
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilet
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

JEGYZOKONYV

Kesziilt: A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2022. januar 17-en
(hetfo) 16.30 orai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal I. emelet 100- 
as termeben megtartott 1. rendes uleserol

Levezeto elnok: Szarvas Koppany Bendeguz

Jelenlevo tagok: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - alelnok
Dr. Szilagyi Demeter - alelnok 
Tarcsay Tibor 
Konczol David 
Dr. Ferencz Orsolya 
Oszi Eva 
Pap Denes 
Peto Balint

Jelenlevo meghivottak: Radai Daniel - Alpolgarmester^ dr. Vords Szilvia - Aljegyzd, 
Csutor Agnes - Varosepiteszeti Irodavezeto-helyettes, dr. Kiss Eva - Jogi referens^ dr. 
Urban Kristof- Jogi referens, Satly Balazs -KPB elndke

Szarvas Koppany Bendeguz
Tisztelettel koszontok minden megjelent bizottsagi tagot, a meghivott vendegeket es 
valamennyi jelenlevot. Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 2022. evi 1. rendes iileset 
megnyitom. A torvenyessegi feladatokat a mai bizottsagi ulesen a Jogi Irodatdl dr. Kiss Eva 
latja el. A letszam megallapitasa erdekeben kezfeltartassal kerem, jelezzek az ulesen valo 
reszveteliiket. Megallapitom, hogy a 9 fobol jelen van 8 fd. Kesik Peto Balint, dejelezte, hogy 
jon. A Bizottsag hatarozatkepes. A 2022. januar 12-en kikiildott meghivo szerinti napirendi 
javaslat megszavazasa kovetkezik. Vita nelkiil, egyszeru tobbseggel hatarozunk a napirendi 
pontokrol. Kerem, a napirendrol szavazzunk most, kezfeltartassal.

A napirendet a Bizottsag elfogadta igenekkel, tartozkodas es nem nelkiil, koszonom szepen.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

1/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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A Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi 
napirendet fogadja el:

Napirend

L Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irasbeli elolerjesztes)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat dontesek meghozatalara a Telepiileskepi Arculati Kezikbnyvvel 
es a Telepiileskep vedelmerol szolo rendelet-tervezettel kapcsolatban 
erkezett velemenyekrol
Eldterjeszto: Barta Ferenc foepitesz, Vdrosepiteszeti Iroda vezetoje

2. Javaslat komposztladak igenylesere vonatkozo palyazatok elbiralasara 
Eldterjeszto: Szarvas Koppany Bendeguz - bizottsagi elnok

3. Javaslat a tarsashazak reszere kiirt „ZOLD UDVAR” program palyazati 
felhivasara erkezett palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eldterjeszto: Szarvas Koppany Bendeguz - bizottsagi elnok

IL Kepviseld-testiileti eloterjesztesek velemenyezese
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, mukodesi 
felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet 
megalkotasara
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgdrmester

2. Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepiileskep vedelmerol 
szolo rendelet elfogadasara
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgdrmester

3. Javaslat a Muzeum korut - Rakdczi ut - Blaha Lujza ter eszaki es keleti 
oldala - Jozsef korut - Ulloi ut altal hatarolt teriilet (Palotanegyed) 
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (PALOTAKESZ) szolo (PALOTAKESZ) 
34/2019. (VIII. 22.) bnkormanyzati rendelet modositasanak elokeszitesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgdrmester

4. Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak 
modositasara
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

5. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol,



az elozo iiles dta tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol 
Eldterjesztd: Pikd Andras polgdrmester

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irdsbeli eldlerjesztes)

Szarvas Koppany Bendeguz
Az I. blokk az atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek, most mar nekiink is van ilyen, 
egyre tobb.

Napirend LI. pontja: Javaslat dontesek meghozatalara a Telepiileskepi Arculati 
Kezikbnyvvel es a Telepiileskep vedelmerol szold rendelet-tervezettel kapcsolatban 
erkezett velemenyekrol
Eldterjesztd: Barta Ferenc foepitesz, Varosepiteszeti Iroda vezetoje

Szarvas Koppany Bendeguz
Az eldterjesztd Barta Ferenc, aki kepviselve van. Megkerdezem, hogy van-e barkinek ehhez 
kerdese vagy hozzaszolasa, illetve akar-e valaki eloterjesztokent hozzafuzni barnut is. Ez a 
kezikonyvvel es a telepiileskep vedelmerol szold rendelet-tervezettel kapcsolatos velemenyek 
elfogadasarol szol, kapcsolodik a IL blokkban targyalandd kepviseld-testuleti 
velemenyezendo rendelet-tervezethez. Az ahhoz erkezett velemenyeket tudjuk itt most 
megnezni es elfogadni. Megkerdezem, hogy van-e barkinek ehhez hozzaszolasa vagy kerdese. 
Jelentkezik Szilagyi Demeter, megadom neki a szot, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszbnom szepen a szot. Nekem csak egy olyan kerdesem van, hogy egyebkent mi a 
joghatasa annak, hogy itt mi errol most dontunk. Tehat mi fog tortenni akkor, ha mondjuk, 
valami oknal fogva ugy iteljuk meg, hogy bizonyos beerkezett velemenyeket elfogadunk? 
Akkor annak megfelelden modosul az eloterjesztes, vagy ezt hogyan kell elkepzelni?

A Bizottsag letszama - Peto Balint megerkezesevel - 9 fore valtozott.

Szarvas Koppany Bendeguz
Kozben megerkezett Peto Balint kiilsos bizottsagi tag. Felmerult egy kerdes, ha jol sejtem, a 
Jogi Irodanak. Varosepiteszet? Akkor a Varosepiteszeti Iroda fogja megvalaszolni. 
Egyebkent, ha jol ertem, arrol van szo, hogy elfogadjuk a velemenyezest. Tehat, ha nem 
fogadjuk el, akkor ujra ki kell nyitni a velemenyezesi kort. De inkabb meghallgatom a kollega 
valaszat.

Csutor Agnes
En ezt most a Jogi Irodatol kerdezem. A kepviseld-testuleti iilesig be tudjuk fogadni 
egyaltalan, amit most itt mondanak? Ezt en nem fogom tudni nekik megmondani. Ha itt most 
modositani szeretnenek ... (kozbeszolas nem hallatszik) Ertem, csak ha valamit meg 
hozzafuznenek itt, azt most csutdrtokig nem fogjuk atvezetni. (kozbeszolas nem hallatszik) 
Akkor nem ertem a kerdest.
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Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot ismet, nem akartam ilyen nagy felbolydulast okozni. Azt szeretnem 
megkerdezni, hogy itt vannak a telepiileskep vedelmerol szolo, meg az arculati kezikonyvvel 
kapcsolatban kulonbozo eszrevetelek a velemenyezes kapcsan, amik erkeztek hozzank. Ha itt 
mi elfogadjuk ezeket, ugye a hatarozati javaslatban ketfele javaslat szerepel. Az egyik, hogy 
reszben elfogadjuk, ha jol idezem, az 1., 2. es 4. pontokat, a 3. pontot, a Levego 
Munkacsoportet pedig nem fogadjuk el. Eire tett javaslatot a szakmai elokeszites. Az a 
kerdesem, hogy ha mi itt most elfogadjuk ezeket a javaslatokat, akkor ezzel kiegesziil a 
tervezet, es akkor a kovetkezo napirendi blokkban targyalando kepviselo-testiileti 
eloterjesztes modosul-e ennek megfelelden? Vagy ezt akkor hogyan kell majd ertelmezni? 
Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
Szerintem itt a Jogi Irodanak kellene valaszolni arra, hogyan folyik a procedura. Ha en jol 
ertem, itt most arrol van szo, hogy beerkeztek velemenyek, amiknek megfelelden modosul 
maga a javasolt eloterjesztes. Ezeket a velemenyeket befogadhatjuk vagy elutasithatjuk, es 
benne is van az eloterjesztesben, hogy melyiket fogadjuk be, es melyiket modositjuk. 
Effektive egy dontes-eldkeszito munkat vegez most itt a Bizottsag. A dontes-elokeszitest 
eszerint hajtjuk vegre, tehat atalakithatjuk az eldkeszitett tervezetet vagy javaslatot attol 
fiiggoen, hogy mit fogadunk be es mit nem. Ez annyiban tobb, mint egy egyszeru 
velemenyezes a testuleti tiles elott, hogy ezzel lezartnak is mindsitjuk a vegen, es 
elfogadottnak mindsitjuk a velemenyezesi kort, mert ugye van egy kdtelezettsegtink, hogy ezt 
velemenyezesre bocsassuk. Tehat, amivel ez tobb, mint egy testuleti tiles elotti velemenyezes 
az az, hogy ranyomunk egy koser pecsetet, hogy megtortent maga a velemenyezes, es ezt az 
akadalyt, mondhatni, megugrotta a rendelet-tervezet. Majd utana jon a Bizottsag altali 
velemenyezes a II. blokkban a II.2. szamu napirendben, ha jol latom. De kerem dr. Kiss Evat, 
hogy igazitson vagy egeszitsen ki, ha szukseges.

Dr. Kiss Eva
Igen, mar decemberben is ez eloterjesztes lett volna, illetve ugyanigy elkesziilt, es akkor meg 
vissza is kellett vonni pont ezert, mert volt olyan partnersegi velemeny, amit aztan be is 
epitettiink es modositottunk a rendelet-tervezetben. Van most is lehetoseg arra, hogy a 
Bizottsag ugy dontson, hogy a rendelethez tovabbi modosito javaslatokat tesz, es akkor az 
SZMSZ szerint ezt ktilon modosito inditvannyal hozza lehet kodifikalni a kepviselo-testiileti 
eloterjeszteshez.

Szarvas Koppany Bendeguz
Tehat akkor most a velemenyezoknek a velemenyei szerint javasolhatjuk modositani a 
rendelet-tervezetet, es aztan a 11. blokkban tudunk sajat kutfobol, bizottsagkent javasolni 
mddositasokat, ha szeretnenk. Ha valamelyik bizottsag! tagnak eszrevetele van, en azt 
javaslom, hogy a II. blokkban tegye meg, mert akkor beszeliink kvazi a sajat hangunkkal, 
most csak felerdsitjiik a mashonnan erkezoeket. Kerdezem, hogy megfelelo volt-e a valasz. 
Szilagyi Demeter, parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen, haladunk a megoldas fele. Pont ezt nem ertettem, hogy a II. blokkban 
targyalando eloterjesztes, amit javasolni fogunk a Kepviselo-testuletnek targyalasra, az mar 
kiegesziil az I. blokkban, atruhazott hataskorrel meghozott dontes kereteben beepitett 
velemenyekkel, vagy az meg nines beepitve? Tekintettel arra, hogy errol meg dontest nem 
hoztunk. Megmondom oszinten, a kerdesem logikaja onnan fakad, hogy az en velemenyem 
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szerint ennek az atruhazott hataskorben meghozandd dontesnek meg kellene elbznie annyival 
a testuleti ulesre targyalando anyagokat, hogy egyebkent legyen ido azt beepiteni, es mar azt 
tudjuk targyalni. Tehat ennek legalabb a korabbi bizottsagi ulesen be kellett volna erkeznie 
hozzank, az alapjan hozni egy dontest, es az ugy kiegeszitett anyagot kellene nekiink mar a 
masodik kbrben targyalnunk, a Kepviseld-testiilet ele mend anyagok kbzdtt. Mert most en ugy 
erzem, hogy itt lesz egy logikai gap (res) a ketto kbzdtt, hogy most dontiink valamirdl. amivel 
modositjuk magat az anyagot, hiszen elfogadunk benne velemenyeket, inert egyebkent en is 
egyetertek a hatarozati javaslatban foglaltakkal. De aztan fogunk targyalni egy masik anyagot, 
ahol ezek meg nincsenek atvezetve. Ezt a technikat akartam megkerdezni, hogy ilyenkor 
hogyan kell ezt ertelmezni? Kbszbndm.

Szarvas Koppany Bendeguz
Ha jol tudom, egyebkent, a II. blokkban az elbterjesztesben mar at vannak vezetve a 
modositasok. Tehat olyan ez, mint egy Excel fuggveny, hogy hivatkozik az elozbre, es ha 
onnan kivessziik, akkor kiirja, hogy error. Mar nem emlekszem, mit ir ki, regen Excel- 
tablaztam, de szdval ilyesmi lesz, amig at nem irjuk ott is a fuggveny masik felet. Ezert is 
mondtam egyebkent, hogy ezt lehetdleg a masik feleben tegyuk, es ezert is kuldtem 
mindegyik bizottsagi tagnak egy kulbn e-mailt, amiben megkertem, hogy amennyiben 
lehetseges, legyenek szivesek elkuldeni elbre irasban, ha van valami modosito javaslat, hogy a 
kodifikacioval ne menjen az idb. Jelentkezik viszont meg hozzaszdlasra Radai Daniel 
alpolgarmester ur, ugyhogy bt is meghallgatjuk, parancsoljon.

Radai Daniel
Kbszbndm. Ertve Szilagyi kepviselo ur logikai erveleset, kerdeznem ugy altalaban - tartva 
egy hangyanyit egy elhuzodo folyamattdl -, hogy az elmult evekben ez egyebkent egeszen 
pontosan hogyan zajlott? Vagy az irodavezetb-helyettes asszony is valaszolhat arra, hogy akar 
a korabbi felulvizsgalat, vagy a korabbi jogalkotas eseten ezek a lepesek milyen folyamattal 
tortentek?

Csutor Agnes
A folyamat ugyanez volt eddig is, tehat ez nem valtozott. Az, hogy a Bizottsag mikor 
iilesezik, nem rajtunk mulik igazabol. Tehat nyilvan, ha ket hettel eldbb ulnek, akkor ket 
hettel eldbb kaptak volna meg ezt az anyagot.

Szarvas Koppany Bendeguz
Szaporithatjuk a Bizottsag iileseinek a szamat, nem tudom, kinek van kedve hozza. De bajban 
akkor lennenk. ha eldbb lenne a rendelet-velemenyezes, es csak utana a velemenyezes 
elfogadasa. Nem veletlen, hogy a romai szamok ugy vannak itt, ahogy vannak, tehat kivaloan 
megoldotta a dolgot a Jogi Iroda es a Szervezesi Iroda, ha jol latom. Tehat nem lesz problema, 
ha nem csinalunk. Radai alpolgarmester ur jelentkezik.

Radai Daniel
En egyebkent is tamogatom, hogy a bizottsagok gyakrabban uljenek, ugyhogy rajtam ez nem 
fog mulni. Elnezest a bizottsagi tagoktol ezuton is ezert, de ezt tisztazzuk, kerem, hogy akkor 
evekkel ezelbtt is ugyanigy a bizottsagi ulesre bementek I. pontkent a velemenyek, es aztan a 
11. pontban pedig szavaztak az atruhazott hataskbrrel, vagy egy mas folyamattal volt ez? 
Kbszbndm.
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Csutor Agnes
Nem tudok ra peldat mondani, hogy ez igy volt-e, vagy nem igy volt. Utana kellene neznem, 
nem tudom, sajnos.

Szarvas Koppany Bendeguz
Ezt egyebkent akar a vegen, felvilagositas keresben is meg tudjuk ejteni, es akkor a 30 napos 
irasbeli hataridd ervenyes, ha jo! ertem. De most, hogy ezt megbeszeltiik, kerdezem, hogy 
van-e meg ehhez kapcsolodoan barkinek kerdese vagy hozzaszolasa? Ugy latom, nincsen, 
ugyhogy szavazasra bocsatom a 3 pontbol allo hatarozati javaslatot. Az elfogadasahoz 
egyszeru tbbbseg kell. Kerem, hogy aki tamogatja a 3 pont elfogadasat, az emelje fel a kezet 
most. Aki nem tamogatja, az emelje fel a kezet most. Aki pedig tartozkodik, az emelje fel a 
kezet most. Tehat 6 igennel, 3 tartozkodassal a Bizottsag elfogadta a napirendi pontot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klfmavedelmi Bizottsaga 

2/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

a Telepiileskepi Arculati Kezikonyvvel es a Telepiileskep vedelmerol szolo rendelet- 
tervezettel kapcsolatosan beerkezett velemenyekrol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klfmavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy
1. a 3. melleklet szerinti 1. 2. es 4. szamu velemenyt reszben elfogadja a melleklet 

szerinti, javaslatokra adott valaszoknak megfelelden.
2. a 3. melleklet szerinti 3. szamu velemenyt elutasitja a melleklet szerinti, 

javaslatokra adott valaszoknak megfelelden.
3. lezarja a Telepiileskepi Arculati Kezikonyvvel es a Telepiileskep vedelmerol szolo 

rendelet-tervezettel kapcsolatos partnersegi velemenyezesi szakaszt.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. januar 17.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 1.2. pontja: Javaslat komposztladak igenylesere vonatkozo palyazatok 
elbiralasara
Eloterjeszlo: Szarvas Koppany Bendeguz - bizottsdgi elnok

Szarvas Koppany Bendeguz
Ez mar szinte rutinszerii, de megkerdezem, hogy van-e ehhez a napirendi ponthoz barkinek 
kerdese vagy hozzaszolasa? Ha jol latom, nincsen. Akkor kerdes, hozzaszolas hianyaban a 
napirendi pont vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot, 2 pontbol all, 
szinten egyszeru tobbseg kell az elfogadasahoz. Aki tamogatja az elfogadasat, az emelje fel a 
kezet most. Egyontetiien elfogadtuk a komposztladak igenylesere vonatkozo palyazatok 
elbiralasat.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

3/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a lakossag reszere biztositando komposztladak targyaban benyujtott palyazatokrol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy,
1. ervenyesnek mindsiti az eldterjesztes 1. szamu mellekleteben felsorolt 

palyazatokat
2. felkeri a polgarmestert, hogy intezkedjen a komposztladak megrendeleserol, 

illetoleg az 1. szamu melleklet szerinti nyertes palyazok reszere torteno 
atadasanak lebonyolitasardl.

Felelds: polgarmester

Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.
2. pont: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda, JGK Zrt.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a tarsashazak reszere kiirt „ZOLD UDVAR” program 
palyazati felhivasara erkezett palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eloterjeszto: Szarvas Koppdny Bendeguz - bizottsdgi elnok

Szarvas Koppany Bendeguz
Ez 13 db hatarozati javaslatot tartalmaz, tehat alapvetden 13 szavazas lenne rola. En majd 
javasolni fogom, hogy a 13-rdl a vegen egyben szavazzunk, de lehet nyugodtan maskepp 
igenyelni, ha valaki szeretne kulon szavazni. Ehhez szeretnem hozzatenni, hogy elotte a 
palyazati anyagokat kikiildtuk a bizottsagi tagoknak, remelem, mindenkihez eljutott, mert en 
kiildtem ki a megfeleld file-okat, es volt, akinek visszajelzett a postafiokja, hogy nem tudta 
befogadni. Nekik elkuldtiik kiilon, ket reszletben, ugyhogy remelem, mindenki megkapta 
iddben azokat a palyazati anyagokat, amiket meg igy ki lehet kiildeni a torvenyesseg talajan 
allva, a GDPR-nak is megfelelve. Emellett az eloterjesztesben le van irva az ertekeles 
szempontja. Tovabba azt is szeretnem hozzatenni, hogy sikerult ugy megalkotni a javaslatot, 
hogy azok a palyazok, akik az elozo evben palyaztak, es nem fertek bele, azok iden 
belefertek. Ugyhogy remelhetoleg ez egy fenntarthato folyamat lesz, hogy akik iden 
palyaztak, es nem fertek bele, de egyebkent jo a palyazatuk, azok majd a kovetkezo korbe 
befemek, es igy senkinek nem kell elbatortalanodnia a Zold udvarra palyazastol csak azert, 
mert adott evben nem sikeriil bekeriilnie. Megnyitom a napirendet vitara, es kerdezem, hogy 
van-e barkinek itt kerdese vagy hozzaszolasa? Szilagyi Demeter jelentkezik.
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Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot. En szeretnem javasolni, hogy az altalanos tartalek terhere a 
Kepviselo-testulet biztositson fedezetet, 2.724.908 Ft ertekben, annak erdekeben, hogy az 
osszes beerkezett palyazatot ki tudja elegiteni az Onkormanyzat. Az a keresem, hogy ezt a 
Bizottsag j avasolja.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Igen, eppen ra akartam mutatni, hogy ez tulmutat a Bizottsag hataskoren, 
tehat javasolhatjuk. Most nem tudom, hogy erre pontosan egyebkent van-e barmilyen 
eldiranyzat vagy valamilyen terv? Hamarosan lesz egy koltsegvetesi rendelet targyalva, es 
abban benne lehet. Megadom a szot Kiss Evanak a Jogi Iroda kepviseleteben, hogy elmondja 
a szakvelemenyt.

Dr. Kiss Eva
Csak annyit szerettem volna mondani, hogy most januar ota, az atmeneti gazdalkodas 
idoszaka alatt ezt nem lehet megtenni. Ilyen szempontbdl most a biralathoz nem tudunk uj 
forrast biztositani.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Tehat biztositani uj forrast bizottsagi szinten a biralathoz nem tudunk. A 
kovetkezd koltsegvetesben lehet jelezni, hogy erre nagyobb az igeny, ugyhogy en javaslom, 
hogy amikor majd a koltsegvetesrol van szo, akkor hozza fel, Kepviselo ur, a javaslatot, es 
szerintem akkor a kormanyoldalrdl is buzgo tamogatasra fog lelni. Ezt mar a multkori 
bizottsagi (ilesen is elmondtam, hogy nem szeretek bizottsagi szinten az altalanos tartalek 
rovasara helyben modositasokat javasolni, mert ez egy atfogobb dolog, ugyhogy en megint 
tartozkodni fogok. Aztan az ajtok meg mindig nyitva vannak, ugyhogy senki nem fog 
beleutkozni, ha megint kivonulna. Megadom a szot meg Szilagyi Demeter kepviselo umak 
valaszra.

Dr. Szilagyi Demeter
Ez semmi mas, csak szandek kerdese. Most, hogy az atmeneti gazdalkodas meddig tail, az is 
csak Onbkon mulik alapvetben, de ugye azt tudjuk, hogy februar 15-evel be kell nyujtani a 
koltsegvetest, legkesbbb 1-2 heten belul targyaljuk, es lehet ezt ervenyre juttatni. Azt 
gondolom, ez pusztan a Bizottsagnak egy ilyen letigazolas lehetne, hogy azt mondjuk, igenis 
a Bizottsag fontosnak tartja ezt a celt. Az altalanos tartalekrol azert tudjuk, hogy igencsak 
jelentbs. Ez a nem egesz 3 millid Ft, azt gondolom, nem rengeti meg az Onkormanyzat 
biidzsejet, es a Bizottsag erre javaslatot tesz a Kepviselo-testulet fele, mint szakbizottsag. 
Aztan a Kepviselo-testulet meg mindig donthet ugy, egyebkent, az ott elhangzo ervek menten, 
hogy nem tamogatja ezt a javaslatot, kiilonbozo okoknal fogva. De ha mi, mint szakbizottsag 
nem vesszuk ezt ilyen formaban sem komolyan, akkor azt gondolom, semmi ertelme annak, 
hogy itt errol beszelgetiink, mert akkor pusztan egy ilyen, teljesen normativ keretek kozott 
vegrehajto bizottsagkent funkcionalunk, nem pedig ertekteremtd bizottsagkent. Eire hivtam 
mar fel tobbszor a figyelmet, hogy en javasolnam, hogyha mar letrehoztak egy ilyen 
bizottsagi strukturat, akkor prdbaljak meg tartalommal megtolteni. En erre tettem mar tobb 
izben kiserletet, de eddig nem nagyon volt fogadokeszseg az Onok reszerdl. En a javaslatomat 
fenntartom, mert azt gondolom, hogy ez a tipusu biidzse, - latva itt azt, hogy van erre 
erdeklodes -, nem terheli meg az Onkormanyzatot, es a Bizottsag tehet egy ilyen javaslatot. 
Jogszabalyi akadalya, azt gondolom, nincsen annak, hogy ilyen javaslatot megfogalmazzunk. 
Legfeljebb majd, ha a Bizottsag tagjai ezt elfogadjak, akkor szeretnem megkemi a Hivatalt, 
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hogy a jogszabalyi kornyezetnek megfelelden dolgozza ki a testified (llesre ezt a mddosito 
inditvanyt, hogy azzal egyutt tudjuk elfogadasra, targyalasra javasolni a Kepviselo- 
testiiletnek. Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Nekem is van erre mondanivalom, de elobb megadom a szot Tarcsay 
Tibor bizottsagi tagnak.

Tarcsay Tibor
Koszonom szepen, en csak Szilagyi Demeter kepviselotarsam megjegyzesere szeretnek 
reagalni. Igazabdl, amik nem lettek tamogatva, azok pont olyanok, amik szakmai szempontbol 
nem tamogathatok. Van peldaul olyan palyazat, ami mufuvet tett volna zoldites cimen az 
udvarra. Ez - azt hiszem - sehogy sem a keriiletfejlesztesnek egy jo iranyba tortend 
elmozditasa, meg akkor sem, ha legalabb nem terkovet, de mufuvet. Illetve itt volt tobb 
szempont, a magasabb vallalt onkentes munka, vagy az onresz merteke, kozossegi tervezessel 
jonnek letre a tervek, stb. - ezek a nem tamogatott palyazatoknal nem valosultak meg. Igy 
szerintem nem lenne ertelme a fennmarado osszeget tamogatni, de az mindenkeppen 
Udvozlendo, hogyha lesz majd kovetkezo kor, amikor lehet majd ujra palyazni ezeknek a 
szempontoknak a figyelembe vetelevel.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Most viszont, mielott megadom a szot Szilagyi kepviseld urnak, szeretnem 
ehnondani azt. hogy ez egy eldkeszitett eloterjesztes, amin dolgoztak a Zold Iroda ugyintezoi 
- itt is van dr. Lennert Zsofia ez egy eldkeszitett tervezet, es errol a palyazatokat elozetesen 
meg tudtuk tekinteni es tudtuk velemenyezni. Szoktam mondani, hogy ennek a Bizottsagnak a 
szakmai munkaja donto tobbsegeben - ha rendesen vegezzuk a munkankat - a ket tiles kozott 
van. En meg emlekszem. hogy Ferencz kepviseld asszony az elso iileseken emlitette a 
muhelymunkat, ami folyt bizottsagon innen es tul. En azt gondolom, hogy abban a munkaban 
kell reszt venni, ott kell a szakmai munkat elvegezni, es mindenkinek hozzatenni a magaet. Es 
ha szeretnenek a fideszes kollegak ebben nagyobb reszt vallalni, es jobban bevonodva erezni 
magukat. en ennek abszolut baratja vagyok, es szivesen feljegyzem, hogy legkozelebb jobban 
eroltessem, hogy be legyenek vonva. Nem tudom melyik volt az utolso ilyen iranyu 
uzenetem, amire meg kaptam valaszt a fideszes delegaltaktol, de nem ma volt. De ha egy 
ilyen igeny van, akkor en azt tudom tamogatni, csak akkor errol beszeljiink, mert szerintem az 
a szakmai tartalom, amit Tarcsay Tibor bizottsagi tag elmondott. Az, hogy javasoljuk, hogy 
legyen tobb penz, azt nem igazan erzem egy kifejezetten kemenyen szakmai dolognak. Az 
egy dhaj. Egyebkent, oszinten szolva, en is szivesen 1 ennek gavaller, lehet, hogy meg 
konnyebben is leszek gavaller aprilis 3. utan, amikor bizhatunk benne, hogy a regnalo 
kormany nem fog random addmentesseget biztositani barkinek, aki korabban nekiink fizette 
be. szoval ez egy bizonytalansagi tenyezo, ezert sem tamogatom az altalanos tartalek 
bizottsagi szinten vald megbolygatasat. Emellett ertem en, hogy egy javaslatot lehet tenni, ami 
aztan vagy atmegy a testiileti ulesen, vagy nem. De mivel a tema igy is ugy is fel fog meriilni 
februar 15-ig. ahogy ravilagitott Szilagyi kepviseld ur, egyebkent, igy is ugy is fog ezzel 
dolgozni a Hivatal, en annak is drulnek, ha a Hivatalt nem dolgoztatnank foloslegesen csak 
azert, hogy ugy erezzuk, hogy szakmai munkat vegeztiink, amikor, mondom, ez nem is 
feltetleniil szakmai munka. Mert az nem szakma, hogy legyen tobb penz. Az inkabb szakma, 
hogy a meglevo penzt osszuk el okosan es jo szempontok menten. De ha azt szeretnek, hogy 
legkozelebb, amikor az elosztasrol van szd, ne hagyjam annyiban, ha tiicsokciripeles 
hallatszik a fideszes postafiokok felol, amikor elkiildozgetek szakmai anyagokat, azt en 
szivesen tudom vallalni. Ennek fenyeben megadom a szot Szilagyi kepviseld urnak.
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Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen. Azt a koherencia-zavart nem ertem igazabol, ami az On bevezetoben 
elmondott beszede es a most elmondott par mondata kozott rejlik, ugyanis pontosan azt 
mondta el, hogy majd amikor megyiink a kovetkezo ciklusba, akkor az itt kimaradottaknak 
majd forrast fogunk teremteni. En meg erre javasoltam, hogy mi lenne, ha errol most hoznank 
egy dontest. Ennyi tortent. Majd utana eloall azzal, hogy igazabol nem is kene forrast 
biztositani, mert szakmailag nem megalapozott, stb. De rovidre zarhatjuk ezt a dolgot, en 
fenntartom a modosito inditvanyomat, es haladjunk tovabb. Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
A javaslat szerint vannak ervenyes, ervenytelen es ervenyes, nem nyertes palyazatok. Az 
ervenyes, nem nyertes az, ami a kovetkezo ciklusban eldnyt fog elvezni. A nem nyertes, ami 
szakmailag nem nyertes, ez benne van egyebkent az eloterjesztesben is. Ne csepeljuk a szot. 
Csak hozzatennem, hogy emlitette Szilagyi kepviseld ur a bizottsagnak a fontossagat, ill. 
letjogosultsaganak a megalapozasat. A kepviselo-testuleten egyebkent a kollegak azt 
mondtak, hogy az adja a bizottsag letjogosultsagat, hogy hany forintrol dont. Ha a 700 ezer 
forintot a komposztladara keveselltek, most dontiink 7 millio forintrol, szoval mindenkeppen 
erosodo tendenciat mutat a bizottsag letjogosultsaga. Meg nehany ev es EU-s intezmenykent 
fogunk mukodni es orszagos koltsegvetesekrdl fogunk donteni. Hozzaszolasra jelentkezik 
Camara-Bereczki Ferenc Miklos, parancsoljon.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen. Koszonom, hogy ez az anyag itt fekszik a Bizottsag elott. Oriilok, hogy 
tudjuk tamogatni a Tarsashazakat a Zold Program megvalositasaban, es bizom benne, hogy a 
2022. evi koltsegvetesben tobb forrast fogunk tudni majd szanni ilyen eelokra is. Szerintem 
sent erdemes errol hosszasan polemiat folytatni, lesz egy uj koltsegvetesunk, es majd tobb 
penzt fogunk erre biztositani. Most pedig kerem, hogy fogadjuk el eredeti formajaban az 
eldterjesztest. Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
Hozzaszolasra jelentkezik Ferencz Orsolya kepviseld asszony.

Dr. Ferencz Orsolya
Koszonom. En csak az Elnok urat szeretnem emlekeztetni, hogy nem veszi a kamera, az 
dnimado tiradak helyett a munkara tudnank koncentralni, pl. ahogy tett az elobb Camara- 
Bereczki Ferenc Miklos kepviselotarsunk, akkor haladnank is. En javaslom a szavazast.

Szarvas Koppany Bendeguz
Tehat a kepviseld asszony hozzaszdlasban javasolta, hogy ne szdljak hozza olyan sokat. 
Ertem. Szilagyi kepviseld ur hozzaszolasra jelentkezik.

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen. Megertettem a kritikaikat. Es akkor ennek megfeleloen mddositanam az 
inditvanyomat. A 3 ervenyes, de nem nyertes palyazat osszeget javaslom az Altalanos 
tartalekbdl fedeztetni. Ez annyit jelent, hogy dontson ugy a Bizottsag, hogy keri a testuletet, 
hogy 482.400 Ft + 479.700 Ft + 513.900 Ft ertekben az ervenyes, de nem nyertes 
palyazatokra biztositson fedezetet az Altalanos Tartalekbol, hogy ezeket is ki tudjuk fizetni. 
Ez lenne a modosito inditvanyom.
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Szarvas Koppany Bendeguz
Mielott szavazasra bocsatom, hozzateszem, hogy a nyertes palyazatok kozott is vannak 
csokkentett osszegek. Ezt is kinyithatnank, es szakmailag beszelhetnenk errol, de ez is tovabb 
vinne ezt a temat, ugyhogy inkabb szavazasra bocsatom a modosito javaslatot ebben a 
formaban, mivel alapvetden a ,,legyen tobb penz“ elvenek nem vagyok ellenere. En 
tartozkodni fogok. Aki tamogatja a modosito inditvanyt, az kerem, emelje fel a kezet. Aki 
ellene szavaz, most tegye fel a kezet. Aki tartozkodik...
3 igen, 1 nem, 5 tartozkodas szavazattal a Bizottsag nem fogadta el a modosito inditvanyt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

4/2022. (1.17.) sz. hatarozata
(3 igen, 1 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy nem fogadja el 
dr. Szilagyi Demeter javaslatat, miszerint a Bizottsag kerje a Kepviselo-testiiletet, hogy a 
harom ervenyes, de nem nyertes palyazat osszegere (osszesen 1.476.000 Ft-ra) az Altalanos 
Tartalekbol biztositson fedezetet.

Szarvas Koppany Bendeguz
Van-e barkinek meg hozzaszolasa vagy javaslata? Nincsen. Akkor szavazunk a 13 db 
hatarozati javaslatrol. Nem tudom szavazzunk-e arrol, hogy egyben szavazunk-e vagy kiilbn? 
Mert itt hivatalosan 13 db szavazasnak kene megtortennie. 13 hatarozati javaslat.
[Hatterben nem hallhatb hozzaszolas]
Van-e barkinek ellenvetese az ellen, hogy a 13 hatarozati javaslatrol egyben szavazzunk? 
Nines. Koszonom.
Akkor a 13 hatarozati javaslatot egyben bocsatom szavazasra.
Kerem, emelje fel a kezet, aki tamogatja a hatarozati javaslatokat.
Egyontetu. 9 igen szavazattal a 13 hatarozati javaslatot a Bizottsag elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

5/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 8-9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 8-9. Tarsashaz „Zdld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 800.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: l.pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

6/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 11. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 11. Tarsashaz „Zbld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 946.779 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

7/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 4. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 4. Tarsashaz „Zbld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 312.109 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

8/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 6. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
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A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 6. Tarsashaz „Zdld udvar" 
felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 329.500 Ft vissza nem 
teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

9/2022. (I. 17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazds.)

A Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 45. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 45. Tarsashaz „Zbld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 451.766 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

10/2022. (1.17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazds.)

A Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 4. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 4. Tarsashaz „Zold udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 469.160 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.
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Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

11/2022. (I. 17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazds.)

A Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 13. szam alatti Tarsashaz tamogatasarbl

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 13. Tarsashaz „Zbld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 696.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

12/2022. (1.17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazds.)

A Budapest VIII. keriilet, Nepszfnhaz utca 57. szam alatti Tarsashaz tamogatasarbl

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 57. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 238.674 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

13/2022. (1.17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 2. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 2. Tarsashaz .,Zdld udvar" 
felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 700.000 Ft vissza nem 
teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

14/2022. (1.17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 3. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 3. Tarsashaz „ZM udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 700.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

15/2022. (I. 17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Jozsef krt. 9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol
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A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Jozsef krt. 9. Tarsashaz „Zdld udvar" felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 580.250 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

16/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Gyorffy Istvan utca 10. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Gyorffy Istvan utca 10. Tarsashaz „Zbld udvar" 
felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 150.000 Ft vissza nem 
teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

17/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Blokkban tortent a szavazas.)

A Budapest VIII. keriilet, Pal utca 6. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Pal utca 6. Tarsashaz „Zbld udvar" felhivas targyaban 
benyujtott palyazatanak tamogatasara 625.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast 
nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda

Napirend ILL pontja: Javaslat a helyi epiteszeti-muszaki tervtanacs letrehozasarol, 
mukodesi felteteleirol, eljarasi szabalyainak megallapitasarol szolo rendelet 
megalkotasara
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem, hogy van-e barkinek ehhez kerdese vagy 
hozzaszolasa? Nincsen. Akkor kerdes es hozzaszolas hianyaban az 1 pontbol allo javaslatot 
szavazasra bocsatom. Az igen szavazat azt jelenti, hogy a Bizottsag javasolja a testiiletnek 
az eloterjesztes megtargyalasat, a rendelettervezet elfogadasat. Aki tamogatja, emelje fel a 
kezet most. Aki ellene szavaz, emelje fel a kezet most. A tartozkodok emeljek fel a keziiket 
most.
6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal a Bizottsag javasolja a rendelettervezet 
elfogadasat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

18/2022. (1.17.) sz.hatarozata
(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek a rendelettervezet elfogadasat.

felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend II.2. pontja: Javaslat a Telepiileskepi Arculati Kezikonyv es a Telepiileskep 
vedelmerol szolo rendelet elfogadasara
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
A napirend vitajat megnyitom. Tehat az, aminek a velemenyezeset elfogadtuk az I. 
blokkban, az keriil most targyalasra. Es arrol dont a Bizottsag, hogy igy, ebben a formaban 
javasolja a kepviseld-testuletnek megtargyalasra. Megkerdezem az eloterjesztoket, hogy 
van-e hozzafuznivalojuk? Nines. Van-e barkinek kerdese vagy hozzaszolasa? Nem latok 
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jelentkezot. Akkor a napirendi pontot szavazasra bocsatom. Aki a javaslat ilyen formaban 
vald kepviselo-testulet ele tarasat tamogatja, az kerem, emelje fel a kezet most.
9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal a napirendi pontot elfogadtuk. Koszonom az 
egyuttmukodest.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

19/2022. (I. 17.) sz. hatarozata
(9 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend II.3. pontja: Javaslat a Miizeum kbrut - Rakoczi lit - Blaha Lujza ter 
eszaki es keleti oldala - Jozsef kbrut - Ulldi ut altal hatarolt terulet (Palotanegyed) 
Keriileti Epitesi Szabalyzatarol (PALOTAKESZ) szolo (PALOTAKESZ) 34/2019. 
(VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasanak eldkeszitesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara POTKEZBESITES
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, Rddai Daniel alpolgdrmester

Szarvas Koppany Bendegiiz
Az eldterjesztes potkezbesitessel erkezett meg januar 14-en. Megkerdezem az eloterjesztot, 
hogy van-e hozzafuznivaldja? Nines. A napirendi pont vitajat megnyitom. Van-e barkinek 
kerdese vagy hozzaszolasa? Nines. Akkor a napirendi pont vitajat kerdes es hozzaszolas 
hianyaban lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot: Javasolja 
a Bizottsag a Testi'detnek az eldterjesztes megtargyalasat es a hatarozati javaslat 
elfogaddsat. Aki tamogatja, most emelje fel a kezet. Aki ellene szavaz, most emelje fel a 
kezet. Tartozkodo nines.
6 igen, 3 nem, 0 tartozkodas szavazattal a javaslat elfogadasra keriilt.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

20/2022. (1.17.) sz. hatarozata
(6 igen, 3 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat es a hatarozati javaslat elfogadasat.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Napirend II.4. pontja: Javaslat a Polgarmesteri Hivatal belso szervezeti tagozodasanak 
modosftasara
Eldierjeszto: Piko Andras polgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
Van-e barkinek eloterjesztokent hozzafuznivaloja? A napirend vitajat megnyitom. 
Hozzaszolasra jelentkezik Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur, parancsoljon.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Az lenne a javaslatom, hogy az eloterjesztesben szereplb Keriiletuzemeltetesi es Zold Iroda 
elnevezes helyett a Varosuzemeltetesi es Zold Program Iroda elnevezest hasznaljuk.

Szarvas Koppany Bendeguz
Megkerdezhetem, hogy mi az erdemi kiilonbseg? Kerhetek egy indoklasos kifejtest, hogy 
meglegyen a megalapozottsag?

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Ha mar egyszerusitiink es egyertelmusitunk szervezeti egysegek neveit, peldaul a 
Gazdalkodasi Ugyosztaly kicsit megtevesztd elnevezes volt, ugyanis a Penziigyek e Hivatalon 
belul nem ehhez az iigyosztalyhoz tartoztak, egeszen mas tipusu feladatokat lattak el a 
kollegak. Ha mar donttink arrol, hogy milyen nevek legyenek, akkor legyiink esszeruek, es a 
Varosuzemeltetes elnevezes szerepeljen az iroda neveben, ha ezzel fog foglalkozni, es ne a 
Keriiletuzemeltetes, amirdl en meg igy dnmagaban, mint tevekenyseg nem hallottam. Attol 
fuggetlenul, hogy ez egy fovarosi keriilet, varosuzemeltetesi feladatokat latnak el a JGK 
igazgatosaganak dolgozoi, es szeretnem, ha a hivatalon belul is egyertelmii lenne, hogy 
melyik teriilet, melyik irodahoz tartozik. Az, hogy Zold egy iroda, hogy zold? A fal zold? 
Vagy mi zold? Szerintem pont ezert erdemes az elnevezesben jelezni azt, hogy Zold Program 
iroda, hogy ott vannak az Onkormanyzat Zold Programmal kapcsolatos feladatai, az ottani 
kollegak segitenek ebben, ok vegzik ezt a feladatot. Ugyosztalyvezeto asszonynak jeleztem 
ezt az igenyemet, es a Jegyzd Asszonynak is jeleztem, szerintem ez ebben a formaban 
meltanyolhato. Koszonom, hogyha tamogatja a Bizottsag a javaslatot.

Szarvas Koppany Bendeguz
Tehat akkor errol Ugyosztalyvezeto Asszony es Jegyzd Asszony is tudnak. Nekem ertheto a 
magyarazat. Akkor szavazasra bocsatom ezt a modositd javaslatot. En tamogatni fogom. Aki 
a modositd javaslat elfogadasat tamogatja, az kerem, emelje fel a kezet most. Aki a modositd 
javaslatot nem tamogatja, az kerem, emelje fel a kezet most. Aki tartozkodik, az kerem, 
emelje fel a kezet most.
6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal a modositast elfogadtuk.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

21/2022, (1, 17.) sz. hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja 
Camara-Bereczki Ferenc Miklos bizottsagi alelnok javaslatat, miszerint az eloterjesztesben 
szereplo Keriiletuzemeltetesi es Zold Iroda elnevezes helyett a szervezet neve 
Varosuzemeltetesi es Zold Program Iroda legyen.
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Szarvas Koppany Bendeguz
Megkerdezem, hogy a modositassal, ami benne lesz ajegyzokonyvben es at tudjuk vezetni, 
van-e a mddositott javaslathoz barkinek hozzaszolasa vagy kerdese? Nincsen. Akkor 
szavazasra bocsatom a hatarozati javaslatot: Javasolja a Bizottsag a Testuletnek a napirend 
megtargyalasat. Tegye fel a kezet, aki tamogatja, most. Tegye fel a kezet, aki nem 
tamogatja. Tegye fel a kezet, aki tartozkodik.
6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal a Bizottsag elfogadta a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

22/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat, a hatarozati javaslat elfogadasat.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Jogi Iroda

Napirend II.5. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
Megkerdezem, hogy az eloterjesztonek van-e hozzafuznivaldja? A polgarmester nem 
tartozkodik itt, ugyhogy nincsen. A napirend vitajat megnyitom. Van-e barkinek kerdese 
vagy hozzaszolasa? Nines. Akkor a napirendi pont vitajat kerdes es hozzaszolas hianyaban 
lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot. Aki tamogatja, most 
emelje fel a kezet. Aki ellene szavaz, most emelje fel a kezet. Tegye fel a kezet, aki 
tartozkodik.
6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal a Bizottsag elfogadta a hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga

23/2022. (I. 17.) sz. hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 3 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testulet 2022. januar 20-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
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Szarvas Koppany Bendeguz
Az tiles vegen a Bizottsag tagjai a Bizottsag hataskorebe tartozd iigyben a Jegyzotol es a 
Bizottsag elnoketol felvilagositast kerhetnek. Kerdezem, van-e ilyen? Nines. Egyebkent nem 
tudom, hogy sziikseges-e az elejen targyalt kerdest felvetni, vagy megbeszeltuk, de szolasra 
jelentkezik Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviseld ur.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Szeretnem megkemi Radai Daniel alpolgarmester urat, hogy legyen szives a bizottsagi 
tagokat tajekoztatni az Orczy uti gyalogatkelohely megvaldsitasanak jelenlegi allasarol, hogy 
mi ndenki kepben legyen az iiggyel kapcsolatban. Koszonom szepen.

Szarvas Koppany Bendeguz
Megadom a szot Radai Alpolgarmester umak.

Radai Daniel
Koszonom. Azt hittem, hogy szerdara marad ram ez a megtiszteltetes. Az Orczy uti zebraval 
kapcsolatban jelenleg tul nagy megvaldsitasrdl nem lehet szd, hiszen a fmanszirozas nem 
biztositott semmilyen fel szempontjabol. Itt alapvetden politikai dontesekre var ez a kerdes, 
hogy akar a keriilet vezetese, akar a fovaros vezetese a sziikseges eroforrasokat biztositja 
ehhez a beruhazashoz. Egyebkent pedig eles szakmai vita van. hogy a gyalogos atkelohely 
eseten az Orczy uton egy jelzolampas vagy jelzolampa nelkiili csomdpont is elegseges 
megoldas tud-e lenni. Ajelenlegi terveken jelzolampa szerepel, de ez a jelzolampas megoldas 
brutto 30 millioval nagyobb befektetesi koltseget jelent. Felteszem, hogy ez is az oka annak, 
hogy - tdbbek kozott - soha nem valdsult meg ez a beruhazas korabban. Tehat innentol 
fennmarad az a kerdes, hogy mtiszakilag es penziigyileg hogyan lesz ez konkludalva. 
Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom. Remelem, kepviseld urnak megfeleld volt a valasz.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Hogy megfelel-e, hogy tetszik-e ez a helyzet...hat, nyilvan nem. De ezen dolgozunk, es 
bizunk benne, hogy az idei evben ez vegre sikeriilni fog. Mert ez eleg regi adossaga a 
fovarosnak a keriilet iranyaba. Foleg ugy, annak tekinteteben, hogy megepult az Aldi es 
letesiilt egy Kozossegi haz, valamint a Golya odakoltozott. Ez extra gyalogos forgalmat 
eredmenyezett ezen a szakaszon. Most mar nem esupan a CBA es a benzinkut forgalmat 
bonyolitja ez a szakasz - az sem volt egyebkent kicsi hanem nyilvan az uj egysegeknek a 
forgalmat is. Ugy gondolom, a fovaros kotelessege ebben a projektben meltd mddon reszt 
venni, de nem vitatom el azt sem, hogy ez a keriilet szamara fontos, igy mi is fogunk 
hozzatenni bizonyos - eleg nagymerteku - anyagi forrasokat. En bizom benne, hogy az Aldi 
is partner lesz ebben, ugyanis az d erdekiik is az, hogy biztonsagosan meg lehessen kozeliteni 
a kereskedelmi egyseget, ahol viszonylag nagy forgalmat bonyolitanak, melybol rengeteg 
nyeresegiik szarmazik. Gondolom, hogy ez fontos mindenkinek, partszinektol fuggetleniil, 
foleg annak fenyeben is, hogy az agrarminiszter ebben az Aldiban tartja rendszeresen a 
sajtotajekoztatdit. Bizom benne, hogy ez partokon feliil allo ugy, amelyben mindenki teszi a 
dolgat es segit a problema megoldasaban a kormanyhivatalon belul es azon kiviil is. 
Koszonom szepen.
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Szarvas Koppany Bendeguz
Es akkor en meg napirenden tul, de jegyzbkbnyvbn innen szeretnem meg egyszer 
megkerdezni a fideszes bizottsagi tagokat, hogy szeretnek-e azt, kivanjak-e tolem, hogy kulon 
kifejezetten, dedikaltan jelezzem nekik, amikor a Zbld udvar palyazatok elbiralasanal, az 
eloterjesztes kialakulasanal elkbvetkezik az a pont, amikor erdemben hatassal lehet lenni az 
eloterjesztes milyensegere, mert - mint mondtam - ket bizottsagi tiles kozott kesziil el az 
eloterjesztes. Tehat szeretnek-e, hogy kifejezetten szoljak, hogy bizottsagi tagkent most lehet 
velemenyezni vagy elegedettek a jelenlegi metodikaval? Parancsoljon.

Dr. Szilagyi Demeter
En bbven elegedett vagyok, ha azt teszi, ami a dolga, es a bizottsagi ulesre olyan anyagok 
jonnek, amikrbl lehet dbntest hozni. Kbszbnbm.

Szarvas Koppany Bendeguz
Kbszbnbm szepen. Tehat akkor majd dbntest hoz a vegen. Kbszbnbm. Tovabbi kerdest, 
hozzaszblast nem latok. Megkbszbnbm a bizottsagi tagok munkajat, es az iilest 17:15-kor 
bezarom. Kellemes 2022. evet kivanok mindenkinek!
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Budapest Fovaros VIII. kerulet | 
JOZSEFVAROSI POLGARMESTERI 

H1VATAL
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Melleklet

FELJEGYZES

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2022. januar 17-i ulesenek 
helyszinen, a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal I. emelet 100-as termeben az MVoks 
rendszer nem all rendelkezesre, ezert MVoksbol kinyert szavazasi listat nem tudunk csatolni.
A kepviselok kezfeltartassal szavaztak.

Budapest, 2022. januar 18.

Czira Eva Mandula
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje V

H Goda Krisztina
Jegvzoi Kabinet Szervezesi Iroda

bizottsagi iigyintezoje
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