
JEGYZOKONYV

Kesziilt Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
2022. februar 17-en (csutortok) 09.00 dratol 

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyaldjaban megtartott 2. rendes
NYILT uleserol

Jelen vannak:
Piko Andras, dr. Erdss Gabor, Szili-Darok Ildiko, Radai Daniel, Camara-Bereczki Ferenc 
Miklos, Czegledy Adam, Egry Attila, dr. Ferencz Orsolya, Hermann Gyorgy, Konczol David, 
Santha Peteme, Satly Balazs, Stettner Istvan, Szarvas Koppany Bendeguz, Veres Gabor, Voros 
Tamas

valamint a jelenlevo meghivottak:
dr. Sajtos Csilla - jegyzo, Horich Szilvia - gazdasagi vezetd, dr. Szentesi Adam Gyorgy - 
Jegyzoi Referatura referens, Czira Eva Mandula - Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi 
Iroda irodavezeto, dr. Kiss Eva - Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Jogi Iroda jogi referens, dr. 
Urban Kristof - Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Jogi Iroda jogi referens, dr. Domjan Dorottya - 
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Jogi Iroda jogi referens, Mlinarcsek Attilane - Szemelyugyi 
Iroda irodavezeto, Kovacsne Mezofi Krisztina - Szemelyugyi Iroda irodavezetd-helyettes, 
Borbas Gabriella - Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly iigyosztalyvezeto, Pfeifenroth Noemi - 
Koltsegvetesi es Penzugyi ugyosztaly Koltsegvetesi Iroda irodavezeto, dr. Orgovanyi Andras - 
Belso Ellatasi Iroda vezetoje, Csutor Agnes - Varosepiteszeti Iroda irodavezetd-helyettes, 
Nemes Gabor Istvan - Humanszolgaltatasi Ugyosztaly vezetoje, Pokornyi Viktoria - 
Humankapcsolati Iroda vezetoje, Bajusz Ferenc - Kozterulet-feliigyeleti Ugyosztaly vezetoje, 
Kovacs Otto - JGK Zrt. igazgatasi elnok, Sztanek Endre - JGK Zrt. Varosiizemeltetesi 
igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazdalkodasi igazgato, Magyar Balazs - JGK 
Zrt. Parkolasi igazgato, Koroknai Andras - Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 
foigazgatoja, Aissou Erzsebet - Jozsefvarosi Ovodak (JOK) intezmenyvezetoje, Bonyhady 
Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elndke, Oszi Eva - bizottsagi tag, Mezo Agnes - bizottsagi 
tag

Piko Andras
Jo reggelt kivanok mindenkinek! Tisztelettel koszontom a megjelent kepviseloket, meghivott 
vendegeinket es valamennyi jelenlevot. Tajekoztatom Onbket, hogy Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 2022. evi 2. rendes iileset megnyitom. A kepviseldknek jo 
munkat kivanok! Tavohnaradasat nem jelentette be senki es a kesest sem (dr. Szilagyi Demeter 
2022. 02. 09. 17:21-kor e-mailben jelezte, hogy kesnifog). Azt kerem, hogy a hatarozatkepesseg 
megallapitasa erdekeben kerem, hogy kapcsoljak be a szavazogepeket. Megallapitom, hogy jelen 
van 13 kepviseld, a Kepviseld-testulet tehat hatarozatkepes. A mindsitett tobbseghez 10 
egybehangzd szavazat sztikseges, az egyszeru tobbseghez pedig jelen pillanatban 8 szavazat 
sztikseges. A napirend szavazasa elott tajekoztatom kepviselotarsaimat, hogy a meghivo szerinti 
9. napirendi pont eseteben a meghivoban kikuldotthoz kepest az eloterjeszto a polgarmester. 
Szinten napirend elott szeretnek kerni a Kepviseld-testulet szamara tajekoztatast jegyzo 
asszonytol a Valasztasi Iroda eddigi munkajarol, illetve a felkeszules allapotardl. Azt gondolom, 
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hogy ez a Kepviselo-testiiletre is tartozik, illetve a kbzvelemenyre is, ugyhogy egy rovid 
tajekoztatot kemek, jegyzo asszony!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Kepviseld-testulet! A Valasztasi 
Iroda a kampany elso napjan, tehat 12-en, 12 jelolt, illetve jelolo szervezet reszere adta at az 
ajanloiveket. Ebbol 2 jelolt mar leadta az ajanloiveket, ellenorzesiik megtortent, a Valasztasi 
Bizottsag pedig nyilvantartasba vette oket: dr. Sara Botond Attilat, aki a szavazolapon Sara 
Botond nevfeltuntetest kert, es Jambor Andras Imre urat, aki Jambor Andras nevet kert a 
szavazolapon feltiintetesre. Egy 3. jelolt is leadta mar az ajanloivek egy reszet, Duro Dora. 
Ennek a statusza jelenleg bejelentve, az ellenorzes folyik, a Valasztasi Bizottsag varhatdan a 
holnapi napon fog iilesezni. Egyeldre ennyi valasztasi hirrol tudok, es eddig minden rendkivuli 
esemeny nelkiil folyik az elokesziilet. Ha kerdestik van, szivesen valaszolok. Koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen jegyzo asszony a tajekoztatast! Az SZMSZ 16. §-anak (1) es (2) bekezdese 
ertelmeben a napirendi javaslat szavazasa kovetkezik az elhangzott modositassal. a Kepviseld- 
testulet errol vita nelkiil egyszeru tobbseggel hataroz. Kerem, hogy a napirendi javaslatrdl 
szavazzunk most! Megallapitom, hogy a napirendet 15 igen szavazattal, ellenszavazat nelkiil 
elfogadta a Kepviseld-testulet, koszonom szepen!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
28/2022. (II. 17.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

Napirend:

1. Javaslat valasztasi bizottsag tagjainak, pottagjainak megvalasztasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

2. Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. 
(II. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti bnkormanyzati 
tulajdonu epiilet udvaran 83,79 m2 teriilet gepkocsi-bealldkent torteno 
hasznositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatdsag elndke
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4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet 36030 helyrajzi szam alatt talalhato ingatlanon 
fennallo hasznalati jog torlesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

5. Javaslat elovasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato iroda megjelolesu 
ingatlanra vonatkozdan
(Irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

6. Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpontot erinto 
tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

7. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito 
okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, valamint a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

8. Javaslat a 2022. evi igazgatasi sziinet elrendelesere
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Sajtos Csillajegyzo

9. Javaslat a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

10. Beszamolo a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 2021. evi munkajarol
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjesztd: Stettner Istvan gazdasagfejlesztesi tanacsnok

11. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo ules ota eltelt 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester
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Napirend 1. pontja
Javaslat valasztasi bizottsag tagjainak, pottagjainak megvalasztasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzd

Piko Andras
Az 1. napirendi pont targyalasa kbvetkezik. Torvenyi kotelezettsegiink, ..Javaslat valasztasi 
bizottsag tagjainak es pottagjainak a megvalasztasara”. Az eldterjesztest februar 16-an szerdan 
potkezbesitessel kaptak meg, az eldterjesztest bizottsag nem targyalta. Az eldterjeszto dr. Sajtos 
Csilla jegyzo asszony, a napirend vitajat megnyitom, es kerdezem az eloterjesztot, hogy van-e 
szobeli kiegeszitese. Nines. Kepviseloi kerdesek kovetkeznek, Voros Tamas frakeiovezeto ur, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Eredetileg annyi lett volna a hozzaszolasom ehhez a napirendi ponthoz, hogy 
en azert jobban orultem volna, hogyha az eloterjesztesben egy fokkal bovebb tajekoztatast 
kapunk a valasztasi bizottsagi tagoknak az eletutjarol. Valamilyen indoklast arrol, hogy miert ot 
tartja a Tisztelt Eldterjeszto a legalkalmasabbnak erre a posztra. Es szeretnem kerdezni elso 
kbrben azt, hogy vajon mi volt a kivalasztasnak a szempontja, tehat hogy a szakertelem vagy 
valamifele fuggetlenseg az fontos volt, vagy parthovatartozastol valo mentesseg, politikai 
velemenyektol valo, nem tudom en, tavolsagtartas vagy hasonlo? Tehat valamilyen 
szempontrendszer az figyelembe lett-e veve, amikor a lista allitasra (gong) kerult? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e masnak kerdese. Amennyiben 
nines, a kerdeseket lezarom, es megadom a szot jegyzo asszonynak a valaszra.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Kepviselo-testulet! A valasztasi, tehat az OEVB tagjainak, mint 
ahogy majd a szavazatszamlald bizottsagi tagok kivalasztasara, ugye, nyilvanvaldan a torvenyi 
kriteriumok szerint tortent az, ugymond kivalasztas. Ebben az esetben nagy kivalasztasrol nem 
beszelhetiink, mert ok jelentkeztek. A korabbi elndk ur jelezte, hogy nem kivanja mar az OEVB, 
illetve tbbben, volt, aki le is mondott. Ugye, a jogszabaly szerint az Orszagos Egyeni 
Valasztokeriileti Valaszto Bizottsag mandatuma az altalanos, a kovetkezo altalanos 
orszaggyulesi kepviselovalasztas kituzeset kovetoen az uj OEVB, elnezest, hogy igy roviditem, 
de igen hosszu a neviik, tehat az OEVB alakuld iileseig tart. Az OEVB tagjait a jogszabaly 
szerint februar 20-aig kell megvalasztanunk. Rajuk esett. 2 jogasz is vannak a bizottsagban, 
illetve megfelelnek mindazon jogszabalyi kovetelmenyeknek, ami felol peldaul az egyik, hogy 
jelolo szervezet tagja nem lehet, illetve a jelolt hozzatartozoja sem. Tehat bizni lehet a partatlan 
donteseikben, koszonom szepen!
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Piko Andras
Koszonom szepen! Kepviseloi, kepviselocsoport vezetdinek hozzaszdlasa kovetkezik, 
amennyiben kivannak elni ezzel a lehetoseggel. Nezek Satly frakciovezetd urra, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Eloszor is meg szeretnem koszonni jegyzd asszonynak es a Hivatal 
valamennyi munkatarsanak azt a hatalmas munkat, amit a valasztas elokeszitese erdekeben es 
majd a lebonyolitasaban vegeznek Jdzsefvarosert. Ez biztositeka annak, hogy egy szabad 
versenges legyen itt Jozsefvarosban mindenfele technikai problemaktol mentesen. Azt 
gondolom, hogy ez egy szep feladata most a Kepviselo-testiiletnek, hogy a Valasztasi Bizottsag 
tagjait megvalasszuk, ok fognak orkodni a folott, hogy egy olyan eredmeny fog szuletni 
Jozsefvarosban, ami minden versengesben erintett jelolo szervezet vagy jelolt szamara 
elfogadhato lesz, es a valasztdk akarata gyozedelmeskedni fog aprilis 3-an, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Voros Tamas frakciovezetd urat, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Jo volt hallgatni a fuggetlen szakerto testulet sziiksegessegerol es leendo 
megvalasztasardl futtatott, vagy eszmefuttatast. En megis azert azt javaslom, hogy ez a munka 
nem sikeriilt teljes mertekben, es nem is szeretnek senkit vadolni azzal, hogy ez szandekos volt, 
de en nem vagyok teljesen meggyozodve arrol, hogy az egyik tagnak a kdzossegi oldalan 
hirdetett tragar kifejezest szimbolizald politikai tevekenysege alkalmassa tenne arra, hogy 
partatlanul orkodjon a torvenyek betujenek betartasa felett. Ugyhogy en azt javasolnam, hogy 
nem lenne hatranyos, hogyha az o szemelyevel kapcsolatban ujragondolna a Tisztelt Eloterjeszto 
a jelolest, tekintettel arra, amit jegyzd asszony is es egyebkent Satly frakciovezetd ur maga is 
elmondott, hogy itt arrol van szo, hogy garanciat kell vallalni a partatlansagra es a 
fuggetlensegre. Nyilvan a hblgynek lehet szerepe adott esetben valamelyik partnak a 
delegaltjakent. A Fidesz, nem a Fidesz-KDNP-e, csak igy elozetesen, esetleg, ha megis 
meggondolna magat, de az ellenzeki baloldali kell partoknak a jeloltje lehet. Tehat semmi nem 
tiltja, hogy adott esetben reszt vegyen a Helyi Valasztasi Bizottsag munkajaba, de en ezt ilyen 
szegyenteljes dontesnek tartanam, hogyha egy ilyen politikai, nyiltan politikai aktivistat azt ebbe 
a pozicidba emelnenk. Vannak pottagok, tehat szerintem az o cserejukre van most is mod, tehat 
az eldterjesztesben kicsereljuk ra. Nyilvan nem az az elvaras senkivel, hogy ne legyen valamifele 
belso meggyozodese, mert ezeket csak a baloldalon szoktak hangoztatni, hogy itt mindentol 
fuggetlen emberek leteznek. Alapvetoen mindenkinek van egy vilagnezete, ehhez joga van. Az a 
kerdes, hogy azert mondjuk a kulonbozo pozicidival ezt hogyan tudja osszeegyeztetni. Tehat 
mondjuk egy birdnak is van szavazati joga, de nem politizalhat. Katonaknak is van szavazati 
joguk nagyon helyesen, rendoroknek, megsem politizalhatnak, mert az a kozbizalmat rombolja. 
Tehat itt alapvetoen arrol beszelhetiink, hogy egy ilyen pozicidnak a betoltese valamilyen 
kozbizalmi toltettel es hatterrel kell, hogy rendelkezzen, ezert en owa intenem a Tisztelt 
Tobbseget, hogy ezt az eloterjesztest jelen formajaban tamogassa. Ugyhogy az en modosito 
inditvanyom az lenne, hogy rdla ne dontsunk, hanem valamelyik pottagot, es ilyen szempontbdl 
reszemre, reszemrol mindegy, valamelyik pottagot delegaljuk a helyere. En nem gondolnam, 
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hogy ez kiildnosebben felboritana az Onok kulonbozo torekveseit, vagy meggatolna a munka 
elvegzeset, de azert megis azt gondolom, hogy egy olyan bizottsagot allitanank fel, aki legalabb 
a latszat szinten mindenkeppen megfelel ezeknek a kovetelmenyeknek. Tehat en nem azt kerem 
feltetleniil, hogy nem tudom en, egy fideszes, nem tudom en, torzsszavazot emeljenek ebbe a 
pozicidba, mert pontosan, amit az iment elmondtam, az sem lenne szerencses, az sem lenne jo 
dontes. Csak azt kerem, hogy legalabb egy olyan szemelyt talaljunk, es en szerintem a pottagok 
kozott bizonyara talalunk ilyet, aki ezt a poziciot ezt meltokeppen tudja betolteni. Tehat hogyha 
onok azt gondoljak, inkabb az a kerdes, hogy egy ilyen nyilt politikai aktivista kepviseli a 
fuggetlenseget es a torvenyesseget, az nyilvan lehet egy politikai allasfoglalas, csak utana 
legyenek olyan kedvesek, a fuggetlensegrol, meg a szakertelemrol, meg az objektivitasrdl 
kifejtett, igen gyakran hangoztatott patoszos elkepzeleseiket kicsit lejjebb tekemi, amikor nyiltan 
partaktivistakat neveznek ki kozbizalmi poziciokba. Nyilvan ilyen, ez a baloldalnak ebben nagy 
hagyomanyai vannak a 20. szazadban, de a 21.-ben is. En drulnek neki, hogyha ez a gyakorlat 
veget tudna emi, ugyhogy en azt szeretnem kemi, hogy a holgyet ne tamogassak, hanem 
valamelyik pottag keruljon a helyere. En ezt inditvanyozom es koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Oszinten szolva en szemelyesen nem ismerem a jelolteket, 
egyebkent is legendasan pocsek a nev- es arcmemoriam, ugyhogy azt se tudom, hogy az elenk 
rakott profilkep az kihez tartozik pontosan, es nem emlekszem, hogy itt mondott-e volna nevet 
Voros kepviseld ur. Tehat megint altalanossagok vannak, es konkret nevet, illetve konkret 
idezetet szeretnek hallani, mert ha valakinek az a legnagyobb bune, hogy kitett egy Facebook- 
cover-t, amibol az emberek hetente raknak ki, bar en sose tettem, ehhez konzervativ vagyok, de 
en nem szoktam Facebook profilfotoval szorakozni, de vannak ilyen hobortok, es hat, az a 
helyzet, hogy ez a Facebook profilkep, borito vagy mi a banat, tehat ez a terheld bizonyitek, hat, 
kerem szepen, ez egy tudtommal egy idezetet szimbolizalo Orban Viktor fiatalkori baratjatol. 
Most igazabol tulajdonkeppen egy kiegyensulyozott politikai velemenyrol van szo, hiszen az 
illetd az igy megjarta a pro Orban meg kontra Orban-allapotot is, tehat pariban vagyunk 
nagyjabol de szerintem ahhoz, hogy valaki politikai aktivista legyen, ahhoz egy Facebook-cover 
kepnel tobb kene. Tehat engem kifejezetten zavar, hogy sokan buzditanak, sokan meg mondanak 
Facebook-on, es azt gondoljak, hogy a Facebook profil lecserelesevel, a profilkep lecserelesevel 
csinaltak valamit. Szerintem a Facebook profilkep az pont a semmi szintje, es ezzel egyebkent 
bizonyara sok ellenzeki „megmond6ember”-t is magamra tudnek haragitani. Nagyon sokan azt 
hiszik, hogy Facebook profilt vagy lajkot adni az cselekves, szerintem nem az. Ugyhogy, ha 
valami konkretum volna, akkor talan megfontolhato lenne, de ez igy szerintem a szokasos 
csutortok reggeli trollkodasnak irhato le a Fidesz szintjerol, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, dr. Ferencz Orsolya kepviseld asszonynak adorn meg a szot, parancsoljon!
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dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! El akartam volna kerulni, hogy en ebbe belemenjek, mert en azt gondoltam, 
hogy renduletleniil van bennem meg mindig egy optimizmus a magyar kozelet irant, hogy ez 
termeszetes kene legyen az az erv, amit elmondtunk. Tehat ezert, de nyilvan az, hogy Szarvas 
Koppany nem erti, ez nem okoz kiildnosebben, informaciotartalmat nem ad hozza, annyi 
informacid van benne, mint hogy Pekingbe feldolt egy bicikli. Tehat az, hogy Szarvas 
Koppanynak milyen elkepzelesei vannak arrdl, hogy mi a fuggetlenseg, a demokracia, a 
valasztasok tisztasaga folotti orkodes, hogy mi a kuldnbseg egy onkormanyzat altal delegalt es 
egy part altal delegalt kepviselo kozott, es igy tovabb. En azt gondoltam, hogy most akkor tehat 
Szarvas Koppany kepviseldtarsamtdl eltekintve a tobbiek fele fordulok, en azt gondolom, hogy 
ez egy olyan termeszetes es jol alatamasztott es erthetd keres, amit el kene, hogy fogadjanak a 
tuloldalon, hacsak nem vessziik komolyan az Onok altal jelolt miniszterelnok-jeloltnek a szavait, 
hogy Onok kepviselik a kommunistakat es a fasisztakat is, amihez ezuton is gratulalunk, de talan 
ezt most nem kene meg onkormanyzati szinten is tovabb dagasztani. Tehat en azt szeretnem 
kemi, hogy azt az embert, aki ilyen nyiltan vallalja azt, hogy 6 egyebkent az ellenzek aktivistaja, 
es ezt kozeleti tevekenysegeben nyilvanos forumokon is hangoztatja, azt jelolje valamelyik part a 
szovetsegiikbol es ne az Onkormanyzat. En azt gondolom, hogy ez egy teljesen termeszetes 
igeny, tehat ha ezt magyarazni kell, akkor itt alapvetoen a demokraciarol es a nepkepviseletrol es 
a valasztasok tisztasagardl es a torveny szellemenek betartatasardl vannak teljesen kuldnbozd 
allaspontjaink, es en nem gondolnam, hogy a mienket kellene felulbiralni, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Magamnak adorn meg a szdt azert, mert egykori jeloltkent polgarmesteri 
kampanyban pontosan lattam, hogy milyen az, amikor egy helyi valasztasi bizottsag politikailag 
motivalt es reszrehajlo, es nagyon nem szeretnem, hogyha ismet ilyen helyzetbe kerulnenk 
Jozsefvarosban. Ezert azt kerem a tobbsegi frakcidtdl, hogy egy 5 perc targyalasi szunet 
kereteben beszeljek meg ajavaslatot, koszonom szepen!

SZUNET 9’32 - 9’37
Piko Andras
Tisztelt Kepviseld-testulet! Politikai testulet is vagyunk, es valasztasi kampanyban is kinyilt egy 
olyan vita, amiben szeretnem, hogyha vegigbeszelnenk ezt, plane annak fenyeben, hogy a 
Fidesz, szerintem egyebkent jogosan, de ez az en szemelyes velemenyem, ebben a frakcidban 
vitatkozunk is errol, folvetett egy cseret. Arra szeretnek utalni csak, hogy a 2019-es kampanyban 
rendort kiildtek egy fenykep alapjan az egyik jeloltre, az tortenetesen en voltam. A feljelentest az 
a Helyi Valasztasi Bizottsag tette meg, amelyben benn tilt az az egykori ovodavezeto, aki 
politikai akciokat szervezett, szervezett, bebizonyitottak, emiatt le is kellett mondani az akkori 
alpolgarmestemek, szervezett az ovodakba. Azt gondolom, hogy mikozben Onoknek jelen 
pillanatban igazuk van, az erkolcsi es moralis alapjuk egyaltalan nines meg ahhoz, hogy ezt a 
vitat itt most ebben a formaban lefolytassuk. Ezzel egyiitt azert szeretnem, hogyha kibeszelnenk 
ezeket a dolgokat, mert szerintem itt van az ideje, es en azt javaslom, a frakcio ezzel egyetert, 
hogy jegyzo asszonyra fogjuk bizni a dontest, es dontson bdlcsen, koszonom szepen! Voros 
Tamas kepviselo ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Igen, en szeretnem, es nyilvan az eldterjesztd velemenye azert a mervado ebben a kerdesben, 
mert utana persze lehet modositani ezt tobbsegi akarattal, de azert azt gondolom, hogy a 
Hivatalnak a velemenyet legalabb megismemi, az majd mindenkeppen sztikseges. En ertem, 
hogy ez egy kellemetlen helyzet, es akkor most elo kell banyaszni valamit a multbdl, hogy igy 
legalizaljuk, ez egy ilyen kommunikacios strategia, nem is teljesen ismeretlen. Lattuk mar, oke, 
majd elmondjak, hogy a korabbi az meg rosszabb volt. En csak annyit szeretnek kemi, hogy ezt 
most oldjuk meg ezt a problemat, es megfelelobb szemelyeket jeloljunk erre a pozicidra. Azert, 
amiket On elmondott, azok egy ilyen politikai velelmek alapvetden azzal kapcsolatban, hogy 
mik tortentek. Egyebkent most mondta el polgarmester ur, es szerintem erdemes lenne azert 
minimum egy elnezest kemek Galambos urtol, aki evtizedeken keresztiil latta el az elnoki 
poziciojat a Valasztasi Bizottsagnak, es most is, most mondta el polgarmester ur, hogy fel is 
kertek, csak nem vallalta. Tehat most azert legyen mar olyan kedves, legyen konzekvens! Tehat 
miert kerte fol, hogyha ilyen elkepesztd, nem tudom en, problemakat lattak vele kapcsolatban? 
Tehat most akkor rendben volt az a bizottsag vagy nem volt rendben? Vagy csak addig volt 
rendbe, amig nem derult ki, hogy az egyik jelolt... Egyebkent nem csak az a gond, tehat nyilvan 
lehet belole partdelegalt, de nem csak ez a gond, hogy neki van egy politikai allasfoglalasa, mert 
ez mindenkinek szive joga, ezt megelni, kitenni. Nyilvan ebbe a pozicioba nem vald. Az 
elgondolkodtato, hogy kulturalt emberkent azert ilyen tragar kifejezesekkel nem szoktuk illetni a 
masik oldal jeloltjet. Nyilvan az indulatokat, foleg valasztasi kampanyban, mindenki ismeri, meg 
ateli, meg talan meg is eli, de azert, hogy mondjam, a kozbeszed temajava ezeket a kifejezeseket 
nem szoktuk tenni, meg akkor is, hogyha forr bennunk duh, meg az indulat, meg a kiilonbozo 
szelsoseges mentalis reakciok ebben az idoszakban, akkor sem szerencses. Tehat en azt 
gondolom, hogy bizonyos szintet azert meg kene utni. Es mondom meg egyszer, itt nem csak 
arrol van szd, nyilvan az a legfontosabb, hogy politikailag legalabb nyiltan motivalt szereplot ne 
ebbe a pozicioba emeljen be az Onkormanyzat, de azert en azt gondolom, hogy azert a stilus sem 
teljesen szerencses, tehat azert ilyen kifejezeseket kulturalt politikai diskurzusban nem 
hasznalunk, nem hasznalunk. Tehat ezek nyilvanvalo dolgok. Ilyen kifejezeseket, amelyre ez a 
szimbolum utal, ilyet nem hasznalunk. Tehat akkor azt gondolom, hogyha a politika es a 
politikai kultura felett busongunk, akkor legyunk kovetkezetesek, es azert ezeket a vadhajtasokat 
(gowg/ ezeket vagjuk le magunkrol.

Piko Andras
Koszonom szepen! Azert, szoval, a kulturalt politikai stilusrdl nekem mindig Kover Laszld jut 
eszembe, meg nehanyjo idezete, es nyilvan nem kellene erre, ebbe fele elmennunk vagy errefele 
elmennunk. Egyetlen egy dolgot szeretnek tisztazni, hogy nem kertiik fel Galambos urat fol, d 
maga mondott le, tehat jelezte, jelezte, nem volt folkeres. Nem volt, nem volt folkeres, 
koszonom! Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!
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Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Eloszor is a szeppel kezdem, ez a Pekingben feldolt egy bicikli, ez remelem, 
hogy a kolcsonos Katie Melua rajongasukat tiikrozi a kepviselo asszonnyal, hiszen d enekelt 
arrol, hogy 9.000.000 bicikli van Pekingben, de ez mellekes. Visszaterve a multra, tehat ne 
panaszolja mar fel a multidezest annak a partnak a kepviseldje, amelyiknek 12 eve nagyjabol 
annyi a politikai mondasa, hogy Gyurcsany. Meg most is, a kampanyban is, nem tudnak mast 
mondani. Tehat a vadhajtasok emlegetese is kulonosen nagy, vastag borre utal, es hat hogyha 
annyira feltenenk a politikai diskurzust, akkor en javaslom egyebkent, hogy a Fidesz az 5-ds 
szamu parttagkonyv tulajdonosara is tegyen valami fogalmazasgatlot. Tehat d konkretan parttag. 
Most a diskurzusrol beszeliink, ha a diskurzust feltjuk, akkor a diskurzusrol beszeliink. 
Egyebkent meg megint nem volt konkretum, tehat a kepviselotarsamnak ugy kellett 
kikonyorogni, hogy kire gondol konkretan Voros kepviselo ur, mert nevet nem mondott, idezetet 
nem mondott. Meg mindig egy Facebook ikonrol van szo, amibol rengeteg ilyen van, de mivel 
sziinetben kepviselo umak sikerult kinyognie a nevet, meg tudtam nezni ezt az inkriminalt 
Facebook profilt. Ez a Facebook profilkep, ez 2018 decemberi. 2018 decembere 6ta volt mar 
legalabb egy europai parlamenti valasztas, ahol ugye a Momentum elert mondjuk 10%-ot, volt 
egy onkormanyzati valasztas, ’ 19-ben volt egy onkormanyzati valasztas, aminek az eredmenye 
ismert es meg mindig fajo pont, ezt tudjuk. De szoval nem azokra valasztasokra volt delegalva ez 
az illetd, hanem a mostanira, es azdta mar nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok profilkepet 
valtott. Van, aki szivesen valt profilkepet. En nem vagyok ilyen tipus, mert egyszer sikeriil egy 
jo fotot loni, ahhoz ragaszkodok sokaig, nem kedves velem az ido. Szoval, sokadik profilkepe 
azota. Mennyi? Negyeves, jo 3 es fel eves az a profilkep. Most 3 es fel ev alatt megvaltozhat az 
ember velemenye. Megvaltozott Simicska Lajos velemenye, megvaltozott valoszinuleg 
DopeMan velemenye. Nem tudom, hogy az 6 delegalasaval most egyetertenenek-e a fideszes 
kepviselok. Szoval, 2018-as decemberi Facebook profilkeppel kampanyolni, ez is inkonzekvens 
azzal, hogy akkor most a multtal foglalkozzunk vagy ne a multtal foglalkozzunk. Hogyha 
haromeves profilkep valid, akkor valid az is, hogy a ’19-es valasztasban hogyan viselkedett a 
Fidesz. Hozzateszem, azt a rendorsegi razziat szerintem maig megkoszonhetjuk a Fidesznek. 
Egyszeruen bizonyitotta, hogy nem tudja nem tultolni, es hat, valoszinuleg segitett a ’19-es 
valasztas eredmenyeben, de azt gondolom, hogy most, ha elhissziik, hogy az ember velemenye 
valtozik, akkor nem egy haromeves profilkep alapjan talalunk ki politikai akciot, bar valoban 
trollkodasnak elmegy. Ha meg nem hissziik el, hogy valtozik, hat, akkor meg Simicska Lajos 
meg mindig Orban Viktor baratja, es DopeMan az MSZP jeloltje. Szoval vannak ilyenek, 
koszonom szepen.'

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs frakciovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Hat, szerencsenk, hogy ilyen stabilan megepitettek ezt 
az onkormanyzati epuletet az elddeink, mert amikor Voros Tamas a politikai kulturarol beszelt, 
akkor nem szakadt le a plafon. Tehat ez mar egy eredmeny, nagyon-nagyon oriilok ennek. 
Egeszen dobbenetesnek tartom azt a cinizmust, azt a ketszinuseget, azt a kettos mercet, amit a 
fideszes kepviseldtarsaim itt prezentalnak ebben a temaban. Az leginkabb, es bocsassanak meg a 
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hasonlatert, de ez arra emlekeztet, amikor a kedves Dora nacijai embereknek az emberi 
meltbsagaba gazolnak, majd kozben tuntetest szerveznek a szabadsagjogokert. Ugyanez a 
kettbsseg, ugyanez a kettbs merce all fenn akkor, amikor Onok partkatonakat, nyiltan 
partkatonakat, rokonokat, baratokat, uzletfeleket iiltetnek bele fuggetlennek latszb pozicidkba, az 
Allami Szamvevbszektbl kezdve az Alkotmanybfrosagig, a kbztarsasagi elndkig, a Valasztasi 
Bizottsagig, ahova Onok egyebkent egy olyan embert ultettek be korabban, akinek a fonoke egy 
alpolgarmester volt. Egeszen nevetseges es szanalmas azon vekengedni, hogy kinek milyen 
Facebook profilkepe volt beallitva 2018-ban. Tehat ha Onoknek ehhez van kepiik, akkor 
gratulalok hozza!

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! En megprobaltam ezt a vitat komolyan venni, de nem 
hagyjak. Tenyleg a Tamasnak, Vbrbs Tamasnak mondom csak, hogy egy egesz filmet csinaltak 
az ilyen szavakbol, nem is olyan regen. GyurcsanyrdI szolo filmnek a cime az, amit ugye a 
kozbeszedben nem hasznalunk ilyen szavakat, de hat azert megiscsak valahogy sikerul. Szoval, 
tenyleg, amikor Polt Peternek hivjak a fougyeszt, aki fideszes orszaggyulesi kepviseld volt, 
Domonkos Laszlonak a Szamvevoszek elnbket, es ilyen filmek kesziilnek Magyarorszagon, 
addig szerintem, nem tudom, jobb, ha az ember csendben van, mert vissza-visszaszaladgal ez a 
bumerang mindig oda, ahonnan elindul, mert ha abbol az erkblcsi alapbbl mondjak ezt, Tisztelt 
Kepviselotarsaim, ami sajnos nem all rendelkezesukre, tekintve, hogy az elmult 3 valasztason is 
bebizonyitottak, hogy nem feltetleniil az a fontos, hogy biztositsuk a valasztasok teljes 
partatlansagat es tisztasagat, hanem az, hogy ezt a szervezetet is arra hasznalja az Onkormanyzat, 
hogy esetleg nyomast gyakoroljon bizonyos jelbltekre, akkor igy nehezen ertelmezem ezt a 
beszelgetest. Alapvetoen az a helyzet, hogy amit mondanak tartalmilag, es ha ez igy van, akkor 
egyetertek azzal, hogy ez az ember ne legyen tagja ennek a bizottsagnak. Es en azt gondolom, 
hogy ebben mindannyian egyetertiink ezen az oldalon, ez az un. demokrata gondolkodasmod. 
Tehat, ha az altalunk nem ismert, de meg egy gondolkodasmddot leleplez ez: mert Onok meg 
ugy gondolkodnak, hogy mi biztos, ugy gondolkodunk, hogy majd szerzunk valakit, aki hozzank 
kozel all, es beultetjiik a bizottsagba, mert Ondknel ez volt a gyakorlat, es akkor majd ott a sajat 
szajizunk szerint jar el bizonyos kerdesekben. Ennek ellenere a helyzet az, hogy nekiink 1. 
fogalmuk sines rbla, hogy ki ez a hblgy, egyebkent egyikojuket sem ismerem, a neviiket sem 
lattam, hallottam soha eletemben, es nem csak en, hanem itt garantalom, hogy az bsszes 
mellettem uld kepviselotarsam ugyanezt tudja elmondani magarol. Es azt sem feltetelezem, hogy 
ajegyzd asszonynak lenne barki a jo baratja, tehat ezen az oldalon egy kicsit mas a gondolkodas. 
Ennek megfelelden mi is, en is arra kerem a jegyzd asszonyt, hogy fontolja meg, hogy mi legyen 
ebben a kerdesben. Gondolom, b sem tudja es tudta, hogy esetleg valaki politikailag elkbtelezett 
vagy nem elkbtelezett. Itt most kideriil, hogy esetleg az lehet, akkor a szerint kell eljami, 
ahogyan egy demokrata eljar egy ilyen helyzetben!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Tovabbra is tartom magam ahhoz az elvhez, hogy ha mar politikai 
kulturat emlegetett Satly kepviseld ur, akinek meg a frakcidjaba, meg mindig ott ulhet a 
lampavasazd, es hat, egyebkent annyi zagyvasagot beszelo kepviseldtarsa, akinek nem fogok 
reagalni ezekre a vegtelenul szinvonal alatti megszolalasaira, nem veszem komolyan, inert 
komolyan vehetetlen. Viszont szeretnem Veres kepviseld urat emlekeztetni ana, en azzal 
kezdtem, hogy nem felteteleztem jegyzo asszonyrol, nyilvan egy hibakent, amirol nem tehetett, 
ez volt, ezzel kezdtem a hozzaszolasomat meg a napirendi vita elejen. Az, hogy ebbol ilyen 
politikai tipusu disputa lett, azt szinten en a kampanynak betudom, de azt sem en 
kezdemenyeztem, hanem a kiilonbozo regi serelmeket ezzel palastolni kivand polgarmester ur. 
En nem gondolom, hogy egyebkent szerencses, ezt meg kellene oldani, es tul lennenk ezen 
napirendi pontom. Mi is megszavaznank a legnagyobb bekeben, es akkor tulmentiink volna rajta. 
Teljesen felesleges ezeket az indulatokat megelni. En azert szeretnem azt is figyelembe venni, 
lehet, hogy Onoknek szelektiv a memoriaja, de most en nem akarok nagypolitikat, de az 
Alkotmanybirosagba en azert emlekszem arra, hogy volt szocialista kepviselok keriiltek be 
alkotmanybiroi pozicidba. Egyebkent kivald alkotmanybirdk voltak, peldaul Bihari Mihaly. 
Csak, hogy egyet mondjak. Kivald, kivald alkotmanybird volt, alkotmanybirosagi elnbk is volt 
egyebkent, hozzateszem. Kivald alkotmanybird volt. Tehat voltak ilyenek, es olyan is volt, 
amikor mondjuk egy volt igazsagiigyminiszter-helyettes MSZMP-s tagbol volt Magyarorszag 
fougyesze. En elhiszem, hogy az Onok politikai oldalanak ez kedvesebb, de ettol meg nem 
biztos, hogy a, nem tudom en, a Polt Petert, aki mit tudom en, 30 eve iigyesz vagy 30 nem tudom 
hany, eld kell venni. De hogyha el is fogadnam az Onok erveleset, azt mondanam, hogy hat, 
igen, ilyen szomyu dolgok tortennek Magyarorszagon, nem teszem, de tegyuk fel, akkor most 
Onok mivel is jobbak barmivel annal, amit Onok kritizalnak? Tehat en ezt nem ertem, hogy tehat 
Onok elmondjak, hogy milyen szomyu gyakorlatot valosit meg a Fidesz, amit en egyebkent 
vitatok, majd utana egy OlG-zo holgyet akarnak egy alapvetoen fuggetlen szervezetbe allitani. 
Es vastag hangon meg meg is vedi. Es tenyleg a politikai kulturardl azert legyenek olyan 
kedvesek, hat, csak a zugldi jeloltjiiknek az akcidira gondolva, meg azoknak a tragar 
mondatoknak a beemelesere a politikaba, ami eddig nem volt, nem volt. Es lehet azt mondani 
valakire, ujsagirdkra, hogy nem, nekem se felel meg mindenki, aki adott esetben a Fidesszel 
szimpatizal, (gong) az en izlesemnek, de nem is jeloltuk ezekre a poziciokra, mar ne 
haragudjanak, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur jelentkezett szolasra. Van meg?

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Apropo szelektivitas: igy nagyon szorakoztato Voros Tamas angolna- 
mozgasat nezni, nem neznem ki belole az angolna kigydzasat, de egyik felszolalasaban 
elmondja, hogy most ne „multidezzunk” mar, aztan a masik felszolalasaban elkezd „multidezni’\ 
Orban Viktor is megmondta mondjuk, hogy ne azt nezzuk, amit mond, hanem amit csinal, az 
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meg mindig szorakoztato, amikor azt reagalja, hogy elmondja, hogy nem reagal. Azt 
hozzatennem egyebkent, hogy most igy lehet emlegetni, hogy voltak MSZP-tagok, meg lehet a 
masikra mutogatni, de az teny, hogy a kommunistak a Fideszben hemzsegnek. Fun fact-kent 
megemlitem, hogy a Momentum alapszabalyaban benne van egy olyan klauzula, hogy olyan 
ember nem lehet a Momentum part tagja, aki az MSZMP-nek vagy az MDP-nek vagy a 
nyilaskeresztes partnak tagja volt javasolnam a Fidesznek, hogy vezesse be ezt az 
alapszabalyaba, legalabb azt, hogy voltam MSZMP tagok nem lephetnek be a partba, akkor 
kaderhiany...

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo Ur! Bocsanat es elnezeset kerem, egy technikai hiba miatt On mar harmadszor 
szolal fol, mikozben az SZMSZ-iink szerint ketszer van erre lehetosege. Sajnos most...

Szarvas Koppany Bendeguz
Elnezest kerek, igazabbl csak azt akartam elmondani, hogy ha a jeloltet lefotozzuk egy OV ’22- 
es fulbevaloban, akkor remelem mar koztarsasagi elndknek is megfelel, es nem lesz tobb kifogas 
ellene, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Konczol David kepviselo ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom! Nekem csak egy kerdesem lenne, hogy melyik az az ember, hogy tudja szerintem 
jegyzd asszony is, hogy kire gondolnak az elozo, vagy a masik oldalon tilok. Szerintem nem baj, 
hogyha bemondjuk.

Piko Andras
Bemondjuk a nevet? Szerintem ne. Ferencz Orsolya kepviselo asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen, es dszinten sajnalom, hogy meg egyszer hozza kellett szolnom, nem 
szerettem volna. Nem akarok belemenni, mert tenyleg meltatlan es csak a kampanynak tudom 
be, meg az itt elhelyezett kameraknak, hogy itt elkezdiink nagypolitikarol beszelni egy helyi, 
egyebkent helyi ugyben, meg ha politikat erint is. De akkor Hadhazy Akosnak az orszaggyulesbe 
bevitt tablaja, Nagy Blankanak a koztarsasagi elndkre vonatkozo mindsithetetlen megjegyzesei, 
es igy tovabb. Tehat politikai stilusban ez egy nagyon-nagyon gusztustalan irany, hogyha most 
elkezdjuk ezt vegiggombolni, hogy peldaul akkor a baloldal miket, milyen kifejezeseket engedett 
meg es hogyan dehumanizalt az elmult evekben, Szabo Timea, es igy tovabb. De nem tudok 
amellett elmenni, es ezert nyomtam meg a gombot, mert engem ez mar reg nem, tehat ez nem 
erne el azt a szintet, hogy itt most errbl beszeljiink, es idot huzzunk. De en egyebkent az Onok 
frakciojatol elvartam volna azok alapjan az elvek alapjan, amit Onok maguknak allitanak fel, 
mint normat, es egyebkent ezt tisztelem is, es mi is igyekszunk hasonloan magas szintii normakat 
felallitani az emberi mindsegnek a szavakkal nem illetese, nem kezdiink el testszegyenitest vagy 
barmi egyebet, hogy Onok elturik azt, amit Szarvas Koppany Bendeguz muvel az Onok 
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frakcidjaban, amit az elobb Voids Tamasra mondott, nagyon kivancsi voltam, hogy melyik gomb 
fog vilagitani, es ki fogja azt mondani, hogy szeretne azt mondani, hogy ezt a ffakcib neveben 
kikeri maganak. Es Onok ezt lenyeltek. Es itt oktatnak masokat politikai stilusrol? Ez szegyen! 
Egyebkent meg jelbljek nyugodtan akkor ezt a hblgyet, vallaljak fel, ha meg nem jelblik, akkor 
vegyek vegre le, es haladjunk tovabb, mert telik az ido teljesen foloslegesen, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszdlast. Megadnam a szot jegyzd asszonynak, az 
eloterjesztonek, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszdnom szepen a szot! Tisztelt Kepviselb-testulet! Tisztelt Polgarmester Ur! Nagyon 
sajnalom, hogy az elbterjesztesem ilyen politikai vihart kavart, aminek azert lehet az is az oka, 
hogy jomagam, talan mondhatom optimistan ugy, hogy meg nem elek a keriiletben. Sajnalom, 
hogy ez tortent. Arrol ezert tajekoztatom a Testuletet, hogy a valasztasi eljarasrol szolo torveny 
25. § (1) bekezdese szerint modosito inditvany, ugye, nem tehetd a tagok jelblesevel 
osszefuggesben. Mindazonaltal azt is elmondanam, hogy leven februar 20. a Kepviseld-testulet 
hatarideje a Valasztasi Bizottsag tagjainak megvalasztasara, es figyelemmel itt a 
veszelyhelyzettel osszefhggo barmikor elballo helyzetre, en nem szeretnem, ha a bizottsag 
pdttagokkal egyutt levo letszama 5 fb ala csbkkenne. Tehat, hogyha mindenkeppen tudnank 
barmilyen esetben is a mukodest biztositani. Azt hangsulyoznam, hogy jomagam es a Valasztasi 
Iroda tagjai is itt az eldkeszites es minden egyeb soran jogszabalyoknak megfelelben jartunk el, a 
jelblt, akit bizottsagba jeloltem, a torvenyi kriteriumoknak megfelel. Mindezzel egyutt 
modositanam, mert jomagam elbterjesztbkent mddosithatom a javaslatot. Elbterjesztbkent ugy 
javasolnam vagy modositanam az 1. pontjat a hatarozati javaslatnak, hogy a Valasztasi Bizottsag 
tagjanak dr. Juhasz Dorottya Magdolnat, Palbczne dr. Laszlbk Ildikot es Kurucz Istvan Laszlonet 
megvalasztja, a 2. pontban pedig, ugye, a 6. szamu OEVB pbttagjanak Reiner Gabornet es 
Lelkes Ibolya Margitot megvalasztja, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs frakcidvezetd umak ugyrendije van, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Nem szeretnek az iigyrendi mufajaval visszaelni, nem 
nagyon ertettem, hogy mire gondolt kepviselb asszony, de utana felhivtak a figyelmemet arra, 
ami elhangzott, elnezest keriink Voids Tamas kepviselb urtol!

Piko Andras
Voids Tamas frakciovezetb umak van ugyiendije, parancsoljon!

Vbros Tanias
Igen, koszonom szepen! Csak egy kerdesem jegyzo asszonyhoz, hogy mi az oka, hogy nem lehet 
modositani a magat az elbterjesztest?
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dr. Sajtos Csilla
A valasztasi eljarasrol szolo 25. § (1) bekezdes: „a Valasztasi Bizottsag tagjaira es pottagjaira tett 
inditvanyhoz mddosito javaslat nem nyujthatd be”, mondja a tdrveny.

Voros Tamas
Abban az esetben en azert azt javasolnam, mert igazabol a pottag, tehat abban azt hiszen, van 
egy konszenzus kozottiink, hogy mi lenne a megfeleld megoldas. Van egy technikai problema a 
felol, hogy meg kene valasztanunk a Valasztasi Bizottsagnak a tagjait 20-aig bezardlag. En azt 
javaslom, hogy biztos vagyok benne, hogy tudnak meg 5. szereplot talalni a Kepviselo-testulet 
vegeig bizonyara, akar a korabbi tagok, akar mas vallalna ilyen felkerest, de ebben a formaban 
semmikeppen nem fogjuk tamogatni, hiszen a pottag, legyunk dszintek, barki, barmikor az egyik 
tag azt mondja, hogy o nem akar reszt venni es ugyanott tartunk, tehat ehhez mi biztosan nem 
fog hozzajarulni. En nem szeretnem jegyzd asszony nyakaba varmi ezt az ugyet, ez barkivel 
eldfordulhat, csak azt kerem, hogyha meg szeretnenk oldani, akkor oldjuk meg, az nem 
megoldas, hogy pottagkent odatessziik. Legyenek kedvesek vagy legyen kedves valaki olyat 
jelolni, aki miutan most mar kideriilt, hogy meltatlan a holgy erre a pozicidnak a betoltesere, egy 
olyan szereplot talalni, aki pottagkent, es ugye, most mar csak pottagrol beszeliink, aki elvileg 
abban az esetben, hogyha barkivel barmi tortenik, akadalyoztatva van, akkor el tudja ezt a 
helyzetet vallalni. En azt gondolom, hogy tudunk ebben egyeztetni is. En azt is el tudom fogadni, 
tekintettel arra, hogy a jovo heten akar tartunk egy kepviselo-testuleti ulest 20-an, nem, 20-an 
nem, sajnos az egy vasamapi nap, de akar vasamap, teljesen mindegy, a lenyeg az, hogy ezt a 
helyzetet oldjuk meg. Nyilvan azert az lenne a legjobb, hogyha ez a mai napon bekovetkezhetne, 
ugyhogy ebben kemem a segitseget. Ne szavazzunk meg olyan szereplot, akirol azt gondolom, 
hogy most ilyen alapvetden talan egy szereplot kiveve, de hat o nem oszt nem szoroz, kideriilt, 
kideriilt, hogy alapvetden erre a pozicidra nem, nem megfeleld. Es most en nem szeretnem 
kibontani, hogy de regen meg ki volt megfeleld, meg ki nem, meg, (gong) hogy ki az 
alkotmanybird, de most ezt a helyzetet oldjuk fel, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, megadom a szot jegyzd asszonynak! Szerintem az az eldontendo kerdes, 
hogy az az eredetileg a Valasztasi Bizottsag tagjanak jelolt jeloltunk meltatlanna valt-e a 
pottagsagra. Enszerintem ebben az ugyben a torvenyekre kell figyelniink, ilyen eset, ilyen alapon 
tenyleg az osszes elozo Valasztasi Bizottsag elfogulatlansaga joggal kerdojelezheto meg. 
Bocsanat! Jo, jegyzd asszony kezeben a dontes, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Kepviselo-testulet! Mind az 5 jelolt megfelel a jogszabalyi 
kovetelmenyeknek. A Valasztasi Irodanak jelenleg, ugye, a jogszabaly lehet, hogy nem koveti az 
eletet olyan gyorsan, ahogy a 21. szazadban a dolgok tortennek. Jomagam nem gondolom, hogy 
nekem Facebook oldalakon kellene a jeloltekrol, hogyha egyebkent a torvenyi felteteleknek 
megfelel, Facebook oldalakon kellene vagy barmilyen kozossegi mediaban kene tajekozddnom, 
de aggodalmamnak adok okot a jovo heti szavazatszamlalo bizottsagi tagok megvalasztasara 
vonatkozdan, ahol ugye, ettol lenyegesen nagyobb letszamban fogok eloterjeszteni 
szavazatszamlalo bizottsagi tagokat. Elore jelzem, hogy ugyanigy nem fogok Facebook 
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posztokat nezegetni, jogszabalyi eloirasok alapjan fogom megtenni az eloterjesztesemet. Az 
elobb elhangzottak alapjan a hatarozati javaslatot fbnntartom, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Vdrds Tamas kepviselo umak ugyrendije van, parancsoljon!

Vbrbs Tamas
[gen, csak szeretnem tisztazni, hogy egy szoval nem mondtuk, a jogszabalyi szot sem ejtettem 
kell szamon, tehat igen. Lehet valaki tragar, lehet valaki szelsoseges, hogyha nem parttag, tehat a 
jogszabaly betujenek megfelel, akkor az jogszabalyilag rendben van. Itt moralis kerdesekrol 
beszeltiink, megallapodtunk abban, azt gondolom, hogy ez vallalhatatlan dontes, es most az a 
szomoru helyzet allt eld, hogy miutan ebben megallapodtunk, megis szeretnek ezt a helyzetet 
ateroltetni, es ez meltatlan. Tehat ez mindazzal szemben, amit elmondtak, ez meltatlan. En azt 
mondom, hogy fol tudnank ezt az iigyet oldani, megszavaznank az eldterjesztest, ha ez a holgy 
kikerul ebbol, ebbol a korbol, mert nem. Es az, hogy meltatlan, az egy szubjektiv dolog. 
Szerintem az, de szerintem Onok szerint is az. Ha nem lenne az, akkor most miert lett volna 
pottag, de ez nem megoldas. Tehat en azt szeretnem kemi, hogy talaljunk ra egy megoldast, akar 
egyeztessunk rola, rakjuk arrebb ezt, hatha sikerul, mondjuk, a Kepviseld-testulet vegeig 
orvosolni ezt a problemat. En bizok benne, hogy a Hivatal valasztasi kepessegeit es multjat 
tekintve mindig kivaloan megszervezte a valasztasokat, nem fog problemat okozni, hogy ez 
kivitelezesre keruljon, ugyhogy legyenek kedvesek. En ezt szeretnem inditvanyozni, hogy 
napoljuk el az ules utolso napirendi pontjanak ezt az eldterjesztest, ezt a napirendi pontot, es 
addig jegyzo asszony legyen olyan kedves es probalja meg ezt az egyebkent, en meg egyszer 
mondom, nem az o hibajabol kialakult helyzetet orvosolni, de ha mar a helyzet objektiv modon 
eloallt, akkor arra valaszt kell adjunk, es nem az a kerdes, hogy ki felelos ennek a holgynek a 
jelbleseert, hanem az, hogy hogyan tudjuk lecserelni, koszonom.’

Piko Andras
Ugyrendi javaslat volt. Az iigyrendi javaslat az celozta Vdrds Tamas frakciovezeto urtdl, hogy 
utolso napirendi pontkent targyaljunk errol, hatha, addig lesz egy pottag. Ugyrendi javaslatrdl 
vita nelkul szavazunk, ugyhogy most szavazni fogunk errol, utana elmondom errol majd a 
velemenyemet, hogy ne befolyasoljam Onoket. Tehat ugyrendi javaslat, elhalasszuk-e az utolso 
napirendre. Kerem a szavazast! 4 igen, 11 nem, nem fogadta el a Kepviseld-testulet az ugyrendi 
javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
29/2022. (II. 17.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete itgy dont, hogy nem fogadj a el Voros 
Tamas kepviseld ugyrendi inditvdnydt, mely szerint a Kepviselo-testillet a napirendi pontot a 
testiileti ules vegen tdrgyalja.

Piko Andras
Ugyhogy, mivel nincsen tobb felszolalas, a napirend vitajat lezarom, es az eloterjeszto 
modositojaval szavazasra fogom bocsatani a 6. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeriileti 
Valasztasi Bizottsag tagjainak es pdttagjainak megvalasztasarol szolo 2 pontbdl allo hatarozati 
javaslatot, mindsitett tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk. 11 igen, 4 nem, a Kepviselo- 
testulet elfogadta a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
30/2022. (II. 17.) hatarozata

a 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeriileti Valasztasi Bizottsag tagjainak, 
pdttagjainak megvalasztasarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. Budapest 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeriileti Valasztasi Bizottsag 
tagjainak dr. Juhasz Dorottya Magdolnat, Paldczne dr. Laszldk Ildiko Gabriellat, Kurucz 
Istvan Laszlonet megvalasztja.

2. Budapest 06. szamu Orszaggyulesi Egyeni Valasztokeriileti Valasztasi Bizottsag 
pdttagjainak Reiner Gabomet es Lelkes Ibolya Margitot megvalasztja.

Felelds: jegyzd
Hataridd: 2022. februar 17.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Jogi Iroda
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Napirend 2. pontja
Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 
tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. 
(II. 21.) szamu hatarozat modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 2. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo 
ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara vonatkozo versenyeztetes 
szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu hatarozat modositasara”. Emlekezetes, hogy a 2022. 
januar 20-ai Kepviselo-testulet a versenyeztetesi szabalyzat 24. pontjanak a modositasarol nem 
szavazott. Itt, ugye, egy nagy vita volt, akik kovettek, emlekezhetnek ra, arrol, hogy a foglalo, 
illetve a vetelareloleg hogyan viszonyul egymashoz. Ezt nem tudtuk akkor eldonteni tobb kerdes 
fdlmerult, ezeket tisztazza a mostani eldterjesztes, amelyet megtargyalt a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag. A napirend vitajat megnyitom, 
eloterjesztokent nines szobeli kiegeszitesem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e 
kerdesuk. Amennyiben nines, ja, bocsanat, Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Igen, en szeretnem kerni az eloterjesztot, hogy a kiilonbozo, az elozo verziohoz kepest a 
modositasait es a felvetett problemakra vald valaszt azt, legyen kedves, fejtse ki, mert meg 
maradtak bennem kerdesek ezzel kapcsolatban, es maga az eldterjesztes is ir kockazatokrol, tehat 
drulnek neki, hogyha az eldterjesztd kifejtene, reflektalna a korabbi aggalyainkra, es kibontana, 
hogy ez most milyen formaban harult el ezzel a modositassal, koszonom!

Piko Andras
Jegyzo asszonynak adorn meg a szot, d szakmaibb es szakszerubb valaszt tud az On kerdesere 
adni.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Kepviselo-testulet! Ugye, a korabbi targyalasan a versenyeztetesi 
szabalyzat modositasanak, tehat az elozo tilesen, az eldterjesztes, ugye, az akkori ominozus 
tablazatba 6., de egyebkent a versenyeztetesi szabalyzat 24. pontja, pontjarol van szo. Jomagam 
az utolso kepviseloi kerdesbol ertettem meg tulajdonkeppen, hogy az vitte felre egy kicsit a vitat, 
hogy ugy gondoltak, hogy a foglalo, mint olyan, kikerul a szabalyzatbol, illetve az 
alkalmazasbol. Itt, ugye, nem latni egyben a szabalyzatot, illetve mogotte, hogyha megnezziik, 
tehat a foglalo ugyanugy benne marad a versenyeztetesi szabalyzatban, tehat nem keriil ki, es a 
foglalot a palyazat kiiro mindig is alkalmazni fogja. Korabban arrol is volt szo, hogy 10, illetve 
most mar a birosag altal leginkabb elfogadott 15% merteken, mertekben. Itt a 24. pont 
mddositasa, az ugye, csak azt tisztazza, hogy mibe szamit be a befogadott biztositek, tehat, hogy 
nem a foglalo ertekebe, de a foglalo elhagyasarol szo nincsen. Jo? Ha ez igy megnyugtato.
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Voros Tamas
Bocsanat, csak meg egyet hadd kerdezzek!

Piko Andras
Parancsoljon, kepviseld ur!

Voros Tamas
Tehat, hajol latom, es akkor maga az eloterjesztes arrol szol, hogy a foglalo az 15%-on tovabbra 
is fennmarad, es ajanlati biztositekkent elidegenites eseten a kikialtasi ar 10%-anak megfeleld 
osszeg az, amirol ajanlati biztositekkent beszelhetunk, tehat ez, ami elolegkent beleszamithat, 
tehat ez a 10% szamit bele, a 15 az nem. Tehat az tovabbra is foglalo, hajol ertem, tehat ezen 
felul a 15%-on felul, es ez normativ, tehat a 15% + 10% ez minden kiirasra vonatkozni fog, tehat 
nem a bizottsagnak a kiilonbozo aktualis megfontolasai alapjan. Ez egy normativ szabaly lesz, es 
minden elidegenitesnel alkalmazhato lesz pont ugyanezekkel az eszkbzdkkel vagy pont ebben a 
mertekben. Tehat 15% foglalo es 10% vetelar (gong), es ez osszeadddik, tehat hogy...

dr. Sajtos Csilla
Igen, es en pont megforditanam, tehat, hogy a bizottsag az, aki ezt minden egyes kiirasnal 
kontrollalhatja is, tehat, hogy forditva neznem. Tehat a tulajdonos reszerol tbrtenik meg a kiiras, 
ugyhogy...

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, van-e mas kerdes, kerdeseknel tartunk. 
Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Igen, de pont ezert kerdeztem, hogy a bizottsag, tehat a vagyonrendelet alapjan nem terhet el, a 
vagyonrendelettdl nem terhet el, tehat ilyen szempontbdl csak azt tudja a kiirasban, olyan modon 
tudja kiimi ezeket az ingatlanokat, ahogy a rendelet szamara lehetdseget, amit a vagyonrendelet 
a szamara lehetdseget biztosit, es a vagyonrendelet ez alapjan 15% foglalot ir eld, es ezen felul 
10% ajanlatteteli? Tehat osszesen a vetelar 25%-a befizetesre kerulne minden egyes esetben? Ez 
a kerdes.

Piko Andras
A JGK reszerol Novaczki Eleonora, azt hiszem, hogy tisztaba fogja tenni a dolgokat. Kemek 
szepen oda egy mikrofont.

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen, udvozlok mindenkit! A palyazat kiirasakor ajanlati biztositekrol fog donteni a 
kiiro. Ez az ajanlati biztositek minden eljaras eseteben 10%. Donteni fog arrol, hogy amennyiben 
a nyertes ajanlattevo kihirdetesre kerdl, milyen osszegu eloleg, vetelareloleg vagy vetelar 
betizeteset keri el a vevdtdl. Ennek a resze lesz a 15% foglalo. Magyaran szolva, hogyha 10% 
ajanlati biztositekot fizetett be valaki, es az Onkormanyzat csak annyirdl dbnt, hogy a foglalonak 
megfeleld merteku befizetest ker, akkor a vetelar, az adasveteli szerzodes megkoteseig a 15%-ig 
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kell kiegyenlitenie vetelarat, de ezen felul is kerhet meg az Onkormanyzat tovabbi 
vetelarreszletet.

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Koszonjuk itt a valaszokat! Ugye, latszodik, hogy nem 
egeszen egyseges az eljaras. En azt gondolom, hogy a korabbi evekben is magasabb ajanlati 
biztosftekkal dolgozott az Onkormanyzat, es ezt a fajta ket lepcsot teljesen folosleges beepiteni. 
Az ajanlati biztositeknak az a celja, hogy a palyazo komolyan gondolja a palyazatat, ekkeppen 
nyugodtan el lehetne kerni tole egy magasabb ajanlati biztositekot, foleg, ha egyebkent meg arra 
gondolunk, hogy utana a foglalonak legalabb 15%-nak kell lenni, akkor legalabb ezt az osszeget 
el kene kerni ajanlati biztositeknak, hogy lassuk, hogy ezt 6 tenyleg tudja teljesiteni. Masreszrol 
viszont nem latom szerencses eljarasnak, hogy a bizottsag dontesi helyzetbe keriil vagy 
velemenyezesi vagy gondolkodasi helyzetbe keriil (gong) a tekintetben...

Piko Andras
Kerdesnel egy perc. Bocsanat! Azt kemem kepviselo urtol, hogy egy percben meg lehet 
fogahnazni egy kerdest, legyen szives, nyilvan a vitaban el tudja mondani az erveit, 
parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom! Az elso kerdes az volt, hogy miert nem lehet 15% akkor rogton az ajanlati 
biztositek? A 2. kerdes pedig az, hogy ne biztositsunk mozgasteret a bizottsagnak, hogy milyen 
tipusu foglalo plusz vetelareldleget ker, hanem mondjuk ki itt a rendeletben, ami utana minden 
egyes palyazatnal ervenyes lesz, ekkeppen nem lehet kiilonbseget tenni palyazatok kozott.

Piko Andras
Koszonom szepen! En a 2.-at egy modosito javaslatkent ertelmezem. Voros Tamas kepviselo 
umak meg van kerdese, osszevamam a kerdeseket, es utana lesznek a valaszok.

Voros Tamas
Igen, mert azt mondta az iment jegyzd asszony, meg a kollegak is bologattak, hogy ez egy 
normativ szabalyozas, de nem az, mert minimalis vetelarrdl vagy a kikialtas 10%-anak megfeleld 
osszegrol beszel, tehat van mozgastere, hogy ez mekkora legyen. Szoval, en is szerencsesebbnek 
tartanam, hogyha lenne egy normativ szabalyozas ebben a kerdesben, mert ez a versenyt 
korlatozni fogja, hiszen onnantol kezdve, hogy az ajanlati biztositek merteke valtozik, ez adott 
esetben elrettentheti azokat a befektetoket, akik nem szeretnenek ekkora osszeget lekotni, ekkora 
eloleget adni, hanem mert mondjuk a likviditasi kerdeseiket tekintve ez adott esetben problemat 
okoz nekik vagy ugy gondoljak, hogy mas befektetesben jobban es gyorsabban tudnak a 
penziiknel lenni. (gong)
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Pik6 Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, van-e mas kerdes. Ha nines akkor a 
kerdeseket lezarom, elsokent jegyzd asszonynak, utana pedig Novaczki Eleonoranak adorn meg 
a szot, parancsoljon, jegyzd asszony!

dr. Sajtos Csilla
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Most pont az Onoktol pont clienteles javaslatot hallottam, ha jol 
ertelmeztem, de ugye, az ajanlati biztositek az az elidegenites eseten legalabb a minimalis vetelar 
vagy kikialtasi ar 10%-anak megfeleld osszeg. Szerintem ez normativ, tehat ez mindig annyi. 
Ugye, volt egy olyan javaslat vagy kerdes Egry Attila kepviseld urtol, hogy ez legyen 15. Akkor 
sem lesz, akkor sem biztos, hogy a vetelar 15%-aban meghatarozott foglaldval lesz azonos, 
ugyanis ez a kikialtasi ar, es remenyeink szerint attol magasabb lesz, ugye, a megajanlott vetelar, 
aminek a 15%-a a minimalis vetelar 15%-aval ertelemszeruen nem lehet azonos. De szerintem, 
tehat en a normativat igy ertettem, hogy ugye, nyilvan ez mindig 10, a masik pedig mindig 15 a 
megajanlotthoz kepest.

Piko Andras
Novaczki Eleonora, parancsoljon, igazgato asszony!

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen! Azert is van minimalis vetelar es kikialtasi ar megszdvegezve, mert a 
kulonbozd eljarasokban kulonbozd ajanlati, kulonbozd cimen kerunk ajanlati biztositekot. Az 
arveresen kikialtasi ar van, egy telekpalyazat eseteben minimalis vetelar keriil megallapitasra. A 
befizetendo osszeg az ettol fuggetlen, enol donthet kiilon az Onkormanyzat, hogy mennyi 
vetelareldleget ker el adott esetben egy felepitmenyes ingatlan ertekesitese eseten, de 
amennyiben telekingatlan ertekesitesere vagy arveresre, lakas nem lakas arveresere keriil sor, ott 
a vetelar egy osszegben fizetendo meg.

Piko Andras
Koszonom szepen! A kerdesek utan kovetkeznek a kepviseldcsoportok vezetdinek a 
hozzaszolasa. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Vbros Tanias
Koszonom! En meg nem vagyok ebben a kerdesben olyan biztos, hogy ez normativ szabalyozas, 
egyreszrol ez a szabaly van alkalmazasban. Ugye, jo lett volna, hogyha a teljes rendelet szovege 
az csatolva van, vagy legalabbis azon beKll is meg vannak huzva. Ez a 24-es pont, ha jol latom, 
ugye? Anol beszeltiink. Igen, megmutatna, legyen olyan kedves, hogy a valtozasoknal, ugye, ott 
amirol beszelgettunk, 10-15%, az pontosan melyik §-aban szerepel? P meg Q, de a magaban a 
rendeletben, a rendelet szovegeben?

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Nem rendeletrol beszeltink, egy versenyeztetesi szabalyzatrol beszeliink. 
Egyebkent mogotte van az eloterjesztesnek az egyseges szerkezetben, tehat hogyha a korabbi, es 
az eloterjesztesek rendjere vonatkozoan az 1-es melleklet pedig az osszehasonlitd tablat 
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tartalmazza. Ugye, a 24-es inkriminalt pont, ami miatt a multkori elbterjesztesbbl ezt kivettiik, 
ugye, korabban az volt, hogy a befizetett biztositek elidegenites eseten a foglalo vagy vetelar 
osszegebe, hasznositas eseten az ovadek osszegebe szamit be. Ehhez kepest a nyertes palyazd, az 
uj szoveg, a nyertes palyazo altal befizetett biztositek elidegenites eseten a vetelar osszegebe, 
hasznositas eseten az ovadek osszegebe szamit be, de ez a mondat kiragadva, tehat a multkor is 
ez okozta problemat, tehat ettol a foglalo alkalmazasa, mint ahogy azt latjuk is, ugye a, mindjart 
mondom hanyas pontban, a 6. pontban, az megmaradt, tehat a 15%-os foglalo az megmarad. 
Tehat az e szabalyzat alkalmazasaban, tehat az ertelmezd rendelkezeseknel a foglalot 
meghatarozza, ugye, a szabalyzat: „megajanlott nyertes vetelar 15%-anak megfeleld osszeg’*. 
Nem tudom, hogy Eleonora szeretne-e kiegesziteni valamivel.

Piko Andras
Voids Tamas kepviseld urnak iigyrendije van, parancsoljon!

Vorbs Tanias
Folytatnam az eldzot es az kerdes volt, es en mar elobb benyomtam.

Piko Andras
igy van, kepviseld ur a frakciovezetoi 5 percben van.

Vorbs Tanias
Tudom.

Piko Andras
Abban volt ez a szoveg is.

Vorbs Tanias
Nem akarom huzni az idot. Az a helyzet, hogy en azt latom, hogy magaban a szovegben nem az 
van benne, hogy mindig 10%, hanem hogy minimalisan 10% es minimalisan, tehat hogy az egy 
valtozo osszeg, az nem fix, az nem fix. Mindjart megmondom, csak mondom, hogyha 
polgarmester umal mar elobb megnyomtam a gombot, kerdeskent adta volna fel, akkor ez egy, 
hogy mondjam, praktikusabb parbeszed lenne, mint igy, hogy egy frakciovezetoi hozzaszdlasban 
tisztazzuk a kerdeseket.

Piko Andras
Bocsanat, akkor most szanjunk idot ana, hogy Vorbs Tamas kepviseld urnak az aggalyait 
oszlassuk el, es jegyzb asszony, akkor megint megadom a szot, valaszoljon, legyen szives!

dr. Sajtos Csilla
Ugyanott, tehat az ertelmezd rendelkezeseknel, ugye, az ajanlati biztositekot ugy hatarozza meg 
a szabalyzat, hogy elidegenites eseten legalabb a minimalis vetelar vagy kikialtasi ar 10%-anak 
megfeleld osszeg. A kettb kozotti kulbnbseget, hogy mikor van minimalis vetelar, amit 
feltiintetunk, ugye, a hirdetmenyben, illetve mikor van kikialtasi ar, azt az elobb az Eleonora 
nagyon szepen ehnondta. De az ott fix, hogy 10%, tehat a minimalis vetelar vagy kikialtasi ar, az 
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a hirdetmenyben szereplo, vagy az egyik vagy a masik fajta, az eljarastol fugg, hogy arveres van 
vagy ertekesites es a 10%-anak megfelelo osszeg, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Voros Tamas frakciovezetd urat, hogy kivan-e meg elni a... Satly 
Balazs frakciovezetd ur nem. Koszonom szepen, jegyzd asszonynak megadom a szdt! Szerintem 
Voros Tamas legfontosabb kerdese... Kepviseld ur!

dr. Sajtos Csilla
Az ugy megfelelo, hogyha a „legalabb” szdt kivessziik? Tehat hogy „elidegenites eseten a 
minimalis vetelar vagy kikialtasi ar 10%-anak megfelelo”, a legalabb nelkiil.

Piko Andras
A „legalabb” nelkiil az pontosan mindig 10%.

dr. Sajtos Csilla
A legalabb, az nekem az pontosan 10%, a legalabb, az mondjuk lehetne tobb is, de akkor tehat 
legyen 10%?

Voros Tamas 
10%

dr. Sajtos Csilla
Jd, mert az Egry kepviseld ur reszerol viszont meg azt ereztuk, hogy o pedig magasabb osszeget.

(hdtterben hozzdszoldsok, nem erthetd)

Piko Andras
Jd, itt akkor, itt akkor normativan 10, es szerintem nezziik meg mindeniitt. Akkor 
eloterjesztokent azt javaslom, befogadva jegyzd asszonynak a javaslatat, hogy a „legalabb”-ot 
kivessziik, es ezaltal konkretan 10% lesz az ajanlati biztositek, es azt szeretnem kemi, hogy 
nezziik meg, hogy van-e mashol a konkret osszeget modosito nyelvi fordulat, mert akkor azokat 
is vegyuk ki, es akkor ez szerintem rendben van. Veres Gabor kepviseld ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom! En nagyon nem akartam ehhez hozzaszolni, de muszaj vagyok. Tehat azzal, hogy 
hogy teljesen normativva tesszuk az ajanlati biztositekot, azzal totalisan megsziintetjiik az 
Onkormanyzat teljes mozgasteret az ingatlanertekesiteseknel. Tehat gondolom, aki ezt irta, ezt a 
szabalyozast, az azert irt legalabb 10%-ot, hogy annal kevesebbet ne tudjon kemi az 
Onkormanyzat, viszont tbbbet igen, es ez mondjuk egy olyan gazdasagi komyezetben, 
amelyikben ma vagyunk, indokolt lehet a 10%, egy recesszid allapotaban, de mondjuk, egy 
olyan helyzetben, amikor egy prosperald, jdl mukodo tortenet van, es az Onkormanyzatnak 
ilyetenkeppen is bevetel-ndvekedesre van sziiksege, akkor az Onkormanyzatnak semmi 
mozgastere nem lesz abban, hogy esetleg egy tobbet fizetni szandekozd beruhazdtol tobb penzt 
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kerjen el, tehat miutan csak 10-et kerhet. Meg akkor sem, hogyha tobbet akar befizetni, nem 
fogunk tudni tobbet elkemi. Tehat en azt a modositas, hogy itt a „legalabb” szo kikeruljon, azt 
abszolut nem tudom tamogatni, de hat nyilvan az elbterjeszto eldonti ezt.

Piko Andras
Testiilet fog donteni. Ugye, ha jol ertem, akkor Veres kepviseld urnak a javaslata iigyrendinek 
tekintheto, amirol most szavaznunk kell? Mind a ketto modosito, tehat van egy olyan modosito 
javaslatunk, hogy keriiljon ki a szovegbol a „legalabb” ha ezt a modosito javaslatot elfogadjuk, 
akkor kell-e szavaznunk? Akkor nem kell. Amennyiben nem fogadtuk el, akkor sem kell, akkor 
tehat tulajdonkeppen arrol a javaslatrol kell szavaznunk, vilagos. Latom Novaczki Eleonora... 
Tisztazzuk!

Voros Tamas
Akkor ez most csak iigyrendi, bocsanat! Tehat akkor az most a jegyzb asszony modosito 
javaslata volt, vagy polgarmester lire, nem is tudom, kie, igen.

Piko Andras
Nem, en.

Voros Tamas
Az enyem legyen, jo, akkor az en modosito javaslatom, oke. Csak, hogy tudjuk.

Piko Andras
Koszonom, koszonom, megmentette a helyzetet! Koszonom szepen, Novaczki Eleonorat lattam 
szolni, parancsoljon!

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen! Csak az ajanlati biztositekot szeretnem tisztazni. Az ajanlati biztositek az 
maga a palyazatnak a komolysagat, az ajanlattevo komolysagat hatarozza meg, hogy 6 az 
ajanlatat fenntartja, es nem vonja vissza a palyazat lezarasaig, illetve hogyha nyerteskent keriil o 
kivalasztasra, akkor 6 ezt az ajanlati biztositekot elveszti, ha nem koti meg az adasveteli 
szerzodest. Ez nem az adasvetel egyeb befolyo beveteleibe tartozik bele, csak a palyazatot magat 
biztositja.

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Azert volt ez a hosszii kerdezz-felelek, mert pontosan ezt a helyzetet 
szerettem volna tisztazni es egyebkent elkerulni. A „legalabb” szonak a kivetele az azt jelenti, 
hogy minden palyazora egyforma, azonos palyazati szempontok vonatkoznak. Nem biztos, hogy 
szerencses, nem is transzparens, amikor adott esetben bizonyos ingatlanertekesiteseknel 
kiilonbozo dontesek sziiletnek ezeknel az ertekesitesi iigyleteknel, palyazatokon vagy egyeb 
modon, hiszen ez piactorzito hatasii lehet. Hogyha tul magas, a bizottsag tiil magas ajanlatteteli 
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biztositekot hataroz meg, abban az esetben bizonyos potencialis es boven megbizhato 
partnereket el tud rettenteni, tekintettel arra, hogy nyilvan egy nagyon-nagyon-nagyon komoly 
elbleg, ugy, hogy all, tehat valakinek leforditva, all a penze egy iizletben es nem fer hozza, akkor 
azt nyilvan azt egy erds, tokeeros vagy egy olyan szereplo tudja megcsinalni, aki kimondottan 
abban a helyzetben erdekelt, es nem feltetleniil az, aki a legnagyobb vetelarat fogja egyebkent az 
Onkormanyzat szamara vagy tudna kifizetni. En azt gondolom, hogy en azt is el tudom fogadni, 
amit Veres kepviseld ur mondott, hogy ez ugyletenkent valogatja. Azt is el tudom fogadni, hogy 
bizonyos ingatlanertekeknel valtozo, mondjuk egy 26.000.000 forintos forgalmi ertekii 
uzlethelyiseg, meg mondjuk egy 450 millios erteku ingatlannal lehet elteres, de akkor viszont az 
eldterjesztesben ezt savosan meg kene hatarozni, tehat legyenek akar ertekhatarok, legyenek 
benne olyan normativ szabalyok, amik ezt rogzitik, hogy minden palyazo tudja, minden palyazo, 
hogy 6 adott esetben, ha egy ingatlan irant erdeklodik, milyen versenybe fog reszt venni, mert ha 
nem tudja, mert ez majd a bizottsag ad hoc dontesen fog mulni, hogy neki mekkora ajanlatteteli 
biztositekot kell tennie, az bizony torzitani fogja magat a versenyt is. Egyaltalan nem biztos, 
hogy a legmagasabb vetelar kerul meghatarozasra. Es egyebkent az, amit meg korabban a 
gazdasagi szakerto asszony mondott problemat, azt egyebkent siman kikerultuk, tehat mar azt a 
technikai problemat mar reg megugrottuk a „legalabb” szo kihagyasaval is, hogy legyen egy 
olyan felhasznalhato eldlege az Onkormanyzatnak, amit likvid penzkent tud felhasznalni, akar 
kiuritesre, akar masra is. Tehat ez sem indokolja. Itt mar csak arrol beszelgetiink, hogy a 
bizottsag gyakorlatilag barmilyen tag hataron beliil megszabhatja a biztositekot, es ez szerintem 
nem feltetleniil szakszeru, meg nem feltetleniil transzparens, mert hogyha ugy van, hogy 
ugyletenkent valtozo, akkor (gong) tessek ezt lefektetni es leimi, hogy milyen ugyletenkent 
milyen modon valtozo, koszonom!

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviseld ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Megejtd a Fidesz aggodalma a piactorzitas miatt, rimel ez a mas helyzetre, 
amit nem fejtek ki, mert ne menjunk bele, de szoval igen, a piactorzitas nem egy oromteli dolog, 
nem kene, de azt gondolom, hogy a „legalabb” bent hagyasa, az inkabb rugalmassagot ad a 
bizottsagnak, mivel Jdzsefvaros sokszinii, sokfele teriilettel, sokfele helyzettel, ezert erthetd, 
hogy az aktualis donteshozonak, annak legyen kello mozgast es rugalmassaga es lehetosege ilyen 
helyzetekre kiilon dontest hozni. Ezert en azt gondolom, hogy a „legalabb” bent hagyasa teljesen 
megfeleld, a savok meghatarozasa meg csak fokozna rugalmatlansagot, amit szerintem el kene 
kerulni, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs frakciovezetd ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Sajnalom, hogy Voros kepviseld ur kiment, biztos halaszthatatlan dolga van. 
Tegnap a tulajdonosi bizottsagi iilesen meglehetosen jo hangulatban fejtette ki kepviselbtarsam, 
hogy hat azert ez a bizottsag ez a valasztok akaratabol jott letre es a nepkepviseleti elvet jeleniti 
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meg. En nem ertem, hogy ennek a szukitese az most miert prioritas. A versenyt torzito mondat, 
az jol hangzik, csak az a verseny az akkor nyilik meg, amikor az a kiiras megszuletik, tehat az 
minden palyazd szamara akkor ismertte valik, hogy milyen feltetelek menten lehet reszt venni 
abban a palyazatban, ugyhogy en ezt az ervet nem ertem. Egyebkent meg azt gondolom, hogy 
ezt az eloterjesztest most mar egy jo ideje huzzuk, a JGK elokeszitette, annak a tartalmaval 
igazabol egyetertunk, ugyhogy en azt javaslom a tbbbsegi frakcio neveben, hogy tamogassuk azt 
az eredeti formajaban, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Meg csak itt ezek a rovid modositasok latszodnak az 
elbterjeszteshez csatolva, a teljes szoveg nem. Azert ez a szovegertelmezest megneheziti, de 
azert az feltunik, hogy itt korabban meg arrol beszeliink, hogy 20% foglald cimen fizet meg 
valamit az elado, itt van egy ilyen 16-os hasab, amit most lejjebb visziink 15-re, tehat azert akkor 
is vannak ilyen tipusu valtozasok is, de ha itt nagy szakmai vita kerekedett a „legalabb” szobol, 
lassuk be, hogy mi ennek a jelentosege. Itt a piaci szereplok meglatjak a „legalabb” szot, 
elkezdenek majd szaladgalni es lobbizni azert, hogy a szamukra kedvezobb helyzet alakuljon ki. 
Eppen amelyik palyazonak, amelyik a kedvezobb, majd azt fogja keres, kerdes formajaban 
megjeleniteni, vagy az lesz a kerdese, hogy kicsi legyen az ajanlati biztositek, vagy az lesz a 
kerese, hogy magas legyen az ajanlati biztositek, aztan itt szegeny Veres kepviselo ur meg majd 
ijedteben akkorat fog ugrani, mint a bagzo nyul, amikor hallgatni fogja ezeket a kereseket, es 
nem fog tudni mit tenni, nem fogja tudni, hogy mit tegyen. En azt gondolom, hogy nem kell 
ilyen helyzetbe hozni a bizottsag elnoket, hanem egy egyertelmu jogszabalyi rendeletet kell 
hozni, ami utana vilagossa teszi a helyzetet, es utana nem kell kis fustos, sotet szobakban neki 
gyozkodni a palyazokat, hogy mer ne gyozkodje dt a palyazonak az igazarol, hanem csak 
nyugodtan vegye tudomasul, hogy hogy szeretne az Onkormanyzat ezt az ingatlan meghirdetni, 
es amennyiben tetszik neki, akkor palyazzon, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Reg mulattam ilyen jot, ez a bagzo nyul, ez megihletett. Azert tisztelettel koszonom Egry 
kepviselo urnak, hogy egy ilyen szep hasonlatba helyezett engem. Hat, na, jo, hagyjuk! Tehat 
minden mas szemelyeskedes, de nem szep dolog kepviselo-testuleti iilesen ilyen ostoba 
hasonlatokat hasznalni. Egyebkent koszonom szepen, hogy felvilagositott benniinket a Fidesz 
ertekesitesi gyakorlatardl itt hosszan. Hat, nalunk nem ez a helyzet. Eloszor is ket dologrol 
szeretnem felvilagositani: az ilyen jellegu ertekesitesek palyazati kiirasa a Kepviseld-testulet 
dolga es az eredmeny megallapitasa is a Kepviseld-testulet dolga. Ennek megfeleloen a 
polgarmester urhoz kellene menni sotet szobakban targyalni, vagy az eloterjesztohoz. Vagy 
peldaul jelezni szeretnem, hogy a tulajdonosi bizottsagban 9 tag van jelenleg, 9 tag van jelenleg, 
es teljesen felesleges az elnokhoz odamenni barmilyen keressel is, mert ugyanis az csak egy 
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szavazat ebbol a 9-bdl. Ezt Onnek tudnia kell, bar valdszinuleg Onoknel egy mas, egy kicsit 
despotiszkusabb gyakorlat volt, tehat ott az elnok mindent el tudott donteni egy szemelyben, 
mert ugye, a Fideszben ilyen hierarchia van. De tenyleg ugy van, hogy itt hallottam egy, amit 
nem lattam szembejonni valamit, de ezt most inkabb nem kezdem elmondani, ez itt ez a bagzo 
nyulra alliteral. Egy szoval, azt szeretnem mondani, kepviseld ur, hogy nyugodjon meg, ha 
valaki szeretne ilyen iigyekben megkeresni engem, akkor en azt nem fogom fogadni. A masik, 
amit szeretnek elmondani, hogy erre tobb tucat bizonyitekot is tudok szolgaltatni Onnek, hogy az 
ilyen jellegu megkereseseket a Hivatalon keresztul szoktam elutasitani. A 3. meg, amit mondani 
szeretnek, hogy amikor vegignezem az elozo evek ertekesitesi gyakorlatait, akkor tisztelettel 
kerem, hogy gyakoroljon kello onkritikat, meg egy kis, hogy is mondjam, szerenyseget, es 
inkabb ne hasonlitgasson engem bagzo nyulakhoz!

Piko Andras
Voros Tamas frakcidvezetd ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En most mar rendszeresen azt tapasztalom, hogy egy egyebkent 
alapvetden szakmai kerdesbol ilyen felhabosltott politikai disputa kerekedik. Unjak vagy nem 
tudom, hogy miert, de ez egy szakmai kerdes. On tevedett, elnok ur, mert azt mondta, hogy errol 
a Kepviselo-testulet dont. Ertekhatartol fuggoen dont. Tehat nem igaz, hogy alapvetden a 
bizottsagnak ebben ne lenne kompetenciaja. Es igazabol ezzel a javaslattal Ont kivanjuk es az 
egesz bizottsagot vedeni, hiszen amikor azt mondjuk, hogy normativ szabalyozast alkalmazunk, 
akkor pont nem, es bocsasson meg, en keszseggel elhiszem, hogy On minden megkeresest 
elutasit, fel se tetelezem az ellenkezojet, de hogyha ezt mondjuk adott esetben normativ 
szabalyok garantaljak, az higgye el, hogy kifele is egy sokkal biztosabb pont, mint azt mondani, 
hogy hat, azert nem lesz semmi gond, mert en megigertem. Es nem azert, mert en nem hiszem el 
Onnek, hanem mert a szabalyok azert szoktak adott esetben, tehat azert hozzuk ezeket a 
szabalyokat, pontosan azert, hogy ne ilyen, nem tudom en, relaciokban, meg emberi, nem tudom 
en, kulonbozo kapcsolatokon keresztul biztositsuk a kdzjavaknak, a kdzjavakkal kapcsolatos 
gazdalkodast, hanem szabalyok alapjan, amik dnmagaban garanciat, a szemely 
feddhetetlensegen tul, szabalyok es a normativ szabalyrendszer is biztositja azt, hogy adott 
esetben a vagyongazdalkodassal kapcsolatban mindenki transzparensen, egyforman tudjon 
palyazni egy adott ingatlanra. Es, ahogy Egry kepviseld ur elmondta, es most nem a hasonlatra 
gondolok, ahogy elmondta, ez piactorzito hatasu, mert onnantol kezdve lehet ingatlanrdl 
ingatlanra valtogatni ezeket a szabalyokat, es pontosan eppen azert, mert nem megfelelo ez a 
fajta szabalyozas, tehat nem jo az, hogy a bizottsag adott esetben semmifele kotottsegtol, tehat 
minden kotottsegtol mentesen tud nagyon tag hatarok kozott mozgatni ilyen ingatlanokat. Ne 
legyen igazam! De minden egyes olyan esetben, amikor elteres lesz mondjuk a gyakorlattol, 
akkor felmeriil a kerdes a miertre. Es erre vagy tud valaki egy jo szakmai valaszt adni, vagy nem 
tud jo szakmai valaszt adni. Igaza van, hogy politikai felelosseg van, de ezekben a kerdesekben. 
pontosan azert szoktunk szabalyozasokhoz ragaszkodni, hogy ne politikai, tehat ha a 
vagyongazdalkodas politikai kerdes, az nagyon rosszul nez ki. Ne legyen, a vagyongazdalkodas 
az gazdalkodasi kerdes legyen, az semmi masrdl ne szoljon, csak arrol, hogy mi eri meg az 
Onkormanyzatnak, hogyan tud a legtobb penzt az ingatlanjaiert megkapni. Mi csak errol 
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szeretnenk beszelni, es hogyha szeretnenek savokat beletenni, tegyenek bele savokat. Tehat nem 
azt mondjuk, hogy ez kell legyen, csak akkor keriink egy javaslat, (gong) Az, hogy majd 
eldontjiik, az nem egy megfeleld biztositek.

Piko Andras
Koszonom szepen! Nincsen hozzaszolas, le fogom zami. Sajtos Csilla jegyzo asszony, 
parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Egy korabbi hozzaszdlashoz szeretnem leszogezni, hogy a palyazokat egy 
palyazaton belul tehat semmi nem kulonbozteti meg, tehat ott mindig egyenld a palya, valamint 
mondanam, hogy az eloterjesztes mellekletekent, ugye, a 2 hasabos osszehasonlitd tablazat 
mogott ott van az egyseges, tehat mar a modositasokkal egyseges szerkezetu szabalyzat a 
konnyebb kezelhetoseg erdekeben.

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot! Akkor engem az tevesztett meg, hogy a moge csatolt anyagnak a legutolso 
bekezdese az, hogy ?19. februar 21 -etol hatalyos. De semmi baj, koszonjiik a plusz tajekoztatast. 
En azt gondolom, hogy tenyleg beszeljiink oszinten es nyiltan, nem olyan nagy ez a kerulet, es 
ahogy lattuk az ingatlanoknak, hogy milyen ingatlanokat kivanunk ertekesiteni, nehany utcara 
vannak ezek az ingatlanok egymastol. Az a 100-200 meter milyen kiilonbseget fog tudni tenni, 
hogyha valakitol csak 10%-ot keriink vagy valakitol 50-et vagy 60%-ot fogunk kemi? Itt fog 
eldolni az a kerdes, hogy akkor a palyazdknak van-e lehetosege egy egyseges, jol tervezhetd, 
kiszamithato jogszabalyi komyezetben indulnia, vagy eppen majd az utca sajatossaga fogja 
eldonteni. meg majd a jelentkezo palyazok fogjak eldonteni. Lassuk be a valosagot, inert teljesen 
mindegy a ket egymas mellett levo utca, ott mar csak a palyazo fogja eldonteni, aki azt fogja 
mondani, hogy kis ajanlati biztositekot szeretne adni vagy 6 ad egy nagy ajanlati biztositekot, 
inert valami miatt ugy gondolja, hogy neki az a jobb. Teljesen fdlosleges ezt a kaput kinyitni. Ne 
felejtsuk el, hogy a bizottsag nem egy onallo szerv, hanem a Kepviseld-testuletnek a bizottsaga, 
mi vagyunk a Kepviselo-testiilet, mi adjuk meg azokat a kereteket, ami menten a bizottsag 
dolgozzon. A szakmai elokeszites a gazdasagi tarsasagnal van, folosleges ezt a tipusu 
mozgasteret a bizottsagnak kinyitni, nines ra sziiksege, a szakmai munka, hangoztatom, a 
gazdasagi tarsasagnal van, a donteseket pedig, a fd iranyvonalakat pedig a Kepviseld-testuletnek 
kell meghozni. Foloslegesen kinyitunk egy ilyen helyzetet, amit kesdbb majd csak magyarazni 
kell, magyarazkodnia kell majd, raadasul egy olyan bizottsagrol beszeliink, amire azert csak 
ratelepszik a nehez multu MSZP-nek az amyeka. En azt gondolom, hogy keriiljuk el ezeket az 
aggodalmakat, es most a legelejen legyiink nyiltak es egyertelmuek, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, jegyzo asszony, parancsoljon!
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dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A szabalyzat vegen, ugye, az elso alkalommal elfogadott, ugyanugy, mint a 
jogszabalyok vegen, amikor modositas van, akkor ugye, nem szoktuk a hatalybalepes napjat 
atimi a modosito jogszabaly hatalybalepesenek a napjara, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszolast. De. Voros Tamas kepviseld ur, parancsoljon! 
SZMSZ szerint nem engedelyezett. Ez a harmadik, de o frakciovezeto is. Az is benne van, 
bocsanat, sajnos. Koszonom! Szavazas kovetkezik. Eloszor Voros Tamas frakciovezeto ur 
modositdjarol szavazzunk, ami azt jelenti, hogy a 6. pont q) alpontjaban kivennenk a „legalabb*‘ 
szot, tehat magyaran a modositas utan igy lenne az ertelmezd bekezdes: „elidegenites eseten a 
minimalis vetelar vagy kikialtasi ar 10%-anak megfeleld dsszeg”. Errol a modositorol szavazunk 
eloszor. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! 10 nem, 5 igen, elutasitottuk a 
modositot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
31/2022. (II. 17.) hatarozata

(5 igen, 10 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy nem fogadj a el Voros 
Tamas kepviseld modosito javaslatdt, mely szerint a 6. pont q) alpontjabdl keruljon ki a 
legaldbb ” szo, es az alpont a kovetkezokeppen modosuljon:

„q) Ajanlati biztositek: elidegenites eseten legaldbb a minimalis vetelar, vagy kikialtasi dr 
10 %-dnak megfeleld dsszeg. "

Piko Andras
A masikrol termeszetesen akkor nem kell, hat, van ilyen, nem kell szavaznunk. Most az egesz 
eredeti hatarozati javaslatrol szavazunk egyszeru tobbseg szukseges hozza, 3 pontbol all. Kerem, 
hogy szavazzunk! 11 igen, 4 tartdzkodassal elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
32/2022. (II. 17.) hatarozata 

az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu 

hatarozatanak modositasarol

(11 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1 .) modositja az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, 

tulajdonjoganak atruhazasra vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) 
szamu hatarozatat es az azzal elfogadott Versenyeztetes! szabalyzatat az eldterjesztes 1. 
szamu mellekleteben foglaltaknak megfelelden;
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2 .) az onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasra vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szolo, a Kepviselo-testulet 45/2019. (IL 
21.) szamu hatarozataval elfogadott Versenyeztetesi szabalyzatot az eldterjesztes 2. szamu 
mellekleteben foglaltaknak megfelelden egyseges szerkezetbe foglalja;

3 .) a jelen hatarozattal modositott Versenyeztetesi szabalyzatot a 2022. februar 18. napjat 
kovetoen meginditott versenyeztetesi eljarasokban kell alkalmazni azzal, hogy a modositott 
59/A., 59/B., 59/C. es 59/D. pontjat a folyamatban levo versenyeztetesi eljarasokban is 
alkalmazni kell.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2022. februar 18.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 3. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti onkormanyzati 
tulajdonu epiilet udvaran 83,79 m2 teriilet gepkocsi-bealldkent tortend 
hasznositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Pikd Andras
Attertink a 3. napirendi pont targyalasara, „Javaslat Budapest 8. keriilet Jozsef utca 55. szam 
alatti onkormanyzati tulajdonu epiilet udvaran egy 84 negyzetmeter teriilet gepkocsibeallokent 
torteno hasznositasara”. Kovacs Otto a JGK igazgatosagi elnoke az eloterjeszto. A kozvetitest 
kovetoknek mondom, hogy az onkormanyzati epiilet udvaran 5 darab gepkocsi-beallot alakitana 
ki a JGK. A beallok berbeadasabol havonta majd 60.000 Ft + Afa bevetele lenne a JGK-nak, 
amennyiben a Kepviseld-testulet elfogadja az eloterjesztest. Az eloterjesztest a Tulajdonosi 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag megvitatta es megtargyalta. A 
napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az eloterjesztdt, hogy kivan-e szoban kiegesziteni. Nem. 
Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk. Ugyrendi javaslata lenne Satly Balazs 
frakciovezeto lirnak, parancsoljon!

Satly Balazs
Kerdes.

Pikd Andras
Kerdes.

Satly Balazs
Azt szerettem volna kerdezni polgarmester urtol es jegyzo asszonytol, hogy ez a rendkiviil 
komoly sulyu kerdes: miert Kepviselo-testiilet napirendjen szerepel? Es ezt a tulajdonosi 
bizottsag miert nem tudja eldbnteni? Kdszdnbm szepen!
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Pik6 Andras
Jegyzd asszonyt illeti a szo, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A jelenlegi SZMSZ szerint a hasznalat modjanak megvaltoztatasa testuleti 
hataskdr.

Piko Andras
Koszonom szepen a valaszt! Van-e mas kerdes? Amennyiben nines, kerdezem a Tisztelt 
Frakciovezetoket, hogy kivannak-e expozet tartani ebben az ugyben. Amennyiben nem, akkor 
kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy kivannak-e hozzaszolni. Ha nem, akkor a napirend 
vitajat lezarom es szavazasra bocsatom az egy pontbol allo hatarozati javaslatot, egyszeru 
tobbseg sziikseges hozza. Kerem a szavazast! Egry Attila kepviseld ur! 15 igennel elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek

33/2022. (II. 17.) szamu hatarozata
a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55. szam alatti onkormanyzati tulajdonu epiilet 

udvaran 83,79 m2 teriilet gepkocsi-beallokent tortend hasznositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezd, termeszetben a Budapest VIII. 
keriilet Jozsef utca 55. szam alatt talalhato 35155 hrsz.-u, 882 m2 alapteriiletu tarsashaz es udvar 
bejegyzesu ingatlan 83,79 m2 alapteriiletu reszet az eldterjesztes melleklete szerinti 
megvalositasi abra szerint gepkocsi-beallo celra berbeadas utjan hasznositja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keriilet 36030 helyrajzi szam alatt talalhato ingatlanon 
fennallo hasznalati jog torlesere 
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 4. napirendi pont targyalasara teriink at, „Javaslat Budapest 8. keriilet 36030-as helyrajzi szam 
alatt talalhato ingatlanon fennallo hasznalati jog torlesere", A dontes celja az Orczy-kert 
tulajdoni lapjan az Onkormanyzat javara bejegyzett hasznalati jog torlese es teritesmentes 
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hasznalati szerzodes megkotese a Nemzeti Kozszolgalati Egyetemmel a Koranyi Sandor utca 
3/A szam alatti ingatlanra. Tajekoztatom a kepviseldtarsakat, hogy az eloterjesztes 2-es szamu 
mellekletet februar 15-en potkezbesitessel kaptak meg. Az eldterjesztest a tulajdonosi bizottsag 
megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Szobeli kiegeszitesem nines, viszont megadom a 
szot Sajtos Csilla jegyzo asszonynak, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Kepviselo-testiilet! Itt a Nemzeti 
Kozszolgalati Egyetemmel tortent egyeztetes soran sor kerult meg pontositasokra, ugyanis 
jelenleg, amig ok a Nemzeti Vagyonkezeldvel nem kotik meg a szerzodest az ingatlanra 
vonatkozoan, addig ugye, veluk nem tudunk hasznalati szerzodest kbtni, ezert a hasznalati 
szerzodesbe be is kerult egy olyan klauzula, hogy a hatalyosulasahoz annak a szerzodesnek a 
megkotese sziikseges, valamint kiegeszitettek meg annyival is a Nemzeti Kozszolgalati Egyetem 
es kozottunk egyeztetett szerzodest, hogy mindaddig a hasznalati jog torlesere vonatkozd 
nyilatkozat az ugyvedi letetbe kerulne, ami szerintem egy nagyon korrekt eljaras. Valamint 
kertek, hogy a hatarozati javaslat cimeben, ugye, mindig valtoznak a jogszabalyok, tehat a 
pontos cime az ugy szdlna, hogy „a Budapest VIII. kerulet 36 030 helyrajzi szam alatt talalhato 
ingatlanon fennallo hasznalat joganak torleserdl”, mert hasznalati jog ma mar ugye nines az 
ingatlan-nyilvantartasi jogszabaly szerint, es az 1. pontjanak a vegen az Onkormanyzat javara 
bejegyzett hasznalat joga tbrlesehez, igy modosulna. Valamint a 2. pont kiegeszulne es igy a 
kovetkezokeppen alakul: felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti tartalommal 
elkeszitett ingatlan-nyilvantartasi foganatositasra alkalmas torlesi engedely alairasara, valamint 
felhatalmazza a polgarmestert a leteti szerzodes alairasara. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Eloterjesztokent az elhangzott mddositasokat befogadom. Kerdezem a 
Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdesiik az eloterjeszteshez. Amennyiben nines, kerdezem a 
Tisztelt Kepviseldcsoportok vezetdit, hogy kivannak-e hozzaszolni. Koszonom! Kepviseldi 
hozzaszolasok? Nem latok ilyet. A napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a 3 pontbol 
allo hatarozati javaslatot, egyszeru tobbseg sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 15 
igennel elfogadtuk. Koszonom szepen!

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
34/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. kerulet 36030 helyrajzi szam alatt talalhato ingatlanon fennallo hasznalat 
joganak torleserdl

(15 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy:

I. hozzajarul a Budapest VIII. kerult 36030 helyrajzi szam alatti, termeszetben a 1089 
Budapest, Dioszegi Samuel utca 38-42. es a 1089 Budapest, Orczy ut 1. szam alatt talalhato 
kivett iroda, raktar, kollegium, muzeum, takarmanytarolo, iizem, hallgatoi kozpont, 
sportkozpont, loveszklub megnevezesii, 26 ha 3429 m2 alapteriiletu ingatlanbol a 3032 m2 
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nagysagu reszen fennallo, a tulajdoni lap III/7. sorszama alatt a Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat javara bejegyzett hasznalat joga torlesehez;

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti tartalommal elkeszitett, ingatlan- 
nyilvantartasi foganatositasra alkalmas torlesi engedely alairasara, valamint felhatalmazza a 
polgarmestert a leteti szerzodes alairasara,

3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. melleklete szerinti teritesmentes hasznalati 
szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly, Jogi Iroda; 
Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Napirend 5. pontja
Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato iroda megjeldlesu 
ingatlanra vonatkozoan
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

Piko Andras
Az 5. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat 
megtetelere a Berkocsis utca 12-14. szam alatti pinceszinten talalhato iroda megjeldlesu 
ingatlanra vonatkozoan”. Az Onkormanyzatnak, mint tulajdonostarsnak eldvasarlasi joga van az 
irodara, ezzel azonban nem kivan elni, inert korabban a helyiseget mar ertekesitette. Errol dont a 
Testulet. Az eloterjesztest a Tulajdonosi Vagyongazdalkodasi es K.ozterulet-hasznositasi 
Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy 
van-e kerdesuk. Amennyiben nines, kerdezem a frakeiovezetoket, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Koszonom kepviseloi hozzaszolasokat sem latok. Szavazas kovetkezik egy pontbol allo 
hatarozati javaslatrdl egyszeru tobbseggel dontunk. Koszonom szepen, 15 igennel elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
35/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet a Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato iroda 
megjeldlesu ingatlan eldvasarlasi jogarol torteno lemondasrol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 34859/0/A/18 hrsz.-u, termeszetben a Budapest VIII. 
keriilet Berkocsis utca 12-14. szam alatt pinceszinten talalhato 457 m2 alapteruletu 2938/10000 
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tulajdoni hanyadu iroda tekinteteben a 200.000.000 Ft, azaz kettoszazmillio forint vetelaron 
letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolodo eldvasarlasi jogaval nem kivan elni.
Felelds: polgarmester
Hatarido: a dontestol szamitott 8 napon beliil
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Napirend 6. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kbzpontot erinto 
tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere
(frasbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 6. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi 
Kozpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere”. Arrol van szo, hogy 
2022. julius l-jetol a szakrendeld uj eszkozt, egy csontsurusegmerdt, es 2 uj szakmai 
szolgaltatast, dietetikai es szakpszichologia vezetne be. Ehhez sziikseges a Kepviselo-testiilet 
dontese. Az eloterjesztest az illetekes Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 
megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Szobeli kiegeszitesem nines. Kerdezem a Tisztelt 
Kepviseldket. hogy van-e kerdeshk az eldterjeszteshez. Amennyiben nines, a kepviseldcsoportok 
vezetoit kerdezem, kivannak-e hozzaszolni. Vords Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Ezek jo hirek, oromteli hirek. Szeretnem csak egy ilyen osszefoglalokent 
tisztazni, hogy csak az elmult par evben tobb mint 4 milliard forint kormanyzati tamogatas 
erkezett az egeszsegiigy fejlesztesere Jozsefvarosba, es 2020-ban ez 462 000.000 forint volt ’21- 
ben 50.000.000 forint, illetve ide sorolando az, hogy megujult a Szentkiralyi utcai 
Belgyogyaszati es Hematologiai Klinika 2 epulete is 2,2 milliard forintbol. En azt gondolom, 
hogy ezek mindenkeppen jo iranyba mutatnak, es rendkiviil jo dolog az, hogy kormanyzati 
penzbol Jozsefvaros teriileten ilyen fejlesztesek meg tudnak megvalosulni. Es nem csak 2019 
ota, hanem azelott is, gondoljunk csak az Aurora utcai szakrendelonek a megujitasara, az osszes 
haziorvosi rendeldnek a felujitasara a keriiletben. Ezek mind-mind azt gondolom, hogy jo 
iranyok. Remeljuk, hogy ez a jovoben is folytatodni fog ez a fajta pozitiv folyamat, ami az 
elmult evekben volt tapasztalhato. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs frakeidvezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur a szot! En is nagyon remelem, hogy ez a jovoben folytatodni 
fog, es lesz egy olyan Kormanya Magyarorszagnak, akinek a szamara az egeszsegiigy az 
prioritas. Ugye, ne felejtsiik el, hogy ezek a fejlesztesek nem azert erkeztek Jozsefvarosba, inert
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Onok barmit szerettek volna az egeszsegiigyon fejleszteni, vagy Onoknek jo lenne Jozsefvaros, 
hanem ezek egeszen egyszeruen azert vannak, hogy az Onok stadionepito maniajat ki tudjak 
elegiteni, es ezek a penzek azert erkeznek Jozsefvarosba, mert Karacsony Gergely 
fopolgarmester elerte azt, hogy az atletikai stadion felepitese mellett legyen szives a Kormany 
figyelmet forditani az egeszsegugyre is. Mert amig betonba, stadionba, focipalyaba van penz, 
addig az egeszsegiigybe Onok maguktol egy fillert nem tettek volna Jozsefvarosba.

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Egry Attila kepviseld ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Satly kepviseld ur 2019-ben csatlakozott hozzank, ezert lehet 
hianyos, marmint a keriiletbe... (hdtterben beszed, nem erthetd) Szerintem ezt mindenki ertette 
rajtad kfvul Feri, de nem gond, hat, segitiink. Azert szeretnem ezt egy picit nagyobb idotavba is 
megjeleniteni az egeszsegugyi kerdeskorre. (hdtterben beszed, nem erthetd) Azt meg se 
probalnam! 2006, amikor a Fidesz tobbseg atvette Jozsefvarosnak a vezeteset, bar akkor ugye, 
meg SZDSZ-es polgarmester volt, akkor a Jozsefvarosi Egeszsegugyi Kozpont evente 
200.000.000 Ft minuszt termelt, es azon gondolkoztak az SZDSZ-esek, hogy hogy lehetne azt 
gyorsan bezami es maganositani az egesz egeszsegiigyet. Onnan indult el az egeszsegiigynek a 
talpra allitasa itt Jozsefvarosban, Kedves Kepviseldtarsaim, es sok-sok evnyi munka, 
egyiittmukbdve a haziorvosokkal, es egyuttmukbdve a Jozsefvarosi Egeszsegugyi Kozponttal, 
sikerult eljutni oda, ahonnan Onok atvettek 2019-ben. Az egeszsegugyi rendelok felujitasra 
kerultek, a haziorvosi rendelok es maga az Egeszsegugyi Kozpont is az Auroraban. A ’70-es 
evek dta nem volt ahhoz az epulethez hozzanyulva. Egy forintot nem koltottek a maguk kis 
MSZP-s, SZDSZ-es barataik az Aurora utcara. Egy romhalmaz volt, amit milliard, tobb milliard 
forintbol kellett felujitani, gepesiteni. Most az, hogy ezt Onok folytatjak, termeszetesen nagyon 
jo dolog. De ez a tipusu retorika, amit most hallottunk, azert ez nagyon messze van a valosagtdl. 
Ertem en, hogy ezt el kell mondani, de csak, hogy a kepviseld ur, en tudom, hogy egyebkent 2 
labbal a folddn jar, es a tenyeket azt mindig elismeri, ezert azt gondolom, hogy fontos volt, hogy 
elmondjam, az egeszsegugy ezt a palyat futotta be. Es egyebkent az Onok miniszterelnok-jeloltje 
ujra eldjdn az egeszsegugy maganositasaval, hogy bizniszt kell az egeszsegiigybol csinalni. 
Lehet ezzel remisztgetni az embereket. Iszonyatosan felelotlen dolog! Az egeszsegiigyet allami 
feladatnak kell tartani, kozegeszsegiigyet kell fenntartani, mindenkinek jogosultnak kell lenni az 
ellatasra. Azt gondolom, hogy ez a mostani mddszer ez mukbdik. A korhazak felujitasa videken 
is, orszagosan is es Budapesten is nagyon jo titemben halad. A keriiletben is nagyon jo ellatasi 
pontok vannak. Termeszetesen politikai indittatasbol azt mond, amit akar. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Dr. Eross Gabor alpolgarmester ur kovetkezik.

Dr. Eross Gabor
Koszonom! Nem terveztem, hogy hozzaszolok, de hat a fideszes frakciovezeto ur elkezdett 
politizalni, akkor tenyleg tegyiik helyiikre a tenyeket. Jozsefvarosban, (hdtterben beszed, nem 
erthetd) Jozsefvarosban az egyik legalacsonyabb a varhato eletkor budapesti szinten. Nagyon 
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sok dolgunk van meg az egeszsegiiggyel, senki nem dolhet hatra es senkinek nem erdemes 
diadaljelenteseket, kuldnosen Onoknek nem, diadaljelenteseket eloadniuk, azok utan egyebkent, 
hogy az Onok tizenketeves orszaglasa alatt tovabb gyorsult es tovabb sulyosbodott az 
egeszsegugyben a szakemberhiany, az orvosok elvandorlasa, a szakdolgozok elvandorlasa, es 
odaig jutottunk, hogy nem arrol van szo, hogy a kovetkezo Kormany, a Marki-Zay Peter vezette 
kovetkezo Kormany, akarna maganositani az egeszsegiigyet. Ennek az ellenkezdje az igaz. Onok 
lerohasztottak, az Onok Kormanya lerohasztotta a kozegeszsegugyet. Az Onok haverjai... 
(hatterhen beszed, nem erthetd) Ezek tenyek, ez nem... (hdtterben beszed. nem erthetd) Az 
Onok haverjai epitenek orszagszerte magankorhazakat (hdtterben beszed, nem erthetd), Onok 
Kormanya es a haverjaik epitenek orszagszerte magan egeszsegiigyi eWoias... (hdtterben beszed, 
nem ertheto) Hat az Onok haverja... (hdtterben beszed, nem erthetd) Eleg szomoru, de ez igy 
lett. Igy van. Tehat egyutt pozol Onokkel. Az a helyzet, hogy Onok rohasztottak le a 
kozegeszsegugyet. Onok miatt volt rekordszintu a covid halalozas is Magyarorszagon, mert 
kivereztettek a kozegeszsegugyet. Es az Onok haverjai epitenek orszagszerte 
maganegeszsegiigyi-ellato intezmenyeket, miutan az orvosok es a szakapolok elmenekiilnek az 
orszagbol, es a betegek pedig nem jutnak hozza ellatashoz. Ezt az is bizonyitja fenyesen, hogy 
Onok eltiintettek a varolista statisztikakat! Tehat tobbe nem elerhetok azok a statisztikak, amik 
Onokre nezve eleg lesujtd kepet adnak, ugyanis az Onok Kormanya alatt egy-egy terdprotezis 
vagy csipoprotezis mutetre hosszu-hosszu eveket kell vamiuk a magyar pacienseknek. Hosszu- 
hosszu evekig szenvednek a magyar iddsek azert, mert Onok miatt elmenekultek a szakemberek 
a magyar kozegeszsegiigybol, ugyhogy ezt meg fogjak koszonni Onoknek a valasztok aprilis 3- 
an.

Piko Andras
Kbszdnbm szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nem is szamitottam komolyabb hozzaszolasra egy 
szociologustol az egeszsegiigyi kerdesben. Es hat, bar a helyi egeszsegiigyrol kellene vitaznunk, 
sikeriilt eljutni egesz nagy tavolsagokba megint ahelyett, hogy a helyi iigyekkel foglalkoznank. 
Vedhetik a kis MSZP-s, SZDSZ-es haverjait megprobalhatja itt maszatolni a dolgokat. Amit en 
elmondtam, Kedves Alpolgarmester Ur, ezek tenyek! A tenyek pedig makacs dolgok. Nezze meg 
az orvosoknak es az apoldknak a beremeleset az elmult idoszakban, es nezze meg, hogy az 
Onok, az On haverjai 2002 es ’ 10 kozott, milyen beremelest hajtott vegre az egeszsegugyben. Es 
akkor utana beszelgessunk rola, mert ezek a tenyek. Az elvandorlas, ezekrol beszelgessunk, hogy 
mikor indult meg az elvandorlas. Es ki tesz valamit azert, hogy az elvandorlas megszunjon? A 
mostani Kormany tesz. Nem az Onok jeloltje, aki azt mondja, hogy az egeszsegiigy uzlet. Az 
nem kepez biztonsagerzetet az itt elokben, az bizonytalansagerzetet kepez, Kedves Kepviselo 
Ur! Ugyhogy azt gondolom, hogy itt lenne az ideje, hogy a keriilettel foglalatoskodjon, keriileti 
ugyekben szolaljon meg, keriileti temaban jelentkezzen. Ezt az orszagos ertelmetlen vagdalozast 
pedig itt a Kepviseld-testuleten, hat, semmilyen hozzaadott erteket nem kepvisel. En azt 
gondolom, hogy erdemes lenne most mar valahogy egy kicsit temat valtania es akkor 
beszelgessunk errol, beszelgessunk a keriileti egeszsegiigyrol, de a tenyek menten.
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Piko Andras
Ferencz Orsolya kepviselb asszony, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Nem szeretnem feltepni Erdss Gabor alpolgarmester ur velemenybuborekjat, 
de kenytelen leszek. Es nem lesz eleg az ido ra, mar most mondom, annyi adatom van. A 
balliberalis Kormanyok alatt tobb mint 600 milliardot vontak ki az egeszsegugybol, bezartak a 
Svabhegyi Gyermekkorhazat, az OPNI-t, a Szabolcs utcai korhazat, a Schbpf-Mereit, 16.000 
korhazi agyat sziintettek meg, 6000 egeszsegiigyi dolgozot elbocsatottak, elvettek egyhavi bert 
az egeszsegiigyi dolgozoktol, bevezettek a vizitdijat, a korhazi napidijat, az OECD adatai szerint 
az egy fore juto egeszsegiigyi kiadasok 2003 es '9 kozott egyedul Magyarorszagon csokkentek 
atlagosan evi 0,4 szazalekkal, ’10 es ’18 kozott az EU-tagallamok kbziil hazankban 7. 
legmagasabb iitemu novekedes. Mondom a szamokat: 2022. 2.884.000.000.000 forint all 
rendelkezesre az egeszsegiigyi eelokra, ez 1700 milliard forinttai tobb, mint a 2010-es utolsb 
szocialista kbltsegvetesi szam, mintegy 770.000.000.000 forinttai magasabb, mint az idei evben 
biztositottak a 2021-es forrasok. 2022-re kozel 2 es felszer annyit forditott a Kormany es 
tervezetten is az egeszsegugyre mindket 2010-ben. Az elmult evekben tobb mint 
500.000.000.000 forint egeszsegiigyi fejlesztest ment vegbe. 2010 ota felujult 91 videki korhaz, 
54 rendelointezet, 104 mentdallomas, letrejott 23 uj rendelointezet es 34 uj mentballomas, 
csaladbarat szuleszetek evente 10.000.000.000 Ft kbltsegvetesi forrasbbl, 2020-ban ingyenesse 
valt a teljes koru meddbsegi kivizsgalasa a nbk kbreben. Az uj vizsgalatok... (hatterben beszed, 
nem erthetd) Ezek a tenyek. Az uj vizsgalatok kbzfmanszirozasba tbrtenb bevonasara 4,4 
milliard forintot biztosit a Kormany evente, meddbseggel meg tovabb mehetnenk. Mondanam, 
akkor az ersebeszeti ellatast, a regi fix dij peldaul 8.000.000 forint volt per ho, az uj fix dij 
14.000.000 forint per ho, es igy tovabb. Kivezettek a TVK-t a rendszerbbl, ez a 
teljesitmenyvolumen-korlat, kbveti a betegek igenyeit. Csokkentek a varolistak. A szamokat 
vegig tudom mondani. Nem lesz eleg ra az ido. Tehat, mondom szivesen, ha adnak szbt. Tobb 
mint 11,4 milliard forint all rendelkezesre 15 darab korhaz 17 nbverszallojanak infrastrukturalis 
fejlesztesere, valamint tovabbi nbverszallbk letesitesere. 4 helyszinen uj szallbk epulnek: 
Kaposvar, Kecskemet, Szombathely, Nyiregyhaza. 13 helyszinen valosul meg felujitas, 
korszerusites: Oroshaza, Miskolc, Eger, Gybr, Szekesfehervar, Tatabanya, Szekszard, 
Zalaegerszeg, Jaszbereny, Veszprem, Gyula, 8 helyszin eseteben beruhazas-elokeszites indult 
meg: Szolnok, Sumeg, Kistarcsa, Nyiregyhaza, Gyula, Uj Szent Janos Korhaz, EKC, Orszagos 
Hematologiai es Infektologiai Intezet. Orvosok szama: 2012-13-ban a novekedes merteke 
atlagosan 27 %, tehat 2010 es 2020 kozott bsszesen atlagosan 270%-kal nbtt az orvosok es 
szakorvosok szama. Letszam: kezdb orvos fizetese: 2010. januar 10., januar 1. 129.500 forint 
2023. januar 1 -tbl 687.837 Ft, 41 eve dolgozb szakorvos 262.000 Ft-rol 2.380.000 Ft-ra (gong) 
megy fel a bere. 2021. januartbl egy 26 eves jogviszonnyal rendelkezb.. .(gong) 
(hatterben beszelgetes, nem erthetd)

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Satly Balazs frakeiovezetb ur! (hatterben beszed. nem erthetd) Orizzuk meg 
a nyugalmunkat! Kerem, Satly Balazs frakeiovezetb ur!
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Satly Balazs
Koszonom szepen! Es gratulalok kepviseld asszonynak a hozzaszolasahoz, ez komoly 
teljesitmeny volt. Egyetlen egy dolog maradt ki beldle: az uj budapesti korhaz, amit ha jol 
emlekszem 2014-ben jelentettek be, azota sehol nincsen a korhaz, mert csak addig jutottak, hogy 
valami haveroktol sikeriilt intezni egy telket jo aron. Eddig futotta a fantazia. Most 2022 van, uj 
korhaz meg nincsen. 5000 embert viszont meg eltildoztek az egeszsegiigybol. Es en borzasztoan 
orulok annak, hogy dontoen europai unios finanszirozassal ezek a fejlesztesek megtortentek a 
videki korhazakban Kaposvaron, Gyorott, Debrecenben, csak a budapestiek, a jozsefvarosiak 
ebbol semmit nem erzekeltek. (hatterben beszed, nem ertheto) Rendkivul fejlett. Voros 
Tamasnak javaslok egy hosszabb turat a budapesti korhazakban, es akkor azt a fejlettseget, azt a 
sajat szemevel is meg fogja tudni tapasztalni.

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Eross Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Koszonom szepen a szot! Attol, hogy Onok orditva hadamak, attol meg nem lesz igazuk. Eleg 
nevetsegesnek tartom, es eleg tiszteletlenseg... (hatterben beszed, nem ertheto) Eleg 
tiszteletlennek peldaul a vilagrekord covid halalozas aldozataival szemben...

Piko Andras
Bocsanat!

Dr. Eross Gabor
Onok orditva hadamak mindenfele kepzelt eredmenyeket, mikozben Magyarorszagon az 
egeszsegiigy, az egeszsegiigy oly mertekben ki lett vereztetve, hogy vilagrekord szinten van a 
covid halalozas. Annak a sok 10.000 embemek a halala... Ez el kellene, hogy gondolkoztassa 
Onoket, mielott orditva hadamak kepzeletbeli eredmenyeket. Ami pedig azt illeti, az Onok 
haverjai azok, akik nem fogjak, hanem mar privatizaltak az egeszsegiigyi ellatas jelentos reszet. 
Itt van peldaul ugye, ugy is azt mondta magarol Meszaros Lorinc, hogy okosabb mint 
Zuckerberg, hat, es ehhez meltoan Smart Hospital Kft.-nek nevezik azt a Meszaros Lorinc-fele 
ceget, amely aktiv reszt vallal az egeszsegiigy privatizaciojaban. Es pedig epp azert, mert az 
ellatashoz a magyar betegek nem jutnak hozza a magyar egeszsegiigyben. Csipoprotezis miitetre, 
terdprotezis miitetre hosszu-hosszu eveket kell varniuk az idds honfitarsainknak, a jdzsefvarosi 
lakosoknak is. Hosszu evek szenvedesere itelik Onok ezeket a magyar embereket es a 
jozsefvarosiakat, mert fontosabbak Onoknek a haverok, a Meszaros-fele Smart Hospital, es a 
fizetos egeszsegiigy fontosabb, mint a jozsefvarosi idds betegek ellatasa. Ezen gondolkozzanak 
el. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ferencz Orsolya kepviseld asszony, parancsoljon!
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dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Igyekszem majd kevesbe serteni az alpolgarmester ur erzekenyseget. De nem 
az a lenyeg, hogy egyebkent On szerint hadarok, vagy nem. Ha gyorsan mondom az adatokat, az 
azert van, mert rengeteg van. Es mondom, a velemenybuborek feltepeset nyilvanvaloan feladom. 
Tehat latszik, hogy Onok mas, tehat nem erdekli Onoket a tenyek. Varolistakat emlitette: 
szurkehalyogmutetre 2012 masodik feleben meg atlagosan 90 napot kellett vami, most 
(hatterben beszed, nem erthetd) 74-et, 2021. november 9-et mondom. Ez 18 nap csokkenes, 
minusz 67%. Ugyancsak a coronaria intervencio minusz 72 %. Tehat rengeteg adatot tudnank 
meg mondani. Osszessegeben a Kormany 12,2 tized milliardos tamogatast biztoslt a jarvany 
miatt az elhalasztott, tehat a jarvany miatt elhalasztott mutetek varolistainak csokkentesere. 
Mondhatnam az orvosok letszamanak az emelkedeset. Vegelathatatlanul lehet sorolni az 
adatokat, de akkor a varolista, vagy a halalozasra is annyit szeretnek mondani Our World in 
Data-at kell megnezni, barmelyik nemzetkozi statisztikat. Azon tul, hogy mar reges-regen, 
kristalytisztan nem altalunk, hanem az EuroStat es a nemzetkozi statisztikusok altal deklaraltan 
rengeteg orszagnal utolag azert kellett modositani az adatokat, mert a „Mi mindsul korona 
halottnak?” cimu kerdest minden orszag a sajat hataskdreben mashogy szamolta. Ezert a total 
mortality rate-bol lehet utolagosan latni, es Magyarorszag ebben kozepmezonyben van a vilagon, 
es ebben sok minden benne van. Nem igaz az, amit Onok allitanak. Tehat egyszeruen csak az 
legfajobb ebben a stiketek parbeszedeben, hogyha Onok tisztelnek az adatokat es a tenyeket, 
akkor sajat magukat kellene megcafolniuk. Ezert az Onok vitastilusa az, hogy fogjak, es azt 
mondjak, hogy ez nem igy van, es sulykoljak a mantrajukat, amit ugyan a szamok nem 
tamasztanak ala, nem igaz, amit allitanak, de kizokkenthetetlenek. Elfogadjuk, hogy Onok ezt 
igy gondoljak, ezt igy hivjak, hogy velemenybuborek. Es majd aprilis 3-an az fog kiderulni, 
hogy egyreszt az emberek valosagban mit gondolnak errol a kerdesrol, es varjuk ezt a 
kozvelemeny kutatast, masreszt, hogy az Onok kampanya a valosagnak es a tenyeknek az 
elferditesere mennyire volt sikeres. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Csak egy megjegyzes a vitahoz, hogy szerintem estig tudjuk folytatni. Ha 
kepviselo asszony tiszteli a szamokat, azt szeretnem, hogyha legalabb ennyire tisztelne a 
Kormany a betegeket is. 2019-ben csipoprotezisre 291 nap volt az atlagos tervezett varakozasi 
idd, 2020-ban 324 nap, 2021 januarjaban 371 nap. Tessek kiszamolni, hogy hany szazalekos 
novekedes ez! A NEAK-nal neztem ezeket a szamokat. Arrol cikkeznek mar, hogy mar a 
maganszolgaltatoknal is varolista van, mert annyira nem latjak, nem tudjak oket ellatni. Lehet 
pozitiv es lehet negativ jelensegeket, adatokat es tendenciakat mutatni az egeszsegiiggyel. 
Szerintem az emberek alapvetden nem a szamok alapjan es a statisztikak alapjan, hanem sajat 
benyomasaik alapjan, az egeszsegtigyrol szerzett sajat benyomasaik alapjan fognak donteni, 
hogyha az egeszsegtigyrol kell donteni. Nyilvan ez a valasztas nem csak arrol fog szolni. 
Ugyhogy az a kbzvelemeny-kutatas, az biztosan, hogy nemcsak az egeszsegtigyrol fog szolni. 
Nagyon sok minden masrol is. Ugyhogy azt szeretnem mondani, hogy ennek 
figyelembevetelevel folytassuk le ezt a vitat. Aztan ha lehet, akkor szavazzunk! Hermann 
Gyorgy kepviselo umak adorn meg a szot!
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Hermann Gyorgy
Koszonom a szot, polgarmester ur! Igazabol en most pont szeretnek egy adatot hozni, elnezest, 
igy az elozo megszolalas utan, de muszaj, fontos, muszaj kiigazitanom Satly Balazs 
kepviselotarsamat, mert d 5500 egeszsegiigyi dolgozdrol beszelt, akik elhagytak az 
egeszsegugyet tavaly. Ennel egy picivel tobbrol van szd, osszesen a segito szakmakbol, tehat 
szocialis es egeszsegiigyi teriileten, egyebkent egyarant, kettoben egyutt, 28.600-an tavoztak, es 
ebbol 17.000 az egeszsegiigyi dolgozo. Es azert itt akkor egyebkent megjegyeznem, hogy ez is 
egy lenyeges dolog, hogy az egeszsegiigyi szakma, es a szocialis szakma nem miikodik egymas 
nelkiil es a szocialis szakma megiteleseben, hat, Onok, az Onok Kormanya finoman szolva nem 
till sokat segitett az elmult idoszakban. Es egyebkent itt akkor azt is szeretnem megjegyezni, 
hogy az elobb Egry kepviselotarsam a szociologusokrdl egy picit meltatlanul nyilatkozott. 
Szeretnem hogyha, ha mar az elobb szoba kerult arrol, hogy milyen modon nem nyilvanulunk 
meg, akkor ez a kiilonbozoagazatoknak a kepviseldire is, szociologusokra, pedagogusokra, ugye, 
szocialis szakma egyeb kepviseldjere is vonatkozna. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas frakciovezetd ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En csak szeretnek par dolgot tisztazni. Tehat Erdss kepviselo umak, 
lehet, hogy tul sok Marki-Zay Petert hallgat, es az lehet, hogy nincsen jo hatassal ra. Ezt en 
egyebkent megertem. De jdjjunk mar le arrol a nyilvanvalo hazugsagrol, hogy Magyarorszagon 
bannikor is a covid-ban tobben haltak meg, mint a vilagon barhol. Tudjuk mi, eleve minden 
orszag mashogy szamolja, de a tobblet halalozasi adatokbdl nyilvanvaloan kideriil, hogy, es ez 
nem jo dolog, hogy Magyarorszag a kozepmezonyben van az Eurdpai Union beliil, ezeket a 
szamokat tekintve, jo lenne az elso helyen lenni. Sok objektiv oka van ennek. Orvosok 
elvandorlasanak kerdese. Bocsanat, de a csipoproteziseknel 61 %-kal, ezt polgarmester ur 
mondom, 61 szazalekkal csbkkent a napok szama 2010 dta. Tehat nyilvan lehet mindenre azt 
mondani, hogy sok, es nem is biztos, hogy fair a covid-valsag kozepen levo adatsort kivenni, 
mert azert az egy specialis helyzet volt. Ertem hogy politikailag megfeleld es senki nem azt 
mondja, hogy az egeszsegiigybe ne lenne 1000 problema 1000 megoldando dolog, de hogy ez a 
Kormany sokkal tobbet tett erte, mint az azt megelozo barmelyike az is biztos. En szeretnem 
jelezni, hogy 39 000 orvos dolgozott 2010-ben, 2002-ben Magyarorszagon, 2010-ben 33 ezerre 
csokkent ez a szam. Ma tudja mennyien dolgoznak orvoskent Magyarorszagon? 41.000-ren. 
Tehat magyarul tobben vannak, mint voltak. Ennyit az elvandorlasrol. Ezek a tenyek. Az, hogy 
5500 egeszsegiigyi dolgozo elhagyta a palyat: ugye, ezekrol beszeltiik, akik nem oltottak be 
magukat. Most azert legyiink pontosak. Nem voltak hajlandoak egeszsegiigyi dolgozokent 
beoltatni magukat, es ezeknek valoban, akkor felmondtak, vagy arrol szoltak a hirek,de 
koriilbeliil fel even beliil 70 %-uk ujra az egeszsegugyben dolgozott. Tehat igazabol ez a szam is 
egy pillanatot tiikroz, de nem a valdsagot mutatja. Es ugye, az a borzaszto ezekben a 
tortenetekben, hogy igen, nyilvan erziiletekrol beszeliink a politikai kampany technikaval, de 
most tenyleg az a cel, hogy egy tenykerdesben, nyilvanvalo tenykerdesekbol, vagy azoknak 
ellentmondva erzuleteket keltsiink? Mert akkor az Onok politikai szandeka az, hogy elhallgassak 
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a tenyeket es egy Onok szamara politikailag kedvezd hangulatot teremtsenek. Lehet. Csak akkor 
szogezzuk le, mi a tenyekrol beszeliink, Onok pedig egy olyan nem letezd velemeny, a 
valdsagban nem letezd velemenybuborekrdl, amiket a szamok, az adatok, minden adat 
alatamaszt. Es azokkal vannak jelen pillanatban koalicioban, akik Magyarorszagon valoban 
tonkretettek az egeszsegiigyet. Inkabb ezen kellene gondolkozniuk.

Piko Andras
Nem latok mas hozzaszolast. Csak szeretnem, Vbrds Tamast lehet, hogy meg fogja lepni, az 42 
ezres szam, az minden szerzodeses es mas foglalkoztatott orvost jelent. Vannak olyan orvosok, 
akik 4-5 helyen vannak szerzodesben. Igy konnyu kimutatni azt, hogyjoval tobb az orvos. De ez 
egyebkent evidencia. Szeretnem, hogyha van hozzaszolas meg, akkor... Melyiknel tartunk?

Sajtos Csilla
Hatos.

Piko Andras
Hatosnal. Hogyha van hozzaszolas, akkor... Bocsanat, csak osszekeveredett a... Itt van. Van 
hozzaszolas? Nines hozzaszolas. Akkor a napirend vitajat lezarom, szavazasra bocsatom a 
tobbletkapacitas befogadas eljaras kezdemenyezeserol szdlo 2 pontbol allo hatarozati javaslatot, 
egyszeru tobbseg sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 14 igennel elfogadtuk. Koszonom 
szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
36/2022. (IL 17.) szamu hatarozata

a „J6zsefvarosi Szent Kozina Egeszsegiigyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi 
eljaras kezdemenyezeserol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 .) a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas befogadasa 
irant kerelmet nyujt be a Del-pesti Centrumkorhaz - Orszagos Hematologiai es 
Infektologiai Intezet es szukseg eseten a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelo fele.

2 .)felkeri a polgarmestert a tobbletkapacitas befogadasa iranti kerelem benyujtasahoz 
sziikseges dokumentumok alairasara.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: dontes napja, 2-3. pontok eseteben: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kbzpont
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Napirend 7. pontja
Javaslat a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito 
okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, valamint a 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Dardk Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
A 7. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, 
valamint Budapest Jozsefvaros Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo onkormanyzati rendelet modositasara”. Arrol van szo, hogy a JSZSZGYK 
raktarozas es irattarozas celjara igenybe venne 2, jelenleg hasznalaton kivuli onkormanyzati 
tulajdonu pincehelyiseget. Ez telephely-mddositast igenyel az alapito okiratban. Errol dont a 
Kepviselo-testulet. Az eldterjesztest az Egeszsegiigyi, Szocialis es Lakastigyi Bizottsag 
megtargyalta. Az eldterjesztes I. hatarozati javaslataban a dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti 
egysegkent Gazdalkodasi Ugyosztaly szerepel, de a szervezeti struktura szerint helyesen 
Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly a megnevezes. Megkerdezem az eloterjesztot, Szili-Dardk 
lldiko alpolgarmestert, hogy kivan-e hozzaszdlni. Nem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy 
van-e kerdesiik. Nem latok ilyet. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldcsoportok vezetdit, hogy 
kivannak-e hozzaszdlni. Koszonom! Kepviseloi hozzaszdlasok? Olyanokat sem latok. Igy a 
napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a 2 §-bol allo rendeletet, elfogadasahoz 
minositett tobbseg szukseges. Kerem, hogy szavazzunk most! 15 igennel elfogadtuk a rendelet 
modositasat.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 15 
IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 4/2022. (II. 17.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT VAGYONAROL ES A VAGYON FELETTI TULAJDONOSI 
JOGOK GYAKORLASAROL SZOLO 66/2012. (XII. 13.) ONKORMANYZATI 
RENDELET MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda; Jogi es Szervezesi 
Ugyosztaly, Szervezesi Iroda

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom a 3 pontbdl allo I. hatarozati javaslatot. Ehhez is minositett 
tobbseggel kell, hogy elfogadjuk. Koszonom, kerem a szavazast! 15 igennel elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
37/2022. (II. 17.) szamu hatarozata 

a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont uj telephelyeinek 
kijeloleserol es a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal megkotott 

ingatlan-hasznalati szerzodes modositasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1 .) a kovetkezo ingatlanokat a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont uj 
telephelyeikent kijelbli es egyuttal a Jdzsefvarosi Szocialis es Gyermekjoleti Kozpont ingyenes 
hasznalataba adja a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont kozfeladatanak 
ellatasa celjabol, a kozfeladat ellatasahoz szukseges mertekben:
a.) 1089 Budapest, Kalvaria ter 13. pinceszint, 35911/0/A/l hrsz.-u, iizlethelyiseg
megnevezesu, 117m2 alapteriiletu ingatlan („Mas szerv reszere vegzett penziigyi-gazdalkodasi, 
iizemeltetesi, egyeb szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat-ellatasi helyekent);
b.) 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 22. pinceszint, 34679/0/A/l hrsz.-u, raktar megnevezesu, 
198 m2 alapteriiletu ingatlan („Csalad- es gyermekjoleti szolgaltatasok” alaptevekenyseg feladat- 
ellatasi helyekent).
2 .) modositja a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal a 628/2021. (XI.
18 .) szamu kepviselo-testiileti hatarozat alapjan megkotott ingatlan-hasznalati szerzodest az 
eldterjesztes 3. szamu mellekleteben foglalt tartalom szerint;
3 .) felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti megallapodas 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: dontes napja, 2. pont eseteben: 2022. februar 28., 3. pont eseteben: 
2022. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt.

Pikb Andras
Most jon a 2 pontbol allo II. hatarozati javaslat. Ehhez is mindsitett tobbseg szukseges. Kerem a 
szavazast! 15 igennel elfogadtuk.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
38/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak 
modositasarol szold

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) elfogadja a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont Alapito okiratat 
modosito okiratot es a modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapito okiratat, az 
eldterjesztes 2. mellekleteben foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstar altal torteno 
torzskonyvi nyilvantartasba torteno bejegyzes napjaval lepnek hatalyba;

2 .) felhatalmazza a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott Alapito okiratot 
modosito dokumentum alairasara es a Magyar Allamkincstar esetleges hianypotlasi 
felszolitasanak teljesitesere azzal, hogy a hianypbtlas teljesitese jelen hatarozattal nem lehet 
ellentetes es az Alapito okiratot lenyegi - helyreigazitasi kerdesnek nem minosuld - kerdesekben 
nem modosithatja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont eseteben: a dontes napja, 2. pont eseteben: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly 
Humankapcsolati Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly.

Piko Andras
Maradt meg 3 napirendi pontunk. Pontosabban 4. Egy rovid tizperces sziinetet rendelek el 
egeszsegiigyi okokbol, mar ha a cigaretta az az. (nevetes a hatterben)

SZUNET 11’23 -11’34

Napirend 8. pontja
Javaslat a 2022. evi igazgatasi sziinet elrendelesere
(irasbeli eldterjesztes
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzd

Piko Andras
Folytatjuk a munkankat! A 8. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a 2022. sziinet 
elrendelesere”. Az eloterjeszto jegyzd asszony. Az eldterjesztes a 2022. evi igazgatasi szunetek 
idopontjara tesz javaslatot. Ezek a nyari igazgatasi sziinet augusztus 1. es augusztus 14. kozott, a 
teli igazgatasi sziinet pedig december 23. es december 31. kozott lenne. Enol dont a Kepviselo- 
testiilet. Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy az eloterjesztest a bizottsagok nem targyaltak. 
A napirend vitajat megnyitom. Megkerdezem az eloterjesztot, hogy kivan-e hozza szobeli 
kiegeszitest tenni. Nem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy kivannak-e kerdezni az 
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eldterjesztessel kapcsolatban. Nem. Kepviseldcsoportok vezetoi kivannak-e hozzaszolni? Nem. 
Kepviseldi hozzaszolasok, kerdesek? Ha nincsenek, akkor a napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom a 2 pontbol allo hatarozati javaslatot Egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, 
hogy szavazzunk! 15 igen.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
39/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a Polgarmesteri Hivatalban 2022. evi igazgatasi szunet elrendeleserol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny 232. § (3) bekezdese 
alapjan a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalban

a) 2022. augusztus 01. es 2022. augusztus 14. napja kozotti idotartamban, tovabba

b) 2022. december 23. es 2022. december 31. napja kozotti idotartamban

igazgatasi szunetet rendel el;

2. a Polgarmesteri Hivatal 2022. marcius 26. es 2022. oktober 15. napokon zarva tart.

Felelos: jegyzd
Hatarido: 2022. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg az 1) pont eseteben: Szemelyugyi Iroda
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg a 2.) pont eseteben: Kozossegi Reszveteli 
Iroda

Napirend 9. pontja
Javaslat a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 9. napirendi pont, „Javaslat a polgarmester ez evi szabadsagolasi iitemtervenek 
jovahagyasara”. A polgarmester (nevetes a hatterben), ennel vagyok en az eloterjeszto. Ugye, a 
polgarmester szabadsag iitemezesenek jovahagyasarol a Kepviselo-testuletnek kell dontenie. 
Tajekoztatom a kepviseldtarsaimat, hogy az eldterjesztest a bizottsagok nem targyaltak. A 
napirend vitajat megnyitom, es nines szobeli kiegeszitesem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, 
hogy kerdesuk, van-e. Hozzaszolasuk? Amennyiben nines... Voros Tamas kepviseld ur, 
parancsoljon!
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Vbrbs Tamas
Koszdnom szepen! Par masodperc. En csak szeretnem biztositani polgarmester urat, hogy az 
elmult evtizedekben kialakult es csak egy rosszemleku alkalommal megtbrt gyakorlattol elteroen 
nem kivanjuk politikai vita targyava tenni polgarmester ur szabadsagolasi tervet semmilyen 
formaban. Koszdnom szepen!

Pik6 Andras
Koszdnom szepen! Ugy illik, hogy valaszoljak. En pedig arrol biztositom Onoket, hogy mindig a 
szabalyoknak maradektalanul megfeleld modon, jdl dokumentalva es ellenorizhetoen fogom 
kivenni az elfogadott tervnek megfelelden a szabadsagomat. Egry Attila kepviselb umak 
ugyrendije van, parancsoljon!

Egry Attila
Javaslom, hogy iigyrendben zarjuk le a vitat, polgarmester ur!

(nevetes a hatterben)

Piko Andras
Koszdnom szepen! Errol szavaznunk kell. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk 
arrol, hogy lezarjuk a vitat. En igen, kerem szavazzunk. 9 igennel 2 nemmel es 4 tartozkodassal. 
Ehhez kell mindsitett tobbseg? (nevetes a hatterben) Nem. Ez egyszeru tobbseg. Koszdnom 
szepen!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
40/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasarbl

(9 igen, 2 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dbnt, hogy elfogadja Egry Attila 
kepviseldnek a napirendi pont vitajanak lezarasara vonatkozo ugyrendi javaslatat.

Piko Andras
Lezartuk a vitat, es szavazni fogunk az 1 pontbol allo hatarozati javaslatrol, egyszeru tobbseg 
sziikseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 15 igennel elfogadtuk a polgarmester szabadsagolasi 
utemtervet.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
41/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi iitemtervenek jovahagyasarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

Piko Andras polgarmester 2022. evre vonatkozo szabadsagolasi iitemtervet az 
eloterjesztes melleklete szerinti tartalommal jovahagyja, es reszere 2022. evben osszesen 
43 munkanap szabadsagot kiad.

Felelos: Polgarmester 
Hatarido: 2022. februar 28.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Szemelyugyi Iroda.

Napirend 10. pontja
Beszamolo a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 2021. evi munkajarol
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Stettner Istvan gazdasagfejlesztesi tanacsnok

Piko Andras
A 10. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Beszamol6 a gazdasagfejlesztesi tanacsnak 2021. 
evi munkajarol”. Az eldterjeszto Stettner Istvan gazdasagfejlesztesi tanacsnok ur. Tajekoztatom 
a kepviselotarsaimat, hogy az eloterjesztest a helyszinen kaptak meg. Az eloterjesztest bizottsag 
nem targyalta. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az eloterjesztot, hogy kivan-e szobeli 
kiegeszitest tenni az eloterjeszteshez. Stettner Istvan kepviselo ur, parancsoljon, gazdasagi 
fejlesztesi tanacsnok ur!

Stettner Istvan
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Igen a 2021-es ev az eleg, hogy mondjam, gyatra, 
keves, magam is ugy latom, hogy nagyon keves alkalommal tudtuk a gazdasagfejlesztesi meg 
jobban, meg nagyobb iitemben folytatni. Ez sajnos koszonheto a kormanyzati megvonasokra es a 
covid-ra valo tekintettel. A vallalkozasfejlesztes az Jdzsefvarosban igencsak mostohagyerek 
ilyen teren. Remeljiik, a 2022-es evben tobb anyagi tamogatashoz jut Jdzsefvaros es Budapest 
ezen ugyben jobban tudunk fejleszteseket, es hat, tulajdonkeppen a Kocsis Mate, amit ugye, 
nulla tamogatast szerzett a keruletnek, es Sara Botond ugye, teljes mertekben ellenallt. 
Megprobalta a jdzsefvarosiakat teljesen ellehetetleniteni, ugyhogy koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk a beszamoldval 
kapcsolatban. Nem latok ilyet. Kepviselocsoportoknak a vezetojet kerdezem? Voros Tamas 
frakcidvezeto ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Hat, nehez megszolalni ilyen sulyos szavak utan. Inkabb felolvasnam azt, hogy az Motv. mit ir a 
tanacsnokok feladatairdl. Azt frja, hogy a Kepviseld-testulet 34. § tanusaga szerint „a 
polgarmestemek vagy barmely mas onkormanyzati kepviselonek a javaslatara az onkormanyzati 
kepviselok kbzul tanacsnokokat valaszthat. A tanacsnok felugyeli a Kepviseld-testulet altal 
meghatarozott onkormanyzati feladatkorok ellatasat.” En csak annyit tennek fel Onoknek is, 
tanacsnok umak is, hogy ez a beszamolo, ami hat, ket es fel oldalas essze, az vajon megfelel-e 
ezeknek a kovetelmenyeknek. Tehat, hoi van az onkormanyzati dontesek vegrehajtasanak az 
ellendrzese? Olyanok vannak benne, hogy „Sara Botond pedig a Konnanyhivatal vezetojekent a 
Kuriaval igyekezett eltoroltetni a teljes parkolasi kedvezmeny rendszert.” A Kuriaval 
eltoroltetni? Kuriaval nem lehet eltoroltetni, 6 donteseket hoz. A Kuria az fuggetlen a 
Konnanyhivatal vezetoitol, Onoktol, mindenkitol. Egy birosagi szerv. Hogy vele eltoroltetni a 
parkolasi kedvezmenyt? Nem tud ilyet eltoroltetni senki. Meg raadasul hoi vannak benne a 
Testulet ez iranyu donteseinek a vegigkovetese es monitoringja? „A Konnany semmilyen erdemi 
segitseget nem nyujtott a jozsefvarosi kis-es kdzepvallalkozoknak”, hat, most ugye, az iparuzesi 
ado kerdeset en nem nyitnank ki, csak inkabb az, hogy ez mennyiben, ez a mi dontesunket ez hoi 
koveti le? Hat, mondom nagyon nehez helyzetben vagyunk, mert itt semmi nincsen arrol, hogy 
az Onkormanyzat altal e targyban hozott donteseknek barmifele monitoringjat lathattuk volna. 
Eleg izgalmas az anyag, de egeszen mas szempontbol. „A jozsefvaros.hu oldal legyen 
felhasznalobaratabbA Mi koze? Legyen. Csak hogy jon ide a gazdasagfejlesztesi tanacsnok? „13 
jozsefvarosi ugyfel kapott kamattamogatast.” Nagy figyelmet fordit a nagyvallalkozokkal valo 
egyuttmukodesre. Hat, az jo dolog. Gondoljuk mi, bar ebbol sokat nem lattunk, es nem tudjuk 
melyik donteshez kapcsolodik. Es az is nagy dolog, hogy 150.000.000 forint feletti ingatlanok 
ertekesitese mar Kepviseld-testiileti hataskorbe van. Kivald! De megint azt kerdezem, hogy ez 
hogy jon ide. „Engedelyeztuk a vendeglatoinknak, hogy teraszt letesitsenek parkolohelyeken.” 
Hat, ez, igen, kbzel 30 helyen sikerult is parkolo vagy mi, nem tudom. Igen. Itt a jovorol beszel, 
vallalkozoi estekrdl, meg ami lesz. De ez mind szep es jo meg mi politikusok vagyunk, politikai 
anyagokat gyartunk, de azert ugy minimalisan nezzuk mar meg, hogy mi a tanacsnoknak a 
feladata, es akkor abban a fonnaban szeretnenk kemi egy beszamoldt Tehat azert tanacsnok 
urtol is elvamank, meg a Tisztelt Tobbsegtol is, ha mar letrehozta ezt a pozicidt, ami nyilvan 
nagyon hasznos, es korantsem politikai, kizarolag szakmai szempontok vezereltek Onoket, 
amikor ezt letrehoztak. Tehat nyilvanvalo. Ez szarkazmus volt, csak igy ajegyzokbnyv kedveert 
mondom. Ha valaki komolyan vette volna, mert lehet, hogy van ra jelentkezo. Hat, azert ez igy 
nem feltetlenul. En azt gondolom, hogy amikor arrol beszelunk, es ez tenyleg eddig humoros 
volt, meg persze, de belegondolunk, hogy azert ez egy Kepviseld-testulet, a Kepviseld-testulet 
altal valasztott tanacsnok, es az Onok felelossege ez az egesz tortenet, hogy ki mennyire veszi 
komolyan azt a feladatot, amit elvallalt, akkor ezt itt, nehez ezt ertekelnunk. Es nagyon szomoni, 
hogy ilyen dokumentumokat olvashatunk a (gong) Kepviseld-testulet iilesen. Koszonom szepen!

Piko Andras
Kerdezem Satly frakciovezeto urat? Parancsoljon!
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Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Elnezest kerek! Bocsanatot kerek! En is csalodott 
vagyok, hogy ilyeneket kell olvasnunk, csak sajnos a tenyek vannak benne leirva. Az van benne 
leirva, amit tanacsnok ur tapasztalt es mi mindannyian tapasztalhatunk itt Jozsefvarosban. Az 
van benne leirva, hogy az Onkormanyzatot nem csupan a jarvanyhelyzet sujtotta, hanem a 
kormanyzati megszoritasok is. Elvontak a gepjarmuadot, a helyi adokat, a dijemeleseket 
megtiltottak, elvontak a helyi iparuzesi adot, bevezettek az ingyenes parkolast, ami 600.000.000 
forintos lyukat utott a koltsegvetesben, mindebbol kdvetkezoen csokkent az Onkormanyzat 
mozgastere olyannyira, hogy az elozd koltsegvetesnek a feladata es a fd celkituzese az volt, hogy 
az Onkormanyzat mukodokepesseget biztositani lehessen. Es ez a gazdasagi helyzet ez nem 
kedvezett a keriiletben levo tizenketezer vallalkozasnak sem. Ezek a kormanyzati intezkedesek 
jol mutatjak, hogy a Kormany Budapestet es Jozsefvarost ellensegnek tekinti, amig 2021-ben a 
fideszes vezetesu onkormanyzatok soron kivill tobbszor milliardos nagysagrendu, celhoz nem 
kotott tamogatasokat kaptak, addig Budapest semmilyen kompenzacioban nem reszesiilt az 
elvonasok miatt. Es ezert a felelosseget Kocsis Mate meg hivatalban levo orszaggyulesi 
kepviselo, aki 2021-ben pontosan 0 Ft tobblettamogatast harcolt ki a keriiletnek, viseli. Es 
egyetertek gazdasagfejlesztesi tanacsnak urral, amikor azt irja, hogy meggyozodese, hogy 
Jdzsefvaros gazdasaganak fejlodeset az szolgalna leginkabb, ha Budapest es Jdzsefvaros ellenes 
Kormany levaltasra keriilne es vegre a helyi vallalkozok reszesulhetnenek a kozponti 
gazdasagfejlesztesi tamogatasokbol a haverok helyett. Olvasom, igen, mert ugy idezett beldle 
kepviseldtarsam, hogy a lenyeget nem mondta el. Es azt gondolom, hogy ez a lenyeg. Ebben a 
gazdasagi helyzetben, amit Onok okoztak es Onok kenyszeritettek Jozsefvarosra 
gazdasagfejlesztesi tanacsnok umak szellel szemben kellett dolgoznia.
(nevetes a teremben)

Piko Andras
Koszonom szepen! Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! En nem tartom ezt egy olyan vicces tortenetnek, es csak egy 
mondatot szeretnek hozzafuzni, hogy en annak is nagyon oriilok, hogy azzal szemben, amilyen 
szembeszel itt fujt az elmult 2 evben, legalabb ennyit papirra lehetett vetni. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Csak, hogy a tenyeket tisztazzuk es emlekezziink vissza 
Sara Botond aldasos tevekenyseget, ez is szarkazmus volt, szdval, emlekezziink vissza. Igenis az 
tortent, hogy egy rovid idore eltdrdltette a parkolasi kedvezmenyt Sara Botond a Kuriaval, mert 
nem volt kepes ugy megimi a beadvanyt, hogy azzal azt tdrolje el, amit el akar tbrdlni. Most, ha 
johiszemuek vagyunk, akkor egyszeruen nem tud beadvanyt imi jol, vagy nem sikeriilt jol imi a 
beadvanyt. Ahhoz kepest, hogy olyan poziciora palyazik Sara Botond, ahol neki torvenyeket 
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kene majd alkotni, ahol tenyleg fontos, hogy mondjuk egy „legalabb” szo ott van-e vagy nines, 
ahhoz kepest az nem egy jo pedigree, hogy Kormanymegbizottkent azt sikerul elemie, hogy nem 
a kedvezmenyt atalakito hatarozatot torolteti el a Kuriaval, hanem en bloc az egesz 
kedvezmenyt, adot, hiszen, laikusok, azoknak mondom, akik nincsenek vele teljesen tisztaban, 
hogy ugye, Budapesten a Fovaros hatarozza meg a parkolasi dijakat, amibol a helyi keriileti 
onkormanyzatok adhatnak kedvezmenyt. A keriileti Onkormanyzat ezt a kedvezmenyt 
atalakitotta, Sara Botond viszont nem a kedvezmenyt atalakito hatarozatot szuntettette meg, vagy 
fuggesztette fel a Kuriaval, hanem az egesz keriileti hatarozatot, ami a fovaroshoz kepest 
kedvezmenyes parkolast biztositott. Egy ilyen malor szerintem nem fest jol a wannabee a 
parlamenti kepviseldnek a pedigree-jeben, mondjuk, szerencsere nem is lesz beldle az, de ha az 
lenne, akkor mindig lehetne izgulni, hogy vajon sikeriil-e megfelelo kozpontozassal a megfelelo 
szavakat leirni egy eloterjeszteshez, nehogy veletleniil ugy altalaban a parkolast eltorolje 
Budapesten. Bar, mondjuk ebben biztos tamogatna Puzser Robert. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Voros Tamas kepviseld ur!

Voros Tamas
Nemcsak a gazdasagi tanaesnokuk tevekenysegere, hanem kepviselotarsukra is igazan buszkek 
lehetnek. Rendkivul szinvonalas hozzaszolas volt ez is. Igy legyen otosom a lotton, hogy lesz, 
aki megis komolyan veszi ezt a beszamolot. Tehat tenyleg sikeriilt valakinek oszinten aterezni a 
benne foglaltakat, amihez oszinten gratulalok. Nem lepett meg. Visszaterve most en nem 
szeretnek, mint az elozo napirendhez kapcsoloddan is kialakult nagy politikai vitat gerjeszteni, 
mert egyreszt az elozo napirend is megmutatta azt hiszem azt, hogy a valosaggal nem erdemes 
szemben politizalniuk, mert elegge, hat, hogy mondjam, fegyvertelenen allnak, ktilonosen Erdss 
kepviseld ur a temaban, akinek a felkesziiletlensege az megdobbento volt. De hat, o vegiil is csak 
alpolgarmester, nem Tanacsnok ezen a teruleten, ugyhogy ez eleg szomoru. Tanacsnok umak 
tenyleg, fliggetlen a tartalmatol, meg attol, hogy mi a koltsegvetes foosszege, majd jovo heten 
fogjuk targyalni, es akkor szinten magukra fog omlani a valosag, ha lehet, ne ijedjenek majd meg 
nagyon. Szoval, egy tanacsnok feliigyeli a Kepviselo-testiilet altal meghatarozott bnkormanyzati 
feladatkorok ellatasat. Ez a dolga. Ezert kapja a fizeteset. Onok szerint ez, ami itt benne van, ez, 
most fuggetleniil attol, hogy Onoknek sikeriil-e megerteni a birdsagi hatarozatokat vagy sem, 
fuggetleniil attol, hogy hogyan itelik meg egy politikai szereplo valsagkezeleset. Teljesen 
mindegy. Hanem ennek mi koze ahhoz, ami a feladata? Tehat ezt koriilbelul osszeolloztuk az 
Onok, Onoket tamogato sajtoorganumokban, a nem tudom, leggyakrabban elofordult szavakat 
meg kifejezeseket. Ees akkor ez a tanacsnok munkaja? Hat, ezt azert ne csinaljuk mar! Hat, 
maguk ne haragudjanak, ugyamigy, ahogy a bizottsag, a feleslegesre duzzasztott bizottsagi 
strukturaba, feleslegesen es lathatolag feleslegesen megalkotott tanaesnoki strukturaval is 
sajnalatos modon visszaelve a tobbsegiikkel egesz egyszeruen a Kepviseld-testiiletnek a 
nimbuszat lerantjak a sarba. Tehat en nem is hiszem, nem is ertem, hogy ezt, mert ezek olyan, 
tenyleg, az embereknek nines is kedve ilyen dolgokrol vitatkozni. E szerintem meg csak nem is 
Stettner kepviseld umak a legnagyobb felelossege ez mar, hanem az Onoke. Koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy kivannak-e meg hozzaszdlni a 
temahoz. Amennyiben nem, akkor lezarom a vitat, es szavazasra bocsatom a gazdasagfejlesztesi 
tanacsnak munkajarol szolo beszamolot, 1 pontbol allo hatarozati javaslatrol van szo, egyszerii 
tobbseg szukseges hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 11 igen, 3 nem es 1 tartdzkodassal 
elfogadtuk a beszamolot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
42/2022. (II. 17.) szamu hatarozata

a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 2021. evi munkajarol szolo beszamolo elfogadasarol

(11 igen, 3 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy Stettner Istvan 
gazdasagfejlesztesi tanacsnok 2021. evi munkajarol szolo, az eloterjesztes mellekletet kepezo 
beszamolot elfogadja.

Felelds: polgarmester
Hatarido: azonnal

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly, Szervezesi 
Iroda

Napirend 11. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg 
szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 11. napirendi pont targyalasa kbvetkezik, „Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju 
testiileti hatarozatok es veszhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol az 
elozo tiles ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg 
szabad penzeszkoz allomany lekoteserol.” Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy az 
eloterjesztes 1. szamu mellekletet februar 11 -en, penteken potkezbesitessel kaptak meg csere 
mellekletkent. A tajekoztato eloterjesztest a bizottsagok megtargyaltak, a napirend vitajat 
megnyitom es eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, 
hogy kerdesuk van-e. Amennyiben nem, frakeiovezetoi hozzaszolasok. Nem latom sziikseget, 
illetve nem latom, hogy jelentkeznenek, illetve kepviseloi hozzaszolasokat sem jelez a monitor. 
A napirend vitajat lezarom, es mivel donteni nem kell a tajekoztatorol, a napirendrol nem
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szavazunk. Az tiles vegen a kepviselok az SZMSZ 48. § (1) bekezdese ertelmeben 
onkonnanyzati ugyekben felvilagositast kerhetnek, a 49. § (1) bekezdese ertelmeben a 
kepviselok a felvilagositaskeres megvalaszolasanak elosegitese erdekeben elokeszitd kerdest 
intezhetnek. Megadom a szot dr. Ferencz Orsolya kepviseld asszonynak, parancsoljon!

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom szepen! Szeretnem megkerdezni, hogy tud-e abban az Onkormanyzat lepni vagy 
segiteni, hogy a Szentkiralyi utcaban rendkivuli modon elhuzodo epitkezesnel rendszeresen 
elofordul, hogy ugy allnak be nagy munkagepekkel, darukkal, lezarva a Trefort es a Brody 
kozotti szakaszt, hogy enrol nem tajekoztatjak a Rakoczi uton oda bekanyarodni szandekozokat, 
ami miatt egy elkepesztoen felesleges es nagy forgalmi torlddas alakul ki. Egyebkent a Trefort 
iskolat erinti, gyerekek, ugye, ott nagyon sok a gyerek a gimi miatt, es teljesen feleslegesen ott 
koroznek autok, inert ott jonnek ra a Trefort-nal, hogy nem tudnak tovabb menni, inert nem 
tudnak kijonni onnet. Hogy lehetne-e esetleg a kivitelezot erre felszolitani, hogy ilyen volumenu 
lezarasnal ezt a Rakoczi uti sarkon tablaval jelezni kell, hogy a Trefort utcatol zsakutca vagy 
hogy epitkezes van az utcaban, ami miatt forgalmi akadaly van, mert ez mostmar napi szinten 
fordul eld, (gong) es mivel annyira elhuzddik az epitkezes, nem tudom, hogy ez meddig lesz igy? 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen a jelzest! Szerintem mindenfelekeppen. En igazabol abban biznak, hogy ha 
ilyen esetben kapunk informaciot, akkor a kozteriiletunk, az azert mindig biztosabb, mint hogyha 
a beruhazora bizzuk, megnezziik, es aztan utana tajekoztatjuk kepviseld asszonyt a 
fejlemenyekrol. Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voi ds Tanias
Koszonom szepen! En felek, hogy bocsanat, csak ehhez egy mondat, hogy szerintem rossz a 
forgalomtechnikai terv, azt meg kellene nezni, mert ott szerintem csak a Trefort meg a 
Szentkiralyinak a sarkan jelzik, de ez lehet, hogy egyebkent szabalyos, de megsem praktikus. A 
kerdesem az lenne, hogy tobbszor jeleztem, legutobb bizottsagi ulesen, hogy nem kaptam valaszt 
egy kerdesre, meghozza azzal kapcsolatban, hogy a MikroMobilitasi pontok kialakitasanak 
dontesi hattere az milyen modon keriilte el a tulajdonosi es varosgazdalkodasi bizottsag iileset. 
Mi az utemterv? Nem ismetlem meg a kerdest. Ezt mar a legutobbi testuleti ulesen egeszen 
egyertelmuen azt hiszem feltettem a kerdest, es a megfeleld hatariddben nem kaptam ra valaszt. 
Szeretnem jelezni, hogy december 15-ei kepviseld-testiileti ulesen feltett valasz is a tegnapi nap 
erkezett meg. En nem hiszem, hogy ez SZMSZ-szeru lenne, es megfeleld hatariddben torteno 
valaszadas, (gong) plane nem a 15 nap.

Piko Andras
Elnezest kerek kepviseld urtol a kesoi valaszert! En erre a MikroMobilitasi pontokra vonatkozd 
kerdesere adando valaszt, hivatali valaszt tegnap alairtam, akkor Onhoz nem jutott el, sajnalom! 
Tessek? E-mailen, jo. Akkor a decemberieket pedig jegyzo asszony azt igeri, hogy utananeztink, 
elnezest kerek! Satly Balazs frakciovezeto ur, kepviseld ur!
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Satly Balazs
Koszonom, polgarmester ur! Nehany honappal ezelott a tulajdonosi bizottsag egyhanguan 
dontott arrol, hogy a Jozsef koruti Mi hazank iroda berleti szerzodeset felmondta indokolas 
nelkiil .Ezek az emberek, akik ott abban az irodaban tevekenyseget fejtenek ki sulyos mertekben 
gyalaztak jozsefvarosi polgarokat. Ugye, ugy hallottuk, hogy a helyiseget tovabbra sem adtak 
vissza IGK kezelesebe. Az lenne a kerdesem, hogy milyen intezkedeseket tett a JGK annak 
erdekeben, hogy az Onkormanyzat vagyona az visszakeriiljon egyreszt. abirtokaba, masreszt 
hogy ez a nyiltan uszito tarsasag, amirejoerzesu jozsefvarosi ember igaz^bbl Idtni sem szeretne, 
az eltunjbn ebbol a keruletbol? Koszonom szepen, polgarmester ur!

Piko Andras
Az biztos, hogy a JGK felszolitotta a helyiseg elhagyasara az akkori berloket, a tovabbiakrol 
nem tudok, irasban fogunk valaszolni, koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester ur!

Radai Daniel
Koszonom! Nem, valasz kepviselo asszonynak, illetve egy rovid visszakerdezes, majd ezt az en 
idomben nyugodtan valaszolja meg, hogy itt most a Semmelweises epitkezesre van szo, ugye? 
Akkor ez a bolintas az ennek felelt meg? Koszonom! (hatterbol hozzdszdlds, nem erthetd) Igen, 
vilagos. A Trefort Gimnaziummal egyebkent most eppen egyeztetest folytattunk egyebkent is 
egy altaluk kert forgalomcsillapitasi, sebessegcsokkentesi eszkoz ugyen. Errol igy nem tudtunk, 
koszonjiik a jelzest, ezt megnezzuk! Azert azt muszaj hozzatennem, hogy a BMSK 
beruhazasaban allami beruhazas zajlik itt, a szabalyok nyilvan rajuk is vonatkoznak, meg fogjuk 
nezni. Gazdalkodasi ugyosztalyvezetd asszony nines itt, de majd akkor jelezziik, koszonom!

Piko Andras
Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom, polgarmester ur! Nagy tisztelettel erdeklodnenk, hogy a Kaptalanfiiredi vitorlas 
szerzodesnek mi lehet a legfrissebb statusza? Ha szoban tudnak minket tajekoztatni, 
megkoszonjuk, de irasbeli valaszt is elfogadunk. Egeszen konkretan vagy konkretabban felteve a 
kerdest: ismereteink szerint a szerzodesnek a felmondasa megkezdodott, a tajekoztatas kiment, 
ugye, megtortent, hogy ezzel kapcsolatba tovabbi fejlemeny tortent-e?

Piko Andras
En azt hiszem, hogy ugyanazt tudom, mint felugyeld bizottsagi elnokkent kepviselo ur is, hogy 
megtortent a szerzodes felmondasa JKN reszerol, a felszolftas a teruletnek az elhagyasara, es 
hogyha jol tudom, akkor a vitorlas klub ezt vitatja, illetve jogi utra kivanja terelni. Irasban is 
reszletesen kerek majd tajekoztatast, es megkiildjuk, koszonom!
Amennyiben nincsen tobb kerdes, ugy megkoszonom a kepviselok munkajat, az ulest 12 orakor 
bezarom. A kerulettel, az Onkormanyzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb informacibk a 
www.jozsefvaros.hu weboldalon talalhatok. Egy het mulva a koltsegvetesrol fogunk targyalni 
talalkoztunk akkor! Mindenkinek szep napot kivanok, koszonom!
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A POLGARMESTER A KEPVISELO-TESTULET ULESET 12 ORAKOR BEZARTA

Szervezesi Iroda
ugyintezdje

Kmf.

Piko Andras 
polgarmestdr

Szalai Nikolett Laura
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly 

Szervezesi Iroda 
ugyintezdje

Kepviselo-testulet jegyzokonyvenek mellekletei:

1. szamu melleklet: Az Mvoksbol kivett adatokbol szavazasi lista
2. szamu melleklet: Jelenleti iv
3. szamu melleklet: Meghivo
4. szamu melleklet: Eldterjesztesek
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Budapest Fovaros Jozsefvaros Kepviselo Testulet
2022.02.17.

Szavazas eredmeny©

Ideje:
Tlpusa: 
Hatarozat 
Egyszeru

2022. februar 17. 09:17
Nyilt
28 Elfogadva

Targya: Napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Erdss Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Konczol David
Pikd Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Vbros Tamas
Betdltetlen kepviseloi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas ©r©dlm©DDy©

Ideje: 2022. februar 17. 10:05
TIpusa: Nyflt
Hatarozat 29 Elutasitva
Egyszeru

Targya: Voros Tamas ugyrendi javaslat

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 4 26.67 22.22
Nem 11 73.33 61.11
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya 
Santha Peterne 
Vbrbs Tamas 
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Czegledy Adam 
Dr. Erdss Gabor 
Hermann Gybrgy 
Konczol David 
Piko Andras 
Satly Balazs 
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz 
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Betoltetlen kepviseidi hely 
Dr. Juharos Robert 
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Nem ALPOLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Nem POLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Nem ALPOLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 10:06
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Minositett

30 Elfogadva

Targya: Napirend 1, pontja: Javaslat vaiasztasi bizottsag tagjainak, 
pottagjainak megvalasztasara

Eredmenye Voks: Szav% 6ssz%
Igen 11 73.33 61.11
Nem 4 26.67 22.22
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Czegledy Adam 
Dr. Eross Gabor 
Hermann Gyorgy 
Konczol David 
Piko Andras 
Satly Balazs 
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz 
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor 
Egry Attila 
Dr. Ferencz Orsolya 
Santha Peterne 
Vbrbs Tamas 
Betbltetlen kepviseloi hely 
Dr. Juharos Robert 
Dr. Sziiagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen POLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Nem FIDESZ-KDNP
Nem FIDESZ-KDNP
Nem FIDESZ-KDNP
Nem FIDESZ-KDNP

Tavol -
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas ©rndmemye

Ideje:
Tipusa: 
Hatarozat
Egyszeru

2022. februar 17. 10:45
Nyilt
31 EJutasitva

Targya: Voros Tamas modosotasi javaslat

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 33.33 27.78
Nem 10 66.67 55.55
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Egry Attila 
Dr. Ferencz Orsolya 
Santha Peterne 
Voros Tamas 
Czegiedy Adam 
Dr. Erdss Gabor 
Hermann Gybrgy 
Kbnczbl David 
Piko Andras 
Satly Balazs 
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz 
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Betoltetlen kepviseloi hely 
Dr. Juharos Robert 
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
Igen FIDESZ-KDNP
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Nem ALPOLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Nem POLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Nem ALPOLGARMESTER
NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP

4



Szavazas eredmeinye

Ideje: 2022. februar 17. 10:46
Tlpusa: Nyllt
Hatarozat
Egyszeru

32 Elfogadva

Targya: Napirend 2. pontja: Javaslat az onkormanyzat tulajdonaban allo 
ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara 
vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu 
hatarozat modosftasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 11 73.33 61.11
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 4 26.67 22.22
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Ta vol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Czegledy Adam 
Dr. Eross Gabor
Hermann Gybrgy 
Kdnczbl David 
Piko Andras
Satly Balazs 
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz 
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya 
Santha Peterne 
Vbrbs Tamas
Betoltetlen kepviselbi hely 
Dr. Juharos Robert 
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Tart. FIDESZ-KDNP
Tart. FIDESZ-KDNP
Tart. FIDESZ-KDNP
Tart. FIDESZ-KDNP

Ta vol -
Ta vol FIDESZ-KDNP
Ta vol FIDESZ-KDNP

5



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 10:48
TIpusa: Nyllt
Hatarozat
Egyszeru

33 Elfogadva

Targya: Napirend 3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 55.
szam alatti onkormanyzati tulajdonu epulet udvaran 83,79 m2terulet 
gepkocsi-bealldkent torteno hasznositasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Kbnczbl David
Pikb Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Voros Tamas
Betbltetlen kepviselbi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP

6



Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa:

2022. februar 17. 10:52 
Nyilt

Hatarozat 34 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet 36030 helyrajzi
szam alatt talaShato ingatlanon fennallo hasznaHati jog torlesere

Dr. Szilagyi Demeter Tavol FIDESZ-KDNP

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen

Nev

18 100.00

Voks Frakcio
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Erbss Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gybrgy
Kdnczbl David
Pikb Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darbk Ildiko
Veres Gabor
Vbrbs Tamas
Betoltetlen kepviselbi hely
Dr. Juharos Robert

IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP

7



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 10:53
TIpusa: Nyllt
Hatarozat
Egyszeru

35 Elfogadva

Targya: Napirend 5. pontja: Javaslat elovasariasi jogrol Semondo nyilatkozat
megtetelere a Budapest VIII. keriilet Berkocsis utca 12-14. szam alatt 
pinceszinten talalhato iroda megjelolesu ingatlanra vonatkozoan

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gybrgy
Kdnczbl David
Pike Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Vbrbs Tamas
Betoltetlen kepviseloi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP

8



Szavazas eredmemy®

Ideje: 2022. februar 17. 11:20
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszerii

36 Elfogadva

Targya: Napirend 6. pontja: JavasSat a Jozsefvarosi Szant Kozma
Egeszsegiigyi Kozpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras 
kezdemenyezesere

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 14 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 22.22
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Erbss Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gybrgy
Konczol David
Pikb Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Veres Gabor
Vdrds Tamas
Betoltetlen kepviselbi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter
Szili-Darbk Ildiko

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol -
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol ALPOLGARMESTER
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 11:21
Tlpusa: Nyllt
Rendetet 
Minosltett

4 Elfogadva

Targya: Napirend 7. pontja: Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont alapfto okiratanak modositasaval kapcsolatos 
dontesek meghozataBara, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonaroll es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XJL 13.) dnkormanyzati rendelet 
modosftasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100,00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Kdnczbl David
Piko Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Dardk Ildiko
Veres Gabor
Vbros Tamas
Betoltetlen kepviseloi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGArMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol -
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 11:22
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Mindsitett

37 Elfogadva

Targya: Napirend 7. pontjja: Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es
Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak modositasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasara I. A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont uj telephelyeinek kijeloleserol es a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal megkotott 
ingatlan-hasznalati szerzodes modositasarol

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Erdss Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Kdnczdl David
Piko Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Verbs Tamas
Betdltetlen kepviseldi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tlpusa:
Hatarozat
Minositett

2022. februar 17. 11:22
Nyilt
38 Elfogadva

Targya: Napirend 7. pontja: Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak modositasaval kapcsolatos 
dontesek meghozatalara, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonaroi es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasaroi szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasara II. A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont alapito okiratanak modositasarol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Kbnczbl David
Piko Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Vbros Tamas
Betbltetlen kepviseloi hely 
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 11:35
Tipusa: Nyflt
Haftarozat 
Egyszeru

39 Elfogadva

Targya: Napirend 8. pontja: Javaslaft a 2022. evs igazgatasi sziiinet 
©Irendellesere

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Konczbl David
Pikb Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Vbrbs Tamas
Betbltetlen kepviseloi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavaizsis eredmenye

Ideje: 
TIpusa: 
Hatarozat
Egyszerti

2022 februar 17 11:37
Nyllt
40 Elffogadva

Targya: Egry AttSla ugyrendi javaslat

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 9 60.00 50.00
Nem 2 13.33 11.11
Tartbzkodik 4 26.67 22.22
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev Voks Frakcio
Egry Attila Igen FIDESZ-KDNP
Dr. Eross Gabor Igen alpolgArmester
Dr. Ferencz Orsolya Igen FIDESZ-KDNP
Piko Andras Igen polgArmester
Santha Peterne Igen FIDESZ-KDNP
Satly Balazs IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Stettner Istvan IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Szili-Darbk Ildiko Igen alpolgArmester
Voros Tamas Igen FIDESZ-KDNP
Szarvas Koppany Bendeguz NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Veres Gabor NemKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Camara-Bereczki Ferenc Miklos Tart.KOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Czegledy Adam Tart.KOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Hermann Gyorgy Tart.KOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Konczbl David Tart.KOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Betbltetlen kepviseloi hely Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol FIDESZ-KDNP
Dr. Szilagyi Demeter Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. februar 17. 11:37
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 
Egyszeru

41; Elfogadva

Targya: Napirend 9. pontja: Javaslat a polgarmester 2022. evi szabadsagolasi
utemtervenek jovahagyasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 15 100.00 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Czegledy Adam
Egry Attila
Dr. Eross Gabor
Dr. Ferencz Orsolya
Hermann Gyorgy
Konczol David
Piko Andras
Santha Peterne
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Voros Tamas
Betdltetlen kepviseloi hely
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen FIDESZ-KDNP
Igen ALPOLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
Igen FIDESZ-KDNP
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen FIDESZ-KDNP

Tavol -
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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Szavazas eredmeoiy©

Ideje: 2022. februar 17. 11:53
Tipusa: Nyilt
Hatarozat
Egyszeru

42 Elfogadva

Targya: Napirend 10. pontja: Beszamolo a Gazdasagfejlesztesi Tanacsnok 
2021. evi munkajarol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 11 73.33 61.10
Nem 3 20.00 16.67
Tartozkodik 1 6.67 5.56
Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 16.67
Osszesen 18 100.00

Nev
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
Czegledy Adam 
Dr. Eross Gabor
Hermann Gyorgy
Konczol David
Piko Andras
Satly Balazs
Stettner Istvan
Szarvas Koppany Bendeguz
Szili-Darok Ildiko
Veres Gabor
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Vbrbs Tamas
Santha Peterne
Betbltetlen kepviselbi hely 
Dr. Juharos Robert
Dr. Szilagyi Demeter

Voks Frakcio
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Igen POLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO 
Igen ALPOLGARMESTER
IgenKOZOSEN JOZSEFVAROSERT FRAKCIO
Nem FIDESZ-KDNP
Nem FIDESZ-KDNP
Nem FIDESZ-KDNP
Tart. FIDESZ-KDNP

Tavol -
Tavol FIDESZ-KDNP
Tavol FIDESZ-KDNP
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