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Készült: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. október 17-én (hétfő)
15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 
300-as termében megtartott 20. rendes üléséről

Levezető elnök:
Jelenlévő tagok:

Távolmaradását bejelentette:
Távol:

Sátly Balázs - elnök 
Stettner István - alelnök 
Egry Attila - alelnök 
Kiss Csilla Eszter 
Pataki Gergely 
Németh Ders 
dr. Balisani Ciro 
Veres Gábor 
dr. Juharos Róbert

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Eröss Gábor - alpolgármester
Illés Péter - Polgármesteri Kabinet - kabinetvezető
dr. Vörös Szilvia - aljegyző
Hőrich Szilvia - gazdasági vezető
dr. Bojsza Krisztina - Jogi és Szervezési Ügyosztály - ügyosztályvezető 
Borbás Gabriella - Gazdálkodási Ügyosztály - ügyosztályvezető
Román Márta - Beruházási, Közbeszerzési és Pályázati Iroda - irodavezető 
Marton Kovács Zsuzsanna - Adóügyi Iroda - irodavezető
Nyeste Zsuzsanna -Anyakönyvi Iroda - irodavezető
Barta Ferenc - főépítész, Városépítészeti Iroda - irodavezető
Nemes Gábor István - Humánszolgáltatási Ügyosztály - ügyosztályvezető 
Pokomyi Viktória - Humánkapcsolati Iroda - irodavezető
Aradi Fanni - Közösségi Részvételi Iroda - közösségszervező
dr. Urbán Kristóf - jogi referens - Jogi Iroda
Csete Zoltán - Rév8 Zrt. - műszaki igazgató
Lágler Péter — Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. - vezérigazgató 
Alexa György - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. - operatív igazgató 
Támis Norbert - Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda
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Sátly Balázs
Tisztelettel köszöntök mindenkit, a megjelent bizottsági tagokat, vendégeinket, előterjesztőket 
és a józsefvárosi polgárok közösségét. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 2020. évi 20. rendes ülését megnyitom. 
Kérem, kapcsolják be szavazókészülékeiket. Megállapítom, hogy jelen van 6 fő, hiányzik 3 fő, 
távolmaradását előre bejelentette dr. Balisani Ciro. Veres Gábor és dr. Juharos Róbert 
képviselőtársak, gondolom, késnek. A napirendi javaslattal kapcsolatban a következőkről 
tájékoztatom Önöket, érdemes figyelni. Csereelőterjesztés érkezett a II.4. napirendi ponthoz, ez 
a „Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára”, amelyet helyszíni kiosztással 
kaptak meg, a csereelőterjesztést tárgyaljuk. Helyszíni kiosztással érkezett szintén a II.9. 
napirendi pont: „Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására”. A II.7. és 11.12. napirendi pontokhoz előterjesztések 
nem érkeztek, így ezeket nem tárgyaljuk, a II. blokk számozása ennek megfelelően változik, de 
én a saját szövegemben az eredeti számozás szerint fogok rájuk hivatkozni. Még arról kell 
tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az egy 1.5. „Javaslat az Európai Bizottság által 
támogatott, „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú 
projekt szerződésének módosításához szükséges döntés meghozatalára” című előterjesztéshez 
előterjesztőként Dr. Erőss Gábor alpolgármester úr csatlakozott. Szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy az 1.1. közbeszerzési eljáráshoz az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, 
legyenek szívesek aláírni még most, és azt bocsássák a Bizottság rendelkezésére. Tehát az imént 
ismertetett módosításokkal együtt szavazunk a napirendi javaslatról most. Németh Dersnek van 
egy ügyrendje, úgyhogy megadom neki a szót.

Németh Ders
Köszönöm. Bocsánat, hogy megszakítom a szavazást. Azért kértem szót, mert szeretném 
bejelenteni, hogy a bizottsági tagságomról holnapi nappal lemondok, és ezzel kapcsolatban 
szeretnék pár szót szólni. Köszönöm a közös munkát, a Hivatal dolgozóinak az 
előterjesztéseket, és Elnök úrnak, illetve mind az ellenzéki, mind a többségi párti tagtársaimnak. 
Két gondolatot szeretnék mondani, ha szabad. Az egyik, hogy hogy értékelem ezt a három évet. 
Sok tapasztalattal járt számomra, vannak nagyon pozitív és vannak kevésbé pozitív dolgok, 
ezért mondok le, mert nem érzem azt, hogy ennyi befektetett munkával, amit most én bele tudok 
tenni, túl sok hozzáadott értékem lenne itt a munka során. Aminek nagyon örülök a három 
évből, amiben sok fejlődést láttam, most már a közbeszerzések, beszerzések tekintetében 
mindenhol van sok ajánlattevőnk, ami szerintem egy nagy eredmény. Van egyfajta 
tervezhetőség is, hogy mik fognak jönni. Illetve én még külön kiemelném a Rév8 munkáját és 
a társadalmasított felújításokat, amikbe a helyi közösség is beleszólhat, szerintem ez egy óriási 
eredmény. Plusz egy, amihez nekünk sok közünk nincs, de azért a parkolási reform szerintem 
egy mérföldkő, igazságosabbá is fenntarthatóbbá tette az egész kerület életét. Amiben úgy 
gondolom, hogy még van munka, és remélem, majd már nélkülem sikerül tovább fejlődni 
ebben, én nagyon nehezményeztem mindig, és remélem, ez a jövőben változik, hogy a 
közbeszerzések tárgyalása zárt. Főleg az eredményhirdetéseknél problémás, mert az már 
szerintem versenyjogi problémákat nem vet föl, de az egész közösség nem tudhat róla, hogy a 
pénzköltés nagy része hogyan és milyen döntések mentén zajlik a kerületben. Tehát én bízom 
benne, hogy ez a jövőben változik. A költségvetés kapcsán: sokat fejlődött, Komai János 
meghalt - tavaly talán -, a kemény költségvetési korlát fogalmát ő vezette be, de még mindig 
nem érzem, hogy eléggé érvényesülne itt a kerületben. Tehát javult, de még mindig lehetne 
szorosabb a költségvetési tervezés és kivitelezés. Illetve azt gondolom, hogy a két kerületi cég, 
a JGK és a JKN működésének hatékonyságával még van dolgozni való. Itt főleg a 
helyiséggazdálkodásra gondolok, amikor egy év alatt nem sikerült kisajtolnunk a JGK-ból, 
hogy megmondják, mikor lehet ez már nem veszteséges, hanem nyereséges. Illetve plusz egy 
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személyes megjegyzés, hogy egy kicsit komolyabb vitákra számítottam én itt a Bizottságban, 
kicsit konstruktívabb ellenzéki hozzáállásra és több, szakmaibb hozzászólásra, de mindenkinek 
sok sikert kívánok a további munkához. Köszönöm szépen.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy megköszönjem a három év alatt a józsefvárosiakért 
végzett munkáját, nagyon sok konstruktív és hasznos javaslatot tett mind az ülésen, mind azon 
kívül. Nagyon jó volt Önnel együtt dolgozni. Sok sikert kívánok a jövőben. Szavazás következik 
a napirendi javaslatról az imént ismertetett módosítások szerint. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
napirendet elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

201/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

I/A, Zárt előterjesztések

1. Javaslat „Földgáz energia adásvétele” tárgyú dinamikus beszerzési rendszer 
kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

2. Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

3. Javaslat „Takarítógép és Elektromos tehergépjármű beszerzés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

4. Javaslat a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető, Kerületgazdálkodási Ügyosztály

I/B. Nyilvános előterjesztések

5. Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, „Befogadó óvodák a roma minőségi 
oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt szerződésének módosításához 
szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Borbás Gabriella ügyosztályvezető, 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály

6. Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 
módosítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető, Jogi és Szervezési Ügyosztály
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II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése 
(írásbeli előterjesztések)

Nyilvános előterjesztések

1. Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester

2. Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi 
fedezet biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

4. Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

5. Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez szükséges fedezet 
biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a mikromobilitási eszközök 
egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

7. Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatban 
felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási 
Szerződés módosítására
Előterjesztő: Lágler Péter vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

9. Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

10. Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program energetikai tárgyú 
pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

11. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András polgármester
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések

Sátly Balázs
Az első blokkban a zárt előterjesztéseket tárgyaljuk, ezek a közbeszerzések. Kérem, akik a zárt 
ülésen részvételre nem jogosultak, biztosítsák nekünk a tárgyalás feltételeit. Az egyszerűség 
kedvéért, illetve a szabályok kényszerítő ereje miatt én valamennyi előteijesztést külön 
tárgyalásra kérem.

ZÁRT ÜLÉS

I/A. Zárt előterjesztések

Napirend 1.1. pontja: Javaslat „Földgáz energia adásvétele” tárgyú dinamikus beszerzési 
rendszer kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZÁRT ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 202/2022. (X 17.) sz 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Bérlakás felújítás keretszerződés 2022-2024” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZART ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 203-204/2022. (IX. 19.) sz 

KPB határozatokat a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat „Takarítógép és Elektromos tehergépjármű beszerzés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredménymegállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZART ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 205/2022. (X 17.) sz 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a „Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatának kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Borbás Gabriella - a Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője ZÁRT ÜLÉS

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2) bekezdése értelmében.
A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 206/2022. (X. 17.) sz 

KPB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza.
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NYILVÁNOS ÜLÉS

I/B. Nyilvános előterjesztések

A Bizottság létszáma - Egry Attila távozásával - 5 főre változott.

Sátly Balázs
Újra nyilvános ülésen vagyunk. Köszönjük szépen Támis úrnak a közreműködést. Az I/B. 
blokk, a nyilvános előterjesztések következnek. Két előteijesztés van, Dr. Erőss Gábor 
alpolgármester javaslatát, az 5-öst kikértem, így a 6-os is kikérödött.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, „Befogadó óvodák 
a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt szerződésének 
módosításához szükséges döntés meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Borbás Gabriella ügyosztályvezető, 
Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Sátly Balázs
Parancsoljon, Alpolgármester úr.

Dr. Erőss Gábor
Köszönöm szépen a szót. Egy mondatban összefoglalnám a lényegét. Arról volna szó, hogy 
szerencsére van még annyi forrás és szerencsére a konzorciumi partnereink is egyetértenek 
ezzel, hogy nem évközben fogjuk félbehagyni ezt a programot, hanem egészen a most, 
szeptemberben kezdődött nevelési év végéig, június közepéig fogjuk tudni folytatni a befogadó 
óvodák programot, ha a Tisztelt Bizottság rábólint erre az előterjesztésre, és akkor lényegileg 
három tanévre terjed ki és nem pedig kettőre vagy két és félre. És így azok a szuper pedagógiai 
innovációk, az angol élménypedagógiától kezdve a bűvészoviig meg sok-sok minden más, 
folytatódhat zavartalanul ebben az évben is tovább. Köszönöm szépen.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen, Alpolgármester úr. A józsefvárosi óvodák szerintem közös ügyünk, nem is 
látok ezzel kapcsolatban kérdést, úgyhogy a napirend vitáját lezártam. Szavazás következik a 
határozati javaslatról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a tervezetjavaslatot.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

207/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

a „Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú projekt 
szerződésének módosításáról
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat hozzájárul a 2020. november 5. 
napján aláírt, ..Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című, 963286 azonosító számú 
projekt” támogatási szerződés 3. cikkének alábbiak szerinti módosításához:

„3. CIKK A PROJEKT IDŐTARTAMA ÉS A PROJEKT KEZDŐ IDŐPONTJA

A projekt lebonyolítása a projekt kezdő időpontjától, 2021. január 15-től számított 
29 hónapig tart.”

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. határozati pont szerinti kérelem 
benyújtásáról az Európai Bizottság elektronikus rendszerén keresztül.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. határozati pont tekintetében 2022. november 15.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási 
szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető, Jogi és Szervezési Ügyosztály

Sátly Balázs
A blokkban maradt 6. napirendi pont vitáját megnyitom. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, 
a napirend vitáját lezárom. Szavazás következik a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslatot elfogadta.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

208/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 2. számú 
módosításának elfogadásáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Dr. Kiss 
Imre László Ügyvédi Iroda (székhely: 1023 Budapest, Török u. 3. szám II/3., 
adószám: 18169892-2-41) között 2021. február 01. napján kötött - 2022. január 01. 
napjával módosított - Megbízási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal;

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. határozati pont esetében: 2022. október 17.

2. határozati pont esetében: 2022. október 31.
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II. Képviselő-testületi előterjesztések véleményezése

Nyilvános előterjesztések

Tematikai blokk szavazás

Sátly Balázs
Következik a képviselő-testületi előterjesztések véleményezése. Kérdezem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy mely előtelj esztések külön tárgyalására van igény. Részemről az 1-es, a 4-es 
és a 9-es. Németh Ders.

Németh Ders
Az 5-öst és a 6-ost kérem. Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Nem fogunk szavazni a II.7-esről és a 12-esről, ellenben egyben fogunk 
szavazni a 2-es, 3-as, 8-as, 10-es, 11-es és 13-as számú képviselő-testületi előterjesztésekről, 
hogy azokat tárgyalja-e a Testület. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a fenti 
előterjesztések tárgyalását javasolta a Képviselő-testület számára.

Napirend ILI, pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend Ü.2. pontja: Javaslat az egyes anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 18/2018. (VII. 18.) önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

209/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős:
Határidő:

polgármester
a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése
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Napirend II.3. pontja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól 
szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására és az időskorúak átmeneti 
otthonában biztosított étkeztetés nyersanyagnormájának emeléséhez a pénzügyi fedezet 
biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darák Ildikó alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

210/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II.4. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend IL5. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend II.6. pontja: külön tárgyalásra kikérték

Napirend 11.7. pontja: Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal 
kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

211/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II.8. pontja: külön tárgyalásra kikérték
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Napirend II.9. pontja: Javaslat emléktáblák kihelyezésére
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

212/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend 11.10. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által meghirdetett LIFE Program 
energetikai tárgyú pályázati felhívásain való induláshoz szükséges döntések 
meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

213/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend ILI 1. pont ja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad 
pénzeszköz állomány lekötéséről
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

214/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(tematikai blokk szavazás)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 
tájékoztató tudomásulvételét.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése
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Külön tárgyalt napirendi pontok

A Bizottság létszáma - Egry Attila visszaérkezésével - 6 főre változott.

Napirend ILI, pontja; Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek módosítására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátly Balázs
Soron következik a ILI. javaslat. Az előteijesztő Polgármester úr, feltételezem, hogy Hőrich 
Szilvia Gazdasági vezető asszony képviseli. Én fel is kérném, hogy néhány mondatban foglalja 
össze a Bizottságnak az adóváltozásra tett javaslatokat.

Hőrich Szilvia
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr, Tisztelt Bizottság! Az adórendeletek módosítására 
utoljára az építményadó tekintetében 2019. január 1-jén volt példa és mód is. A kommunális 
adó és a telekadó 2015 óta változatlan. Ez egyrészt nyilván az Önkormányzat saját döntése is 
volt, hogy mikor változtatja az adómértékeket, viszont az elmúlt évek során a járványból adódó 
kormányzati intézkedésekből adódóan 2021. és 2022. években nem lehetett megemelni az 
adómértékeket, ahogy semmilyen díjbevételt sem. Ezekhez az évekhez kapcsolódik az 
Önkormányzatot korábban megillető adóbevételek elvonása is. Ilyen például a gépjárműadó
részesedés, ami még 40%-ban az Önkormányzatot illette meg, a gépjárműadó-bevételek 
elvétele, illetve a reklámhordozóra kivetett építményadó eltörlése. Emellett van egy olyan helyi 
adó, a helyi iparűzési adó, amit a Főváros viszonylatában a Fővárosi Önkormányzat szed be. A 
2%-os mérték, ami a Fővárosi Közgyűlés iparűzési rendeletében kivetett mérték, ebből 1% 
beszedésére volt lehetőség. Ebben az adórendelet-módosításban, a kumulált adómérték-emelési 
javaslatban egyrészt benne van az elmaradt adóemelések hatása, tehát a 2021. és 2022. évekre, 
illetve a 2023. évre javasolható adómaximum alatti emelés mértéke, ami 3,3%. Ebből adódóan 
az építményadóban 13,45%-os kumulált emeléssel számoltunk, telekadóban 18,65%-os, 
kommunális adóban pedig 18,26%-os emeléssel. Ezeket az adóemeléseket tartalmazza a 
rendeletmódosítás, és vannak benne szövegszerű, illetve értelmező részt is érintő módosítások. 
Az egyik az építményadó-rendeletet érinti, ahol a mentességek újraszabályozásáról van szó, a 
másik pedig a kommunális adónál, ahol szintén kedvezményszűkítésről van szó, ami az eddigi 
években szintén nem volt lehetséges az 535. kormányrendelet értelmében. Csak az a lakás lenne 
továbbra is mentes a kommunális adó alól, ahol a tulajdonos életvitelszerűen él, és semmilyen 
módon azt nem hasznosítja, tehát adóköteles jövedelme nem származik belőle. Erről szól az 
előterjesztés, röviden ennyit szerettem volna összefoglalóan elmondani. Köszönöm szépen.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen, Gazdasági vezető asszony. Németh Dersnek adom meg a szót.

Németh Ders
Köszönöm. Három kérdésem van. Az első az iparűzési adóra vonatkozik. Ez az 1 %-os dolog 
még marad, vagy azt most már kivezetik, vagy hogy van most? A második az IFA: az nem itteni 
hatáskörben van megállapítva, vagy azzal mi lesz? Illetve a harmadik: az építményadónál 
pontosan ki az, aki most bekerül a körbe és eddig nem volt adóalany? Én ezt nem értettem. 
Köszönöm szépen.
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Hőrich Szilvia
A HIPA 1% sem marad, mivel a veszélyhelyzetet feloldották és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálya lejárt, ezért ott is már a 2%-os HIPA mérték lesz majd beszedhető, de a HIPA 
bevételeket a Főváros tervezi, mi a forrásmegosztás során részesülünk ezekből a bevételekből. 
Az idegenforgalmi adóról azért nem szól ez a rendelet, mert nálunk nem tételesen került 
megállapításra, hanem százalékos mértékben, az 4% és az a maximumon is van, arról azért nem 
beszélünk. Az építményadó tekintetében a mentesség az, ami pontosításra került. Nem 
mondanám azt, hogy valaki bekerül vagy kikerül, hanem pontosításra került a mentesség a mi 
gyakorlati tapasztalataink alapján, ami azt jelenti, hogy kibővítésre került a mentesség, hogy 
üzleti célra nem kerül hasznosításra a lakás, kivéve a szálláshely-szolgáltatásra irányuló 
tevékenység folytatására szolgáló üdülőt, lakást és lakrészt. Ez az utolsó tagmondat: „kivéve a 
szálláshely-szolgáltatásra irányuló tevékenység folytatására szolgáló üdülőt, lakás és lakrészt” 
került be. Tehát abban a pillanatban, ha valaki adóköteles jövedelmet generál a 
vagyonhasznosításából, akkor ő már nem mentes az adó alól, ez annyit jelent.

Sátly Balázs
Németh Ders, parancsoljon.

Németh Ders
Köszönöm. Az a kérdésem, hogy a 470 millió, amit prognosztizálnak mint növekmény, az csak 
ezekből a tételekből adódik, amit itt most tárgyal az előterjesztés vagy a nem tárgyalt HIPA 
növekedésből is? Illetve az idegenforgalmi adó is nyilván növekszik, mert növekednek a 
szállásadói árak. Tehát mit tartalmaz ez a 470 millió? Köszönöm.

Sátly Balázs
Parancsoljon, Gazdasági vezető asszony.

Hőrich Szilvia
A HIPA növekedés nincs benne természetesen, ahogy mondtam, az egy teljesen más jogszabály 
és egy más szabályozás. Tehát a HIPA növekményt semmilyen módon nem tartalmazza, az 
idegenforgalmi adó sincs benne.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy tartalmában vagy százalékos mértékében 
mennyiben különbözik a jelenlegi előterjesztés attól, amit a Képviselő-testület 2021 
novemberében egyszer elfogadott, csak nem lépett hatályba.

Hőrich Szilvia
A legnagyobb különbség annyi, hogy a 2020-ban 2021-re elfogadott és a 2021-ben 2022-re 
elfogadott, de hatályba nem lépett rendeletek során az adómaximálással éltünk, tehát ott az 
adómaximumot javasoltuk mindannyiszor az adómértékek megállapításánál, most viszont a 
2023. évre a 2021. évi átlagos inflációs árindex a mérvadó, ami 5,1%. Látható, hogy mi 2023- 
ra 3,3%-ot javaslunk, tehát most nem élnénk az adómaximálás lehetőségével, nem azért, mintha 
nem lenne szükség a bevételeinkre, hanem úgy gondoljuk, hogy bőven elég teher van most az 
adófizetőkön is, illetve az esetlegesen a vagyontárgyaik után adót fizető magánszemélyeken is. 
Tehát hagyunk ott valamennyit a vállalkozásoknál, illetve az adófizetőknél ebből a maximálisan 
kivethető adómértékből, tehát ez most az eddigi évek gyakorlatához képest egy mérsékeltebb 
adóemelést jelent a 2023. évi vonatkozásban.
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Sátly Balázs
Köszönöm szépen a választ. Van-e további kérdés vagy hozzászólás? Egry Attila, parancsoljon.

Egry Attila
Köszönöm a szót, Elnök úr. Majd azért hosszan úgyis a Képviselő-testületen erről beszélgetünk, 
de csak a jegyzőkönyv számára azért legyen lerögzítve, hogy az adóbevételek az Önkormányzat 
számára ellentételezés nélkül beszedett bevételek. Azért mégiscsak szerencsés lenne, ha az 
ember tudná, hogy ezeket a bevételeket miért is kéri az Önkormányzat. Hiszen, ha visszanézzük 
az utolsó pár év büdzséjét, akkor mindig vastagon többlettel zárt az Önkormányzat, az-az azt 
jelenti, hogy mindig bőven maradt a kasszában. így nehéz értékelni, hogy miért kell újabb sápot 
kivetni akárcsak a vállalkozásokra vagy a magánszemélyekre, ha ezt különösképpen a büdzsé 
nem igényli. És egyébként meg szemmel jól láthatóan egy recessziós időszak elé néz Európa, 
és a benne levő mi kis országunk, Magyarország is valószínűleg az európai recesszió része lesz.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást, az előterjesztés vitáját lezárom. Szavazás 
következik a tárgyalhatóságról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás mellett, nem szavazat nélkül javasolta a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

215/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II.4. pontja: Javaslat 2023. évi költségvetési döntések meghozatalára
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátly Balázs
Következik a II.4. számú előterjesztés. Tekintettel arra, hogy ehhez helyszíni csereelőterjesztés 
érkezett, szeretném Ügyosztályvezető asszonyt megkérdezni arról, hogy mi a csereelőterjesztés 
tartalma.

Borbás Gabriella
Az előterjesztés eredetileg két témakör előzetes kötelezettségvállalásáról szól. Az egyik földgáz 
beszerzése, éppen a végső menedékes körben lévő kisfogyasztók miatt, a másik pedig a 
Losonczi tér közterületi felújítása. Mind a kettő esetében a 2023-as költségvetésben előzetes 
kötelezettségvállalás keretében kerülne sor forrás biztosítására. Egy 3. ponttal egészült ki az 
előterjesztés, a 3. pont egy III. határozati javaslat is egyben. Ez pedig arról szól, hogy a 
Képviselő-testület május 26-án lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások 
visszatérítésére biztosított bruttó 40 millió forintnyi forrást. Ez akkor egy előzetes kalkuláció 
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alapján került meghatározásra, azóta a JGK Lakásgazdálkodási Osztálya kiválasztotta a 
lakásokat, fölmérte a felújítási igényt, és a november 8-i Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottságra tervezi előterjeszteni a lakáspályázatot, így pontossá vált, hogy ez a bérlői 
visszatérítés mekkora összeg lenne, és kiderült az, hogy nem bruttó 40, hanem bruttó 43 millió 
forintra lenne szükség előzetes kötelezettségvállalás formájában a 2023-as költségvetésben. 
Ezzel kapcsolatos a kiegészítés, tehát a Képviselő-testület 131/2022. határozatának a 
módosításáról, a bruttó 40 millió forint megemeléséről bruttó 43 millió forintra.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Ezzel együtt van lehetőség véleményezni az előterjesztést. 
Van-e kérdés vagy hozzászólás? Úgy látom, hogy nincsen, a napirend vitáját lezárom. Szavazás 
következik arról, hogy tárgyalja-e a Képviselő-testület.

Megállapítom, hogy a Bizottság 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolja 
az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

216/2022. (X. 17.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

A Bizottság létszáma - Egry Attila távozásával - 5 főre változott.

Napirend II.5. pontja: Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés előkészítéséhez 
szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Sátly Balázs
Következik a II.5. napirendi pont. Az előterjesztés vitáját megnyitom. Németh Ders, 
parancsoljon.

Németh Ders
Köszönöm. Örülök neki, hogy ez a hagyomány megteremtődött és folytatódik. Szerintem egy 
fontos dolog ahhoz, hogy a kerület hogy működik és Egry Attilának ne legyenek olyan kérdései, 
hogy mire költi ez a kerület a pénzt, az ezeken keresztül is amúgy biztosítható. Szóval ez egy 
nagyon jó folyamat és dolog. A kérdésem az, hogy van-e olyan vállalás vagy célkitűzés, hogy 
hány embert éljen el a részvételi költségvetési folyamat a jövő év során, tehát hány helyi lakos 
vegyen aktívan részt a tervezésben és szavazásban. És ha igen, akkor ez mennyi? Köszönöm.
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A Bizottság létszáma - Stettner István távozásával - 4 főre változott.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Én politikai választ tudok adni erre a kérdésre. Nem tudom, hogy a 
Részvételi Iroda segítségemre siet-e, de én azt gondolom, hogy a részvételi költségvetés 
intézményesülése a józsefvárosi társadalomban minden bizonnyal hosszú éveket fog igénybe 
venni. Ahhoz, hogy a megfelelő részvételt vagy elég széles körű részvételt elérjünk, ebben 
mindenképpen van feladata a Hivatalnak, illetve szerintem a józsefvárosi politikum egészének 
képviselőstül, polgármesterestül. Azoknak meg hangsúlyozottan van felelőssége, akik hozzám 
hasonlóan azt gondolják, hogy a polgárok bevonása a döntésekbe egy hasznos dolog. Úgyhogy 
én nem mernék, mint józsefvárosi tisztviselő, itt ígéretet tenni darabszámra, mert szerintem nem 
ez a lényeg, hanem az, hogy erősítsük azt az érzést a józsefvárosiakban, hogy vonódjanak be. 
De megadom a szót a Részvételi Irodának, van-e esetleg valami benchmark, amihez ők mérik 
a munkájukat.

Aradi Fanni
Köszönöm a szót. Nagyon pontosabb kiegészítést én sem tudok adni a kérdéshez, mert még 
nem tartunk ott az előkészítő folyamatban, hogy a konkrét célszámokat meghatározzuk 
magunknak a következő évi folyamatra vonatkozóan. Az biztos, hogy emelni szeretnénk a 
szavazatszámokat. Azt láttuk az idei tapasztalatokból, hogy hiába hagytunk kéthónapos 
szavazási időszakot, nyáron nehéz volt elérni az utca emberét a standjainkkal. Úgyhogy mi 
abban reméljük a részvételi arányok növekedését, hogy átstrukturáljuk az ütemezését a 
különböző szakaszoknak, és igyekszünk tavasz vége-nyár elejére lezárni a szavazást abban 
bízva, hogy sokkal hatékonyabban fogjuk tudni elérni a kerületi lakosokat. Egyébként magában 
a tervezési, ötletszülési folyamatban résztvevő lakosoknak a résztvevői arányával és a 
részvételüknek a mélységével nagyjából elégedettek voltunk, itt is lesznek módszertani 
változások, de a bevonás mértéke az előkészítő szakaszokban, az szerintem kielégítő volt. 
Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást, de elég bizottsági tagot sem, úgyhogy 5 
perc szünet következik.

SZÜNET

A Bizottság létszáma - Stettner István visszaérkezésével - 5 főre változott.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen a türelmét a Tisztelt Bizottságnak, illetve a vendégeinknek. Folytatjuk 
munkánkat. Ott tartottunk, hogy szavazás következik a részvételi költségvetés KT általi 
tárgyalhatóságáról. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolta 
az előterjesztés tárgyalását.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának

217/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II.6. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 
mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester

Sátly Balázs
Soron következik a II.6. napirendi pont. A napirend vitáját megnyitom. Németh Ders, 
parancsoljon.

Németh Ders
Köszönöm. Azt gondolom, hogy a mikromobilitási pontok megjelenése az egyik legjobb dolog, 
ami a kerülettel történt. Két kérdésem van. Az egyik, hogy terveznek-e többet belőlük. A másik, 
hogy ez az 1,6 millió, amit a rollerszolgáltatókra kivetnek, ez mi alapján jött ki, vagy milyen 
megalapozottsága van ennek a számnak. Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Körbenézek, hogy van-e kolléga, aki tud választ adni. Dr. Kóródi Éva, 
parancsoljon.

dr. Kóródi Éva
Köszönöm a szót. Alapvetően a díjkiszabás a helyi rendelet alapján történt, és én azt gondolom, 
hogy a megállapodásban foglaltak szerint került megállapításra ez a 800 forintos ár per 
mikromobilitási eszköz.

dr. Urban Kristóf
Köszönöm szépen a szót. Különböző zónák vannak meghatározva a rendeletben, két zóna van. 
Azt mondja alapvetően a fővárosi megállapodás, a többi kerület és a Főváros is úgy alkotta meg 
a rendeletét, hogy különböző zónákra vannak osztva az egyes kerületek. Van egy alapösszeg 
minden rollerre és ez megszorzódik az adott zónára vonatkozó szorzószámmal, ami a 
megállapodás szerint - azt hiszem - másfélszeres szorzó és 3 között lehet. Köszönöm.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Tehát akkor így jön ki a másfél millió. Mást nem látok jelentkezni, így a 
„mikromobilitási pontok számossága a jövőben” című kérdést képviselői kérdésként 
értelmeztem és majd megválaszoljuk. Kérem, szavazzunk most az előterjesztés 
támogathatóságáról.

Megállapítom, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül javasolta 
a Képviselő-testületnek az előterjesztés tárgyalását.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

218/2022. (X. 17.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése

Napirend II.8. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött 
Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Lágler Péter vezérigazgató, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Sátly Balázs
Üdvözöljük Lágler urat körünkben. A Költségvetési Bizottságban alapvetően az üzleti tervek 
megalapozottságáról, a végrehajtásáról, illetve a közszolgáltatási szerződésekről szoktunk 
diskurálni az Önkormányzat gazdasági társaságainak vezetőivel. Üdvözlöm körünkben, 
szerintem első alkalommal találkozunk így, ebben a felállásban. Nagy tisztelettel megkérném, 
hogy tekintettel arra, hogy pótkézbesítéssel érkezett az előterjesztés, röviden foglalja össze a 
tartalmát a Bizottság tagjainak. Köszönöm szépen.

Lágler Péter
Kedves Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, én is örülök neki, hogy végre találkoztunk. 
Valóban ez az első bizottsági ülés, amin így részt veszek, tehát túlzottan nagy rutinom nincsen 
ebben a tevékenységben, kivéve a felügyelőbizottságot. Az előterjesztés pedig arról szól, hogy 
nekem július 1-jétől van szerencsém a JKN Zrt. vezetésére. Az üzleti tervet meg az összes 
hozzátartozót pedig január óta, illetve februárban fogadták el igazából azt az üzleti tervet, 
aminek a megvalósításán aktívan dolgoztunk. Az a költségvetés, amit ehhez az üzleti tervhez 
készítettek, az év közepére erősen megváltozott üzleti környezetben némi kívánni valót hagyott 
maga után. Miután a JKN Zrt. a „merit good”-ok szolgáltatásával foglalkozik, tehát olyan 
szolgáltatásokat közvetít, amelyeknek az árát nem a szolgáltatás vagy főként nem a szolgáltatás 
használói fizetnek meg, hanem az önkormányzat, vagyis valamilyen állami testület, ezért 
kénytelenek vagyunk ehhez a testülethez fordulni, hogy bizony kifutott a költségvetés a 
tervezett keretekből. Bizonyos helyeken, a nagyobb részek átcsoportosításokat tartalmaznak 
tizenvalahánymillió forint értékben. Ha van kérdés a szöveg kapcsán, akkor szívesen 
válaszolok, hogy miért onnan csoportosítottunk máshova, de nagyjából az a lényege, hogy 
vannak olyan területek, ahova az előző igazgatás kicsit nagyobb összeget tervezett, míg egy 
másik helyet meg egy kicsit alultervezett. Ezt tudjuk úgy kezelni, hogy az egyik zsebünkből a 
másikba kérjük átcsoportosítani a pénzt, és ehhez a Képviselő-testület hozzájárulását és a 
Képviselő-testület hozzájárulásához pedig a bizottságok hozzájárulását kérjük. Egy másik 
nagyobb terület az általunk vásárolt szolgáltatások árainak a megemelkedéséből adódik. Arra 
szintén nem számíthatott a költségvetés készítője, hogy eltörlik a KATÁ-t és az összes olyan 
rendezvény, ahol előzőleg KATÁ-s vállalkozóval kötöttek szerződést, az jóval megdrágul. 
Ezek a rendezvények remélhetőleg Önök számára is ismertek és látogatottak, mint például a 
jazz napok voltak vagy a Rákóczi téri egyéb rendezvények. Még az évben jónéhány ilyen 
rendezvény van a programban, mint például Józsefváros születésnapja vagy a rendkívül nagy 
népszerűségnek örvendő jégpálya, de ezeknek a rendezvényeknek a megtartása most többe fog 
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kerülni, ezért többletkompenzációs igényhez kéijük a Bizottság támogatását. A jégpályát 
egyébként egész jól sikerült az átcsoportosításokkal finanszírozhatóvá tenni, úgyhogy ott 
mindössze egy fél milliót alig meghaladó támogatásról van szó. A nyári táborozást és az erdei 
iskolákat lebonyolító magyarkúti intézménynél a tetőt kell alapvetően renoválni, ennek egy 
részét valósították meg egy előző pénzből. Vannak a manzárdtetők - nem tudom, szeretnék-e 
ezt ilyen részletesen meghallgatni, hogy a versailles-i palotán Hardouin és Mansart építészek 
által létrehozott konstrukció hogyan néz ki -, de mindenesetre, hogy ott fény legyen, ezért 
vannak ilyen kutyaházaknak nevezett ablakok, amik kifelé néznek a tető síkjából, és ezek a 
kutyaházak beáztak. Ennek a szigetelése történt most meg, de a tető síkjának a szigetelése nem 
történt meg, mert arra nem lett volna elég a pénz, az majd a jövő évi költségvetésben kerül 
beállításra. Viszont olyan jól működtek a kollégáim, hogy a megszavazott pénzből maradt 
mintegy 2 millió forint és ha ehhez még kéijük a hozzájárulást 1 millió forint összegig, akkor 
tudunk belőle olyan mosógépeket venni, ami sokkal költséghatékonyabbá teszi a tábor 
működtetését, mint eddig. Meglehetősen messzire kellett autóval fuvarozni a szennyest, és elég 
drágán mostak a környéken sajnos. Aztán a másik ilyen jelentős, ha már a tetőknél tartok, 
minden bizonnyal emlékeznek szeptember 15-re, amikor véget ért a nyár és egy hatalmas vihar 
volt a városban. Akkor a Horánszky utca 13-nak a mennyezetéből a padlóig csörgött a víz, 
mármint, hogy a földszinti padlóig, tehát az úgy eléggé meglepő volt a mi számunkra is. Ez egy 
sajnos előzőleg végrehajtott, nem túl gondos kivitelezésnek a következménye, amit viszont 
minél előbb jó lenne megjavítani, mert annál kisebb az esélye annak, hogy ez még egyszer 
bekövetkezik. Egy sima szemerkélő esőnél nem ázik be, de ha egy ilyen nagyobb vihar van, 
akkor ez sajnos bekövetkezik. És ennek a költségigénye majd’ 18 millió Ft, a felmérések és 
javaslatok után ennyi az ára. Nem tudom, mit hagytam ki, de szívesen válaszolok, ha kérdeznek.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Németh Ders megelőzött, úgyhogy ö kérdez először, parancsoljon.

Németh Ders
Elnézést. Üdvözlöm az Ügyvezető urat. Három kérdésem van. Az egyik, hogy beszéltünk egy 
féléves beszámolóról, hogy az a mostani ülésre jönni fog. Inkább most az Elnök úr...

Sátly Balázs
Elveszi a munkámat a Képviselő úr.

Németh Ders
Azt még várhatjuk-e vagy azzal mi a helyzet? Mert így nehéz értékelni a pluszforrás-kérést. A 
másik egy konkrét kérdés. Azt értem, hogy a költségek növekednek és a fejlesztéseket meg kell 
csinálni, különben nem tudnak működni az ingatlanok. Viszont azt vizsgálták-e, hogy bevételi 
oldalon van-e lehetőség növekményt elérni és ezzel fedezni a növekedő költségeket? Beszélek 
itt a Hl3 hasznosításáról, illetve akár a Józsefváros Újságban való reklámozási tevékenységről, 
ami bevételt generál. Ezt vizsgálták-e, ezzel mi a helyzet? És még van egy harmadik kérdésem. 
Azt értem, hogy van átcsoportosítás. Lehet-e még a költségeket tovább faragni esetleg ott, 
amiket már át tudott az Ügyvezető úr tekinteni, ezt vizsgálták-e? És még plusz egy kérdés, 
bocsánat, Mennyibe fog kerülni a jégpálya? Köszönöm.

Sátly Balázs
Vezérigazgató úr.

Lágler Péter
Az egyszerűbb válasz, azt hiszem, a jégpályára van, az körülbelül 17 millióba kerül, de a pontos 
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számmal egyébként nem készültem most erre a kérdésre, de nagyságrendileg körülbelül ennyi. 
14 volt benne, átcsoportosítottunk annyit, amennyit és ez erre fordítható és azért kell még kb. 
500 ezer a jégpályára, meg aztán majd a józsefvárosi születésnapra kell még valamilyen 
rendezvényhez. Az összes olyan kérdést igyekszünk áttekinteni, amit Ön is javasolt, hogy 
hogyan lehet a költségeket lefaragni, illetve nagyobb nyereséggel működni. Ugyanakkor ennek 
a mozgástere ebben az évben nem különösebben nagy, tehát hogyha júliustól tudunk bármit is 
csinálni. A Horánszky üzemeltetésére is vannak különböző tervek. Mindez, meg egyébként a 
magyarkúti javasolt mosógépvásárlás is mutatja, törekszünk arra, hogy olyan szolgáltatásokat 
váltsunk ki, amelyek egyébként hosszútávon jóval többe kerülnek, mint az a beruházás, amit 
meg lehet tenni a meglévő pénzekből. A bevételeink ezeken a területeken való növelésére a 
2023-as üzleti tervünkben és költségvetésünkben tudunk javaslatot tenni, 2022-ben már nem 
nagyon, hiszen az erdei iskolák kitöltik nagyjából Magyarkút idényidejét. Legfeljebb a 
takarékossági tervünkben szerepel az, hogy miután az erdei iskolák lejártak, utána 
novemberben becsukjuk a tábort és egy téli hibemációra próbáljuk küldeni, ami jelentős 
költségmegtakarítást eredményez, de bevételnövekedést nem. Az újságot úgyszintén próbáljuk 
arra rávenni, hogy működjön gazdaságosabban, ennek különféle megoldásai vannak szintén a 
porondon, amiről lehet, hogy még egy kicsit korai lenne részletesen beszélni, de a 2023-as üzleti 
terv tartalmazni fogja. Tehát a 2023-as üzleti tervben az összes ilyen kérdésére próbálunk 
választ adni, amennyire lehet. Ugyanakkor a gazdasági környezet majd nem fogja nagyon 
könnyűvé tenni azt, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat.

Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Én következem. Németh képviselőtársam is említette, egy picit sajátos 
optikája van a beszélgetésünknek, ugyanis kértünk egy tájékoztatót az üzleti terv 
végrehajtásáról, ezt sajnálatos módon nem sikerült elkészíteni, majd pénzt kérni, azt viszont 
igen, úgyhogy ez megadja az alaphangját a beszélgetésünknek. Egy picit nézze el nekem. Én 
arra lennék nagyon kíváncsi, hogy az irányítási költségek emelkedésének mi az indoka ebben a 
gazdasági helyzetben. Először.

Lágler Péter
Kedves Bizottság! Igyekeztünk az előterjesztésben ezt egyébként részletezni. Tehát az 
irányítási költségek emelkedésének részben az az indoka, hogy az eredeti tervezés sem számolt 
annyi bérköltséggel, mint amennyit aztán ő saját maga csinált. Tehát fölvett olyan embereket, 
akinek nem volt egyáltalán bére az irányítás költségvetésében, akiktől valamilyen módon 
megszabadultunk, de attól még ki kellett nekik fizetni ezeket a pénzeket, amiért megdolgoztak 
meg ami a lelépési pénz.

Sátly Balázs
Bocsánat, ezt kifejtené, hogy ezek milyen emberek, és mit csináltak, és miért kellett őket 
kirúgni. Vagy nem is volt rájuk szükség soha? Vagy csak nem terveztek vele?

Lágler Péter
A helyzet az, hogy én egyikőj ükét sem ismerem személyesen, nem is találkoztam velük. Hála 
istennek, ez még, hogy úgy mondjam, egy előttem lezajlott folyamat volt, mármint ami a 
vezetőknek a vezetőségről való kapcsolatmegszakítását jelenti...

Sátly Balázs
Arról van szó, hogy a távozó vezérigazgató kompenzációját a szerződésének a felbontása miatt 
nem tervezte eredetileg a JKN? Erről van szó? Mert akkor értem.
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Lágler Péter
Sem a vezérigazgató, sem az operatív igazgató, sem a nem tudom, milyen igazgató, volt még 
egy - talán gazdasági? -, aki valóban tevékenységet nem is nagyon végzett, ellenben fölvették. 
Illetve az operatív igazgató - milyen Andrea? Nagy vagy Kovács, nem tudom, de ezen két név 
valamelyike -, ő pedig az épületfenntartások ügyében létrehozta ezt a Bauexpo Kft.-t, aminek 
a működése... (mikrofonhiba)

Sátly Balázs
Sajnos a jegyzőkönyv kedvéért muszáj mikrofonba folytatnunk ezt a társalgást, pedig a 
Harminckettesek terén kényelmesebb lenne mindannyiunknak.

Lágler Péter
Akkor tovább folytatom. Tehát a Bauexpo és működése sem volt különösebben jól betervezve, 
például az egyik felújítási munkálat szintén az irányítás költségsorából lett fedezve, ami 
további, nem tervezett kiadásokat jelentett. A féléves beszámoló csúszása pedig - hogy erre is 
válaszoljak - amiatt van, hogy szeptember közepén lavinaszerűen indultak meg a különböző 
tervezési és egyéb munkálatok, mint például ez az előterjesztés, aminek a kapcsán én itt vagyok, 
aztán a 2023-as költségvetés, aminek a kapcsán a helyettesem fog képviselni pénteken, mert én 
biztosan nem fogok tudni odamenni, sőt már az előterjesztésen sem leszek jelen, mert 
megmütenek. Ezeknek az elkészítése a rendelkezésünkre álló összes energiát elszipkázta, 
úgyhogy a féléves jelentés ezért csúszott vagy csúszik, de természetesen törekszünk rá, hogy a 
Bizottság megkapja ezt a féléves jelentést. Nagyjából ennyi.

Sátly Balázs
Válaszoltam volna, de Kiss Csilla ügyrend, parancsoljon.

Kiss Csilla Eszter
Köszönöm szépen. Én igazából csak érdeklődnék, hogy milyen lehetőségei vannak most a 
Bizottságnak, mivel ez pótkézbesítéssel érkezett és nem nagyon van időnk átdolgozni. 
Egyértelműen vannak kérdések, amikre nem biztos, hogy tudunk most választ kapni. Milyen 
megoldások lehetnek arra, hogy ez jobban megrágva kerüljön esetleg a Testület elé? Mert ezt 
most így nehéz ebben a formában tárgyalásra javasolni, azt gondolom. Illetve sajnos el kell 
mennem nemsokára, és úgy látom, hogy nem leszünk akkor határozatképesek.

Sátly Balázs
A kérdésére a válasz, hogy a Bizottság ki tudja fejezni az álláspontját, hogy mennyire sikerült 
ezt megismerni és megtárgyalni, úgyhogy ezt tegyék meg szabadon. Kérdéseket pedig egészen 
a képviselő-testületi ülésig nyugodtan tegyenek fel, ha sikerült elolvasni. Lágler úr biztosan áll 
rendelkezésre vagy a helyettese, amíg a sajnálatos körülmények el nem jönnek. Bennem egy 
kérdés még maradt, amit szeretnék itt feltenni, meg képviselőtársamnak van, és akkor szerintem 
mindenki felé rugalmasságot tanúsítunk azzal, ha bezárjuk körülbelül 5-6 percen belül az ülést. 
Köszönöm szépen. Németh Ders, parancsoljon.

Németh Ders
Hasonló véleményen vagyok, nem tudtuk ezt megismerni, és azt gondolom, a féléves 
beszámoló, főleg úgy, hogy gyakorlatilag most olyan költségekről döntünk, ami egy múltbeli, 
már megtörtént dolog, de igazából ebből nem derült ki, hogy pontosan mi, csak az, hogy 
érdeklődésre ad okot. A másik, hogy azért ilyen helyzetben, én azt gondolom, hogy a jégpálya 
dolgát is meg kéne külön beszélni a Képviselő-testülettel, hogy van-e igény ilyen költségen, 
ilyen gazdasági és költségvetési helyzetben az egész ingyenes jégpályára. Köszönöm. Ez a két 
hozzászólásom van.
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Sátly Balázs
Köszönöm szépen. Egy kérdést meg tudok válaszolni. A jégpálya, igen van, azt nem a JKN 
kezdeményezte, hanem az Önkormányzat, tehát emellett van többség a Képviselő-testületben. 
Nagyon sok itt felsorolt tétel természetszerűen jogos. Tető beázott - javítani kell, energiaárak 
megemelkednek - kezelnünk kell, ez nem kérdés. Néhány többletigény kapcsán a jövőre nézve 
szeretném tisztelettel kérni - egyébként nem tudom, hogy van-e Önnek gazdasági igazgatója, 
de feltételezem, van -, hogy amikor majd ilyen előterjesztés készül, akkor egy picit világítsák 
meg számunkra azokat a naturáliákat, amik a többletköltség-igényt alátámasztják. Mert például, 
nézek itt egy sort - még szintén az irányításnál maradva -, egyéb szolgáltatás 25,4 millióról 
42,2 millióra nő, és az indokolásban az szerepel, hogy az ügyvédi meg a banki költségek meg 
a könyvvizsgáló. Biztos az is drágul, de talán nem a banki költségek mozgatják azért jelentős 
részben a JKN kiadásait. Tehát ennek egy alábontását szeretnénk majd kérni. Tényleg nem 
szeretnék méltánytalan lenni Vezérigazgató úrral, mert néhány hónapja van itt, én tudom 
nagyon jól, hogy az első év egy vezetőnek nagyjából arról szól, hogy megtudja, hogy hol van 
meg ki kivel van, és a saját elképzeléseinek megvalósítása, az egy következő időszak tárgya. 
Viszont ezek közpénzből gazdálkodó társaságok, nem véletlenül kéijük ezeket a tájékoztatókat, 
ezek nem opcionális gyakorlatok. A JGK-nak is elképesztően sok munkája van, ők is meg 
tudják ugrani, Önök is meg fogják tudni ugrani, úgyhogy nagyon kérem Önöket, hogy ezt a 
novemberi Képviselő-testületet megelőző bizottsági ülésre legkésőbb bocsássák 
rendelkezésünkre. Köszönöm szépen. Pancsoljon.

Lágler Péter
Jó.

Sátly Balázs
Akkor megbeszéltük. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, a napirend vitáját 
lezárom. Szavazás következik arról, hogy javasolja-e a Bizottság a Képviselő-testületnek ezt az 
előterjesztést tárgyalásra. Kérem, szavazzunk most.

Megállapítom, hogy a Bizottság 3 igen, 2 tartózkodás mellett javasolta a Képviselő-testületnek 
az előterjesztés tárgyalását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 

219/2022. (X. 17.) számú határozata 
(3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal)

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2022. október 20-i ülése
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Sátly Balázs
Napirendi pontjaink végére értünk. Az ülés végén lehetőség van kérdést feltenni a Bizottság 
elnökéhez. Nem kívánnak élni ezzel, így a bizottsági ülés 16:43-kor véget ért. Köszönöm 
mindenkinek a munkáját, Németh Dersét különösen. Viszontlátásra.

A jegyzőkönyvet készítette:

Emmer Rita
Jogi és Szervezési Ügyosztály Sz 

ügyintéző

A jegyzőkönyv melléklete:
Melléklet: szavazási lista MVoksból
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Melléklet

Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 15:15
Típusa: Nyílt
Határozat 201. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név
Egry Attila
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
dr. Balisani Ciro 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Voks Frakció
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
Távol

1



Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 15:51
Típusa: Nyílt
Határozat 207. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend I.5. pontja: Javaslat az Európai Bizottság által támogatott, 
„Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért” című, 963286 azonosító számú 
projekt szerződésének módosításához szükséges döntés meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
dr. Balisani Ciro 
Egry Attila 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol 
Távol 
Távol

Frakció

2



Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 15:51
Típusa: Nyílt
Határozat 208. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend I.6. pontja: Javaslat Dr. Kiss Imre László Ügyvédi Irodával kötött 
megbízási szerződés módosítására

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név Voks Frakció
Kiss Csilla Eszter Igen -
Németh Ders Igen -
Pataki Gergely Igen -
Sátly Balázs Igen -
Stettner István Igen -
dr. Balisani Ciro Távol -
Egry Attila Távol -
dr. Juharos Róbert Távol -
Veres Gábor Távol -
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 15:53
Típusa: Nyílt
Határozat 209-214. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: tematikai blokk szavazás: napirend H.2., II.3., H.7., II.9., 11.10., 11.11. pontjai

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
dr. Balisani Ciro 
Egry Attila 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol 
Távol 
Távol

Frakció
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 16:03
Típusa: Nyílt
Határozat 215. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend ILI. pontja: Javaslat egyes önkormányzati adórendeletek 
módosítására

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 83.33 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 16.67 11.11
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név
Egry Attila
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Tart.

Frakció

dr. Balisani Ciro 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Távol
Távol
Távol
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 16:06
Típusa: Nyílt
Határozat 216. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend II.4. pontja: Javaslat 2023. évi költségvetési döntések 
meghozatalára

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 33.33
Összesen 9 100.00

Név
Egry Attila
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
dr. Balisani Ciro 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol 
Távol

Frakció
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 16:16
Típusa: Nyílt
Határozat 217. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend II.5. pontja: Javaslat a 2023. évi részvételi költségvetés 
előkészítéséhez szükséges fedezet biztosítására

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név
Kiss Csilla Eszter 
Németh Ders 
Pataki Gergely 
Sátly Balázs 
Stettner István 
dr. Balisani Ciro 
Egry Attila 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 
Igen 

Távol 
Távol 
Távol 
Távol

Frakció
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 16:19
Típusa: Nyílt
Határozat 218. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend II.6. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás 
megkötésére a mikromobilitási eszközök egységes szabályozása érdekében

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.44
Összesen 9 100.00

Név Voks
Kiss Csilla Eszter Igen
Németh Ders Igen
Pataki Gergely Igen
Sátly Balázs Igen
Stettner István Igen
dr. Balisani Ciro Távol
Egry Attila Távol
dr. Juharos Róbert Távol
Veres Gábor Távol

Frakció
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Szavazás eredménye

Ideje: 2022. október 17. 16:43
Típusa: Nyílt
Határozat 219. Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napirend II.8. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit
Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés módosítására

Eredménye Voks: Szav% Össz%
Igen 3 60.00 33.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 2 40.00 22.22
Szavazott 5 100.00 55.55
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 44.45
Összesen 9 100.00

Név
Kiss Csilla Eszter 
Pataki Gergely 
Stettner István 
Németh Ders 
Sátly Balázs 
dr. Balisani Ciro

Voks
Igen 
Igen 
Igen 
Tart. 
Tart. 

Távol

Frakció

Egry Attila 
dr. Juharos Róbert 
Veres Gábor

Távol 
Távol
Távol
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