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Satly Balazs
Tisztelettel kbszbntbk mindenkit, a megjelent bizottsagi tagokat, meghivott vendegeinket es 
valamennyi jelenlevdt. Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 2021. evi 8. rendes iileset megnyitom. Kerem, 
kapcsoljak be szavazokeszulekeiket a letszam megallapitasa erdekeben. Megallapitom, hogy 
jelen van 7 fb, hianyzik 2 fo. Elore bejelentette tavolmaradasat Kiss Csilla es Stettner Istvan 
bizottsagi tagok, a Bizottsag hatarozatkepes. A napirendi javaslattal kapcsolatban a kbvetkezb 
valtoztatasokrdl tajekoztatom a Bizottsagot. A II.7. szamu, .Javaslat a „Helyi klimastrategia 
kidolgozdsa, valamint a kllmatudatossdgot erosito szemleletformdlds Jdzsefvdrosban ” cimu. 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonositdszdmu projekttel kapcsolatos dontesek 
meghozatalara" cimu elbterjesztest az elbterjesztb visszavonta. A kepviselo-testuleti 
eldterjesztesek koziil a III.4. „ Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tdmogaldsdval 
kapcsolatos dontesek meghozatalara", illetve a III.6. „ Javaslat a Kdptalanfiiredi 
gyermektdbor fejlesztesevel kapcsolatos tulajdonosi dontesek meghozatalara" cimu 
eldterjesztesek nem erkeztek meg a bizottsagi tiles idejeig, ugyhogy ezek targyalasara nem 
fog sor keriilni. Az iment ismertetett modositasokkal egyiitt teszem fel a napirendet 
szavazasra. Bocsanat, megallitom a szavazast. Nemeth Dersnek iigyrendi kerdese van.

Nemeth Ders
Kerdesem, hogy az bsszes kbzbeszerzesi dbntes, fuggetlen attol, hogy eredmenyt hirdetiink, 
vagy kiirunk, most - ha jol lattam - zart targyalas ala van javasolva, ennek mi az oka. Regen 
mindent nyiltan targyaltunk. A kerdesem az, hogy mi az oka annak, hogy zart ulesen 
targyaljuk ezeket.

Satly Balazs
Az oka az, hogy a Kepviselo-testulet az elbzb ulesen elfogadta az uj beszerzesi illetve az uj 
kbzbeszerzesi szabalyokat, es a Beszerzesi Szabalyzat azt hatarozza meg, hogy a Bizottsag 
zart ulesen targyalja az elbterjeszteseket. Nemeth Ders tigyrendben, parancsoljon.

Nemeth Ders
Es van lehetbseg ezt nekiink felulimi, vagy ez most egy felsobb rendeletnek szamit?

Satly Balazs
Aljegyzo asszony segitseget kerem a kerdes megvalaszolasaban.

Dr. Vbrbs Szilvia
Ez egy belsb szabalyzat, amit be kell tartani. Ezen feliil nem tudom, hogy a Bizottsagnak 
milyen hataskbre lehetne megvaltoztatni egy Kepviselo-testulet altal elfogadott szabalyzatot. 
Tehat nem lehet felulimi.

Satly Balazs
Nem latok tovabbi kerdest a napirendhez, ezert kerem, inditsuk a szavazast a napirendrbl most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 7 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkiil a 
napirendi javaslatot elfogadta.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 98/2021. (XL15.) szamu hatarozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a napirendrol

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

'■ Napirend .

L Zart tiles kercteben targyalando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

1. Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett 
osszeferhetetlensegi eljarasban a kezdemenyezesben megjelblt, 
bsszeferhetetlensegre okot ado kbriilmenyek kivizsgalasara ZARTULES
Eloterjesztd: Sally Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

2. Onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meltatlansagi eljarasban 
a kezdemenyezesben megjelolt, meltatlansagra okot ado kbriilmeny kivizsgalasa 

ZARTULES 
Eloterjesztd: Sally Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elndke

3. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan
Orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese 5 reszben” targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZARTULES
Eloterjesztd: Borbas Gabriella-a Gazdalkoddsi Ugyosztdlyvezetoje

4. Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan informatikai 
eszkozok beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES 
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdlyvezetoje

5. Javaslat „Budapest Fovaros VIII. keruletenek teriileten uzemelb terfigyeld 
rendszer kameracserei, karbantartasi es hibajavitasi munkai” targyu 
kozbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES
Eloterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

6. Javaslat a nehai brokosenek a kbztemetes jogcimen
keletkezb tartozasarol valo lemondasrol ZART ULES
Eloterjesztd: Piko Andras -polgarmester

7. Javaslat a „Rendezvenyszervezesi szolgdltatdsok biztositdsa a VEKOP-6.2.1-15- 
2016-00013 azonositoszamu »Budapest-Jdzsefvdros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szocidlis Varosrehabilitdcios Program« vonatkozdsdban 2 reszben” targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eloterjesztd: Sdrkdny Csilla -a Rev8 Zrt. vezerigazgatdja

Kepviselo-testuleti eloterjesztesek

8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsooktatasi Onkormanyzati Osztbndijpalyazat 
elbiralasara ZARTULES
Eloterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester, Szili-Dardk Ildikd - alpolgdrmester



II. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. szam alatti ingatlanhoz 
kapcsolodo kesedelmi kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli engedely 
megszerzesenek hatarido hosszabbitasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - a Jozsejvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatdja

2. Javaslat a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg 
vegzese” targyu szerzodes modositasara
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

3. Javaslat a PowerPoor projekten beliil megvalosuld energiaszegenyseg 
mersekleset celzo iroda megnyitasara, es az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es 
Modszertani Kozponttal kotendo egyuttmukodesi megallapodas alairasaval 
kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

4. Javaslat „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak 
megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyu szerzodes 
megkotesere
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

5. Javaslat keretszerzodes modositasara mobilalkalmazas fenntartasi feladatok ellatasra 
Eldterjeszto: Udvarhelyi Eva Tessza - a Kozossegi Reszveleli Iroda vezetoje

6. Javaslat a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekttel kapcsolatos dontesekrol, lemondas a fel nem hasznalt 
tamogatasrol
Eldterjeszto: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatdja

III. Kepviselo-testiileti eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Eloterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek modositasarol 
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

2. Javaslat „Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazat kiirasara 
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

3. Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester

4. Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere 
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester

5. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozd 
iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjeszto: Piko Andras -polgdrmester
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L Za£tji]esJkeret£benJjH^

Satly Balazs
Az elso blokkban a zart ules kereteben targyalando eloterjesztesekrol dontiink. Innen van 
lehetoseg kiilon targyalasra kikemi az eldterjeszteseket. Tekintettel arra, hogy az 1. es a 2. 
napirendi pont mindsitett tobbseget igenyel, a 3. es a 7. pedig nev szerinti szavazast, ezert 
ezeket en onhatalmulag kikertem. Ezen tul kerdezem a tisztelt kepviselo tarsakat, hogy mit 
szeretnenek meg kikerni. Es egyben kemem a zart ulesen reszt venni nem jogosult 
vendegeinket, hogy biztositsak a zart ules felteteleit szamunkra. Az elso ket napirendi 
pontunkon szerintem nagyon keves resztvevore van sziiksegunk.

ZART ULES -

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek)

Napirend LL pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.2. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.3. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.4. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Napirend 1.5. pontja: Javaslat ^Budapest Fovaros VIII. keriiletenek teriileten uzemeld 
terfigyelo rendszer kameracserei, karbantartasi es hibajavitasi munkai” targyii 
kbzbeszerzesi eljaras meginditasara ZART ULES
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

A napirend targyalasa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 99/2021. (XI. 15.) sz.

KPB hatdrozatot a zart ulesrbl keszult jegyzbkdnyv tartalmazza.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a nehai brokosenek a
koztemetes jogcimen keletkezo tartozasarol vald lemondasrol ZART ULES
Eldterjeszto: Piko Andras — polgarmester

A napirend targyalasa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 100/2021. (XI. 15.) sz.

KPB hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.7. pontja: kiilon targyalasra kikertek
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Kepviseld-testiileti eloterjesztesek

Napirend 1.8. pontia: Javaslat a Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati
Osztdndfjpalyazat elbiralasara ZART ULES
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester, Szili-Darok Ildiko ~ alpolgarmester

A napirend targyalasa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 101/2021. (XI.15.) sz. 

KPB hatarozatot a zdrt ulesrol kesztilt jegyzokonyv tartalmazza.

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend I.L pontia: Javaslat onkormanyzati kepviseldvel szemben kezdemenyezett 
osszeferhetetlensegi eljarasban a kezdemenyezesben megjelblt, osszeferhetetlensegre 
okot ado koriilmenyek kivizsgalasara ZART ULES
Eldterjesztd: Satly Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsdg elndke

A napirend targyalasa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 102/2021. (XI.15.) sz. 

KPB hatarozatot a zdrt ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.2. pontia: Onkormanyzati kepviseldvel szemben kezdemenyezett 
meltatlansagi eljarasban a kezdemenyezesben megjelolt, meltatlansagra okot add 
koriilmeny kivizsgalasa ZART ULES
Eldterjesztd: Satly Balazs - a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsdg elndke

A napirend targyalasa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 103/2021. (XI.15.) sz. 

KPB hatarozatot a zdrt ulesrol kesztilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.3. pontia: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan
Orvostechnoldgiai eszkozok beszerzese 5 reszben” targyu kozbeszerzesi eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

A napirend targyalasa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 104/2021. (XI.15.) sz.

KPB hatarozatot a zdrt ulesrol kesztilt jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat az „Egeszseges Budapestert Programhoz kapcsolodoan 
informatikai eszkozok beszerzese” targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasara

ZART ULES
Eldlerjeszid: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tdrtent az Mdtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 105/2021. (XI.15.) sz.

KPB hatarozatot a zart ulesrol keszillt jegyzb'konyv tartalmazza.

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a „Rendezvenyszervezesi szolgaltatdsok biztositdsa a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonositdszdmu »Budapest-Jdzsefvdros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szocidlis Vdrosrehabilitdcids Program« vonatkozasaban 2 reszben” targyu 
kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eldlerjeszid: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatoja

Az eloterjesztest az eloterjeszto visszavonta.

NYILT ULES :

II. Atruhazott hataskbrben meghozhato dontesek

Tematikai blokk szavazasa

Satly Balazs
Nyilt tiles kovetkezik innentol kezdve. Az atruhazott hataskorben meghozhato dontesekkel 
folytatjuk. Ez a II. szamu blokk. Lehetosege van a tisztelt bizottsagi tagoknak a blokkbol 
kikemi. Meg egyszer felhivom a figyelmet, hogy a 7. szamut visszavonta az eloterjeszto, 
ugyhogy azt ne kerjiik ki. En az l-est szeretnem mindenkeppen, es a 3-ast. Alpolgarmester ur 
keresere a 6-ost is kikertem. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
A II.4-est kerem.

Satly Balazs
Az 1-es, a 3-as, On altal a 4-es, es Alpolgarmester ur altal a 6-os keriilt kikeresre. fgy maradt 
a 2-es es az 5-ds. A 2-es es 5-ds pontokrol szavazunk egyben. Kerem, inditsuk a szavazast.
Megallapitom, hogy a Bizottsag 7 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
blokkban marado eldterjeszteseket elfogadta.

Napirend ILL pontja: kiilbn targyalasra kikertek



Napirend IL2. pontja: Javaslat a „VaIlalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios 
tevekenyseg vegzese” targyu szerzodes modositasara
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - a Gazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 106/2021. (XI.15.) szamu hatarozata

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tdrtent a szavazds)

a „Vallalkozasi szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” 
targyu szerzodes modositasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. Papai Aron Gergely egyeni vallalkozoval (adoszama: 66259105-1-42) a ..Vallalkozasi 
szerzodes kereteben kommunikacios tevekenyseg vegzese” targyban 2021. julius 7-en 
megkotott szerzodes 3.2. pontjat az alabbiak szerint modositja:
„3.2. Megrendelo eldleget nem fizet, megrendelo a reszszdtnldzds lehetoseget biztositja a 
szerzodes 1. szamu mellekleteben reszletezett feladatok igazolt szakmai teljesiteset 
kovetoen.'’',

2. felhatalmazza a polgarmestert a szerzodes modositasara a hatarozat 1. pontja szerint.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 3. pont eseteben 2021. november 30.

Napirend II.3. pontja: kiiion targyalasra kikertek

Napirend IL4. pontja: kiiion targyalasra kikertek

Napirend 11.5. pontja: Javaslat keretszerzodes modositasara mobilalkalmazas 
fenntartasi feladatok ellatasra
Eldterjesztd: Udvarhelyi Eva Tessza - a Kozossegi Reszveteli Iroda vezetoje

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 107/2021. (XI.15.) szamu hatarozata

(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
(Tematikai blokkban tdrtent a szavazds)

a „Mobilalkalmazas fenntartasi feladatok ellatasra” targyu keretszerzodes 
modositasarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) modositja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat es az Interticket Kft. 2021. aprilis 13-an 
kotott keretszerzodeset mobilalkalmazas fenntartasi feladatainak ellatasarol, amelynek 
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kbvetkezteben az applikacioba beepitesre kerul a „Mobil parkolas/kbzlekedesi 
jegyek'autbpalya matrica vasarlas” funkcib

2 .) felkeri a polgarmestert az. eloterjesztes mellekletekent csatolt vallalkozasi szerzodes 
alairasara. /

Felelbs: polgarmester
Hatarido: 2021. november 30.

A kiilbn targyalt napirendi pontok

Napirend 11.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. szam 
alatti ingatlanhoz kapcsolodb kesedelmi kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli 
engedely megszerzesenek hatarido hosszabbitasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - a Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Satly Balazs
Kovetkezik a II. 1-es javaslat. Az eloterjeszto Novaczki Eleonora, akit kepviselbje kepvisel. A 
napirend vitajat megnyitom. Veres Gabomak adorn meg a szot elsbkent.

Veres Gabor
Az a kerdes merul fel bennem, hogy ennel a kbtberelengedesnel a hivatkozas az, hogy az 
Onkormanyzat hibat kovetett el, hogy kesbbb adta at a teruletet, vagy valami ilyesmi a 
tortenet. Mi az, ami annyira erdsen indokolja, hogy ezt a kotbert engedjiik el, amikor ez egy - 
tudomasom szerint - lehivhatb, teljesen jogosan jaro 17 millio forint?

Satly Balazs
Dr. Gorcsos Monikanak adorn meg a szot.

Dr. Gorcsos Monika
Itt egy csereszerzodes jott letre, es az Onkormanyzat kbzbtt meg 2018-ban.

ertekesitette tovabb ezt az ingatlant, es ahhoz az adasveteli szerzodeshez - azt 
allitja az ugyvedje, hogy - keson jarult hozza az Onkormanyzat, negy honap kesedelemmel. 
Itt most nincsen bankgarancia, mert tovabbertekesitette, hanem meg a csereszerzodes alapjan 

ingatlanara van kozjegyzbi szerzodes, ahol jelzalogjog lett bejegyezve egy 
videki ingatlanra, es az biztositja ezt a 15 millio forintot. Tehat a betonEPAG-tol nincsen 
most bankgarancia erre az ingatlanra.

Satly Balazs
Az en kerdesem is hasonld. Alappal allitja-e azt az iigyfel kepviselbje, hogy az Onkormanyzat 
kesedelmes dbnteshozatala miatt nem volt lehetbsege elveznie a hasznat a tulajdonanak? 
Valoban az Onkormanyzat erdekeben all-e az, hogy ezt a dbntest meghozzuk?

Dr. Gorcsos Monika
A szerzodes 2019-ben kbttetett, az Onkormanyzat pedig negy honap mulva, 2020 
marciusaban jarult hozza ehhez az adasveteli szerzodeshez. Ekkor volt a koronavirus, es 
veszelyhelyzeti dbntes volt, Polgarmester ur dbntbtt roja. Ugyhogy ala van tamasztva, 
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bizonyitott, hogy negy honap mulva jarult csak hozza az Onkormanyzat a szerzodeshez.

Satly Balazs
Veres Gabomak adorn meg a szot.

Veres Gabor
llyen mar maskor is elofordult, de gondolom, ez nem a negy honapra jaro kotber, amit mi 
ervenyesiteni szeretnenk, hanem egy masik szempontbol jogos kotber. Tehat nem az tortent, 
hogy negy honap alatt az ugyfelnek keletkezett 17 millio forintnyi kotberfizetesi 
kotelezettsege az Onkormanyzattal szemben, ugyhogy az Onkormanyzat ezt kivanja rajta 
behajtani, mikozben az Onkormanyzat volt az, aki nem biztositotta szamara az ingatlan 
birtokbavetelenek lehetoseget. Ugye nem errol van szo? Hanem arrol van szo, hogy ez a 17 
millio forint kotber egy masik...? Vagy negy honap alatt keletkezett?

Dr. Gorcsos Monika
(a mondat eleje nem hallhcito) ...a 60 napra a 15 millio Ft es a 30.000 Ft/nap/kotber 
kiszamolva bsszesen 17.400.000 Ft.

Veres Gabor
Most egy kicsit leakadtam, bocsanat.

Satly Balazs
Kerem szepen, hogy szemleletesen probalja megvilagitani kepviselotarsaim szamara a 
helyzetet meg egyszer.

Veres Gabor
A hozzaszolas nem hallhatd.

Dr. Gorcsos Monika
Erre nines az Onkormanyzatnak hatarideje, hogy mennyi idd alatt jarul hozza, tehat ez nines 
semmilyen jogszabalyban leirva.

Satly Balazs
Kepviseld ur, arra szeretnem megkemi, hogy a mikrofonjat kapcsolja be, amikor hozzaszol, 
inert az az eljovendo generaciok szamara fontos. Nemeth Ders jelentkezik hozzaszolasra.

Nemeth Ders
Csatlakoznek. Egyreszt 7.a) pont nines a csereszerzodesben, csak 7.1. meg 7.1.1., es a 7.1.1- 
ben az van leirva, hogy csak akkor lehet kotbert kiszabni, hogyha a vallalkozonak felrohato 
okbdl van a kesedelem. Tehat hogyha ez ugy lenne, hogyha az Onkormanyzatnak lenne 
felrohato, akkor mar ki se lehetett volna szabni. Azert nem ertem, hogy akkor most kinek 
felrohato ez a kesedelem, hogyha mar akkor ki se lehetett volna szabni. Ezt, gondolom, 
vizsgaltak akkor, amikor megirtak az eredeti kotberigeny bejelenteset? Es hogyha igen, akkor 
miert nem ugyanarra jutottak, mint most az iigyved altal vitatott allaspont?

Dr. Gorcsos Monika
Ez nem volt vizsgalva, hogy mennyi idd mulva jarult hozza az Onkormanyzat. Mi csak a 
szerzddes alapjan neztiik, kikuldtuk a kotberkovetelest, es erre reagalva az ugyvedno irta le, 
hogy az Onkormanyzat csak negy honap mulva jarult hozza az adasveteli szerzodeshez, amit 

es a betonEPAG Kft. kotott.
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Satly Balazs
Aljegyzd asszonynak adorn meg a szot, hogy a polgari jogi vegzettseggel nem rendelkezd 
Veres Gabor es Satly Balazs bizottsagi tagok felkeszultebbek legyenek.

Dr. Vorbs Szilvia
Ezt a jogi fejtegetest en Novaczki Eleondraval korabban lefolytattam, es nekem az a 
tapasztalatom, hogy ezt a passzust rosszul alkalmazza JGK, hiszen itt a 7.1.1. pontban, amit 
idezett Nemeth Ders, azt mondja, hogy ha valamely kotelezettseg neki felrohato okbol nem 
kovetkezik be. Az, hogy az Onkormanyzat negy honapig nem hoz dontest, az nem az 
iigyfelnek felrohato; az az Onkormanyzatnak felrohato, es ebben az esetben szerintem kotber 
nem szabhato ki az ugyfelnek.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Veres Gabor jelentkezett hozzaszolasra.

Veres Gabor
Most vesztem el vegleg ebben az oceanban. Mi kiszabtunk egy kotbert, amit nem jogosan 
szabtunk ki egyeldre, azt mondja Aljegyzd asszony. Ertem. Viszont akkor ennek az 
eldterjesztesnek mi ertelme van? Egy megkeresesre mondjuk azt, hogy az a hatarozati 
javaslatunk, hogy „kesedelmi kotber elengedesere es a hasznalatbaveteli engedely 
megszerzesenek hataridd hosszabbitasara”. Tehat ha nincsen kotber, akkor nem tudjuk 
elengedni. Ha szabalytalanul van kiszabva valami, akkor az jogszerutlen, ergo semmis, nem? 
A semmisseget pedig nem lehet megszuntetni egy hatarozattal.

Satly Balazs
Aljegyzd asszony fog valaszolni. Egy-ket gondolatot hozzatennek, hogy mi az 
eldterjesztesnek az ertelme, mert azert van. Es tiszteljuk meg ezzel a kollegakat. Egyreszt 
ettdl a kiszabott kotbertol eltekint az Onkormanyzat. Masreszt viszont egy fontos biztositekot 
beepit a szerzodeses jogviszonyba, merthogy a hataridot ugyan kitoljuk, de melle 
megkoveteljuk az uj partnertol a bankgaranciat, ami jelen pillanatban nem all rendelkezesre, 
tehat adott esetben a kotber-kiszabasa eredmenyteleniil is tud zarulni. Aljegyzd asszony 
kovetkezik.

Dr. Vbros Szilvia
A kerdesem a JGK-hoz az lenne, hogy nem vizsgaltak akkor ezt a neki felrdhatdsagot, hanem 
automatikusan alkalmazvaa 7.1.l-et, ezt kiszabtak?

\ Satly Balazs
Veres Gabor kovetkezik.

Veres Gabor
Remelem, utoljara. Az ilyen jellegu kerdeseknel, en ugy tudom, hogy a JGK-nak is van jogi 
irodaja, ott is vannak jogaszok, akik ertelmeznek mindenfele kerdeseket. Szerintem erdemes 
lenne bevezetni, hogy az ilyen jellegu kerdeseknel a JGK belso vagy megbizasos 
jogviszonyban allo jogaszanak a velemenye legyen az eloterjeszteshez mellekelve. Akkor 
latnank egysegesebben azt, hogy mi az az allaspont, amit nekiink el kene foglalni. Es akkor 
ket jogi velemeny kozul mondjuk, tudnank valasztani. Az egyik peldaul az, amit az ugyfel 
ugyvedje ir, ami biztos, hogy nagyon megalapozott. De miutan tenyleg kozottunk ezen az 
oldalon viszonylag keves jogasz ul, ott viszont sok, de ok kevesebbet beszelnek enol a 
temarol, nem artana, hogyha tudnank egy picit tobbet a jogi hatterrol. En most nem tudom, 
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mit dontsunk errol.

Satly Balazs
En egyetertek kepviselotarsam felvetesevel, es azt szeretnem kemi a JGK-tol, hogy egy hazon 
belli! eloallitott jogi velemenyt prdbaljunk meg szerezni, es csatoljuk.be az eloterjeszteshez, 
es akkor ket het mulva errol is tudunk donteni. Es kemem az eloterjesztot, hogy vonja vissza 
az eloterjeszteset. Koszonom szepen.

Az eloterjesztest az eldterjeszto visszavonta.

Napirend II.3. pontja: Javaslat a PowerPoor projekten beliil megvalosuld 
energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda megnyitasara, es az Energiaklub 
Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal kotendo egyuttmukodesi megallapodas 
alairasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Dr. Eross Gabor - alpolgarmester

Satly Balazs
Kovetkezik a 3. szamu javaslat. Ezt en kertem ki. Nekem az a kerdesem - az eldterjesztes 
hivatkozza a korabbi kepviseld-testuleti dontest, hogy odaadtuk ezt az irodat erre a 
meglehetosen nemes celra lehet, hogy en zavarodottan bele, de mint hogyha egy masik jogi 
szemellyel kotottuk volna meg ezt a szerzodest, mint akivel most szerzodest kotunk ennek a 
helyisegnek a hasznalatara. Ezt a ketsegemet, legyenek szivesek, oszlassak el.

Borbas Gabriella
Egyuttmukodesi megallapodast kotott az Onkormanyzat augusztus 10-en az Energiaklubbal 
es a MEHI-vel mint konzorciummal, tehat ez egy haromoldalu egyuttmukodesi megallapodas 
a RenoNUb iroda megvalositasara. A Gutenberg ter 2.-t, ahol az iroda keriil kialakitasra es 
hamarosan megnyilik, azt viszont valdban csak a MEHI berli, tehat ott ketoldalu a jogviszony, 
az Onkormanyzat es a MEHI kozott jott letre a berleti szerzodes. Szdval eloszlatni is tudom, 
meg nem is a ketseget. Tehat a projektet, a RenoHUb irodat a MEHI es az Energiaklub 
kozosen mukodteti, viszont a berleti szerzodest nem mind a ketten irtak ala, hanem csak a 
MEHI.

Satly Balazs
Koszonom szepen. Ez szamomra nem volt megnyugtato, de amig ezen gondolkozom, Dr. 
Eross Gabor alpolgarmester umak adorn meg a szot.

Dr. Eross Gabor
Nem tudom, mi megnyugtatobbat tudok mondani, mert tulajdonkepp ugyanezt ismetelnem el 
mas szavakkal. Alapvetoen egy egyuttmukodesi megallapodas alapjan dolgozunk egyutt az 
Energiaklubbal es a MEHI-vel is. Raadasul ezt mar tobbszor megerositettuk, ennek mar 
szepen elotortenete van. Es mindket projekt, a RenoHUb projekt is, es a PowerPoor projekt is 
eurdpai unids projekt, amit ok idehoztak a keruletunkbe, es berelnek piaci alapon egy irodat a 
Gutenberg teren. Most az eldterjesztes targya az az, hogy ez az iroda, amit mar amugy is 
berelnek, igaz papiron, tehat pro forma egyikojiik berli, de egyebkent nekiink az 
egyuttmukodesi megallapodasunk mindket partnerre kiterjed, tehat, hogy ebben az irodaban a 
masik projekt tevekenysege is folyhasson az ido egy bizonyos reszeben. Vegiil is ennyi. 
Anyagi kdtelezettseget ez rank nem rd. Arrol van szo, hogy az energiaszegenysegben elo 
jdzsefvarosi es nem jdzsefvarosi haztartasok szamara is tudjanak specifikus tanacsokat adni.
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Tehat ne pusztan epuletfelujitasi, otthonfelujitasi tanacsokat - mert az is hasznos, az a 
RenoHUb resze es a PowerPoor, tehat az energiaszegenysegben elok programja is, hogyha 
idekbltbzne a Gutenberg terre, akkor ez szerencses lenne. Nyilvan ez nem egy jogi valasz volt, 
hanem egy tartalmi. Ennyit tudok en errol mondani.

Satly Balazs
Kbszbnbm szepen, Alpolgarmester ur. Szeretnem arrol biztositani, hogy mindket 
kezdemenyezes celjat en 100 szazalekban tamogatom, es rendkiviil fontosnak tartom. Egy 
dolgot nem szeretnenk, hogy valamit elrontsunk menet kozben, mert szamomra picit fura az, 
hogy van egy berleti szerzodesunk A szereplovel, majd kotiink egy szerzodes B szereplovel, 
hogy A szereplo altal berelt ingatlanban valamit tegyen. Mert hogyha ilyen lehetne, akkor 
kothetnenk berleti szerzodest a Magyar Szocialista Parttai is, hogy a Mi Hazank irodaban ott 
rendezvenyeket tartson, es akkor az szerintem egy szep konstrukcio lenne, mar igy a problema 
megoldasa erdekeben. En tenyleg azt szeretnem Onbktol kerdezni, hogy jogszeru-e az, amire 
itt most keszuliink. A masikat pedig - tenyleg nagyon halkan hogy ezt miert nem a 
Tulajdonosi Bizottsagon beszeljiik meg, a helyiseg hasznositasat? Megadom a szot 
valaszadasra.

Borbas Gabriella
Kiegeszitest szeretnek tenni. Azt a kerdest veti fel, hogy a Gutenberg ter 2.-t miert nem a 
MEHI es az Energiaklub kozosen berli. En ezt a kerdest is ki hallom itt. Igazabol erre aza 
valasz, hogy ez az egesz projekt egy kbzvetlen briisszeli fmanszirozasu unios projektbol 
fmanszirozodik - most jo csunyan fogalmaztam tehat az egesz projektet egy kbzvetlen 
briisszeli palyazat kereteben nyerte el ez a ket szervezet. A konzorciumon belul a 
kbltsegvetesiik ugy van megallapitva, hogy a berleti dijakat az egyik szervezet 
kbltsegvetesebe tettek be, tehat a MEHI kbltsegvetesebe, es nem az Energiaklub 
kbltsegvetesebe. Innen kezdve a Gutenberg ter 2.-t, bar 6k kozosen valositjak meg ezt a 
projektet, a MEHI berli az Onkormanyzattol, mig - ahogy mondtam - az egeszre az 
egyiittmukbdesi megallapodast pedig mind a ket szervezettel kozosen kbtbttuk. Ezt a masik 
projektet, ami temajaban nagyon hasonlit, az energiaszegenyseg mersekleset celzo projektet 
pedig pont nem a MEHI, hanem az Energiaklub valositja meg ugyanebben az irodaban, eleg 
keves idoben, heti egy braban.

Dr. Juharos Robert tdvozdsdval a letszam 6fore vdltozott.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Ez egy eves idotartam. Nekem csak az a kerdesem, hogy egy kicsit konkretabb vallalasokrol 
az Energiaklubtol, tehat hogy itt hany jozsefvarosit vonnak be, mennyi epuletre terjed ki a 
projekt stb., ilyenekrbl nem volt szo? Vagy van oka annak, hogy ezek a vallalasokat tettek?

Dr. Lennert Zsofia
En vagyok az elokeszitoje az eloterjesztesnek. Ez most a PowerPoor projektre vonatkozott, ez 
a kerdes? ?
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Nemeth Ders
Igen.

Dr. Lennert Zsofia
Tehat nem a RenoHUb projektre, akik berlik ezt az irodat? Ilyen elozetes vallalasokat meg 
nem tett a projekt, hogy koriilbelul hany haztartast probalnak elemi, igy erre nem tudok most 
valaszolni, mert nem tettek ilyet, nyilvan minel tobbet. Egy beszamolot fogunk tudni kesziteni 
a projekt megvalosulasarol, ha szukseg van ra, akar mar kozben is, tehat nem egy ev mulva, 
de nem volt elozetesen ilyen vallalas, hogy hany haztartast emek el.

Satly Balazs
En elengedtem, nines tbbb kerdesem. ... (hozzdszolds - nem hallhato)... Igen. Megvalaszolom, 
mert rajottem. Azert, mert a szerzodeskotes miatt van nalunk hataskdr, es ez nem kozvetleniil 
a helyiseg hasznositasarol szol, mert azt mar egyszer hasznositottuk, majd most elnehezitjuk 
szegeny berlonek az eletet, de mivel baratok, ezert ebbol feltetelezziik, hogy nem lesz 
problema. Ugyhogy e tekintetben en megnyugodtam, de szeretnem kemi, hogy picit jobban 
tisztazzuk ki ezeket a jovoben. Nemeth Ders kovetkezik.

Nemeth Ders
Szerintem is nagyon jo ez a projekt, egyetertek Elnok urral messzemendkig. Szerintem 
nagyon jo, hogy itt van a keriiletben, ugyhogy ez dicseretes. Egy ilyen kbztes beszamolot 
majd tavasz vegen nagyon szivesen latnek en, hogyha masok is, hogy hany jozsefvarosit 
kerestek meg, milyen eredmenyekkel jar ez a feleves tevekenyseg, ha ugyis egy ev lesz, az 
elejen lassuk.

Satly Balazs
Nem latok tovabbi hozzaszolasra jelentkezot, ugyhogy a napirend vitajat lezartam. Szavazasra 
bocsatom a hatarozati javaslatot. En tamogatni fogom.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 4 igen szavazattal, 2 tartozkodas mellett elfogadta a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 108/2021. (XI.15.) szamii hatarozata 

(4 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

a PowerPoor projekten beliil megvaldsulo energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda 
megnyitasara vonatkozo, es az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani 

Kozponttal kotendo egyiittmiikddesi megallapodassal kapcsolatos dontes 
meghozatalarol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1. hozzajarul ahhoz, hogy Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
az eloterjesztes 1. melleklete szerinti tartalommal egyuttmukodesi megallapodast 
kosson az Energiaklub Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal a PowerPoor 
projekten beliil megvalosulo energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda megnyitasara 
vonatkozoan;
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2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 1. sz. melleklete szerinti egyuttmukodesi 
megallapodas alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1) pont tekinteteben 2021. november 15.,

a 2) pont tekinteteben 2021. november 30.

Napirend IL4, pontja: Javaslat „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti 
szakaszanak megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyii szerzodes 
megkotesere
Eldlerjeszto: Borbas Gabriella - a Gazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

Satly Balazs
Kovetkezik a 4. szamu napirendi pont. Ha jol emlekszem, Nemeth Ders kerte ki, parancsoljon.

Nemeth Ders
Ket kerdesem van. Az egyik, hogy itt mi varhato majd a Szeszgyar utcaban, hogy lesz ez 
megnyitva? A masik - errol mar sokat beszeltunk, de nekem meg mindig nem tiszta hogy 
most a JGK-t bizzuk meg, ha jol ertem, versenyeztetes nelkiil. Ez mar kitisztazodott-e, hogy 
itt milyen koltsegkeret yagy milyen osszeghatarig lehet ezt megtenni, vagy mi ennek a 
hattere? Hogy teljesen biztosak lehessiink. Ez a 3 millio Ft + afa mi alapjan? Van-e vizsgalva? 
Mastdl lett-e bekerve ajanlat, vagy ezt ok mondtak?

Satly Balazs
Ugyosztalyvezetb asszony valaszol a kerdesre.

Borbas Gabriella
Ez egy in-house beszerzes. A Beszerzesi Szabalyzat IV. fejezet (1) bekezdes c) pontja szerint 
in-house beszerzesi eljarasokat vagy beszerzest bonyolithatunk le, azaz sajat cegtol is 
megrendelhetunk feladatot, akkor, hogyha nincsen benne a kozszolgaltatasi szerzodeseben. Ez 
nines benne a kozszolgaltatasi szerzodeseben, es ugy iteltuk meg, hogy sokkal gyorsabb, 
sokkal egyszerubb a sajat ceggel csinaltatni, mint kulon megrendelni ezt a piacrol, mivel a 
munkak egy kisebb reszet belso eroforrasbdl fogjak megoldani, es egy masik reszet meg 
alvallalkozdval. A 3 millio Ft + afat a JGK adta, hogy ennyibe fog kerulni, ez az osszesen a)- 
tol a h) pontig - ami az elso oldalon van - terjedd munkaszakasz. A Szeszgyar utca vagy 
Szeszgyar koz megnyitasa zdld setannya a Visi es Koris utca kozotti szakaszokon, ez most 
jelenleg egy ilyen 30 millio forintos bsszeggel szerepel a kdltsegvetesben. Ez ennek a 
projektnek korulbeliil a nulladik lepese, tehat 3 millio Ft + afa, aminek a fo pontja, az a 
falbontas. Ott van egy lezaro teglafal, egy 11 meter hosszu maradvany teglafal elbontasa, ami 
a Koris utcat zarja le. Ezt kellene elbontani, nyilvan elszallitani a tormeleket, itt van ez a kerti 
murvaterites harom centimeter vastagsagban, leegyszerusitve tereprendezni, es utana nyilik 
meg a lehetosege a Szeszgyar utcaban barmit is csinalni. Ez most enol szol, es ezt a JGK 
borzasztoan gyorsan, igazabol egy honapos hataridovel vallalta. A biztonsag kedveert, azt 
hiszem, 90 napot irtunk a szerzbdesbe, de ez most igy nagyon gyorsan lezajlik. Es utana lehet 
egyaltalan a Szeszgyar utcaval barmit is kezdeni. Errol szol ez az in-house beszerzes, hogy 
egyszeruen ez tunt a leggyorsabb es tulajdonkeppen leghatekonyabb megoldasnak.

Satly Balazs
Koszonom szepen a valaszt, Ogyosztalyvezetd asszony. Nekem vannak meg kerdeseim es 
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eleg komoly aggalyaim is, hogy ezt megtehetjuk-e egyaltalan. Mert hogyha a kbzszolgaltatdi 
szerzbdesnek nem resze, akkor szerintem ezt versenyeztetnunk kell. Tehat nem mutathatunk 
ra a JGK-ra, hogy de mi veliik szeretnenk csinalni es ennyiert. Korabbiakban volt erre pelda, 
ott azt megugrottuk legalabb, hogy kertunk a piacrol ajanlatokat, amivel a JGK altal 
megvalositott arat probaltuk igazolni, de hogyha most meg az is elhangzott, hogy a JGK itt 
alvallalkozot von be, akkor igazabol ez mar nem is in-house valdsul meg, es ott minthogyha 
kikerulnenk a versenyt azzal, hogy a JGK bevon valakit ennek a feladatnak az elvegzesebe. 
Ugyhogy en azt szeretnem kerni, hogy afelbl, hogy ez jogszeru, legyen szives nyugtassa meg 
a tisztelt Bizottsagot, mert nekem eleg komoly ketelyeim vannak ezzel kapcsolatban.

Borbas Gabriella
A Beszerzesi Szabalyzatban a „Palyaztatas nelkuli beszerzesek” reszben - ez a IV. fejezet 
ott szerepel ez, amire itt hivatkozok, az (1) bekezdes c) pont, ezen belul. Ez azt jelenti, hogy 
amit a Kbt. kbzbeszerzesek hatalya alol kivesz, ugyanazokat a tipusu tevekenysegeket vettiik 
ki a nyilt palyaztatasos beszerzesek hatalya alol. A Kbt. az in-house beszerzest kiveszi a 
kozbeszerzes hatalya alol, ugyanigy kivettuk az in-house beszerzest a nyilt palyazatos 
beszerzesi eljarasok hatalya alol. Tehat en abban biztos vagyok - most itt Jogi Irodat mar nem 
latok -, hogy szabalyosnak szabalyos, amit csinalunk. A masik kerdes pedig, hogy miert 
kotiink mi in-house szerzbdest az Onkormanyzat 100%-os tulajdonaban allo ceggel, tehat a 
JGK-val akkor, hogyha 6 ugyis alvallalkozot von be. Az esetek legnagyobb reszeben 
alvallalkozot fog bevonni. Alvallalkozot von be peldaul a mikroMobilitasi pontok kialakitasa 
eseten is, amit ugye szinten belekotottiink, hiszen nincsenek kerekpartamaszai, most meg 
nincsen - nem is tudom - sitt-elszallito vallalkozasa. Szdval mindig is be fog vonni 
valamennyi alvallalkozot az olyan tevekenysegekre, amire nincsen belsb kapacitasa, es ezek 
ilyenek.

Satly Balazs
Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Az iment targyaltuk a JKN-es eloterjesztest. Ott megis kozbeszerzes volt. Azt is lehetett volna 
in-house beszerezni? Csak mivel EU-s penzbbl volt, azert nem lehetett? Van itt bsszeghatar az 
in-house-os beszerzesnel? Hogyha ez nem 3 millid lenne, hanem 33, akkor is ugyanigy 
lehetne eljami? Ez az egyik kerdesem. A masik, hogy nem lehet ilyenkor ugy eljami, hogy 
megbizzuk a JGK-t mint 100%-os tulajdonban levo ceget, hogy vegezze el a munkat, es utana 
egy kbltsegelszamolast adjon nekiink, ami alapjan elszamolunk? Mert most itt 3 milliot 
adjunk nekik bemondasra. Ha kesobb egy teteles kbltsegelszamolast adnak, akkor tudjuk, 
hogy mit fizettunk ki. Van-e ilyen lehetbseg? Hogyha van, akkor vizsgaltak-e, es miert igy 
jartak el? A harmadik kerdesem, hogy ott van egy buszmegallo, amit meg a Kutya Part epitett. 
Az is elbontasra kerul?

Satly Balazs
Parancsoljon.

Borbas Gabriella
Sok kerdesre sajnos nem tudom a valaszt, peldaul, hogy hoi a buszmegallo. A kbzbeszerzesi 
ertekhatarra: ha kbzbeszerzesi ertekhatar folbtt lennenk, akkor kellene kozbeszerzes, de itt 3 
millio forintrol van szo, es ezert itt nem kell. Mi volt a harmadik kerdes?
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Nemeth Ders
Utolagos koltsegelszamolas... (a mondat vege nem hallhato)

Borbas Gabriella
Hogyha 6 a munka egy reszet sajat erdforrasbdl csinalja, akkor arrol kerhetek 
koltsegelszamolast, a munka masik reszet pedig alvallalkozdval, akkor az alvallalkozo 
szamlajat mutatja be nekem. Igen, akkor fgy mukodik. ...(kozbeszolds - nem hallhato)... 
Finanszirozza meg a sajat penzebol eldre? Bocsanat nem eldre adjuk. O megcsinalja a 
munkat........(kozbeszolds - nem hallhato)... Milyen szerzodest kossek, hogyha eldre nem 
hatarozok meg osszeget? Ez egy utofinanszirozasos dolog. Nem tudok vele leszerzodni, nem 
tudom neki a feladatot odaadni, hogyha nem rendelek hozza semmilyen koltsegkeretet.

Satly Balazs
Az a kerdesem, hogy a JGK fog beszerzesi eljarast lebonyolitani a sajat szabalyzata alapjan? 
Igen. Koszonom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Kotunk olyan szerzodest, ami nem fix aras, peldaul oradijas szerzodesek. Tehat lehet egy 
maximum keretet meghatarozni, es utana a kbltseget. Csak most be van mondva ez a 3 millio, 
fogalmunk sines, nines semmi megalapozottsaga. Elhiszem nekik, hogy ennyi, csak hogyha 
azt mondjuk, hogy maximum ennyi, de kulonben a koltsegelszamolas alapjan szamolunk el, 
az... Kerem, mutassa meg, hogy ezzel mi lenne a problema. Miert jamank rosszabbul mint 
Onkormanyzat?

Borbas Gabriella
Egyszeruen nem ertem azt, hogy falbontasra hogyan kossek vele ugy szerzodest, hogy 
dradijasan szamol el.

...(kozbeszolds-nem hallhato)...

Satly Balazs
En magam levezetem meg egyszer a Bizottsag reszere a donteshozatalunk kereteit. Ez egy 
kbzbeszerzesi ertekhatar alatti beszerzes, tehat a sajat Beszerzesi Szabalyzatunk vonatkozik ra, 
ami egyebkent ugy szdl, hogy amennyiben a sajat cegunktol szerezziik be, akkor nem 
sztikseges versenyeztetni. Feltetelezem, hogy ez a Szabalyzat, tekintettel arra, hogy Jegyzd 
asszony jdvahagyta, es atment a Kepviseld-testiileten, jogszeru, es akkor ezt a 
Szabalyzatunkat kovetjuk, akkor a JGK-t megbizhatjuk e tekintetben ennek a feladatnak az 
ellatasaval. Koszonom szepen, hogy ez tisztazasra keriilt. Miutan a feladat merteke es az 
osszege az tenyleg a 3 millids nagysagrend, azert en egy picit vitatkoznek Nemeth Derssel a 
tekintetben, hogy ezt mennyire erdemes szofisztikalni, vagy merfoldkovezni, vagy teljesitesi 
egysegekhez kbtni. Megneztem, hogy nagyjabol hogy nez ki ez a teriilet, es mi a feladat. Ha 
ez annyi penzbol megvan, akkor brom. Es akkor arrol most ne beszeljtink, hogy a setaloutca 
megfogalmazas, az mit jelentett az eldterjesztesben, de en ezzel egyiitt ezt el tudom fogadni. 
Van-e tovabbi hozzaszold? Ugy latom, hogy nines, ezert a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot. Kerem, szavazzunk most.

Megallapftom, hogy a Bizottsag 4 igen szavazattal, 2 tartozkodas mellett, nem szavazat nelkul 
a javaslatot elfogadta.



Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 109/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

„a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak megnyitasa 
erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyu szerzodes megkoteserol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. altal benyujtott arajanlatot, es 
megrendeli „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris utca kozotti szakaszanak 
megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” targyu, a Kbt. hatalya ala nem 
tartozd beszerzesben szereplo kivitelezesi munkak elvegzeset;

2 .) felkeri a polgarmestert az eloterjesztes mellekletekent csatolt vallalkozasi szerzodes 
alairasara;

3 .) felkeri a polgarmestert a 2021. evi koltsegvetesrol szold 5/2021 (11.25.) onkormanyzati 
rendelet 12. § (3) bekezdes 8. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan a sziikseges 
eldiranyzat atcsoportositasokat vegezze el.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

Egry Attila tdvozasdval a letszam 5 fore vdltozott.

Napirend II.6. pontja: Javaslat a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a 
klimatudatossagot erosito szemleletformalas Jdzsefvarosban” cimii, KEHOP-1.2.1-18- 
2018-00011 azonositoszamu projekttel kapcsolatos ddntesekrol, lemondas a fel nem 
hasznalt tamogatasrol
Eldterjeszto: Sdrkdny Csilla - a Rev8 Zrt. vezerigazgatoja

Satly Balazs
Kovetkezik a 6. szamu eloterjesztes targyalasa. Az eldterjeszto Sarkany Csilla. Ugy latom, 
hogy d mar nines koriinkben. Alpolgarmester ur jelentkezett hozzaszolasra.

Dr. Erdss Gabor
Itt van a Rev8 Zrt. kepviseloje. Az en kerdesem ez lett volna, bar elegansabb lett volna hazon 
beliil eloszor megbeszelni, de nem volt erre vegul mod, hogy itt most visszafizetiink, ha jdl 
emlekszem, egy 1 millid kbriili osszeget. Vajon nincs-e mas valasztasunk, vagy nem lett 
volna-e mas valasztasunk? A szerzodesben meghatarozott eelokra ezt nem tudtuk volna-e a 
klimatudatossag erositese erdekeben felhasznalni inkabb, mintsem, hogy visszafizessiik?

Satly Balazs
Csatlakozom en is a kerdeshez. Nem meriilt-e fel esetleg meg 10 embemapnyi feladat ebben a 
projektben, amire a tamogatast el tudtuk volna hasznalni? Parancsoljon.

Drimbe Istvan
En irtam az eloterjesztest. Sarkany Csilla most igazgatosagi iilesen van, en szeretnek 
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valaszolni. Itt annyi a lenyeg, hogy az Onkormanyzat tamogatasi szerzodest kotott az ITM- 
mel ennek a projektnek a megvalositasara, kozel 20 millio Ft ertekben. Es ennek a projektnek 
az .utemezeset tobbszor modositotta a Bizottsag, illetve Polgarmester ur, mig vegiil 
megvalosult. A hdOpen! Kft., akit megbiztak tulajdonkeppen szinte a teljes projekt 
megvaldsitasaval, es vegiil is az 6 teljesitesetol fuggott ez az egesz projekt. Hogyha megnezik 
a koltsegeket, nagy resze - 90%-a - a hdOpen! Kft.-je. Es vegiil ez az utemezesmodositas 
odaig nyult, hogy a 312/2021. polgarmesteri dontessel 2021. 10. ho 12-ig modositottak a 
megvaldsitasi idoszakot. Egyebkent a projektmenedzser korulbelul eddig is dolgozott nalunk. 
Kicsit hamarabb mar elkoszont. Es tulajdonkeppen ram mar csak az elszamolas vart. Hatter- 
informaciokent mondom ezt csak. Es ami a lenyeg volt, hogy a felsorolt szerzodeseknel 
jelentos megtakaritas keletkezett. Vegrehajtottunk egy projektet bizonyos cegekkel, illetve 
maganszemelyekkel szerzodeseket kotott az Onkormanyzat, es ezekbol a szerzodesekbol 
megtakaritas keletkezett. Mint peldaul a hdOpen! is 46.253 forinttai olcsobb ajanlatot adott, 
illetve a szakmai megvalositasban kozremukodo munkatars - itt volt, dr. Lennert Zsofia - 
csak negy honapig kapott celjuttatast a tervezett 12 honap helyett, azert, mert o sem volt a 
Polgarmesteri Hivatal kotelekeben. Igy a tervezett 1.400.000 forintos berkoltsege vegiil csak 
462.000 Ft lett, igy a megtakaritas 938.000 Ft a berkoltsegen. Illetve a C tipusu tabla is 
99.000 Ft helyett csak 9.900 forintba kerult, ami 90.000 Ft megtakaritas. Tehat a 90.000, a 
46.000 es a 938.000 forintbol jon ossze az 1.074.000 Ft megtakaritas. Magyarul szolva 
olcsobb lett valamivel a projekt. Egyetlenegy tetelnel van, ugymond miiszaki tartalom, nem 
muszaki tartalom csokkenes, de Zsofia 12 honap helyett csak negy honapig vett reszt a 
projektben, tehat egy volumencsokkenes ott tapasztalhatd. De egyebkent a projekt teljes 
mertekben megvalosult. A hdOpen! Kft. az aktiv elereseket 120% koriil, a passzivakat pedig 
10.000%-osan elerte, tehat maga a projekt tokeletesen megvalosult, csak kicsit olcsobb lett. 
Mivelhogy mar az elszamolas megtortent, igy kotelezd a fel nem hasznalt tamogatasrol 
lemondas a 272/2014. Kormanyrendelet 1. melleklet 175. pontja alapjan. Tulajdonkeppen ez 
csak egy tajekoztatas a Bizottsag fele, mert kormanyrendelet szerint kotelezd a penzt 
visszajuttatni.

Satly Balazs
Koszonom szepen a valaszt. Egyetlenegy megjegyzes: szeretnek gratulalni ahhoz, hogy a 
projektet sikeriilt koltseghatekonyan megvalositani, es 10.000%-os sikereket felmutatni. 
Tenyleg koszonjuk szepen. A kerdesunk szerintem arra vonatkozott, hogy a maradvanyt a 
projektben esetleg lehetett-e volna mas celra forditani. De mivel emlitette, hogy nem vett reszt 
ebben a projektben, csak az elszamolast intezi, ezert nem teszem fel Onnek ezt a kerdest. 
Alpolgarmester ur, parancsoljon.

Dr. Erdss Gabor
Csatlakozom Elnok urhoz. Tenyleg nem azert tettem fol a kerdest, hogy most itt elhangozzon, 
es ajegyzokonyvbe vehessiik, hogy 10.000%-osan teljesitettuk a dolgot, hanem azert, hogy 
ezt az 1 millio forintot vajon felhasznalhattuk volna-e. De ezek szerint akkor kiderult, hogy 
teljesitettuk minden vallalasunkat, es ennyivel olcsobban sikeriilt. En ertem es tudomasul 
veszem a valaszt. Es koszonom szepen.

Satly Balazs
Ugy latom, hogy nines tovabbi hozzaszolas, ezert a napirend vitajat lezarom. Szavazas 
kovetkezik a hatarozati javaslatrdl.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
hatarozati javaslatot elfogadta.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 110/2021. (XI.15.) szamii hatarozata 

(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot erosito 
szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 

azonositoszamu projekttel kapcsolatos ddntesekrol, lemondas a fel nem hasznalt 
tamogatasrol

A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag felkeri a polgarmestert, hogy

1. a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot erosito 
szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt zard kifizetesi igenylesevel egyiddben nyilatkozzon a fel nem 
hasznalt, 1.074.346 Ft osszegu tamogatas lemondasarol;

2. gondoskodjon a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt kereteben fel nem hasznalt tamogatas tamogato reszere 
torteno visszautalasardl;

3. gondoskodjon a Helyi klimastrategia kidolgozasa, valamint a klimatudatossagot 
erosito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonositoszamu projekt tamogatoi okirat modositasanak kezdemenyezeserol.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 3 munkanapon beliil

HL Kepviseld-testuleti eloterjesztesek

Tematikai blokk szavazasa

Satly Balazs
A III. blokk, a kepviseld-testuleti eloterjesztesek targyalasaval folytatjuk. Kerdezem a tisztelt 
bizottsagi tagokat, hogy mely eloterjeszteseket szeretnek kikerni. Tajekoztatom Onoket, hogy 
a 4-est es a 6-ost nem lehet kikerni, mert nem leteznek. Alpolgarmester ur a 2-est szeretne 
kikerni, igy a 2-est, a komposztlada programot kikertuk. Nemeth Ders, parancsoljon.

Nemeth Ders
Az 1 -est szeretnem.

Satly Balazs
Az 1 -est, 2-est kikertuk, es a blokkban marad a 3-as, 5-os, 7-es. Ezekrol szavazzunk most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 6 igen szavazattal, nem szavazat es tartozkodas nelkul a 
blokkban marado eloterjesztesek targyalasat javasolta a Kepviseld-testiiletnek.
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Napirend FILL pontja: kiilbn targyalasra kikertek

Napirend HL2. pontja: kiilon targyalasra kikertek

Egry Attila erkezesevel a letszam 6 fore valtozott.

Napirend I1I.3. pontja: Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval 
kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eloterjeszto: Piko Andras -polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 111/2021. (XI.15.) szamu hatarozata

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

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

Napirend III.4. pontja: Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere
Elolerjeszto: Dr. Erdss Gabor - alpolgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 112/2021. (XI.15.) szamu hatarozata

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

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat.

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

Napirend III.5. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hataridejii testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkiiz allomany lekoteserol

. Elolerjeszto: Piko Andras -polgarmester.



Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 113/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

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

K Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes 
megtargyalasat, a tajekoztato tudomasulvetelet.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2021. november 18-i iilese

A kiilon targyalt napirendi pontok

Ugyrendi javaslat

Satly Balazs
Alpolgarmester ur kezdemenyezesere van egy ugyrendi javaslatom, hogy csereljuk meg a 2- 
est az 1-essel, ugyhogy ugyrendi ugyben szeretnek egy szavazast kemi. Ogyrendben 
szavazunk.

A Bizottsag 4 igen, 1 nem, 1 tartozkodas mellett elfogadta az ugyrendi javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 114/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 1 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

ugyrendi javaslatrdl

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs ugyrendi 
javaslatat arra vonatkozdan, hogy a kiilon targyalasra javasolt I1I.1. es III.2. napirendi pontok 
koziil a III.2. napirendi pontot targyalja eldszor a Bizottsag.

Napirend III.2. pontja: Javaslat „Komposztlada-program intezmenyek reszere” 
palyazat kiirasara
Eloterjeszlo: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester

Satly Balazs
Az eldterjesztes targyalasat megnyitom. Az eloterjeszto Alpolgarmester ur, megadom a szot.

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a kedves Kepviseloknek a szives figyelmet. Azert kertem szot, inert a Teleki ten 
komposztbaratok, akik egy kozossegi komposztalot gondoznak, jeleztek az eldterjesztes 
kapcsan, es mivel ez a civilektol es hozzaertoktol erkezo fontos visszajelzes, ezert szeretnem 
ezt egy modosito inditvany formajaban a sajat javaslatomhoz modositokent benyujtani. Az 
pedig az - csak szeretnem, hogyha a Bizottsag is hallana, az intezmenyi komposztald 
palyazatrol beszeliink tehat hogy a bolcsodek, ovodak es iskolak reszerdl megpalyazhatd 
komposztladaknal ne csak 2 darab, egyenkent 300 literes, muanyagbdl keszult hazi 
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komposztalo lada lehessen kerehnezheto, hanem 2 darab, egyenkent legfeljebb 500 literes fa 
komposztkeret is. Nem akarom hosszan indokolni, az egyik es legfontosabb indok - csak azt 
mondom az az, hogy ezekben az intezmenyekben - bolcsiben, oviban - foleg avar 
keletkezik mint zoldhulladek, es ehhez tobb, vagy nagyobb urtartalmu komposztladakra van 
sziikseg. Es egyebkent a fa keretekben gyorsabban is komposztalodik az avar.

Satly Balazs
Alpolgarmester ur, az lenne a kerdesem, hogy ugye jol ertem azt, hogy a modosito javaslatat a 
Kepviselo-testuleten kivanja eldterjeszteni, es nem bizottsagi modositot kezdemenyez. Jol 
ertem, ugye?

Dr. Eross Gabor
Igen. .■

Satly Balazs
Koszonom szepen. Van-e tovabbi hozzaszolas? Ugy latom, hogy nines. A napirend vitajat 
lezarom. Kerem, szavazzunk arrol, hogy javasoljuk a Kepviseld-testuletnek megtargyalasra az 
eloteijesztest.

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

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 115/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviseld-testiilet 2021.,november 18-i iilese

Napirend TILL pontja: Eloterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek 
modositasarol
Elolerjeszto: Piko Andras -polgarmester ..

Satly Balazs
Koszontjiik a teremben Gazdasagi vezetd asszonyt es Ugyosztalyvezeto urat. A napirend 
vitajat megnyitom. Nemeth Dersnek adorn meg a szot.

Nemeth Ders
Kerhetnenk egy rovid osszefoglaldt errol? Mert az eldterjesztesben van valorizacio, 
elmeletileg az azt jelenti, hogy magatdl is emelkedne az adonem. Annal most magasabb a 
javaslat? Hogyha kontextusba tudnak tenni, azt megkoszonnem, segitene az ertelmezest.

Horich Szilvia
Tisztelt Elnok ur, tisztelt Bizottsag. Az adorendeletek mddositasanak jogszabalyi hatarideje 
mindig targyev november 30-a, hiszen ezek a kovetkezo ev januar 1-jen lepnek hatalyba. Ez 
egy nagyon fontos datum az adorendeleteknel, hiszen az addztatasi kotelezettseget mindig a 
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januar 1-i allapot szerint allapitja meg az adohatosag. Es jogszabalyi eloiras, hogy a 
hatalybalepest megelozo legkesobb 30 nappal ki kell hirdetni a rendeletet. Egy kicsit vissza 
kell mennem az iddben a tavalyi evhez, hiszen a tavalyi evben is jovahagyta a Kepviselb- 
testulet november 30-ig a 2021. evi megemelt adomertekeket. Azonban megjelent december 
1-jen, tehat a november 30-i jogszabalyi hataridot kovetoen az 535/2020. kormanyrendelet, 
ami az adomertekek emeleset, es mindenfajta kedvezmeny szukiteset megtiltotta az 
bnkormanyzatok reszere, egyfajta veszelyhelyzeti intezkedeskent, tehat a gazdasag 
ujrainditasa erdekeben az onkormanyzatok kvazi szerepvallalasat elosegitendo. Az idei evben 
eddig meg nem jelent meg ez a fajta korlatozo rendelkezes, de sajnos nem vagyunk rola 
meggyozodve, hogy nem fog. Ezt most a Bizottsag reszere kenytelen vagyok elmondani, 
hogy nem lennenk meglepve, ha iden is megjelenne ez a korlatozo rendelkezes, azonban - 
tekintettel a jogszabalyi hataridore - eldterjesztjuk ezt az adomertek-emelest. A tavalyi ev 
soran a jovahagyott adomertek-emelest vissza kellett vinni a Testiilet ele, es 2022. januar 1- 
jetol leptette hatalyba azt a Kepviselo-testulet. Most lehetoseg van egy tovabbi technikai 
tipusu, inflacids rataval torteno emelesre, ez az a tovabbi valorizacio, tehat azt a merteket 
javasoljuk 2022-re megallapitani, ami a jelenleg jovahagyott, 2022. januar 1-jetdl hatalyos 
addmertekekre meg egy tovabbi 3,3%-os emelest tervez. igy ugy neznenek ki az egyes 
adomertekek, hogy a 2020. evi valtozatlan adomertek, amelyet 2021-ben is alkalmaznunk 
kellett, az epitmenyadoban 100 m2-ig 500 Ft/m2/ev, ez valtozna a valorizacidval megemelt 
dsszegben 548 Ft/m2/ev-re. 100-500 m2 kozott 1580 Ft/m2/ev volt az idei evben is alkalmazott 
mertek, ez a 2020-as mertek is, ez megemelkedne 1.736 Ft/m2/ev-re. Es az 1.898 Ft/m2/ev-es 
mertek emelkedne 2.084 Ft/m2/ev-re. Ezek igy minddsszesen 100 m2 alatti ingatlan eseten 
9,6 %-os emeles bsszesen a 2020 evihez kepest, 100-500 m2 kozott es 500 m2 folott pedig 
9,8 %-os emeles. A telekadoban 330 Ft/m2/ev-rdl emelkedne 378 Ft/m2/ev-re a fizetendo 
dsszeg, ez 14,5 %-os emeles. Es a kommunalis addban pedig 28.140 forintrdl emelkedne a 
fizetendo dsszeg 32.216 forintra, ez szinten 14,5 %-os novekmeny. Az eldterjesztesben 
ismertettiik a 2020, evi addbeveteleink teljesuleset, melletettiik - ez az elsd szovetkozi tablank 
a 3. oldalon - a 2021. evi tervezett beveteleinket, eldiranyzott szinten, es prognosztizaltan a 
2021. 12. ho 31-ig varhato beveteleinket, amibol azt latjuk, hogy atlagosan varhatdan 
100,5 %-ra fognak teljesulni az addbeveteleink. Viszont ezen belul nagyon nagy a szdras. Az 
epitmenyadd-, telekadd-beveteleink tulteljesulnek varhatdan, es a maganszemelyek 
kommunalis addjaban es az idegenforgalmi addban van igen nagy kieses. Ennek az indoklasat 
is leirtuk a kollegakkal az eldterjesztesben. Maganszemelyek kommunalis adoja alol keriiltek 
ki adozok, akik bekeriiltek epitmenyadd hatalya ala, illetve az idegenforgalmi addnal pedig a 
kulonbbzo tiltd rendelkezesek miatt, mely szerint sem bevallasi, sem befizetesi kotelezettseget 
nem kellett teljesiteni iden juniusig, nyilvanvalo, hogy ez egy nagymerteku kiesest okozott. 
Ez volt az egyik, a masik pedig a jarvany miatt nyilvan az idegenforgalom visszaesese okozta 
azt - utana sem indult be a turizmus, azert nem porgott fel olyan mertekben hogy realizalni 
tudjuk a beveteleinket. Az eldterjesztesben leirjuk azt, hogy ezekkel az emelesekkel milyen 
tbbbletbevetelt tud realizalni az Onkormanyzat, amelyekre nagyon nagy sziikseg van, hiszen 
mar elfogadtak a jdvd evi minimalber merteket, amirol tudjuk, hogy ez 200.000 Ft lesz. Es 
targyalasok folynak - nem tudom, hogy elfogadtak-e mar - a garantalt berminimumrol. Igen, 
azt is elfogadtak, ami 260.000 Ft. Ezek nagyon komoly emelesek az idei mertekekhez kepest, 
ennek a kompenzalasara elkepzelheto, hogy ev kozben fogunk kapni forrast. Viszont azt tudni 
kell, hogy az eredeti kbltsegvetesben ennek a finanszirozasat biztositania kell az 
Onkormanyzatnak, tehat ennek a forrasat nektink kell biztositani, es ez mukodesi kiadas 
100%-ban, szemelyi juttatas plusz jarulek. Az eloterjesztes 4. oldalan lathatd beveteli 
becslesekbol latszik, hogy amennyiben nem valtoztatnank a merteken, tehat maradna a mar 
jovahagyott 2022. januar 1-jetdl hatalyos mertek, akkor 177,4 millio Ft tobbletbevetelhez jut 
az Onkormanyzat. Amennyiben tovabb valorizaljuk - ez az a 3,3%-os inflacids emeles 
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akkor pedig minddsszesen 273,2 millid forinttai tobb bevetelhez jut az Onkormanyzat. Tehat 
a ket adomertek-emeles kdzti bevetelkuldnbseg 95.796.612 Ft. Beszelnem kell meg a 
kedvezmenyszukitesrol is, hiszen ez is sok addzdt erint, 6200-at a becsleseink szerint. Ez 
pedig a kommunalis ado fizetesenel a kedvezmeny szukitese. A jelenlegi szabalyozas szerint 
- kedvezmenyszukitest is megtiltotta az 535. kormanyrendelet aki keriileti lakohellyel, 
tartozkodasi hellyel rendelkezik, akarhany ingatlan van a tulajdonaban, adomentes a lakas. Mi 
ezt ugy gondoljuk szabalyozni, es a tavalyi evben is mar ez a mddositas kerult a Kepviseld- 
testulet ele, amit szinten vissza kellett vonnunk, mi ugy gondoljuk, hogy az a lakas legyen 
adomentes, amelyet a tulajdonos eletvitelszeruen hasznal. Ennek a defmicioja, fogalmi 
meghatarozasa is bekeriilne korrektiil a rendeletbe, hogy mit ertiink mi eletvitelszeru 
hasznalaton. Az osszes tobbi utan viszont - nyilvanvalo, hogy valamilyen bevetelt realizal 
koteles legyen adot fizetni. Eire nagyon komoly addfelderitesi munkat kellene azert 
"vegeznunk, hiszen, mondtam, nagy a szam: 6200 adozo, ami azt jelenti - ket ev 
viszonylataban tudjuk mondani -, hogy 180 millio Ft tobbletbevetelt eredmenyez az 
Onkormanyzatnak ez a kedvezmenyszukites, amibol, mi ugy latjuk, hogy 2022-ben 90 millio 
forintot, es 2023-ban a masik felet, szinten 90 millio forintot tud realizalni az Onkormanyzat. 
Ha igy megfelel, akkor ennyit mondtam volna kiegesziteskeppen. Ha van kerdes, akkor 
igyeksziink valaszolni. Sajnos az Adougyi Iroda irodavezetonk beteg, ugyhogy be kell, hogy 
erje veliink a Bizottsag.

Satly Balazs
Koszdnom szepen a tajekoztatast. Kerdezem, hogy van-e hozzaszdlas. Nemeth Ders, 
parancsoljon.

Nemeth Ders
Nagyon hasznos volt az osszefoglalo. Ha jdl ertem, most minden maximumra van emelve, 
ami meg mindig kevesebb, mint az inflacid ebben a ket evben, tehat meg igy is jol jamak az 
adozdk. A kerdesem, hogy akkor itt ez a 6200 azt jelenti, hogy 6200 olyan ingatlan van, ami 
mar legalabb egy masodik vagy tobbedik ingatlanja a tulajdonosnak? Tehat azert az lesz 
kivonva? Illetve meg egy kerdes: az idegenforgalmi addra valo valtoztatasi javaslatot en nem 
latok; azt nem mi allapitjuk meg, vagy nem javasolnak valtoztatast? Es meg plusz egy kerdes: 
ez a tilalom a szolgaltatasi dijak emelesere is vonatkozik? Mar minthogy annak megszunese? 
Tehat peldaul a parkolasi dijakhoz is akkor hozza lehetne nyulni 2022. januar 1 -gyel?

Horich Szilvia
Visszafele kezdem. Erre nem tudok valaszolni. Tavaly is kiilon jogszabalyban jelent meg az 
addmertekek emelesere es kedvezmenyszukitesekre vonatkozo tilalom, es kesobb, a 603. 
kormanyrendeletben jelent meg a kulonbozd dijak, berleti dijak es mindenfajta dijak 
emelesere vonatkozo tilto kormanyrendelet, es ez valamikor kesobb, december kozepe tajekan, 
valahogy akkor jelent meg. Tehat a ketto nines osszemosva, legalabbis eddig nem volt egy 
rendeletben, de ez egyaltalan nem biztos, hogy most is igy lesz. ...(kozbeszolas - nem 
hallhald)... Igen. Azert az eldterjesztesnek, azt hiszem, hogy rogton itt az elejen leirtuk azt, 
hogy megvizsgaltuk a koronavirus vilagjarvany elleni vedekezesrol szolo 2021. evi I. torveny 
modositasat, illetve ezt az 535/2020. kormanyrendeletet, es ennek az egyuttes ertelmezese 
kapcsan most jelenleg - ha nem jelenik meg ujabb tilto rendelkezes - lehet emelni. Az 
idegenforgalmi addra pedig nem terveziink valtoztatast. ...(kozbeszolas - nem hallhato)... 
Lehetne. Nem terveziink. Mi azt gondoljuk, hogy igy is ott egy jelentos eldiranyzat- 
csokkenessel kell meg a kovetkezo evben is szamolnunk, hiszen azert a jarvany itt van, es 
latja mindenki a szamokat, tehat en azt gondolom, hogy realisan kell az adobeveteleinket 
tervezni.
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Satly Balazs
Nem latok tovabbi hozzaszolasra jelentkezot, ezert a vitat lezarom. Szavazas kovetkezik az 
eldterjesztes tamogathatosagardl. Kerem, szavazzunk most.

A Bizottsag 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat elleneben javasolta a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsaganak 116/2021. (XI.15.) szamu hatarozata 

(4 igen, 2 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek a rendelet 
megalkotasat.

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

Satly Balazs
Napirendi pontjaink vegere erttink. Az ules vegen a Bizottsag tagjainak lehetosege van 
kerdeseket feltenni a Jegyzdhbz, illetve a Bizottsag elnbkehez a Bizottsag hataskbrebe tartozo 
ugyben. Kerdezem, hogy kivan-e ezzel valaki elni. Nemeth Ders kivan elni, parancsoljon.

Nemeth Ders
A kerdesem az lenne - multkor mar targyaltuk hogy az ingatlanbevetelek teljesulese hogy 
all. Hogyha tudnanak enol egy szamot adni, azt nagyon megkbszonnem, hogy ennek a 
tetelnek a teljesulese hogy all 2021. oktdber 31-gyel.

Satly Balazs
Irasban fog valaszt kapni kerdesere. Tovabbi kerdest nem latok. A Bizottsag ulese veget ert 
16:46-kor. Kbszdnbm szepen mindenkinek a munkajat, es tovabbi szep estet kivanok.

Egry Attila
Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

elnok
.bltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 

alelnbk

A jegyzokonyvet keszitette

Emmer Rita { 3
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Irod^ 

iigyintezo '

A jegyzdkbnyv melleklete:
Melleklet: szavazdsi lista MVoksbol
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Melleklet

Koltsegvetesi es Penztigyi Bizottsag 
2021. november 15.

8. rendes tiles NYILT
(Szavazasi lista MVoksbol)

Szavazas eredmenye

• Ideje: 2021. november 15. 15:16
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 98. Elfogadva

; Egyszeru .

Targya: napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartdzkodik 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. Balisani Ciro Igen < , -
Egry Attila Igen -
Dr. Juharos Robert Igen : -
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen
Kiss Csilla Eszter Tavol
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 15. 15:48
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 106-107. Elfogadva
Egyszeru

Targya: II. tematikai blokk szavazasa: napirend II.2., II.5. pontjai

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 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
dr. Balisani Ciro Igen
Egry Attila Igen
Dr. Juharos Robert Igen
Nemeth Ders Igen
Pataki Gergely igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor igen
Kiss Csilla Eszter Tavol
Stettner Istvan Tavol

Frakcio

0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 15. 16:09
Tipusa: Nyilt ..
Hatarozat 108. Elfogadva
Egyszeru ..

Targya: napirend 11.3. pontja: Javaslat a Powerpoor projekten belul megvalosulo 
energiaszegenyseg mersekleset celzo iroda megnyitasara, es az Energiaklub 
Szakpolitikai Intezet es Modszertani Kozponttal kotendo egyuttmukodesi 
megallapodas alairasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

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

Nev Voks Frakcio
Nemeth Ders ■ Igen ; : ■ -

Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen _ < : -
Veres Gabor Igen ■ -
dr. Balisani Ciro Tart. ■ \ < -
Egry Attila Tart. ; < -
Dr. Juharos Robert Tavol : ■ -
Kiss Csilla Eszter Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 15.16:20
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 109. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend II.4. pontja: Javaslat „a Szeszgyar utca Visi Imre utca es Koris 
utca kozotti szakaszanak megnyitasa erdekeben elokeszitoi munkak kivitelezese” 
targyu szerzodes megkotesere

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

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

Ideje: 2021. november 15. 16:28
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 110. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend 11.6. pontja: Javaslat a „Helyi klimastrategia kidolgozasa, 
valamint a klimatudatossagot erdsito szemleletformalas Jozsefvarosban” cimu, 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonositoszamu projekttel kapcsolatos dontesekrol, 
lemondas a fel nem hasznalt tamogatasrol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

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

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Tavol 
Tavol 
Tavol 
Tavol

Frakcid

0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 15.16:29
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 111-113. Elfogadva
Egyszeru

Targya: III. blokk tematikai szavazasa: napirend III.3., IIL4., III.5. pontjai

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

Ideje: 2021. november 15. 16:30
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 114. Elfogadva
Egyszeru

Targya: ugyrendi javaslat

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 4 66.66 44.45
Nem 1 16.67 11.11
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
Nemeth Ders Igen -
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen \ -
Veres Gabor Igen : -
Egry Attila Nem
dr. Balisani Ciro Tart. -
Dr. Juharos Robert Tavol : < ■ -
Kiss Csilla Eszter Tavol -
Stettner Istvan Tavol 0
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. november 15. 16:32
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 115. Elfogadva
Egyszeru

Targya: napirend III.2. pontja: Javaslat „Komposztlada-program intezmenyek 
reszere” palyazat kiirasara

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

Ideje: 2021. november 15. 16:45
Tipusa: Nyilt ■
Hatarozat 116. Elfogadva
Egyszeru . -

Targya: napirend 111.1. pontja: Eloterjesztes az egyes pnkormanyzati 
adorendeletek modositasarol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 4 66.67 44.45
Nem 2 33.33 22.22
Tartdzkodik 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
Nemeth Ders ; ' Igen -
Pataki Gergely Igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor Igen -
dr. Balisani Ciro Nem
Egry Attila Nem
Dr. Juharos Robert Tavol -
Kiss Csilla Eszter Tavol -
Stettner Istvan Tavol / -0
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