hatarozat 2.) pontja szerinti kedvezmeny szerzddesbe fbglalasaval.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 4.) pont eseteben 2021. december 31.

Napirend II.9. pontja; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 6. szam alatti 
szamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

338/2021. (XI.17.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 6. szam alatti szamu gepkocsi-beallo 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

16



1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 6. szam alatti, 35075 helyrajzi 
szamu epulet udvaran kialakitott ' . sz£mu sepkocsi-bealloberbeadasahoz " ' ’

maganszemely (lakik: ~ - szuletett:
__r___ , anyja neve: reszere hatarozatlan idore, 30

napos felmondasi ido kikotesevel, 11.244,- Ft/hd + AFA berleti dij dsszegcn. ?

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkonnanyzat kepviseleteben eljard Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo tires telkek, felepitmenyes 
ingatlanok, gepkocsi-beallok es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 
59/2011. (X1.07.) onkormanyzati rendelet 13. § (2) bekezdese alapjan 3 havi berleti 
dijnak megfeleld ovadekfeltoltes megfizeteset vallalja a leendo berld. A Rendelet 15. § 
(4) bekezdes a) pontja alapjan a berld mentesul a berleti szerzodes kozjegyzdi okiratba 
foglalt kotelezettsegvallalo nyilatkozat megtetele alol, tekintettel arra, hogy a berleti dij 
AFA nelkiili osszege nem eri el a 20.000,- Ft-ot. A berleti szerzodes megkotesenek 
feltetele, hogy berldnek nem lehet a berbeadoval. szemben lartozasa.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. november 25. \

Napirend II.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca 14. szam alatti 
onallo helyisegcsoport berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljaras eredmenyenek 
megallapitasara
Elotcrjeszto: Kovacs Otto - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. igazgatosagi elnbke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

339/2021. (XI.17.) szanui hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodds szavazattal) 
; (Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

Budapest VIII. keriilet, Nemet utca 14. szam alatti onallo helyisdgcsoport berbeadasara 
kiirt nyilvanos palyazati eljaras eredmenyenek megallapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dpnt, hogy .

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca 14. szam alatti 34915 helyrajzi szamu 331 m2 
alapteruletu, foldszinti utcai bejaratu, onalloan megkozelitheto nem lakas celjara szolgalo 
helyisegcsoport berbeadasarol szolo nyilvanos, egyfordulos palyazati eljarast 
ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nemet utca 14. szam alatti 34915 helyrajzi szamu 
••■\.'.-\.-.331 m2 alapteruletu, foldszinti utcai bejaratu, Onalloan megkdzelitheto nem lakas celjara 

szolgalo helyisegcsoport berbeadasahoz Jozsefvarosi Szabadidos Egyesulet (szekhely: 
1086 Budapest, Szuz utca 5-7. 3/23.; nyilvantartasi szam: 01-02-0010651; adoszam: 
18181342-1-42; kepviseli: Lenkey Petrosz) reszere, 5 ev hatarozott idore, tanoda, 
gyermekek esdynbveld szolgaltatasa tevekenyseg celjara, 112.133,- Ft/hd + AFA 
berleti dij + kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak osszegen.
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3 .) hozzajarul a tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozat kiadasahoz a Jdzsefvarosi Szabadidos 
Egyesiilet (szekhely: 1086 Budapest, Sztiz utca 5-7. 3/23.; nyilvantartasi szam: 01-02- 
0010651; adoszam: 18181342-1-42; kepviseli: Lenkey Petrosz) reszere, amely alapjan a 
berlemenyt telephelykent bejegyezheti.

4 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat 
alairasat vallalja a leendo berld. A berldnek tovabbi dvadekfizetesi, illetve feltoltesi 
kotelezettsege nines, tekintettel arra, hogy a megfizetett ajanlati biztositek az ovadek 
osszegebe beszamit, es azt fedezi.

5 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 3.) pontja szerinti hozzajaruld nyilatkozat 
kiadasara.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja 
Hataridd: 4.) es 5.) pontok eseteben 2021. december 31.

A kiilda targyalt napirendi pont

Napirend II.6. pontja: Javaslat kdzterulet-hasznalati kerelmek elbiralasara
Eloterjesztd: dr. Korodi Eva- Hatdsdgi Ugyosztaly vezetoje ZART ULES

A napirend tdrgyaldsa zdrt dies kereteben torrent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 340-355/202I. (XL 17.) sz.

TVKHB hatdrozatokat a zdrt ulesrol keszillt jegyzokonyv tartalmazza.

Veres Gabor
Ujra nyiIt iilesen vagyunk, koszontom Ondket.

I. Kepviseld-testuleti eloterjesztesek velemenyezese (folytatas)
(irasbeli eloterjesztesek)

Veres Gabor
Visszaugrunk a kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese kerdeskorre, es ott 
targyaljuk az 1.2., valamint 1.3. napirendi pontokat, az 1.2-est egeszen biztosan. Az L3-ast 
vennem most eldre, ha ahhoz nines hozzaszolas vagy javaslat, akkor arrol szavazhatunk is. 
Kerem, induljon a szavazas, a vitat lezarom.
7 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkiil a Bizottsag tamogatta.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati 
rendelet modositasara, valamint ingatlan hasznalati szerzodesek megkotesere
Eloterjesztd: Piko Andras -polgdrmester

A napirend 1.2. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 1.3. pontja: Polgarmesteri tajekoztatd a lejart hatarideju testuleti hatarozatok 
es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek v&grehajtasarol, az elozo 
iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg 
szabad penzeszkbz allomany lekbteserol
Eloierjesztd: Piko Andras - polgdrmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsaganak 

356/2021. (XL17.) szamuhatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szayazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsag javasoija a 
Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat, a tajekoztatd tudomasul vetelet.

Felelos: polgarmester
Uataridd: a Kepviseld-testulet 2021. november 18-i iilese :

A kiilbn targyalt napirendi pont

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 6s a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szdld 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati 
rendelet modositasara, valamint ingatlan hasznalati szerzodesek megkotesere
Eloierjesztd: Piko Andras -polgdrmester /

Veres Gabor
A vitat megnyitom, es azonnal szeretnek is egy mddosito javaslattal elni az eldterjesztessel 
kapcsolatban, ami jogilag is egyeztetve lett. Egy fontos szovaltozas lesz, yagy a javaslatom 
szcrint van ebben. A 15/a § 2. pontja a kovetkezokre modosul:
.,A kozeptavu vagyongazdalkodasi terv legaldbb 3, a hosszutavu vagyongazdalkodasi terv 
legaldbb 5 evre kesziil, melyeket a Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsaga 
javaslata alapjan a Kepviseld-testillet hagy jova. ” Ez lenne a vegleges szovege a 15/a 
modositasanak.
1a) pont: „ A Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsaganak elokeszitese es 
eldlerjesztese alapjan a Kepviseld-testulet a tulajdonosi joggyakorld a nettd 150.000.000 Ft 
folotti erteku vagyon tulajdonjogdnak es ertekhatdrtol fuggetlenul az Onkormanyzat 
p)rzsvag\^onaba tartozd elidegemtheto vagy>on tulajdonjogdnak dlruhdzdsdval a nettd 
500.000.000 Ft felett erteku vagyon hasznositdsdval kapcsolatos dontesre ... ” Ezt most igy 
nem biztos, hogy ertem. Szerintem ez nem jol van itt leirva. (kozbeszdlds nem hallhato) Ja, 
ertem, tehat az eredeti szoveghez ... Jo, akkor szerintem ezt ugy mddositjuk: dontessel vagy 
dontesben ... (kozbeszdlds nem hallhato) ...’’dontesek eseten”, igy. Jo, akkor itt csak egy 
faramucisag volt. Ez a javaslat sines jol megfogalmazva, akkor most gyorsan megtesszuk. 
Tehat meg egyszer: 16.§ Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsaganak 
elokeszitese es javaslata alapjan a Kepviseld-testulet a tulajdonosi joggyakorld, a nettd 
150.000.000 forint feletti erteku vagyon tulajdonjogdnak es ertekhatdrtol fuggetlenul az 
Onkormanyzat torzsvagyondba tartozd elidegenitheto vagyon tulajdonjogdnak dlruhdzdsdval, 
a nettd 500.000.000 Ft feletti erteku vagyon hasznositdsdval kapcsolatos dontesek eseten.” 
17.§ ,A Kepviseld-testulet tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsaga, q tulajdonosi joggyakorld 



a netto 150.000.000 forintot meg nem haladd erteku, az Onkormdnyzat torzsvagyondba nem 
tartozd vagyon tulajdonjoganak dtruhazasa es az 500.000.000 forintot meg nem haladd 
erteku vagyon hasznositasa eseten" Az en ertelmezesem szerint arra vonatkozik ez a javaslat, 
hogy a Kepviselo-testiilet a Tulajdonosi Bizottsag javaslatara targyalja ezeket, es a mi 
elbkeszitesunk, a mi felugyeletiink mellett tortenjenek ezek az ingatlanertekesitesek. Ez a 
szandeka a modosito javaslatnak. Ha a kodifikacib nem megfelelb valamilyen okbol 
kifolydlag, akkor is szeretnem, ha ertenek, hogy az en szandekom ez. Juharos Robert 
kepviselo ure a szo.

Dr. Juharos Robert
Itt valbjaban az a helyzet, hogy a Polgarmester ur valamilyen, resziinkrol nem atlathato, 
rejtelyes modon, egyes rosszindulatu pletykak szerint nyilvan szemelyes konfliktusok okan, 
ennek a Bizottsagnak a hataskdrei, jogkbret csorbitani akarja, amelyet eddig egyebkent 
gyakorolt az SZMSZ es a vagyonrendelet alapjan. Most kaptunk egy olyan modosito 
inditvanyt, ami arrol szol, hogy na, azert nagyon ne csorbitsuk, inkabb csak csorbitsuk egy 
kicsit, es akkor majd biztos jo lesz. Ezzel igy alapvetden nem ertiink egyet. Van ennek a 
Bizottsagnak egy gyakorolt hataskbre, ez egy kozepesen erds bizottsagi hataskor. Ennel 
lenyegesen erbsebb es a mukodokepesseget garantalo bizottsagi hataskori lista volt korabban, 
ezt most szdtszedtiik, tehat a korabbi bizottsagnak a hataskdrei ketfele keriiltek darabolasra. 
Szerintem ez a szabalyozasi javaslat ugy, ahogy van, zavaros. Most a jogszeruseget nem is 
nagyon elemeznem, de az, hogy mindenkeppen zavarosabb helyzet lett, es nem atlathato 
helyzetet eredmenyez, az teljesen nyilvanvalo. Ha a tbbbsegi frakcionak hazon belli! hataskori 
es nem tudom, ilyen villongasai vannak, vagy nem tudnak megegyezni, hogy ki mit csinal, ezt 
szerintem ilyen ad-hoc modon itt elrendezgetni, ez legalabbis szanalmas. Tehat semmi ilyen 
rendeletmodositast, semmit sem a kepviseld-testiileten nem kivanunk valtoztatni. Szerintiink 
az ugy van jdl, ahogy van. En biztatom a Bizottsag tagjait, hogy legalabb a sajat 
hataskdrunkert alljon ki a Bizottsag, ezt altalaban a bizottsagok igy szoktak.

Veres Gabor
Verbs Tamas kepviseld ure a szo.

Vords Tamas
Eloszor az eredeti elbterjesztesrbl szeretnek beszelni, a modositas nelkul. En azt gondolom - 
es azert mondom ezt el, inert ennek itt van a helye, ezen a bizottsagi iilesen hogy ha ezt a 
tisztelt bizottsagi tagok tamogatjak, akkor szerintem igazabol nyugodtan fol is allhatunk, 
hazamehetunk, akkor semmi sziikseg nincsen erre a Bizottsagra. A tbbbi bizottsagra sines 
sziikseg, felreertes ne essek, tehat jelen pillanatban ott tartunk, hogy van az Onkormanyzatnak 
mondjuk, masfel olyan bizottsaga, aminek van erdemi hataskdre, az osszes tbbbi bizottsagot 
tudjuk, miert hoztak letre. Onbk is tudjak, mindenki tudja, hogy miert van 6 bizottsag, teljesen 
tartalmatlan, ertelmetlen dbnteshozatal mellett, teljesen lires hataskdrokkel es egyebkent 
erdemi munka nelkul. De itt volt legalabb ennyi. Most ezt is megszuntetik, nem tudom, miert, 
most Polgarmester, KT, Onbk kulbnbbzb szbvetsegei, nezetelteresei, nem tudom, milyen 
modon ezt mozgatjak, de innentbl kezdve ennek a Bizottsagnak erdemben a hataskdrei 
megszunnek. Tehat erdemben a vagyongazdalkodassal foglalkozni nem tud. Lezullik arra a 
szintre, mint az osszes tbbbi ilyen kifizetohelyuk. A jelen modosito inditvany ezen a helyzeten 
semennyit nem valtoztat pozitiv iranyba, szerintem egyebkent jogszerutlen, mert a Kepviselb- 
testulettbl vonna el hataskbrt. Ezt nem teheti meg, egyebkent ertelme sincsen, semmilyen 
tbbblet hataskbrt nem keletkeztet. Nem tudom, hogy ha ezt valaki kompromisszumnak 
gondolta, ez inkabb egy kozepesen gyengen sikeriilt triikk arra, hogy ugy nezzen ki, mintha a 
Bizottsagnak lennenek hataskbrei, ugyhogy a magunk reszerbl ezt nem tamogatjuk. Arrol
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lehet szo, mert az egy legitim dontes, hogy azt mondjuk, hogy a Kepviseld-testuletnek tobb 
' jogosftvanyt kell adni. Ezt lehet, csak akkor a bizottsagoknak a szamat meg a mukddesi 

koltseget meg kell vagni.Mert minek tartunk fenn bizottsagot dontesi kompetencia nelkiil? 
Ha azt mondjuk viszont, hogy nem, sziikseg van bizottsagokra, mert nem lehet a KT-t 
mindennel terhelm - pl. a "Nagy Fuvaros utcai terasz kerdesek ugyevel, mert minek, mert nem 
olyan volumenu akkor viszont Ie kell delegalni a hataskorbket a bizottsagi szintekre. En azt 
gondolom, ez egy jogos dilemma, ezen lehet gondolkodni. De olyan nem mukodik, hogy 
fenntartunk 628.000 bizottsagot hataskorok nelkiil, fenntartunk egy KT-t briasira duzzadt, 
egyebkent ertelmezhetetlenul szeles donteshozatali kompetenciaval. Ennek nines ertelme, ez 
szakmaiatlan. Es amit Juharos kepviseld nr elmondott, az tbkeletesen igy van. Ilyen ad-hoc, 
nem tudom en, ilyen politikai parasztlengokkel egymast helyretenni, enszerintem ez nem egy 
helyes mtikodes. Tehat, ha Onoknek vitajuk van, beszeljek meg, mi nem vagyunk tobbsegben, 
tehat ilyen modon ehhez a kerdeshez mi nem tudunk viszonyulni. Ha megfogadjak a mi 
tanaesunkat, az az lenne, ami eredetileg is volt, hogy meg kell valtoztatni az Onok altal 
elibgadott, egyebkent rossz SZMSZ-t, amiben van 6 bizottsag meg egy csomo zavaros 
hataskor. El kellene fogadni helyette egy ujat, egy uj strukturat, egy koltseghatekonyabbat 
vagy hatekonyabbat, vilagos donteshozatali mechanizmussal, mert amit Onok 2019-ben 
krealtak, az nem alkalmas arra, hogy tisztessegesen egy bnkormanyzatot el lehessen vele 
vezetni. Ez egy szakmai hiba volt az Onok reszerol, de en azt gondolom, ezen lehet 
valtoztatni. Akkor valtoztassanak rajta, de most az, hogy meg egyszer belekutyulunk ebbe, ez 
az egvilagon semmire nem jo. Ne haragudjanak, ez nem tervezett mukodes, ez 
kiszamithatatlan. Egyebkent Onok is tudjak, tehat beszelgetunk elotte, es nem ertem, hogy 
miert nem lehet akar tobbe-kevesbe konszenzusos modon - mert mindannyian tudjuk, mik a 
problemak - elfogadni egy normalisan mukddo bizottsagi strukturat. Ez az Onok erdeke is, 
biztos vagyok benne, nem ez akatyvasz, ami jelenleg is zajlik.

Veres Gabor
Koszdnom szepen, Kepviseld ur.Szarvas Koppany Bendeguz kovetkezik. ;

Szarvas Koppany Bendeguz
Szdval, az egyik fideszes kollega szerint a Bizottsag hataskdre jo ugy, ahogy van, nem kell 
babralni vele, a masik kepviseld kollega szerint meg ugy rossz az egesz, ahogy van, kukaba 
vele. Legalabb orommel latom, hogy ha mar az elnokjeloltek teren nem, legalabb a 
velemenyek teren micsoda szep pluralizmus van a Fideszben.

Veres Gabor
Koszdnom szepen, Kepviseld ur. Gutjahr Zsuzsanna kovetkezik. '

Gutjahr Zsuzsanna
Megneztem, hogy iden volt eddig 10 bizottsagi ulesunk, abbol osszesen 2 ugy volt 
150.000.000 Ft folotti ertekhataron. Tehat boven lesz a Bizottsagnak dolga, megnyugtathatom 
Voids Tamast, Juharos Robertet es a fideszeseket En egyetertek egyebkent ezzel az 
atszervezessel. Azt gondolom, ilyen nagysagrendu ugyekkel, amik 500.000.000, 300.000.000, 
nem tudom, 400.000.000 Ft ertekiiek, azokban igenis, hogy a Kepviselo-testulet dontese 
sziikseges, amik nyilt ulesek, kozvetitett iilesek, illetve pl. valasztott kepviselok nagyobb 
szamban vannak jelen. lit pl. most relativ kevesen vannak kozvetlenul megvalasztott 
kepviselok - ketten tan, a tobbiek listarol -, es ok hozzak meg azokat a fontos donteseket, 
amik lenyegi befolyassal vannak hosszu tavon mind a koltsegvetesere, mind a telepulesnek az 
alakulasara. Fol vannak az indoklasban sorolva azok a 2.2 keruletbdl jovd peldak, hogy hoi 
mennyi ez az osszeghatar, tehat mashol is hasonlo dsszeghatarokkal dolgoznak a bizottsagok.
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Inkabb ugy fogalmaznek, hogy eddig volt tul nagy hataskore a Bizottsagnak, amibol egy resz 
lett atdelegalva ugyanugy. Tehat nem egy kezbe lett delegalva a dontes, nem egy 
polgarmesteri dontes lesz, hanem egy kepviseld-testuleti. Tehat ki lett szelesitve azoknak a 
kore, akik bevonasra kerultek a dontesbe, ugyhogy en kifejezetten tamogatni tudom ezt a 
dolgot. Tovabbra is a Tulajdonosi Bizottsag fogja velemenyezni az eldterjeszteseket, 
javaslatot tenni az elfogadasukra. Tovabbra is mi fogjuk ezeket az eldzetes kontroll dolgokat 
gyakorolni, es utana a Kepviselo-testulet fog dbnteni. En messzemenden tudom ezt tamogatni.

Veres Gabor
Sods Gyorgy ure a szo.

Soos Gyorgy
Csak a napi mukodesre, pl. most dontottunk a zart (ilesek kereteben egy olyan eloterjesztesrol, 
ami 100.000.000 Ft folotti. Tehat, ha elkezdiink ezen gondolkodni, hogy egyebkent a 
bizottsagoknak mi ertelmiik van, ezt az elozo kepviseld-testiiletben ugy oldottuk meg, hogy 
volt egy human es volt egy gazdasagi bizottsag, es azokat a hataskoroket delegalta le - nem 
veletlenul egy pontos SZMSZ-szel, egy megfelelo koordinacidval hogy a testULet munkajat 
ne lehetetlenitse el. Megertem azt, hogy soknak tunik ez az 500.000.000 Ft netto dontesi 
jogkor, es ugye ezen megy a polemia, hogy ha mi nem itt iilnenk, akkor mindenki azon 
gondolkodna ..., de egyebkent egy 26 milliardos koltsegvetesu onkormanyzatban ez nem sok. 
Itt arrol van szo ebben az eldterjesztesben, amit Juharos kepviseldtarsam is mondott, hogy 
valami oknal fbgva egyszeruen a Bizottsagnak azokat a regi hataskdreit, azokat a jogait kvazi, 
amiben itt egyutt dontiink ..., ugyanugy nyilvanos iilesek, tehat en meg azt is tudom 
tamogatni, ha atlathatosaggal lenne problema, kapcsoljuk be a kamerakat, legyen beldle eld 
kozvetites, nem problema, en meg drulnek is neki, mint ellenzeki, kulsos bizottsagi tag. Tok 
jo lenne, beszelgessiink errol. Csak az lesz itt a to problema, hogy havi 1 darab kepviseld- 
testuleti iilessel ezt nem fogjak tudni megoldani, ami majd a kepviseldknek meg a 
Polgarmestemek fog problemat okozni. De en tovabbra is fenntartom azt a velemenyemet, 
hogy az ingatlanarakkal kapcsolatban, ha egy picit jobban megnezziik, most megint hozok 
egy peldat: a Jozsef korutrol elkoltozott a Jozsefvaros ujsag. Annak az ingatlan-hasznositasat, 
ami most a Jozsef koruton van, mar nem a Bizottsag fogja, hanem KT hataskdr, mert biztos 
vagyok benne, hogy 150.000.000 Ft fblott lesz az osszeg. (kozbeszolas nem hallhato) De, 
mivelhogy az eladas, berbeadas innentol KT hataskorbe fog tartozni. En semmikeppen sem 
szeretnem azt, hogy a Bizottsagot teljesen kiiiritsek.

Szarvas Koppany Bendeguz
Kozben jegyzdkonyvbe vegyiik, hogy atvettem az elnokblest Veres elnok urtdl. Egyebkent 
meg a berbeadasra nem ervenyes, tenyleg a 150 millids ertekhatar, hanem tovabbra is az 500 
millios az ervenyes. Es nem, nem fogunk visszatemi az elozo rezsimbeli rendszabaly- 
futoszalaghoz. Lehet ezt a mostanit meg fmomhangolni, de ez a jobb irany. Viszont 
felszolalasra jelentkezett dr. Juharos Rdbert kepviseld ur, parancsoljon, One a szo.

Dr. Juharos Rdbert
Most igazabol kideriilt, miert tartanak attdl, hogy egy bizottsag erdemi hataskoroket vagy 
erdemi munkat vegezzen, erdemi hataskoroket gyakoroljon. Azert, mert nem kepesek 
biztositani a Bizottsagnak a mukodeset. Tehat, ha most itt konkretan mi harman 
hazamennenk, akkor a kormanytobbseg nines jelen, es vege lenne a bizottsagi iilesnek, holott 
egyebkent a tobbsegnek a dolga a hatarozatkepesseg biztositasa. Ez meg akkor is igy lenne, 
ha az Elnok ur itt lenne. Mondjuk, egy teljesen mukodeskeptelen bizottsagra en sem mernek 
sok hataskort ratenni. Azert az tenyleg vicces, hogy azt gondoljak, hogy tovabb terhelik az 



egyebkent is mukbdeskeptelen Kepviselb-testuletuket, aztan a vegen teljes 
mukodeskeptelensegbe fogjak taszitani.az Onkormanyzatot. Nagyon jo uton jamak, hozza 
kell, tegyem. Elnok umak is elmondom, kicsit se csodalkozom rajta, hogy egyebkent a 
Bizottsag iranti bizalom fogy, tekintettel arra, hogy a hatarozatkepesseget a kormanytbbbseg 
nem tudja biztositani. Elnok umak is mondom meg egyszer: nem a mi dolgunk a tobbsegnek a 
biztositasa. Maguk alakitottak igy ki a rendszert, kozben nem kepesek es nem is alkalmasak 
ana, hogy biztositsak a kormanyzati tobbseget. Meg azon csodalkozom, hogy egyaltalan 
bannilyen hataskort erre a Bizottsagra ratesznek. Ha most fogjuk magunkat, azt' 
hazamegyunk, akkor vege van a bizottsagi iilesnek. Szedjek mar ossze magukat, aztan 
gondoljak vegig. Az a nagy baj, hogy egy onkormanyzat mtikbdesevel szorakoznak, es 
kcptelenck akar a Hivatalban rendet tartani, akar az Onkormanyzat tisztesseges mukodeset 
biztositani. Tenyleg ugy csinalnak, mintha az ovodaban lennenek, vagy valami homokozoban. 
Vissza lehet mindent rakni a Kepviseld-testuletbe, a Kepviselb-testulet mar nyilvanvaldan es 
mar viszonylag regota mukodeskeptelennek tunik amugy is. Ezt meg lehet tovabb fokozni, 
nagyon gratulalunk magunknak. Egyebkent mondom, lassan a teljes bsszeomlashoz fog 
yezetni az, amit itt muvelnek, plane, ha ilyen ad-hoc szabalymodositasokkal probalkoznak, 
meg a belso hatalmi jatekaikkal terhelik a mukodest, meg a mi hozzaallasunkat is-ezzel 
frusztraljak. Ebbbl nagy bajt fognak csinalni elobb vagy utobb, ez egyertelmuen az Onbk 
hatan fog csattanni, es magukra fog dolni eza haz nagyon gyorsan. ■

Veres Gabor
Koszonom szepen, Kepviseld ur. Nem tudom mi tortent, amig nem voltam itt, de biztos 
valami borzalmas lehetett. Szeretnek idezni Onoknek az Mbtv.-bdl. Motv. 59.§ (1) bekezdes: 
...4 bizottsdg feladatkbreben kezdemenyezi, elokesziti a kepviseld-testiilet donteseit, a 
kepviselo-lestulet dltal atruhazott hataskorben dontest hoz. A kepviseld-testulet a Szervezeti es 
Miikodesi Szabdlyzatdban hatdrozza meg azokat az eldterjeszteseket, amelyeket bizottsdg 
nyujt be, lovdbba amely eldterjesztesek a bizottsdg allasfoglaldsdval nyujthatok be a 
kepviseld-testuletnek A kepviseld-testulet dontesi jogot adhat a bizottsagnak, amelyet 
bdrmikor visszavonhat. " Az, hogy a bizottsdg a KT Szervezeti es Mukodesi Szabalyzataban 
meghatarozott modon eldterjeszteseket keszithet, amelyeket csak a bizottsag nyujthat be, nem 
korlatozza a kepviselbi jogositvanyokat az eldterjesztesek benyujtasaval kapcsolatban, viszont 
telepit a bizottsagnak arra lehetoseget, hogy az ilyen jellegu elokeszitesi folyamatok, illetve az 
ilyen jellegu eldterjesztesek kizardlag bizottsagi allasfoglalassal legyenek benyujthatok. Az en 
mddosito javaslatom erre vonatkozik, ez az dn jogalkoUsi szandekom. Vbros Tamas 
kdvetkczik, parancsoljon. \

Voros Tamas
Gutjahr Zsuzsannanak cimeznem. En probaltam elmondani, hogy nem dnmagaban van 
problema egyik vagy masik megoldassal, hanem a kettot egyszerre nem lehet. Nem lehet sok 
bizottsagot fenntartani sok penzert - most 250 millioba keriil pluszban ez a struktura es 
kozben meg kitiresiteni a mukodesuket Ez igy nem tuisagosan aranyos. Lehet sok bizottsagot 
csinalni sok hataskorrel, de hataskbrok nelkul! Hat, ne vicceljenek! Ez arrol szol, amit 
Kepviseld ur is mondott, az Onbk politikai kudarca igazabol ez az elbterjesztes, inert 
keptelenek megszervezni a bizottsagok mukodeset, egymastdl is felnek, ugyhogy inkabb a 
testuletre probaljak meg ratolni ezeket a dolgokat. Amivel mondom, nincsen semmi baj, csak 
akkor meg kell sziintetni a bizottsagokat. Vagy akkor azt kell csinalni, hogy normalis 
slrukturat letrehozni, es egy balanszot valamilyen formaban. De a kettot egyiitt, ezt hogy 
gondoltak? Raadasul ilyen ad-hoc modon, hogy most akkor ettbl elvesziink, bt szeretjtik majd, 
azt a bizottsagi elndkbt, adunk valamit. Ez milyen mukbdes, mi benne a rendszer? Nincsen 
bonne rendszer. Arrol szol, hogy Onbk 60 fele vannak szakadva, .ezt tudta mindenki, 
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amikor ’19-ben valtas volt. Bejott az, amit mondtunk, hogy Onok nem tudjak ezt kordaban 
tartani, azt’ most itt utalkoznak egymassal, meg egymast szivatjak, meg legyen minden a KT- 
n, mert ott a mexikoi felallasban majd mindenki sakkban tudja tartani a masikat. Ez annyira 
meltatlan.

Veres Gabor
Koszonom szepen, Kepviseld ur. Szarvas Koppany Bendeguznak adorn meg a szot, 
parancsoljon.

Szarvas Koppany Bendeguz
Hat teny, hogy egyebkent a Kepviseld-testiileten nem volt eddig problema - tudtommal - a 
hatarozatkepesseg, mert ott mar megszoktuk es alapnak vessziik, hogy a fideszes kepviselok 
nem jamak be dolgozni. A bizottsagokban lelkiismeretesebbek szoktak lenni, es hat bocs, erre 
epitettunk, itt nem divik a munkakerutes. Egyebkent meg lesz majd masik bizottsagi Giles, 
azert is iilesezik surubben a Bizottsag, mert rugalmasabb, mint a Kepviselo-testulet.

Veres Gabor
A bizottsagi Giles hatarozatkeptelenne valt, a Bizottsag uleset bezarom, koszonom.

A Bizottsag letszdma - dr. Juharos Robert, Vorbs Tamas es Sobs Gybrgy tdvozdsdval - 4 
fore vdltozott. A Bizottsag hatdrozatkeptelensege miatt nem szuletett dbntes a napirend L2., 
valamint TILL -HL9. pontjainak tdrgyaban. Az Elnbk -a Bizottsag Ugyrendje 171. pontja 

alapjdn - az ulest berekesztette.

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 
elnoke

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 
alelndke

A jegyzokbnyvet keszitette:
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Jegyzoi Kabinet Szervezesi gtOda O 4 

iigyintezdje

69-

A jegyzokonyv mellekletei:

- 1. sz. melleklet / Feljegyzes
- 2. sz. melleklet / szavazasi lista Mvoks-bdl

24



Budapest Fovaros Vin. kerulet
J6ZSEFVAROSIPOLGARMESTERI 

"Sff Hivatal
JEGYZOI KAB1NET 
SZERVEZESI IRODA
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 2021. november 17- 
i iilesenek teljes idotartama alatt dr. Juharos Robert kepviselo jelen volt es szavazott. Mivel 
tevedesbol nem a megfeleld szavazokesziileket hasznalta, az MVoks rendszer 16 ora 04 
percig nem rogzitette a jelenleteL illetve voksolasat.

Budapest, 2021. november 25.

Czira Eva Mandula 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

irodavezetd .

Deakne Lorincz Marta 
jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

; \ ugyintezo \

1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 
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2. sz. melleklet

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 17.15:41
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 321 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
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Dr. Erdelyi Katalin Igen
Gutjahr Zsuzsanna Igen
Sods Gyorgy Jgen ■' w

Szarvas Koppany Bendeguz Igen
Veres Gabor Jgen
Voros Tamas Igen ■ ■ -

Dr. Juharos Robert \ Tavol -

Miko Karoly Tavol : -

Satly Balazs Tavol



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 17.15:44
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 322 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Modositott 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
Ta vol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Erddlyi Katalin Igen
Gutjahr Zsuzsanna Igen
Soos Gyorgy
Szarvas Koppany Bendeguz 
Veres Gabor
Voros Tamas 
Dr. Juharos Rdbert 
Miko Karoly 
Satly Balazs

Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Tavol 
Tavol 
Tavol



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 17. 15:50 \ ; \
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 323 Elfogadva
Egyszeru :;

Targya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Somogyi Bela 
kapcsolatos dontesek meghozatalara

utca felujitasaval

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
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Erdelyi Katalin Igen ■ ; -
Gutjahr Zsuzsanna Igen
Soos Gybrgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen
Veres Gabor Igen
Vbrbs Tamas igen ■.?
Dr. Juharos Robert /. Tavol ■
Miko Karoly Tavol
Satly Balazs . ■ ': Tavol . :



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 17. 15;52
Ti'pusa; Nyilt
Hatarozat 324-339 Elfogadva
Egyszeru

Targya: IL Zart Oles kereteben tarqyalandd eldteriesztesek
11.1., (I.2., II.3., H.4., IL5., II.7., ILS. IL9. es 11.10. napirendi pontok

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. Erdelyi Katalin Igen -
Gutjahr Zsuzsanna Igen -
Soos Gyorgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Voros Tamas Igen -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Miko Karoly Tavol -
Satly Balazs Tavol -



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 17.16:26 ,
Tipusa: Nyilt . ‘
Hatarozat 356 Elfogadva
Egyszeru ■ /

Targya: Napirend I.3. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejM hatarideju testiileti 
hatarozatok 6s a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen ■ ■■■■- ■ 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 '■ 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Dr. Erdelyi Katalin Isen
Gutjahr Zsuzsanna Igen
Dr. Juharos Robert Igen
Soos Gyorgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen ■ -
Veres Gabor Igen
VorosTamas ' Igen
Miko Karoly Tavol
Satly Balazs / Tavol -




