
JEGYZŐKÖNYV

Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2022. július 21-én (csütörtök) 09.00 órától

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal HL emelet 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendkívüli 
NYÍLT üléséről

Jelen vannak:
Pikó András, Szili-Darók Ildikó, Rádai Dániel, Camara-Bereczki Ferenc Miklós, Czeglédy Ádám, dr. 
Ferencz Orsolya, Gondos Judit, Hermann György, dr. Juharos Róbert, Könczöl Dávid, Sántha 
Petemé, Sátly Balázs, Stettner István, Szarvas Koppány Bendegúz, dr. Szilágyi Demeter, Veres 
Gábor, Vörös Tamás

alamint a jelenlévő meghívottak:
dr. Vörös Szilvia - aljegyző, Marton Levente János - Jegyzői Referatúra nemzetiségi referens, dr. 
Bajsza Krisztina Jogi és Szervezési Ügyosztály Jogi Iroda irodavezető, Czira Éva Mandula - Jogi 
és Szervezési Ügyosztály Szervezési Iroda irodavezető, Hegyi Dóra -Ügyviteli Iroda irodavezető, 
Kovács Ádám György Informatika irodavezető Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási 
l ügyosztály ügyosztályvezető, Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
ügyosztályvezető, Pfeifenróth Noémi - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési Iroda 
irodavezető, dr. Orgoványi András - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály Belső Ellátási Iroda 
irodavezető, Barta Ferenc - főépítész, Városépítészeti Iroda, Dr. Kóródi Éva - Hatósági Ügyosztály 
ügyosztályvezető, Tóth Csaba - Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda irodavezető, Pokomyi 
Viktória - Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda irodavezető, Nagy Ibolya - 
Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda irodavezető, Mácsai Erzsébet
ik özterület-felügyeleti Ügyosztály ügyosztályvezető-helyettes, Kovács Ottó - JGK Zrt. igazgatási 
elnök. Nováczki Eleonóra - JGK Zrt. vagyongazdálkodási igazgató, dr. Szirti Tibor - JGK Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgató-helyettes, Lágfer Péter Károly - JKN Zrt. vezérigazgató, Csete 
Zoltán - Rév8 Zrt. műszaki igazgató, Nagy Ferenc - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettes, Mező Ágnes - BKIK VIII. kér. bizottsági tag, 
Őszi Éva - BKIK VIII. kér. bizottsági tag, Dr. Hörich Ferenc - Hörich és Varga Ügyvédi Iroda 
ügyvéd, Dr. Varga Szilvia - Hörich és Varga Ügyvédi Iroda ügyvéd; Kaiser Edvin Sándor - külsős 
bizottsági tag, dr. Galambos Károly — HVB elnök, Soós György - külsős bizottsági tag

Távolmaradását bejelentette: dr. Erőss Gábor, Egry Attila Késik: -
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Pikó András
Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntőm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeinket, 
valamennyi jelenlévőt! Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének ez évi első rendkívüli ülését megnyitom. Távolmaradását jelezte Egry Attila 
képviselő úr és dr. Erőss Gábor alpolgármester úr. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a 
határozatképesség megállapítása érdekében kapcsolják be a szavazógépeket. Megállapítom, hogy 
jelen van 16 képviselő. A Képviselő-testület tehát határozatképes. A minősített többséghez 10 
egybehangzó szavazat szükséges, az egyszerű többséghez pedig 9. Most felkérem dr. Galambos 
Károlyt a Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottságának elnökét, hogy a 2022. június 
26-án megtartott időközi települési önkormányzati képviselő választás végleges eredményét 
ismertesse.

dr. Galambos Károly
Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr! A 2022. június 26. napjára kitűzött időközi települési 
önkormányzati képviselői választással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Budapest 
Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napján Budapest VIII. kerület 5-ös 
számú egyéni választókerületben megtartott időközi képviselői választással kapcsolatban 
megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt. A megválasztott képviselő 
Gondos Judit, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 
jelölöszervezetek közös jelöltje, lett. A Képviselő-testület tagjának megbízólevele a választási 
eljárásról szóló törvényben foglalt határidőben átadásra került. Képviselő asszonynak sok sikert 
kívánok a munkájához!

Pskó András
Köszönöm szépen a tájékoztatást! Most a jelenlévőket tájékoztatom, hogy a képviselő asszony 
eskütétele következik. Felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és felkérem a megválasztott 
Gondos Judit képviselőasszonyt, hogy fáradjon ki és mondja utánam az eskü szövegét:

„Én...............................   becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom." 

(Az esküt evő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéijen!"

Gondos Judit
Én, Gondos Judit, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hü leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéijen!
(taps a teremben)

Pikó András
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a pótkézbesítéssel kiküldött meghívó szerinti 1. napirendi pont 
címe az alábbiakra módosul, idézem „Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti Működési 

2



Szabályzatáról szóló 36/2014-es önkormányzati rendelet módosítására, valamint a bizottságok 
tagjainak megválasztásáról szóló döntés meghozatalára”. A napirendünkről fogunk szavazni az 
SZMSZ 16. §-a (1) és (2) bekezdése értelmében. A napirendi javaslat szavazása következik. Az 
elhangzott módosításokkal vita nélkül egyszerű többséggel határozunk a napirendről. Kérem, a 
javaslatról most szavazzunk. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy 16 igen szavazattal a 
n a pi rend ünkét el fogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

203/2022. (VII. 21.) számú határozata

( 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Képviselő-testület az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött és az 
elhangzott módosítások szerint az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend:
1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

36/2014. (XI 06.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a képviselő-testületi 
bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

2. Javaslat a földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések 
meghozatalára és az eredmény megállapítására
( írásbeli előterjesztés) PÓTKÉZBESÍTÉS, ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Pikó András polgármester

3. Javaslat a Tömő és a Leonardo da Vinci utcák megújítása keretében megvalósuló 
közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester

Pikó András
Az l. napirendi pont tárgyalása következik. Egy kis technikai szünetet kell tartanunk a képviselő 
asszony előző bizottsági posztjáról való lemondása és annak a lemondó nyilatkozatnak a nyomtatása, 
vagy a technikai előkészítése miatt. Tartsunk 5 perc szünetet? Tartsunk 5 perc szünetet!
(Esküokmány aláírása)

SZÜNET 09’17-09’25
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Napirend 1. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a képviselő-testületi 
bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Pikó András
Folytatjuk tehát a munkát az 1. napirendi pont tárgyalásánál tartunk. Az előterjesztést egyébként 
bizottság nem tárgyalta. Az előterjesztést a mai napon helyszíni kiosztással kapták meg. A napirend 
vitáját megnyitom is kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirendhez. 
Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselő úr, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Milyen objektív okai vannak annak, hogy a 6-ból 2 
bizottság létszámát megemeljük 1 fővel? Köszönöm!

Pikó András
Objektív okai nincsenek. Egy politikai konszenzus eredménye ez, és átmenetinek gondolom ezt a 
politikai konszenzust egészen addig, amíg az Önök, illetve a másik frakció által már egyébként 
régebben megígért bizottsági struktúra reform be nem következik. Ennek az időpontja, hogy ha jói 
tudom ősz. Tehát ez egy átmeneti rendelkezés vagy átmeneti megoldás. Van-e más kérdés'? 
Amennyiben nincs, úgy kérdezem a Tisztelt Képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e 
hozzászólni. Vörös Tamás parancsoljon!

Vörös Tamás
Köszönöm szépen! Két rövid megjegyzés alapvetően mi is úgy gondoljuk, amit kezdetek óta 
mondunk, hogy a jelenlegi bizottsági struktúra az átszervezésre szorul, annak jelenlegi súlyos 
hiányosságai miatt és annak érdekében, hogy Gondos Judit képviselöasszony bekapcsolódhasson a 
munkába, ezt a döntést valóban most meg kell hoznunk, de mi mindenképpen fent tartjuk, hogy a 
jelenlegi bizottsági struktúrát át kell alakítani. Túlzó számú bizottságok számát redukálni kell és 
gazdaságosabbá és olcsóbbá kell tenni az Önkormányzat Képviselő-testületének a működését. 
Egyebekben pedig szeretnék nagyon jó munkát kívánni képviselőasszonynak a bizottságokba, amik 
remélhetőleg most megválasztásra kerülnek, és szeretném bejelenteni, hogy külsős bizottsági tag. 
Városüzemeltetési Bizottság ilyen módon megüresedő bizottsági helyére, külsős bizottsági helyére. 
Kaiser Edvint szeretnénk delegálni a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja részéről. A munkához pedig 
mind a kettőjüknek nagyon sok egészséget és sok erőt kívánok! Köszönöm!

Pikó András
Köszönöm szépen, hogy hajói látom, akkor a leendő külső bizottsági tag itt van tehát megtudjuk 
ejteni az eskütételt is a napirend végén. Kérdezem frakcióvezető urat, hogy kíván-e hozzászólni'? 
Nem kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk az elhangzottakhoz, vagy a 
napirendhez? Amennyiben nincs, lezárom a napirendet és szavazásra bocsátom a Képviselő-testület 
és szervezett Szervei Szervezeti Működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2 §-ból álló rendeletet. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, 
hogy szavazzunk most. 15 igen, 1 tartózkodással elfogadtuk a rendelet módosítását.
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BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15 IGEN, 0 
NEM, I TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2022. (VII. 21.) 
SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVE! 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 36/2014. (XI. 06.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Pikó András
Most szavazásra bocsátom a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport- és Esélyegyenlőségi 
Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság létszámának emeléséről és 
tagjainak megválasztásáról szóló 2 pontból álló első határozati javaslatot. Minősített többséggel 
szavazzunk. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen 15 igen és 1 tartózkodással ezt a határozati 
javaslatot is elfogadtuk.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2022. (VII. 21.) számú határozata

( 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 
Bizottsága, valamint a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 

tagjának megválasztásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

!. 2022. július 22. napjától a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport 
és Esélyegyenlőségi Bizottsága tagjává Gondos Juditot megválasztja.

2. 2022. július 22. napjától a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottsága tagjává Gondos Juditot megválasztja.

1 delős: 1 -2. pontok esetében a polgármester
I laláridö; 1-2. pontok esetében 2022. július 22.

Pikó András
Most pedig a 2. határozati javaslatról szóló szavazás következik. A Városüzemeltetési Bizottság új 
külső tagjának a megválasztásáról fogunk most dönteni. Minősített többséggel szükséges a döntés. 
Kérem, hogy szavazzunk most! 16 igennel elfogadtuk a határozati javaslatot.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2022. (VII. 21.) számú határozata

a Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottsága tagjának megválasztásáról

( 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
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1. Gondos Juditnak, a Városüzemeltetési Bizottság bizottsági tagjának 2022. július 21. napján 
benyújtott lemondását tudomásul veszi;

2. 2022. július 22. napjától a Városüzemeltetési Bizottság tagjává Kaiser Edvin Sándort 
(született: ^^g^l^g^^^m^megválasztj a;

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változásoknak a szükséges 
nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

Felelős: A határozat 1-2. pontja esetében a polgármester, a 3. pont esetében a jegyző 
Határidő: 2022. július 22.

Pikó András
Most a megválasztott jelenlévő külsős bizottsági tag eskütétele következik. Felkérem a megválasztott 
bizottsági tagot, hogy fáradjon ki, és felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel!

Én,..........................................................................
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!

Kaiser Edvin Sándor
Én, Kaiser Edvin, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági 
tisztségemből eredő feladataimat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!

(taps a teremben)
(Esküokmány aláírása)

Pikó András
Tisztelt Képviselő-testület áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására. Tájékoztatom a képviselőket, 
hogy a meghívó szerinti 2. napirendi pontja zárt ülés tartását Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi tehát az Mötv. 46. §-ának c) pontja alapján igényelhet, mely szerint és most idézem ..a 
Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
Önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené”. Javaslom tehát, hogy a meghívó szerinti 2. 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. Ez egy ügyrendi javaslat. Az ügyrendi 
javaslatról vita nélkül minősített szótöbbséggel kell dönteni. Kérem, az ügyrendi javaslatról 
szavazzunk most! Igen kérem! 16 igennel úgy döntöttünk, tehát hogy zárt ülésen tárgyaljuk a 
következő napirendi pontot, kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását!
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

206/2022. (VII. 21.) számú határozata

( 1 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ c) pontja alapján 
/.árt ülést rendel el a „Javaslat a földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések 
meghozatalára és az eredmény megállapítására” című előterjesztés tárgyalására.

AZ ÜLÉS A TOVÁBBIAKBAN ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN FOLYTATÓDIK A 2. 
NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSÁVAL

Napirend 3. pontja
Javaslat a Tömő és a Leonardo da Vinci utcák megújítása keretében megvalósuló 
közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Pikó András
3. napirendi pont „Javaslata Tömő és Leonardo da Vinci utcák megújításáért keretében megvalósuló 
közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára”. Az előterjesztő 
Ráday Dánia alpolgármester úr. A döntés célja az, hogy a Tömő és Leonardo da Vinci utcák 
megújítása kapcsán tervezett új közvilágítási hálózatok megépüljenek minél gyorsabban, ha lehet, 
illetve az ehhez szükséges üzemeltetői hozzájárulások a BDK Kft. részéről kiadásra kerüljenek. Az 
előterjesztés bizottság nem tárgyalta. A napirend vitáját megnyitom. Kérdezem az előterjesztő 
alpolgármester urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem. Kérdezem a Tisztelt 
Képviselőket, hogy kívánnak-e kérdezni az előterjesztéshez vagy az előterjesztőhöz kapcsolódóan? 
Nem. Frakcióvezetői hozzászólásokat, képviselői hozzászólásokat sem látok, így a napirend vitáját 
lezárom, és szavazásra bocsátom az 5 pontból álló határozati javaslatot. Minősített többséggel 
döntünk. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most! 16 igennel, egyhangú szavazással 
cl fogadtuk a határozati javaslatot.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

209/2022. (VII. 21.) számú határozata
a Tömő és a Leonardo da Vinci utcák megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat 

átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozataláról

( 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Tömő utca megújítása 
keretében megvalósuló közvilágítás hálózathoz kapcsolódó, a meglévő és elbontandó 
közvilágítás hálózat maradványértékét a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft-nek megfizeti.
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A maradványérték összege bruttó 36.572.- Ft., aminek a fedezete a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II: 24.) 
önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében rendelkezésre áll a 22001 címen, az 
5-22001-662/1 részletező kódon.

2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Leonardo da Vinci utca 
megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózathoz kapcsolódó, a meglévő és 
elbontandó közvilágítás hálózat maradványértékét a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft-nek 
megfizeti. A maradványérték összege bruttó 241.478.- Ft., aminek a fedezete a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. 
(II: 24.) önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében rendelkezésre áll a 22001 címen, az 
5-22001-663/1 részletező kódon

3. felkéri a polgármestert a Tömő utca közvilágítás hálózat létesítésével kapcsolatos, a jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező beruházói nyilatkozat aláírására.

4. felkéri a polgármestert a Leonardo da Vinci utca közvilágítás hálózat létesítésével 
kapcsolatos, a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező beruházói nyilatkozat 
aláírására.

5. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál a Tömő 
és Leonardo da Vinci utcákban megépülő új közvilágítás hálózat tulajdonjogának 
térítésmentes átadását.

Felelős: polgármester
Határidő: l.)-2.) pontok esetében: 2022. július 21.

3.)-5.) pontok esetében: 2022 július 29.

Pikó András
Ülésünk végén a képviselők az SZMSZ 48. §-a (1) bekezdése értelmében önkormányzati ügyekben 
felvilágosítást kérhetnek és a felvilágosítás-kérés megválaszolásának elősegítése érdekében 
előkészítő kérdést is intézhetnek. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy kívánnak-e élni ezzel a 
jogukkal? Amennyiben nem, úgy mindenkinek őszintén megköszönöm, hogy befáradtak és, hogy 
ezeket a fontos döntéseket meg tudtuk hozni, így nyár közepén is. Az ülést 9 óra 45 perckor bezárom. 
A kerülettel, az Önkormányzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb információk a 
www.jozsefvaros.hu weboldalon találhatók. Mindenkinek kellemes nyarat és további szép napot 
kívánok!
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A POLGÁRMESTER A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉT 9 ÓRA 45 PERCKOR 
BEZÁRTA

A jegyzőkönyvet készítették:

Á
Szalai Nikolett Laura 

Jogi és Szervezési Ügyosztály 
Szervezési Iroda 

ügyintézője

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléktetei:

!. számú melléklet: Az Mvoksból kivett adatokból szavazási lista
2. számú melléklet: Jelenléti ív
3. számú melléklet: Meghívó
4. számú melléklet: Előterjesztések
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