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Készült Budapest Józsefuarosi onkormanyzatKépviselő-testiilet2013. februáľ 20.án 15.00
órakor aJőzsefvźtosi onkormányzatPolgármesteľi HivatalIII. em.300.as tárgyalőjában

megtaľtott 3. rendes üléséről

Jelen vannak: Balogh István, Dudás Istvĺĺnné, dr. Dénes Maľgit, Egĺy Attila, dr.

Ferencz oľsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, dr. Kocsis MźLté, Kaiser
JózseĹ Komássy Ákos, dľ. Révész Mtrta, Pintér Attila, Sántha Péterné,
Soós Gyöľgy, SzlLágyi Demeter, Szili Baltus, Vörös Tamás, Zeĺtaí
oszkár,

(összesen: 18 képviselő)

valamint a meghívottak:

Dr. Mészár Eľika aljegyző'
Andľási;Kovács Dóra dľ.- Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Sommeľ János
Tĺirvényességi és Perképviseleti Iľoda vezetője, l.ĺátraházi Judĺt . Személyügyi Iroda

vezetője, Fábián ľ,ĺlńrta - Belső Ellátási Itođa vezetője, Szedliczlryné Pekáľi Kaľolina -
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Majeľné Bokoľ Emese . Belső Ellenőrzési Iroda

vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina . Humánszolgáltatási |JgyosnáIy vezetoje, Hegedűsné Kiss
Annamária - Családtámogatási Iroda kodavezeto-helyettese, dr. Kovács Gabriella
Hatósági Ügyosztály vezetóje, Kincses Ibolya _ Humánkapcsolati Iroda vezetője, Páľis
Gyuláné . Pénnlgyi Ügyosztály vezetője, Szűcs Tamás - Vagyongazdá|kođási és

Üzemeltetési ÜgyosztáLy vezetője, Feľnezelyi Gergely Sándor DLA - Vaľosfejlesztési és

Főépitészi Ügyosztály vezetője, Annus Viktoľ -Főépitészi Iroda, dľ. Szabó oľsolya - lárási
Hivatal vezetője, Danada János ľ. alezredes - VIII. ker. Rendőrkapitányság mb. vezetője,

Váľadi Gizella - Iőzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ vezetője, Csete Zolltán
. Rév8 Zrt. mb. cégvezetője, Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója, Mach József .

Józsefuarosi Kulturális és Spoľt Kft'. ígazgatója, Ács Péter . Jőzsefvźnosi Varostizemeltetési

Szo|gáIatvezetóje, Becskei.Kovács Baľbaľa . Jőzsefvźrosi K<jzĺisségíHázak Kft. ügyvezető

igazgatőja, Biál Csaba - Józsefuáľosi Közterület-felügyeletigazgatőja, dľ. Koroknai Andľás
- Jőzsefuźrosi Egészségtigyi Szolgálat fóigazgatőja, Kertészné Bródy Sarolta - Józsefuarosi

Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Társaság vezető-helyettese, IványÍ Gyöngyvéľ _

Főépítészi Iroda vęzetĺĺ1je, Scheer Feľencné _ Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék, Nagy
Ildikó _ Oszirőzsa Gondozó Szolgćiat,

Dľ. Kocsis lĺ.álté
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A 2013. évi3. ľendes ülést, mely azSZMSZ 10. és 12-

14. $-aiban foglaltak a|apjźn keľült összehívásľa, megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy
kapcsolják be a szavazógépeiket a létszttm megá|Iapitźtsa miatt. Távolmarađását és késését
nem jelezte senki. Megállapítja, hogy jelen van 18 képviseIő, a minősített és az egyszeru
szótobbséghez is 10 egybehangző szavazat szfüséges. Tájékońatja a képviselőket, hogy a

kĺjvetkező testületi ülés vaľható időpontja 20|3. február 27. szerda 15.00 őra. A soron
következő rendes testiileti ülés, ledig 2013. március 06-ánszerdán 15.000 órakor lesz.



A napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testület tagsait, hogy az alábbi
előterjesztéseket az előterjesztők visszavontak (meghívó szerinti számozássa|):

1'l1. Javaslat t Józsefuáľosi Intézményműktidtető Ktizpont vezetői
p á.Jy ánatának elb írá lá s á ra
1ĺ3. Javaslat L Józsefváľos l(iĺzbiztonságáért \(őzalrapítvány a|apítő
okiratának módosításáľa
3l1. Javaslat az Európa Belvárosa Progľam II. koncepciójának
kidolgozására
3l2. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. páiyázathoz kapcsolódó
d ti ntés ek meghozatz|ár a
4l|,. Javas|at a Práteľ utcai iskola és toľnacsarnok pá.Jyá.zat útján történő
bérbeadásáľa
4ĺ2. Javaslat a Báľka Színhá.z Nonprofit Kft..vel kapcsolatos tulajdonosi
d ti n tés ek m eghozatalár a
5ĺ1. Javaslat a Ludovika-Campus beruházásához kapcsolĺídĺó dtintések
meghozata|ára
613. Javaslat a hivatásos gondnokokkal iisszefüggő 2012. évi díjazás
elszámolásáľa
614. Javaslat a Jĺózsefuáľosban adományozhatő kÍtůintetésekről szóló
1'Í 1200 6. (III. 1 0.) tinko rm ányzati rendelet m ó dos ításár a
7 l 1. J av as|at igazgatási szünet elľendelés éľe

Dľ. Kocsis lM{'áté

Ezeket az előteqesztéseket váłhatőarl a rendkívüli testiileti tilésen fogiák meglźrgyalni. A
l evétel ek miaIt a blokkok szźllĺlo zása me gváltozi k !

Az SZMSZ 18.$ (1) bekezdés értelmében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2
stirgősségi indítvríny étkezett, amelyet aza\źlbbi számon javasolnapirendre venni.

3l1. Javaslat a Nap utca és a Leonaľdo da Vinci utca talrá|kozásáná| lévő

(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4áté _ polgármester

5ĺ1,. Javaslat székely zász|ő beszerzésére és a Polgármesteľi Hivata| épüIetéľe

(írásbeli előterj eszté s, P orĺ<BzBES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ahźÍa mögött kiĺjzésľe keľült a székely zász|ő, ezért
javaslatot tesz aÍra, hogy a két siirgősségi indítványrő| külön-külĺjn döntstjn a Testület.



Előszöľ azazSZMsZ |2.s (6) bekezđése alapján szavazásrabocsátja a3ll. napirendi szźtmon
szereplő stirgősségi indítványt:

3ll. Javaslat a Nap utca és a Leonaľdo da Vinci utca találkozásánáů |évő

(íľásbeli előterj esztés, HELYS ZINI KIo S ZTAS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

I)r. Kocsis lN{áLté

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testtĺlet az a|ábbi siirgősségi
indítvaný fogadta el:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A IIATÁR )ZATH)ZAT ALH)Z EGYSZERU SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
4312013. (II.20.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dtint, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a siirgősségi
indítvanykéntbeterjesztętta|ábbielőterjesztésnél:

3/|. Javaslat a Nap utca és a Leonaľdo da Vinci utca ta|á.Jkozásáná| |évő

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ľĺĺáté _ polgármester

I)r. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja a következő stirgősségi indítvaný:

slt. Javaslat székely zászlő beszeľzéséľe és a Polgáľmesteri Hivatal épületéľe

(írásbeli előterj esĺés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

I)ľ. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy 5 igen, 9 nem, 4 tartőzkodással a Képviselő-testtilet az a|ábbí stirgősségi
indítvaný utasította el:



SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR c.ZATHc.ZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
nłľeRozłľ:
44t2013. (II.20.) 5IGEN 9 NEM 4TARToZKoDÁSsAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy nem látja indokoltnak a sĹirgősség okát a siirgősségi
indítvanyként beterj esztett alábbi előterj esztésnél :

5l1. Javaslat székely zászl'ő beszerzéséľe és a Polgármesteri Hivatal épületére

(írásbeli előteľjesaés, PóľrÉzBEsÍTÉS)
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
AzSZMSZ 18.$ (1) és (7) bekezdése értelmében a meghívóban kiktildött _ és az elmondottak
szeľint módosított _ alábbi napiľendi javaslatot bocsátja szavaztsra:

Napiľend:

t. Zárt ü lés keretében tárgy a|andó előteľj esztések

1. Javaslat L 20|3. évi Díszpolgári Cím' a 20Í3. évi Jĺízsefuáľosi
Becsůiletkereszt, a 2013. évi Jĺózsefvárosért, a 20|2. évĺ Jĺi Sporto és a 2013.
évi Józsefuáľosi Aľanykoszoľrĺ kitüntetések adománv ozására
(íľásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Illĺáté _ polgármester

Zeĺýaí oszkar _bizottsási elnök

2. P énziigyi / kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

1. A Józsefuárosi onkormányzat 2013. évĺ kiiltségvetésről szróló rendelet
tervezete
(íľásbeli előteľjeszés, POľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. A Budapest VIII. keľület Jĺózsefvárosi onkormányzat
a d ó s s á gá llom á nyának Ma gya r Atlram, áital tii ľtén ő átv á]|a|ása
(írásbeli előterj esaés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis I0l4źLté - polgármester



3. Va gyonkezeléssel, vá ľos ü zeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Vĺnci utca ta|á|kozásánái |évő

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľł4áté_ polgármester

4. Hu m á nszolgáltatással kapcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat az ,,oszirőzsao' Gondozĺí Szolgálat alapító okiľatának
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

2. Javaslat azY. és a VI. keľiileti iinkormányzatokkal _ ryeľmekek átmeneti
otth o na tár gy áb an _ ki'tt'tt ellátási szeľződés ek felülvizs gá|atár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné _ alpolgármesteľ

Tájékoztatók

o Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

I)r. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy |7 igen,0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület az alábbi napirenđet
fogadta el:

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcBs
Ha'ľÁRoza.ľ:
45t2013. (II.20.) 17IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület az alábbi napiľendet fogadja eI:



Napiľend:

1'. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

1. Javaslat il 20Ĺ3. évi Díszpolgári Cím, il 20Ĺ3. évi Jĺózsefuárosi
Bccsülctkcľcszt, a20|3. óvi Józscfváľosóľt, a2012, óvi Jó Spoľt, ós a 2013.
évÍ Józsefváľosi Aranykoszorú kitiintetések adományozására
(írásbeli előteľjesĺés) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4:áté _ polgáľmesteľ

Zentai oszkar _bizottsási elnök

2. P énziigyi / költségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

t. A Józsefuáľosi Onkormányzat 2013. évi kiiltségvetésľől szóló rendelet
tervezete
(íľásbeli e|őterj esńés, P ólKÉzB E S ÍTÉS )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. A Budapest VIII. keľület Józsefuárosi Onkoľmányzat
a d ó s s á gállo m ányá n ak M a gy a r A||am, áiltal tti rtén ő átv áů|a|ása
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előter.lesĺő: Dr. Kocsis };ĺ.áté - polgármester

3. Vagyonkezeléssel, városüzeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a Nap utca és a Leonaľdo da Vinci utca találkozásáná.J |évő

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|láté _ polgármester

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat az ,,oszirőzsa'' Gondozó Szolgátat alapítĺí okiratának
módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előteľj esĺő : S ĺántha Péterné _ alpol gármester

2. Javaslat az V. és a VI. kerületi iinkormányzato|<kal - gyeľmekek átmeneti
otthon a tár gy ában - kł'tött ellátási szerző d és ek felülvizs gálatár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péteľné _ alpolgármester



Tájékoztatók

o Tájékoztató ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásb eli tźi1 éko ńatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

I)ľ. Kocsis lN.Iáúé

Zártlllés k<jvetkezik, ezért megkéri a jelenlévőket biztosítsĺĺk ennek feltételeit.

1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat il 20t3. évi Díszpolgári Címo ^ 2013. évi Józsefuáľosi

zLFtr Becsůiletkereszt, a2013. évi Józsefváľoséľt, a20t2. évi Jó Spoľt, és a 2013.
ÜlÉs éviJózsefvárosiAľanykoszorrĺkitüntetésekadományozására

(íľásbeli előterjesĺés) ZART ULE9
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Zentai oszkĺáľ _bizottsási elnök

A napírend zdrt iilés keretében ttjrtént az Miin. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
éľtelmében. A napirend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 46120Í3. (II.20.) sa

KT hatdrozgtokat a zárt iilésrdl készíik jeglzőkiinyv tartalmazza.

i Dľ. Kocsĺs Máté
Nyílt ülés.

2. Pénzügyi / kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 2ll. pontja
A Józsefvárosi Onkormányzat 2013. évi kiiltségvetésről szólĺó ľendelet

', tewezete
. (írásbeli eLőterjesztés, PŐľKÉzBEsÍľÉs;
i Előterjesztő: Dr. Kocsis I|;4;áté _ polgiíľmester
i

i

l nľ. Kocsis Miáúé
l Csere előterjesztést, csere rende|et tervezetet és a 2. és 6. sz. mellékletek cseľéjét, továbbá
l könywizsgálói íľásos véleméný, intézményvezętői véleményeket, keľületi éľdekegyezteto
i tanács véleményét, pőtkézbesítéssel kaptak a képviselok. Az e|őteqesńést a bizottságok

me g!ár gy altźlk. Az eloterj esńéshez E gľy Attila alp o l gríľme ster tesz ki e gé szíté st.



Egry Attila
Elmondja, hogy a korábbi éve|<hez hasonlóan most is, szakmailag jól előkészített, magas
színvonalú anyagot kaphattak meg a képviselők 2013. évi költségvetés címmel. Köszönetét
fejezi ki a Hivatal munkataľsainak a munkájukéľt, és szakmai tudásukért. A legfontosabbnak
azt taĺja, hogy ez egy egyensúlyos költségvetés lett. Az onkormźnyzat működéséhez egy
stabil, biztos alapot ad a 2013. évľe. Magźlba foglalja mindazokat az íntézményĹ és
jogszabályvá|tozásokat, amely érintette a ,I}-es és '13-as évben az onkormányzatot.
Mindazok a feladatok be lettek emelve a költségvetésbe, amit koľábban a TestĹilet mar
jóváhagyott. A működési pontokon tul számos fejlesztés is található benne, ez köszönhető a
MNP Progľam III. nyeľtes pźiyźzatáĺak, és köszönhető annak is, hogy 20I4-ig még további
támogatásokat szeretne megnyeľni az onkormányzat, ennek egyik pé|dája az Európa
Belvárosa II. pľogram, de közterület megújítás is szerepel a tervek között. Itt most 70%o a
kötelező feladat, és 3OYo az onként vállalt feladat, mint például a lÉlpr Program, vagy a
kamerarendszer kiépítése. A strukturé!áva| kapcsolatban annyit elmond, hogy ,,...egy stabil,
növekedési pá|yźra á|It az onkormányzat,,. A működési bevételekből befoly összegeket
fej lesztésre fordíthatj ak.
A költségvetés kialakítástnźů ezeket a szempontokat mind figyelembe vették. 815 millió
forintos taľtalék lett arua elkülönítve, hogyha bármilyen nem váľt eseménnyel kell szembe
néznie az onkormĺínyzatnak. Az elfogadott jogszabźůy szerint minimum 40 %o-os
adósságszolgá|at átváIla\ást tesz lehetővé a budapesti kęrületek szźlmára, ez az Onkormányzat
esetében 570 millió foľint. En. a megállapodźst szeruőđéssel kell |ezźlmi. Az onkormányzat
aktív tárgyalásokat folytat a Beliigyminisztériummal, hogy ettől a 40 %-tőI eltérhessen _ a
kerület adottságaira. sajátosságaiľa tekintettel _ mivel erre jogszabály lehetőséget bińosít. Az
onkormányzat a Minisztériumtő| 70 oń-os eltérési lehetőséget kért elfogadásľa, eĺ::őI a
jogszabályok szerint február 28-ig kell éľtesíteni onkormanyzah,nkat. Amennyiben
eifogadjak a kérést, ez további kb. 400 millió forint adósságátvételét jelenti.

Dr. Kocsis }'Iáté
A napirend vitájen"megnyitja, és Komássy Ákos képviselőnek ađja megaszőt.

Komássy Ákos
Megköszöni aPéĺungyi Ügyosztály alapos, precíz munkáját, és ezze| egy kiváló működési
egyensúlyban lévő költségvetést készített el. Megjegyzi,hogy a FIDESZ Kormĺíny mfüĺĺdése
rĺínyomja az önkormźnyzatok mfüödésére a,,bé|yegét". A Koľmanyhivatal kerületi hivatala,
a jźnásjóval tĺibb embeľt fog|a|końat' mint amennyit a polgármesteri hivatal foglalkoztatott.
Látni lehet, hogy aHivataInál megmarađő |étszám nem elegendő a feladatok ellátásráĺa, ezért
5 fő |étszámbővítésľe van szÍikség, amelyet megint a keľiiletnek kell finanszírozni. Lźńnl,
hogy ennek a kozigazgatási manőverezésnek a költségei megvannak. Bízik abban, hogy
egyszeľ annak hasznai is lesznek. Igy az önkormányzatiság ezer sebbőI v&zik, csökkentek
fe|adatai, csökkentek foľrásai. Számos feladat kikerĺilt az onkoľmányzat munkájábót,
azol<ĺlak a költségvetési fejezete, de az elvonás a feladatellátásźůloz szfüséges
nagyságrendileg több forrás elvonását jelentette. Az éta|akítás sziímos tĺjbbletköltséget és
többletfeladatot jelent, amely reméli, hogy nem fogsa az idei évben a lakosságnak nyújtott
szo|gźitatásokat rontani. Ez az ź,ŕszęwęzés egyelőre nem hozoÍt eredméný, bízik benne, hogy
majđeztazidó megcáfolja. Véleménye szerint számos tisńázat|arl,bizonýa|anpontja vanaZ
onkoľmanyzat költségvetésének, ezért eú. a költségvetést nem tudják tĺímogatni.
Bizoĺyáta emlékszik rá Polgármester (Jr, hogy 2009-ben Kósa Lajos adott ki 72 pontot az
onkormanyzat jogaitól, amely szemlélet már amúlté.



Dr. Kocsis Máté
Nem soľolta fel, melyek a bizonýalan pontok az onkoľmźnyzat költségvetésében. Bízik
benne, hogy a vita során az ide nem tartozó politikai megsegyzéseit mellőzve, inkább kitér
ezek're.
Szi|í Ba|tus képviselőnek adj a meg a szőt.

Szi|i Ba|ázs
Megállapítható, hogy jelentős feladatelvonások töľténtek az önkoľmźnyzato|ďő|, és az ezen
feladatokhoz tartoző kĺiltségek egy része viszont maľadt az önkoľmźnyzato|<nál. Komássy
Ákos által elmondottakat kiegészíti, hogy a dologi kiadás e|oirtnyzat 8,3 oÁ-ka| emelkedik
annak ellenéľe, hogy a feladatok jelentősen csökkentek. Az tttszewezésrőI ebből az
e|őterjesńésből kiderül, hogy nem költségtakaľékos, hanem kifejezetten kciltségigényes volt.
A személyi kiadások már nem növekedtek csak 1 száza\ékponttal, ami nem inflációkcjvető. A
költségvetés nem tarta|mazza a kiemelkedő teljesítményértjáró jutalmazást, annak ellenére,
hogy új és hatékony juta|mazási rendszert dolgoztak kĺ. Az előterjesztésben szerepel, hogy a
25 év alattiak és az 55 év felettiek foglalkoztatásából 

'adódó 
szociális hozzájźrulási adó

megtakarítást a központi k<lltségvetésnek be kell ťlzetĺi.Igy viszont nem éri el az eredetileg
kiíJzött céIjat a rendszer, mivel a meglakantást elveszi a kormányzat, mive| nincs éľtelmę
a|kalmazIĺ a 25 év a|aÍtiakat és az 55 év felettieket. Tekintettel arra, hogy van a Testiilet
tagsai között kormźnyzati dĺintéshoző, ezért úgy gondolja, hogy ezaprob|éma megemlíthető a
testületi ülés keretein bęltil. Ferencváros 20 millió forintos támogatást kapott, mivel ez
varosmaľketing célokat szolgáI. Nyilván maľketing célokat szo|gá|, ha Békéscsabától
Nyíregyházáig megludják, hogy Budapest |egszegényebb önkormtnyzata egy másik kerület
sportegyesületét támogatja. Erti, hogy a Ferencvĺĺľos alelnökének teljesítméný sziikséges
felmutatni, tĺámogatókat kell szetezni, csak jó volna, ha ez nem Józsefvaľos pénzén történne.
Meglehetősen nagy téte| a piáľköltség, 2,5 millió forint a Jőzsefuźros Ujság beszárrcIőja,3
millió forint a Helyi Téma, 2,5 millió forint a Heti YáIasz. Véleménye szeľint egy szegényebb
piarkĺiltség jobban szolgźiná a keľület éľdekeit. Az onkoľmanyzatot teľheli a Raoul
Wallenbeg Középiskola étkeńętési költségei is, mi kĺjzben az fővźrosi fenntaľtású iskola. Az
iskolába 640 olyan gyerek jáÍ, akik rendszeľes gyeľmekvédelmi juttatásban ľészesülnek, de ő
közĹiltik csak 3 fő jőzsefuáľosi lakos. Nem feltétlentil kellene fővaľosi feladatot is
Józsefuaľosnak átvállalni. A Teleki téri konténerek bérlésérę az idén 25 millió forinttal kĺilt
tcjbbet az onkoľmányzat, véleménye szerint ebből a pérubő| már meg lehetne azokat
vásárolni. A szabađ fe|haszná|źlsú pénzmaľadvtny 2012. évben ténylegesen a tewezętt
háromszoľosa lett. Megkérdezi, sikertilt-e ezt az idei évben jobban kiszámolni? A 1170l-es
sor számszakilag nem egyezik meg a szabad fe|haszĺźiźtst pénzmaradványban az cisszesen
osztoff 25 mill|iő foľinttal kevesebb. A működési céltartaléIná| a viírosmaľketing összege is,
74 mil|iő forint is meglepően magas összeg.
Az I. rész 7. o|đa|tn szerepel, hogy az orczy keľtben végzett beruhazások piaci éľtékének
megá||apítása céIjáből éĺtékbecs|ő díjazása 2 millió forint. Miéľt az onkormźnyzatot terhęli
ez az osszeg, és mi az értékbęcslés célja?
Megkérđezte, mennyi volt az adósságcsĺikkentési támogatás keľete 2012. évben, és abból
mennyit hasznáItak fel?
A II. rész 8. oldalĺĺn az szerepel' hogy vannak üres álláshelyek, megkérdezi, miért vannak üres
á1láshelyek?
Az elso tész 16. oldalán a konténerbéflés 25 milliós tisszege visszaesik 17 millió forintra,
vagy pedig azért, mert csak augusztus hónapig szeľepel a kĺiltsége, mi kĺjzben fuđva lévő,
ho gy minimum decemberi g sztiksé g lesz a konténerbérlésre.
Ugyan ezen az oldalon a LELEK Programnál afeladat ľovatban az szerepel, hogy a k<iltsége

nem ismeľte a pľogranrnak, és így aĺľa 0 forint van tewezve. Ugyan ez a Magdolna Negyed



Pľogramnál is, és a Práter utca mfüödésénél is szerepel . Az a kéľdés, ha már ismeľt |ęsz az
összeg' akkor honnan ezeknek fedezetiik?
Ugyan ennek atźlblźzatnak a Rév8 Zrt díjánáI afeIadatmegĺevezés rovaton nettő 1,2 milliaľd
forint szerepel, a kĺiltségeknél, pedig nulla. Ennek mi az oka?
A III. rész 16. oldala Corvin Sétany Kft kozterület rendezés 190 millió, amely a szabaď
pénzmaradvĺínyon szeľepel. Az a kérdés, hogy ez miért nem a fe|adatta| terhelt
pénzmaruđványon szerepel? Nem fog megtcirténni ez a kerületrend ezés?
A kozfoglalkoztatás <jnĺésze 19,5 millió forinttal szintén acéItarta|ékon szerepeI.Ugyanezaz
I. rész 14. olďa|źn a kötelezettségvállalásnźi25 millió forint. Miéľt van itt ez a kettősség?
Megkérdezi, a keľĹiletben is 6 óľĺĺľa csĺjkkenakozfogla|koztatás?
Módosító javaslataik is vannak, melyeket írásba foglaltak. Ismeľteti azokat szóban, majd
íľásban átadja azt a dr. Kocsis Máté polgáľmesternek.

Dľ. Kocsis M.áLté
Megkérdezi, milyen kérdés az,hogy Józsefuĺíľosban is 6 órás Iesz a közfoglalkońatźs? }Jo|
Iesz 6 őrás a közfoglatkońatás? Az onok pártja 2002 és 2006 kozott egyetlen egyszer nem
készített egyensúlyos kĺlltségvetést. Amióta ő vęzeti ezt a keri|et új hitelt nem vettek fel,
viszont a Kormány konszolidá|ja az adósságállomany egy ńszét. Megkérdezi Komássy
képviselőtől, tudja-e, hogy az átszersĺezés összességében pluszos volt Józsefuaros
Önkormanyzatának?
Megadja a szot Egľy Attila alpolgáľmester részére.

Egry Attil
Komássy Képviselő Ur felvetéséľe elmondja,hogy a|étsztmbővítés 5 fo. Az onkormányzat
megnyerte a Magdolna Negyed pá|yázatot, szeretnének további tlj pá|yázatokat benyĹrjtani,
szeretnék a fe|ađataikat hatékonyabban, jobb színvonalon ellátni. Ezért kel| az 5 főt
alkalmazni. A Főépítészi lľodán, gazdźikodási terĹileten lesz bővítés. Az onkoľmányzattől
elkerültek feladatok, ezze| egyitt elkeľĹilt aťlĺanszírozás is. A rendszer áta|akítása nem jelent
többletköltséget az onkormanyzat számára. Az átalakításnak van egy egyszeľi költsége, de
összességében az onkoľmanyzatnakkevesebb kiadása keletkezik, mint a tavalyi évben voIt az
akkori struktuľával ttjľténő működésnéI. Az o|<tatás áta|aL<ĺtásźnáI az intézményi tendszer az
onkormlányzatnáImaľad, a személyi juttatások, pedig átkerültek akotmźnyzathoz.
Az onkormtnyzaÍ' 2013. évben nem emelt adőt, igy nem terhelik sem a lakosságot, sem a
helyi vállalkozásokat adóemeléssel, és mind ezekkel együtt tudja az onkormĺĺnyzat teljesíteni
az egyensúlyos költségvetést a műkĺjdési többlettel.
Az Orczy keľt éľtékbecslése jogszabźiyi előírás a|apjtn kell elkészülj<in, mivel a beruhźzás
mai piaci értékét kell meghatározni, ane|yhez igazságýgyi értékbecslő igénybevétele
szĹikséges. Az ingat|an pontos értékének meghatározása érdeke mínd, az onkormányzatnak,
mind az Allamnak.
A Teleki téri piac bírźiő bizottságźtban az ellenzéki politikusok képviselői szép szźmrna| résń.
vesznek, folyamatosan kovetik az eseményeket, az eljaľás folyamatában van. Vaľhatóan
márciusban lesz az eljárásnak eredménye, vźthatőan a március 20-ai ülésre lehet aztbehozni.
Az eredményhiľdetés utĺán 9-11 hónap keII az épület elkészítéséhez. Addig a konténereket
üzemeltetni kell. Aľľól senki sem tehet, hogy az első eljárás sikertelen volt.
A Corvin Sétány Proglammal kapcsolatban volt egy Üzleti Terv' amelyet a tava|yi év során
fogadtak el, és a tava|yi évre volt éľvényes. 2012, december 31-ével a Kft fe|hatalmazása
megszűnt, visszakerĹilt szabad pénzmarađványba a pénz' Egy új döntést kell hozni a
Képviselő-testĺĺletnek, ha iljra szęretné a fe|adatta| megbízní a kĺjzös tulajdonú Kft-t. A
döntéshez kapcsolódik majd a forrás biĺosítása is.
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Rengetek dolog történik a kerületben, melyet szeretne az onkormźnyzat megismertetni az
emberekkel, a helyi lakókkal, budapesti és magyarországi lakókkal. Nagyon fontos, hiszen
sokszor a dĺjntések nem jutnak el a lakossághoz,hiszen az onkormányzatnem saját magźnak,
hanem egy közcĺsségnek dolgozik. Ez egy keľetösszeg. Meggyőződése, hogy Józsefraľos élen
jár a fejlesztésben, vetekszik budai kerületekkel is. Valóban ez egy nehéz sorsú kerĹilet, de
legalább ne a képviselők hangoztassák eń. a téný. Dolgoznak, fejlesztenek, uniós pénzeket
nyernek, óriási tempóba fejlődik a kerület.

I)ľ. Kocsis M:áté
Sara Botond alpolgármesternek adja meg aszőt.

Dľ. Sáľa Botond
20 éven nem ľendelkezik az onkormányzat jogcímmel az Orcry Keľt kezeléséhez. A jő
kapcsolatnak ktiszönhető a Koľmány döntése, mely szerint hajlandó a keľĹilettel elszáłrlo|ĺĺ az
idegen vagyonon töľtént beruhtŁasok kapcsán. Az onkorményzat értéke szakértő kirenđelése,
és a vagyonelem értékének meghatiĺrozása. Ez kb. 80 millió forint bevételt je|ent az
onkormányzatnak.

Dr. Kocsis M:áLté
Pári s Gyulané tigyo szt á|yv ezetőnek adj a me g a szőt.

Páris Gyuláné
A pénzmarađványt a ľendelet 3. számu melléklete részletezi. 1.535.020.000.- Ft
pénzmaradvanyt teľveztek. Ez a | 1 108-04 címen ta|á|hatő, tehát akét szám egyezík.
A Teleki téri konténer bérlésére a ttjbbéves kĺjtelezettségvállalás kb. 17 millió foľintot
tarta|maz, ténylegesen éves szintľe ki kellett egészíteni 25 millió forintra.
A Rév8 Zrt di1azź.sa többéves kötelezettségvállalásban 1.200.000.- Ft-tal szerepel nettó
tisszegben, 11603-as címen I.524.000.- Ft-ban |ett áfźxal' növelten megtervezve.
A közfoglalkoztatásban valóban ataľtalékon csak a 19 millió forint szerepel, hisza többit,
amimásszervezethezkeru|t,marodatervezték.
Nem étette pontosan, hogy az ađősságcsökkentés a szociális támogatásravonatkozott? Fejből
nem tudja megmondani, meĺľryi volt a 2012. évitényszźlm, de a szakiroda azzaI szźlmo|t.
A rendelet valóban tarta|mazza, hogy a pá|yénatra kapott pénzeszkozök csak a pźůyźnatbarl
meghatározott célra hasznźihatók fel. Ezt az előíľást az Aht. és a tĺímogatási szeruődés is
tartalmazza. oda kell figyelni a szabźiyos felhasznźiásra.
A rendelet tarta|mazza' hogy az ađomźnyokat csak a képviselő-testĹilet hozzájárv|ásával lehet
elfogadni. Ez azért fontos, mivel vannak olyan adományok, amelyeknek további kiadási
vonzatai is vannak, amelyhez a fedezetet a Képviselő-testiilet vagy tudja biztosítani, vagy
nem.
A szabad pérueszkozök tekötésénęk szabályai nem váItońak. Úgy gondolja eléggé körĹil
írták, hogy milyen feltételek mellett dönthet a polgáľmester a lekötésről. Ez a Pénz.jgyi
Ügyosztály napi munkáját segíti. Bizottság vagy testĺilet osszehívźsa akadźlyozná a napi
munkájukat , ezért javasoltĺák ezt a formát.

Dľ. Kocsis Nĺ.áfté
Tájékoztatja a Testületet, hogy ezarcndszer kb. 13 éve miĺköđik ebben aformź!źtbarl.
Jakabff Tamás képviselőnek adja meg a szót.
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Jakabff Tamás
Tavaly előtt a Képviselő-testĹilet hat milliárd forintos hiányköltségvetésről szavazott, amelyet
nyána sikerĹilt nullszaldó közelébe hozru. Tavaly és azidén ebben előrelépés töľtént.
A tisztségviselők, bizottságok költsége jelentős növekedést tarta|maz a tava|yi évhez képest.
Megkérdezi, címĺend váItozźls történt, vagy pedig valódi kĺiltségnövekedés van mögötte?
Jóval nagyobb tartalékot terveńek, mint tavaly. Egyedül a váľosmaľketing tartalékkal van
fenntartása, amiatt, hogy tavaly ezt akeret a Képviselő-testĹilet 

',homokozóként'' 
hasznáIta.

11303 cím _ ez a szociális segélyek cím _ űgy lźtja, hogy 136 millió foľinttal csökken. Úgy
gondolja eztĺem a kerülęt taĺsadalmi he|yzetének javulása nem indokolja. Megkérđezi, miért
terveztek ennyivel kevesebb segélý?
11601 torzsvagyon karbantaľtása, fejlesztése cím 200 millió foľintos e|őirźnyzatra cs<jkkent a
tavalyi 300 millió forinthoz képest. Megkérdezte, hogy ez a csĺikkenés a felađatok átkeľiilésę
miatt történt? A Kisfalu Kft által végzendő i,sz|eti vagyonnal va|ő gazdálkodás a szomszéd
cím, ahol 300 millió foľintos n<jvekeđés mutatkozik. Megkérdezi, źńkęĺu|tek-e címek közcjtt
feladatok?
11605-ös pont ľehabilitációk, fejlesztési pľojektek. Tavaly eÍTe egy nagyon-nagy cisszeget
terveztek, az idén, pedig alig ,,valami''. Megkéľdezi az osszeg felosztásľa kerĹiltek a
különboző proj ektek között?
l1705-ös címen a táľsashźzak tźlmogatźsára sztnt összeg 70 millió forintra cscikkent.
Megkérdezi, mi ennek az oka?
Térfigyelő kamera műkĺldésére ugyan annyi pénzt terveztek, mint a tava|yi évben. A
bevételek viszont jelentősen csökkeĺmek.
Parkolási feladatok címen 139 millió forintos bevételnövekedés |átszik. Megkérdezi, ez csak
a teľület növekedéséből adódik?
A JVSZ terveinél azt|źńja, hogy jelentősen nĺjvekszik a teleptilésüzemeltetés költsége, viszont
j elentő sen emelkedett az igazgatőság kĺiltsé ge is.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Egry Attila alpolgáľmesteľ részére adja meg a szőt.

Egry Attila
A Képviselő Ur megemlítette, hogy a20I1. évi költségvetést 6 milliardos hiánnyal tewezték.
Tájékoztatja a Képviselő Urat, hogy nem volt hiany tervezve, a költségvetés hitelkeretet
tarta|mazott, amely végül is nem kęrült lehívásľa, nem keľült felhaszná|ásra. A
vaľosmarketing keretbo| 2}|f-ben mindĺlsszesen csak egy Magdolna Negyed III. pici
homokváľ építését kęzdték, mivel nęm tudtak máshonnan pénzt átcsopoľtosítari az onrészhez.
Utźnatermészetesen visszakeru|t az ĺisszeg a váľosmarketing címĺe.
A taľsasházi tźtmogatásban található egy 70 millió forintos vissza nem térítendő rész, és a 40
millió forintos visszatéľítendő tész. Tavalyi évben a 2009-ben elinđult panelprogram
pźiyźnatra biĺosított ĺlnkormanyzati rész volt 170 millió foľint éľtékben. A pźiyźzat nem
nyeľt, ezért azt az o sszeget a tav a|yi évben fel lehetett szabađítani.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megadja a szőt Páris Gyuláné részérę.

Párĺs Gyuláné
A 11101-es címnél jogszabá|yi vźitozźs történt, mivel tavaly a Polgáľmesteľi Hivatal
keretében kellett tervezi a képviselőkkel, tisztségviselők illetményével, juttatásáva|
kapcsolatos kiađásokat. Aziđęí költségvetésben ez csak egy technikai vá|tozás.

If



A 11303 cim azért csökkent, mert jogszabźiyi vá|tozás míatt az ápolási díj és az időskoruak
jźnadékźnakkifizetéseátkeľülta jáľások.hoz.

A 11601-es címen tavaly még szerepelt a bölcsődeépítés 218 millió forinttal, így nincs
j elentő s fe|adatv á|tozás.
A térfigyelő renđszer mfüödtetésénél csökkentek a bevételek, ennek az okát az igazgatő
jobban el tudja mondani.
A pakolási bevételek növekedéséről is ő tud tájékońatást adni.
A JVSZ esetében komoly feladatbővítéseket fogadott el a Képviselő-testiilet a tavalyi év
során, továbbá a tava|yí év költségvetése nem volt pontos. Ezeket a köľülményeket
figyelembe véve kerĺilt sor az idén a JvsZ költségvetésének a megtervezésére.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Pintéľ Attila képviselőnek adja megaszőt.

Pintér Attila
Az adósságźftváIIa|ás alapesetben azt je|enti, hogy az adósságállomany 40 %-át źltváIla|ja az
áLIam, ezze| anrlyi k<innyítést ad, hogy nem kell Íizetni a hitel- és kamat terheket. Ugy
gondolja ez nem egy jótétemény, mivel a péĺu az A||aĺn egyik zsebéből a másik zsebébe
került át. Igy vagy tlgy az adőťlzetők fogiák ennek a terheit ťlzetni. Józsęfuaľosnak nyilván
könnyebb Iesz. Az iskolfü źltszervezése nem épp egy kedvező átszewezés.
Az SZJA-ĺak nincs helyben maradő része, tovźhbá a géPjaÍmv adó 60 %o-a is az Allamhoz
kerül, így ezek fedezetét meg kell teremtenie az Allamnak, hogy az onkormáĺyzat
ťlnanszit ozni tudj a ĺinmagát.
Megkérdezi, miből áll össze a kb. 1,5 milliardos pénzmaradvány?
Kíváncsi aľra is, hogy egy éwel korábban mennyi vo|t ez aszabadpénzmaradvźtny?
A könywizsgźiői véleménye szeńnt az onkormányzat hiánya az idei évben 1,5 miltiaľd
forint, arlit a tava|yi évri5| źúhozott pénzöss zegge| prőbáIja az onkorm źnyzat kiegyenlíteni.
Az ídei évtőI áttéÍtek a feladatťlnanszírozásra. Ezze| kapcsolatban megkérdezi,hogy az AI|am
által nýjtott közvetlen támogatások mekkora részét fedezik a kĺjtelezően előírt feladatoknak?
A 20 |2-es ebből mennyi telj esĹilt az adőbevételekből?

Dľ. Kocsĺs ľIáté
Egry Attila tészére adja meg aszőt.

Egry Attila
Pintéľ Attila képviselő ur 2010-től képviselő az onkoľmźnyzatban, ezért ĺem tudhatja, hogy
2007-2009. közcjtti időszakban a ktizponti költségvetésen keresztiil az akkori koľmiányzat kb.
1,5 millirĺľd forintot vont el Józsefvrĺľos onkormányzatátő|, úgy hogy egy feladatot nem vett
el. Ebben az időszakban ,,borult'' meg az egyensúly, hogy a központi költségvetés által
nyújtott ťlnanszítozás és a jogszabályban meghatározoĺt önkoľmĺínyzatí fe|adatok paľitásban
vannak. Ezen idő alatt, egyedi d<jntésekkel folyamatosan csökkentette az a]<koti kormźnyzat
az ĺinkoľmźnyzatok támogatásźú'. ĺey jutott eI az onkoľmanyzat ahIhoz, hogy feladati
e|Lźtásźlhoz sztikséges költségeket saját bevéteIeiből pótolj a.

A 1,5 milliaľdos pénzmarađvźny két tételből adódik. A feladattal terhelt, illetve a szabad
pénzmaradvány. A feladattal terhelt pénzmarađvány nem jelent mást, mint egy tava|yí döntése
alapuló fe|adat, vagy feladat teljesĹilése esetén annak kifizetése. Ez a gordilő költségvetés
k<jvetése. Pintér képviselő úr szeľint az onkormányzat aziđeihiáný atava|yipénzbő|kívránja
ťlnanszitozni. Ugy gondolja, hogy a hiány csak viľtrrális. Erre az aváIasz, hogy a korábbi évi
megtakarításbő| eń. lehet kezelni, akkor az igazáből egy pozitív iizenet. A korábbi évek
m e gtakaľítás ait fo gj ak fe|hasznáIni a 20 1 3 - as év gazđáLko dástůlo z.
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Dľ. Kocsis M:álté
Páris Gyul áĺé ugy o sztáIyv ezetonek adj a me g a szőt.

Páľis Gyuláné
Jelentősen vźlltozoít 20I3-baĺ a központi tźlmogatźts fajtája, szálrrítási nródja. Kétféle
támogatás létezik, az áItalános műkĺidési tćmogatás és a feladatalapú támogatás. Nem
számították, hogy a kcitelezően ellátandó feladatok hány száza|ékźú biztosították a
támogatások. Az éves során mindig is kellett saját forrást biztosítani a kötelezően ellátandó
feladatok el|áttsźůloz is. Az előteľjesĺés 5. számú mellékletében kimutatták, hogyan vá|toztak
azoknak a támogatásoknak az összegei, amelyek beépültek a kĺlltségvetésbe. Vannak olyan
jogcímek' amelyeknél jelentősen növekedett az Önkormányzat támogatźsa' de vaĺnak olyan
jogcímek, amelyek csökkentek atava|yi évhez képest.
Elmondja, hogy az iparbzési ađő a tewezetthez képest 50 millió forinttal kevesebb bevétellel
teljesült, mígaz építményadó bevétele kb. 2 milliard foľint volt.

I)ľ. Kocsis M:áté
Dr. Révész Márta képviselőnek adja meg a szót.

Dr. Révész N lárta
A KözösségiHázak Nonprofit Kft támogatására a koltségvetésben 312 millió forint szeľepel.
Ez az ĺisszeg nyilván tarta|mazza a Magdolna Negyeddel kapcsolatos programok költségeit is.
Megkérdezi, hogy az köriilbeliil mekkora összeg?
A hattlrozati javaslat 5. sztlmu melléklete tnta|maz egy ötévre visszamenő statisztikai
tźlb|ázatot., amely a lakosság koľszerinti összetételét tarta|mazza. A táb|azat szerint az utolsó
egy óvben, éľthetetlen módon megnőtt a 60 év felettiek szźlma 6000 fovel, és a 60 év feiettiek
Iétszáma 6000 fővel csökkent. Ebből következően az osszetételben is váItozás mutatkozik, az
inaktív lakosság sztnnamegnövekedett a kerületben. Véleménye szerint itt tévedés történt.
Időnként normatívákat ilyen adatok aIapján ítélnek męg az onkormĺínyzatnak' ezért javasolja,
hogy pontosítsfü ezt az adatot.
Bizonyos szociális feladĺok a jźnáshoz keľiiltek át. Megkérďezte, ezzel' egyídejűleg mekkora
pénzö s szeg került áIt a I áÍźLsi Hiv ata|hoz?
A Magdolna Negyed kameľa rendszerének műkĺjdtętéséhez 4'5 millió forintot teľveztek.
Megkérdezi, hogy ezek a kamerĺĺk hova vannak bekötve, kí nézi azokat, mire hasznáIhatők
azok. Tudomása szeľint 16házbarl szereltek fel kamerákat.
A 14. szétmu mellékletben szerepel, hogy a Trefoľt utcai orvosi rendelő kiváltása miatt
épületfelújításra 35 millió forintot kĹilönített el. Megkérdezí, Lehet mĺĺr tudni, hogy a Trefort
utcai rendelők holfognak mfüödni?
A |4. száĺnu mellékletben ĺinként váIla|t feladatként tiintették fel a lakóhźnak é|etveszélv
elhárításźń. Me gkérdez i, ez nem kĺjtelező fel adat?

Dr. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt Dr. Mésztr Erikának v á|aszađásr a.

Dr. Mészáľ Eľika
A népességre vonatkozó adatok a KEKKH-tóI keľületek átvételre, ez egy központi
nyilvántartás. Ezek uttn az adatok helyessége egyéľtelmú. A kamerával kapcsolatban
elmondja, hogy 16 házban lett telepítve. I házbarl 3 kamera lett telepítve, ezek sehova
sincsenek bekĺitve. A kamerák eseményrögzítést készítenek, melyet több hónapig tźro|, így
vissza lehet nézni probléma esetén. Az |enne a legjobb, ha be lenne követve a megfelelő
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intézményhez, ezze| kapcsolatban egyeztetések folynak, és reméli, hogy még ebben az évben
a fejlesztések is meg fognak tcjrténni.

Dľ. Kocsis ľ{.áLté

Megadj a a szőt Páris Gyulanénak.

Párĺs Gyuláné
Nem tudja megmondani, hogy a Jźlráshoz milyen összegben keľĹĺltek át segélyek, amiket ezen
túl onnan folyósítanak. Azbinos, hogy e|.lhez az oĺltészt nem kellett az Önkormźnyzatnak
biztosítania.
f4 míIIiő foľinttal szerepel a JKH.ná1, miĺrt tĺímogatási összeg.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A Trefort utcával kapcsolatban elmondja, hogy az onkormźnyzat szźndékźlbarl á11, hogy a
gyeľmek hiŁiorvosok, új, megfelelő, színvonalasabb helyre keľüljenek.'Erdemes volna őket
egy jól megközelíthető, és színvonalasan felszerelt helyre költcjztetni. Attekintették a Palota
negyedben lévő helységeket, de egyik sem felet meg ezeknek az elvaľásoknak. A
költségvetésbe bekerĹilt erľe egy keret, hogy esetleg vásaľoljanak egy ingatlant, atrli a célnak
megfelelő lenne. A héten egy megkereső levelet küldtek a Fővaĺosnak, hogy tudnak--e a
Palota negyedben lévő ingatlanjaik köziil egyet biztosítani. Ręméli, hogy lesz erľe ilyen
megoldás, és esetleg a Főváľosi onkoľmányzatnak nem kell ellenértéket bíztosítanĺ az
íngat|anért' de ha igen, akkor legyen erľe egy forrás, hogy meg tudják ezt tenni.

Dľ. Kocsis ľIáté
Megadj a a szőt Szi|i Ba|tns képviselőnek.

Szili Balázs
Elfogadhatő vá|asz lett volna a Polgármester úrtól, hogyha azt monđja, hogy országgyĺílési
képviselőként nem reagálhat, meľt polgáľmesterként van jelen. Nehezményezi, hogy a
polgármester, váIaszadás helyett, kérdéseket tett fel neki. Nem tolerálható hogy a
pozíciőjához mé|tat|arl stílusban vźůaszo|t a feltett kérdésekĺe. Egľy Attila alpolgáľmesteľnek
megkösz<iníváLaszźú.Egytéveđésétazértkiigazitja.
A Teleki téri közbeszerzésBftál'ő Bizottsága.nem volt ellenzéki tĺibbségben, és nem vettrészt
a kiíľásban, pont ezért vo|t akkor a vita. ok an. állítottfü, hogy olyan volt a kiírás, hogy
lehetett tudni, hogy sikertelen lesz az eljźrás. A számszal<l lĺbát ész|ęI a 2013. évi eredeti
költségvetésben terstezett e|őző évi pénzmaradványok, 3. mellékletében. A végső
összesítésbęn a 104 millió helyett 79 millió van írva, itt |ĺányzik 25 millió forint.
Amennyiben nincs mód aľra, hogy az adósságcsökkentési tiímogatás 2012. évi kerctét és az
abból felhasznált osszegek kimutatását megkapja, akkor szeretné majd valamikorra ezt a
vźlaszt írásban megkapni. aÍTa sem kapott vá|aszt, hogy a 2. rész 8. $-ában szereplő tires
álláshelyek azok miért vaĺrnak, és miért nem tĺjltik be őket? A Corvin-sétĺĺny 190 millió
foríntos pénzmnadvźnyáná|, nem érti, haezt közterĹilet felújításra kęll kcjlteni, akkor ezmiért
szabadpétu marađvány, miéľt nem feladattal terhelt pénzmaradvtny? A következó kérdése,
hogy csökken-e az onkormanyzatban a kozfogla\koztatás? Az adomźnyokkal kapcsolatban
kérdezi, hogy amit például a népkonyha kioszt csomagot, van-e báľmilyen akadálya, hogy a
kivételek közé bekerüljön a gyorsan ľomló élelmiszeľek miatta? Ilyen például a Családsegítő
és a Gyermekjóléti Központ, illetve az oszirőzsa Gondozó Szolgálat.
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I)r. KocsÍs M:áté
Nem csökken a közfo g|a|końatás. A képviselő Úľ úgy tette fel a kérdést, hogy ebbeĺ az
onkormányzatbanis 6 óra |esz-e, de a közfoglalkoztatottak 8 órában dolgoznak' A bettjltetlen
állásokľa vonatkozó kérdésekĺe Aljegyző Asszony v źiaszo|.

Dr. Mészár Erika
Az engedéIyezett létszttm folyamatosan feltoltésre kerĺil. Intézményi szinten folyamatosan
feltoltésľe keru| az tires álláshelv.

Dľ. Kocsis NIáté
Megađj a a szőt Paľis Gyulánének.

Páris Gyuláné
A cs<jkkentési támogatás osszegét írásban megadjak Képviselő Ur részére. A Coľvin-sétźny
közteľület fejlesztésével kapcsolatos, azért szabađ, meľt nem volt rá szerződés és ez a törvény
szerint szabad pénzmaraďvany. Megjegyzi, hogy az említett számszaki eltérést nem érti,
hiszen minden kimutatás egyez1k.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A ,,Világgazđaság,, c. újságból idéz, miszerint a közfoglalkońatoÍtak 5 hónapon át 6 őrźtban
alka|mazhatóak. Feltéte\ezi,hogy akkor ezJőzsefvátosi onkoľmányzatranemigaz.

Dr. Kocsis Máté
A Kormány nem fogadott el a közfogla|końatásra vonatkoző javas|atot. Megadja a szőt
Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A projektekre az onkormanyzatnak minden évben be van tewezve tartalék. Most vagy nem
tervezett be elegendő tartalékot az onkormányzat, vagy elköltöttę év közben, és ezért kellett
hozzźný|ni a vaľosmarketinghez, és vissza is pótoltak. A parkolásos térfigyelővel
kapcsolatos kérdésre kaphat-e most választ?

Dľ. Kocsis l.Iáúé
Y á|aszadźs a me gadj a a szőt B iál C sab a igazgatőnak.

Biál Csaba
A bevételi többlet, az tú díjfizető zőnők, és a fővárosi területekre eső paľkolóhelyek
bevételeibő| származik. A 2010 óta felgyülemlett paľkolási pótdíjaknak a bíľósági eU1árás,

illetve a végrehajtás után jelentős bevételi többlet varhatő. A téľfigyelővel kapcsolatban
elmondja, hogy a tavalyi összeg elegendő Lesz az idei évrę az izeme|tetésre. Ugyanakkoľ a
bevételi csökkenés a távfelügyeleti rendszerre rtrcsatlakozásnáI észlelhető, mivel kevésbé
fizetőképesek az emberek, ezét csökken ezen bekotések száma.

Dr. Kocsis Máté
Y á|aszadźsra megadja a szőt Alpolgáľmester Úrnak.
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Egry Attila
130 millió foľintot kellett egyik napról a másikľa egy előiľanyzatra helyezní, atne|y az
előkészítési költségeket feđeńe, hiszen egy 3,8 milliardos projektről vaĺ sző. Nem tudhatta
senki, hogy lesz egy ilyen mértékű projelĺt, és ezért nem tervezték be ataĺta|ékot eLőre, így
kellett hozzźnyűIni más forráshoz. Sem tervezési, sem izemęItętési hibaról nem lehet
beszélni, inkább arról, hogy ennek a kihívásnak is megfuđott felelni a Hivatal.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend vitáját Iezźlrja. Szavazásra bocsátja a
kcjvetkező hatźr o zati i avas l atot :

I. az á|Ianháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 29. $ (3) bekezdése a|apjźn az
előterjesztés 6. számű mellékletében foglalt tartalommal źllapítja meg az adósságot
keletkeztető ügyletekhez torténő hozzájźru|ás részletes szabá|yairő| szó|ő
353120|1.(XII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szeľinti bevételeket, és a
Magyaroľszźĺg gazdasági stabilitásaľól sző|ő 2011. évi CXCN. törvény 3. $ (1) bekezdése
szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eľedő ťĺzetési kötelezettségeinek a2013. évet
követő 3 évľe vźrhatő ĺisszegét.

Felelős: polgĺírmester
Hatĺíľidő: 20|3. februźn 20.

2. a33l20I3. (II.06.) számthatározatźtnakZ. pontjźtt az alźlbbiak szerint módosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt településképet befolyásoló tevékenységek körét meghatfuoző
koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a 2013. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriďo: 2012. február 20.

a Polgármesteri Hivatal engedélyezetĺ |étszátmát taľtós kötelęzęttségvállalássa| 2013.
marcius 1. napjától5 fo köztiszťviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármeste1jegyző
Hatarídó: 2013. mĺáľcius 0l.

a373ĺ2012. (XI.08.) száműhatáĺozatának 1. pontját aza|ábbiak szerintmódosítja:

,,I. Józsefuaľosi Galéria felújítási (külső, belső), éLta|akjtź.si, fiĺtés korszenĺsítési
munkálatainak e|végzését, valamint az allhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok
e|végzését támogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft ĺisszegben fedezęt biztosít a miiszaki
ellenőri feladatok đíjazásáv a| e gyĹitt.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 20.

a

4.
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5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat a2014. évi és azt követő
kĺiltségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźnidó: a mindenkori kĺjltsésvetés elfosadása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen,3 nem, 2 tartőzkodással a Testület elfogadta az a|ábbihatźrozatot:

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
s0/2013. (rr.20.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

|. az a||anháńartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29. $ (3) bekezdése aLapjźn az
előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt taľtalommal á||apitja meg az adósságot
keletkeztető ügyletekhez torténo hozzájaľulás részletes szabá|yairő| sző|ő
35312011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szeľinti bevételeket, és a
Magyaroľszág gazdasági stabilitásźrő| sző|ő 2011. évi CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése
szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eređő fizetési kötelezettségeinek a2013. évet
követő 3 évre vĺíľható összegét.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. február 20.

2. a33l20l3. (II.06.) számthatźnozatźnakZ. pontját az aIábbíak szeľint módosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt teleptilésképet befolyásoló tevékenységek körét meghatáĺoző
koncepció elkészítése érdekében 2.000,0 e Ft összegben a2013. évi költségvetés teĺhére
előzetes kötelezętts éget v áIIalr.,,

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataľidő: f0I2. február 20.

3. a Polgármestęri Hivatal engedélyezett |étszárnźĺ taľtós kötelezettségvállalássa| 2013.
március 1. napjától 5 fo kĺiztiszťviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester,jegyző
Hataridő: 2013. március 01.

4. a373l2012. (XI.08.) szźtmílhatfuozattnak 1. pontját azaIábbíak szerint módosítja:

,,1.Józsefuiíľosi Galéria felújítási (külső, belső), áta|akítási, fiités korszenísítési
munkálatainak elvégzését, valamint aZ ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok

12IGEN 3 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL
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e|végzését tttmogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft összegben fedezet biĺosít a műszaki
ellenőri feladatok đíjazźsźn a| e gyütt.''

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. február 20.

5. felkéľi a polgárrnesteľĹ, lrogy a|latźľrszaL 3. ponĹjábaĺl foglaltakaL a20|4. évi és azĹ ktjveĹtj
kĺiltségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő : a mindenkori költséwetés elfo eadása

A Képviselő-testiłlet az 5]/2013.(II.20.) számú hatórozatában a szavazás
megismétléséről dontĺ;tt, majd az 55/201 3.(II.20.) számon

fogadta el a napirendi pont hatórozatát.

Dr. Kocsis M.áLté

Szavazástabocsátja a20I3. évi k<iltségvetésről szóló ręndelet-tervezetet.

A SZAVAzesNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo (1 Fo NEM VETT nÉszľl
A RENDELETALKoTÁSHOZ ľĺnĺosÍrBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos xÉpvlspro-rpsľÜrpľp |2 IGEN' 3 NEM, 1

TARTóZKODASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vnl.
KERÜLET ĺózsnľvÁno SI oNKoRMÁNY Z AT KýlPvIsELo - TESTt]LETENEK
9t2013. (II.22.) oľxomĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A 2013. Évl ror,ľsÉc-
VETESROL.

A Képviselő-testület az 5 ]/20]3.QI.20.) számú hatáľozatában a szavazas
me gismétlé s éről danrctt.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 72 igen,3 nem, 2 tartőzkođással a Testület megalkotta a rendeletet.

Üg,,rendi javaslatot tesz arra, hogl a napirendi pont szavazását ismételjék meg.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 taľtózkodással a Testiilet elfogadta az a|ábbi ügyľendet:
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERŰ SZóToBBsÉc szÜrsÉcBs
HaľÁRozat:
5112013. (II.20.) 17 IGEN 0 NEM o ľĺ.nľózrolÁssa'r,

A Képviselő-testület Dr. Kocsis Máté üglrendi javaslatát elfogadva úgł dont, hogy a
napirendi pont szavazását megismétli.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Megađja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
An"kéri, hogy pontonként szavańassźů< meg a módosító javaslatot.

Dr. Kocsis M.áLté
Rendben. A módosító javaslat a ľendeletre iľiányul, amit nem lehet pontonként megszavazĺlj'.
további egyeńetés céljából 10 perc technikai sziinetet rendel el.

szünet

Dľ. Kocsis N.I.áúé

Felkéri a Hivatal munkatiírsait, hogy a képviselők részéľe azon SZMSZ résń.jutassĺík el' ami
tarta|mazza a módosító javaslatok benyújtásanak rendjét és szabáIyait.
Szavazástabocsátja a kĺjvetkező módosító indítvaný Szi|íBalźns képviselő javas|atćtra:

A ľendelet-teľvezet 12. s (3) bekezdését torÓljék.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapíd a, hogy 3 igen, 13 nem' I tartőzkodással a TestĹilet elutasította az a|źhbi
határozatot:

9ZAYAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ lrĺľlĺosÍľpTT SZóTÖBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
52|20Í3. (II.20.) 3IGEN 13 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg1l dont, hogl nem fogadja el Szili Balázs módosító indínányát, melyben a
rendelet-tervezet I 2. s (3) bekezdésének trlését javasolja.
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Dľ. Kocsis Máté
Szav azásr a bocsátj a a kovetkező mó do sító indítvaný :

A rendelet-tervezet 20. s Q) bekezdésében a kivétel ne csak a Lélek-Program ległen, hanem a
Józse.fvárosi Családsegítő és Gyermekjóléil Kazpont és az ,,iszirózsa', Gondozó Szolgálat is.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy 4 igen,13 nem, 0 tartóZkodással a Képviselő-testtilet elutasította az a|źlbbi
módosító indítvaný:

S,ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóTo gs sÉc SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
53t2013.(II.20.) 4IGEN ĺ.3 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úg1ł dont, hogł nemfogadja el Szili Balázs módosító indínányát, mely szerint a
rendelet-tervezet 20. s Q) bekezdésében a kivétel ne csak a Lélek-Program leglen, hanem a
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont és az ,,oszirózsa,, Gondozó Szolgóĺat is.

Dľ. Kocsis l'{Láté
Szavazásra bocsátj a a következő módosító indítvĺányt:

Aľendelet-tervezet 2]. s G) bekezdésében az ,,egledi 500 millió', szÓvegrész helyébe az ,,egyedi
I00 millió', szóvegrész lépjen.

I)ľ. Kocsĺs l|ĺIáúé
Megállapítja, hogy 4 igen, |2 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elutasította az a|ábbi
hatźrozatot:

szAvAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A rĺATÁRo ZATHIZATALHIZ vnĺosÍľpTT SzóTosgsÉc SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
54ĺ2013.(II.20.) 4IGEN 12 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgł dant, hog,, nemfogadja el Szili Balázs módosító indínányát, mely szerint a
rendelet-tervezet 21. s @ bekezdésében az ,,egyedi 500 millió,, szovegrész helyébe az ,,egłedi I00
millió,, szövegrész lépj en.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Az ęredetíhatározati sorról kéľi, hogy döntsenek a képviselők.
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1. az á||arÍháztartástő| szőIő 20|1. évi CXCV. tĺlrvény 29. 5 (3) bekezdése a|apján az
előterjesztés 6. számú mellékletében foglalt tartalommal ti|apítja meg az adósságot
keletkeztető iigyletekhez l'ľ.rténó hozzájáruIás részletes szabźiyairől szóló
35312011.cxII.30.) Korm. renđelet f. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a
Magyarország gazdasági stabilitásaról szőIő 20|1. évi CXCIV. törvény 3. $ (1)

bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eľedő Íizetési kötelezettségeinek a
2013. évet kĺivető 3 évre váĺhatő ĺjsszesét.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 2013. február 20.

2. a33/2013. (II.06.) sztllĺlilhatźrozatźnak2. poĺtját az a|ábbiak szerint móđosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt településképet befolyásoló tevékenységek köľét meghatáľoző
koncepció elkészítése éľdekében 2.000,0 e Ft összegben a2013. évi kĺiItségvetés terhéľe
előzetes kĺjtelezettsé get v á||aI.,,

Felelős: polgármester
Hattridő: 2012. február 20.

a Polgáľmesteri Hivatal engedéIyezett |étszźtmźt tartós kĺitelezettségvállalássaI 20|3.
maľcius 1 . napj ától 5 fó kijńisziĺiselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester,jegyzo
Hataľidő: 2013. március 01.

a37312012. cxl.08.) száműhatźrozatźnak 1. pontját az a|źlbbíak szerint módosítja:

,,l. Józsefuarosi Galéria felújítási (külső, belső), áta|akitási, fiĺtés koľszenĺsítési
munkálatainak e|végzését, valamint az a|.thoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok
elvégzését ttrnogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft összegben fedezet bizosít a múszaki
ellenőľi feladatok đíjazásáv a| egy[itt.''

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2013. februźr 20.

felkéri a polgiíľmestert' hogy ahatźrozat 3. pontjában foglaltakat a2014. évi és aztkovető
költségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
}latfuidő: a mindenkori kĺjltsésvetés elfosadása

Dľ. Kocsis N{.áúé

Megállapítja, hogy 13 igen, 3 nem, 1 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbí
határozatot:

a
J.

4.

5.
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9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ lrłrxo s Íľprľ
HATAROZAT:
55120Í3. (II.20.)

SZóTÖBBsÉc szÜrSÉGES

3 NEM r ľ.ł.nľózKoDÁSSAL13IGEN

A Képviselo-testiilet úgy dönt' hogy

1. az á||amhźlztartźsrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29. $ (3) bekezdése a|apjźn az
előterjesaés 6. számú mellékletében foglalt tartalommaI áIlapíť1a meg az adósságot
keletkeztető ügyletekhez torténő hozzájźtulźls részletes szabá|yairőI szőIő
353|20I1.(XII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a
Magyaroľszág gazdasági stabilitásźrő| sző|ő 2071. évi CXCIV. törvény 3. s (1)
bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő ťlzetési
kĺjtelezettségeinek a20I3. évet kcivető 3 évre vźnhatő összegét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. február 20.

2. a33120|3. (II.06.) szźmľÚhatźnozatźnakZ. pontját az a|ábbiak szeľint módosítja:

,,2. az 1. pontban foglalt teleptilésképet befolyásoló tevékenységek korét meghatáĺozó
koncepció elkészítése érdekében 2'000,0 e Ft összegben a 2013. évi kciltségvetés terhére
előzetes kötelezetts éget v źi|a|.,,

Felelős: polgármester
Határiđó: 2012. februar 20.

a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszźlmát tartós kötelezettségvállalássa| 2013.
máľcius 1 . napj ától 5 fo konísztviselői álláshellyel bővíti.

Felelős: polgármester,jegyzó
Határidő: 20|3. máľcius 01.

a37312012. cxl.08.) szźtműhatározatźnak 1. pontját azalábbiakszerintmódosítja:

,,1.Józsefuĺírosi Galéria felújítási (kiilső, belső), źÍalakitáfl, fiĺtés korszenĺsítési
munkálatainak e|végzését, valamint az ahhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok
elvégzését tźtmogatja, és felújításhoz 42.000,5 e Ft összegben fedezet biztosít a muszaki
ellenőri feladatok dij azásáv a| együtt.''

Fęlelős: polgáľmester
Hataridő: 2013. február 20.

felkéri a polgármestert, hogy ahattĺozat 3. pontjában foglaltakat a2014. évi és aztkövető
kĺlltségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: a mindenkori kĺiltségvetés elfogadása

a).

4.

5.
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Dr. Kocsis ]N'[.áté

Szav azásr a bocsátj a a 29. $ -bóI álló renđelet-tervezetet :

A sZAv AZasNa.r JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTAS HoZ l'ĺľlĺo s ÍľBTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 12 IGEN' 3 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vrrl.
KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľronnĺÁľyza'ľ xľľvrsnLo _ TESTt]LETENEK
9t2013. (II.22.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A 2013. Bvr rolľsnc.
VETESROL.

Dr. Kocsis lĺ.álté
Megállapítja, hogy 12

rendeletet.
3 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

Megköszoni mindenkinek a munkáját, aki részt vett az idei év költségvetésének
elkészítésében.

Napiľend 2/f. pontja
A Budapest VIII. kerůilet Jĺízsefváľosi Onkoľm ányzat
a đ ó s s á gállo m á nyá n a k Ma gya ľ A||am, áůtal tti rtén ő átv á||atás a
(írásbeli előteľjesaés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lľdáté - polgáľmester

Dr. Kocsĺs ľĺ.áté
Az illetékes bizottság meglárgya|ta. Szóbeli kiegészítés nincs hozzá. A napirend vitáját
megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont táĺgyalásźlt |ezérja. Szavazésra
bocsátj a az alábbi határ o zati j avaslatsoľt :

1) Magyarorczág 20|3.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. töľvény
(továbbiakban: költségvetési tĺirvény) 72-75. $-aiban foglaltalľa figyeIemmel
kinyilvanítja, hogy a költségvetési törvényben íľt feltételekkeI az adósságállománya
Magyar Allam által töľténő átvźl|a|ását igénybe kívźnjavenni.

2) kijelenti, hogy az önkormĺíĺryzat nem ręndelkezik olyan betéttel vagy
szĺĺmlaköveteléssel' ami kifejezetten egy adott adósságelenhez kapcsolódik, vagy
annak feđezetéte, telj esítésének biaosításául szolgál.

3) kinyilvlánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvr1ĺl sző|ő 1959. évi IV. tĺiľvény 332. $
alapjarl megállapodást kívan kĺjtni a Magyar Allammal az önkormźnyzatottethe|ő, az
adósságátvállalással érintett adósságállo mźnya źńvźi|alásárő|.

lgen,
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4) az adősságátvállalással <isszefüggésben felhata|mazza a polgármestert, hogy

a) megtegye a költségvetési tcirvény 72-75. $-ai szeľinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket'

b) az źfiĺźilalással érintett adósság részét képező váltó állománytú a koltségvetési
tĺirvény 72. s (5) bekezdéséľe figyelemmel - a kĺjlcsön- vagy hiteljogviszonĺtyal
azonos feltételekkel - fejlesztési hitellé a|akítjaź.ĺ,

c) a kĺiltségvetési töľvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat k<jsse

ffieg'

5) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a
soron k<jvetkező ülésén tájékoztassa a testiiletet.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. iúnius 28.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 ígen,0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta az a|źlbbí
hatźlrozatot..

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBrŐ
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALlľrI Z MrNo S ÍTETT SZóTos g s Éc SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
56t20|3. (II.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet

1) Magyarország 20I3.évi központi költségvetéséről szőIő 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. $-aiban foglaltakľa figyelemmel
kinyilvanítja, hogy a kĺiltségvetési törvényben íľt feltételekkel az adósságáilomźnya
MagyarÁuamá|ta|torténőátvźi|aIásátigénybekívánjavenni.

2) kijelenti, hogy az önkoľmányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy
szrímlak<jveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelenhez kapcsolódik, vagy
annak fedezetére, telj esítésének biztosításául szolgál.

3) kinyilvanítja, hogy a Polgári Törvénykönyvr1íl szőIő |959. évi IV. tĺlrvény 332. s
alapjźn megállapodást kíván kötni a Magyat Allammal az ĺjnkoľmtnyzatottethelő, az
adó s s ágátvál l alás s al érintett adó s ságállo mźny a áN á||a|ásźr o|.

4) az ađősságátvállalással összefüggésben fe|hata|mazzaapo|gármestert, hogy

d) megtegye a koltségvetési törvény 72-75. $-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket"
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e) az atvá||a|ással érintett adósság részét képezó váltó állományát a költségvetési
törvény 72. s (5) bekezdésére Íigyelemmel - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal
azonos feltételekkel - fejlesztési hitellé alakítja át,

Đ a költségvetési törvény 74. $ (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat ktjsse
ffiog'

5) utasítja a polgáľmesteľt, hogy az adósságatvállalással kapcsolatos intézkedéseiľől a
soron következő ülésén táiékoztassa a testiiletet.

Felelős : polgĺíľmester
Hatĺĺridő: 2013. iťtnius 28.

3. Va gyonkezeléssel, vá ľos ii zeme|tetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 3/1. pontja

névtelen kłizteľület elnevezésére és a VagoĘ téľ nevének megváltoztatására
(írásbeli előterjesaés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Bizottság nem taľgyalta. Helyszíni kiosńással kapták meg az előterjesztést a képviselők.
Napirendi pontvitáját megnyitja. Megadja aszőt dľ. Dénes Margit képviselő asszonynak.

Dénes Maľgĺt
Az e|őterjesztés taľtalma és a határozat ktjzĺitt eltéľést |át. Az előterjesztés szerint a Vagon tér
egy templom és egy virtuális tér köľül vaÍl, az aGrív fővárosa, és a másik virtuális tér pedig a
Kazah főviĺrosa. Tehát, értelemszerllen ez egy csere és az elótęrjesztés maga is arról szól,
úgyhogy kéri ennek figyelembevételét.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
A szöveges részben kéri a Képviselő Asszony az átvezetést?

Dénes Maľgit
Igen.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A 2. o|da| tetején el van iwa a tér neve. Az elnevezés ellen nincs kifogźsa, de sajnálja, hogy
annak idején nem vette figyelembe a Testület azt, anikot a II. János PáIPápa tér elnevezést
egy név nélküli köZteľületre javasolta adni, és ezéľt sok lakosnak és cégnek kellett a|d<ot az
átnevezések miatt hivatalos okmanyaikat kicseréltetni. Je|zi, hogy ezek miatt a szavaztsnźi
taľtózkodni fog.
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Dr. Kocsis M:áté
A ,,faültetések napján'' a Képviselő Úr a Vagon téren segítette a munkát. Reméli, hogy új
nevén is megszereti majd ezt a vátosrészt. Az onkormźnyzat, a II. János PáI Pápa tér
elnevezése kapcsán a helyi lakók adminisztrációs feladatait a lehető legszélesebb kĺjrben
prőbáIta akkor csökkenteni, illetve könnyíteni. További kérdés, hozzásző|ás hiáĺyábaĺ a
napirend vitáját|ezárja. Szavazásrabocsátja a kĺjvetkezőhatérozati javaslatsoľt:

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. javasolja a Fővarosi onkormányzatKozgyti|ésének, hogy a Budapest, VIII. Nap utca és a
Leonaľdo da Vinci utca találkozástnźů lévő névtelen k<jzteľiiletet Asztana térnek nevezze
el.

2. javasolja a Fővarosi onkormanyzat Kozgyulésének, hogy a Budapest, VIII. Vagon téľ
nevét Tbiliszi térre változtassa.

3. felkéri a polgiírmestert, hogy ahattrozatban foglaltakat aFovtrosi onkormźnyzat felé
továbbítsa.

Felelős: polgármesteľ
Határiďő: 2013. február 28.

Dr. Kocsis NI.álté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I taĺtőzkodással a Képviselő-testület az alábbíhatározatot
fogadta el:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELO
A HATÁRo ZATHc.ZAT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcps
He.ľÁRozeľ:
5712013. (II.20.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. javasolja a Fővárosi onkormanyzatKozgyulésének, hogy a Budapest, VIII. Nap utca
és a Leonaĺdo da Vinci utca találkozásźnáů lévő névtelen közterületet Asztana téľnek
ĺevezze eI.

2. javasolja a Fővárosi onkoľmrányzat Kozgyűlésének, hogy a Budapest, VIII. Vagon tér
nevét Tbiliszi térre változtassa.

3. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahaténozatban foglaltakat aFőváĺosi onkoľmtnyzat fe|é
továbbítsa.

Felelős: polgáľmester
Hatarídő: 20|3. február 28.
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4. Hu m á n szo|gá|tatá ssal ka pcs ola tos előte ľj esztés e k

Napirend 4ĺI. pontja
Javaslat az ,,Oszirĺízsa'' Gondozó Szolgálat alapító okiratának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľ| esztő : Sántha Péterné _ alpolgĺĺrmester

Dr. Kocsis lN.Iáté

Szóbeli kiegészítése nincs az előterjesńonek. Az elótet1esztést abizottságok megtaľgyaltak. A
napirend vitźtját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľend vítźĄát |ezźrja.
Szavazásra bocsátja a következő hatáĺozati javaslatot:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) az ,,oszirőzsď' Gondozó Szo|gálat módosítő okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt tĄ a|apítő okiľatát az e|óterjesztés 1-2. sz. mellékletében
foglaltak szerinti taľtalommal elfogadja 2013. március 1-jei hatállyal,

2) fe|hata|mazza a po|gármesteľt ahatáłozat 1. pontjában meghatźlrozott dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. március 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen,0 nem, 0 taľtózkodássa| az a|źhbihatźxozatot
fogadta el:

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ vĺnĺosÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
58/2013. (II.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1) az ,,oszítőzsa'' Gondoző Szo|gálat módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt tý alapítő o|<lratát az előterjesztés I-2. sz. mellékletében
fo glaltak szerinti tartal ommal e lfo gadj a 20 I 3 . máľcius I -j eí hatáIly aI,

2) fe|hata|mazza a po|gźrmesteľt ahatározat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. maĺcius 1.
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Napirend 412. pontja
Javaslat azY. és a VI. kerületi łinkormányzatokkal - gyermekek átmeneti
otth o n a tź.ľ gy álb an _ kłitii tt eI látá s i szerző dés ek felü lvizs gáI;atár a
(írásbeli előterj esaés)
Előteťesztő: Santha Péterné _ alpolgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Szóbeli kiegészítés nincs az előterjesztő részérőI. Az előterjesztést a bizottságok
meg!źrgya\tlík. NapirendvitźĄtĺmegnyitja. Megadja aszőtJakabff Tamás képviselő részéte.

Jakabt Tamás
Nem taľtja jónak, ha egy kerületben nincsen saját átmeneti otthon, és más kerületekkel
szeľetnék megoldani a gyermekek elhelyezését, azt gondo|ja, hogy minden budapesti
kerületnek kell a területén saját otthont biztosítani.

Dľ. Kocsis N,Iáté
Megadja a szőt váIaszadźĺsra az e|őterjesztőnek.

Sántha Péterné
Nem taľtja indokoltnak, hogy tiresen, vagy félig iiľesen álljanak ezek az otthonok, hiszen
nincs annyi elhelyezendő gyerek, hogy állanđő te|thtLzzal Íizemelhęssen.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

További kéľdés, hozzásző|ás hianyában, a napiteĺd vitájáLt |ezźĄa. Szavazásra bocsátja a
kcjvetkező hatfu o zati javaslatot :

A Képviselő-testĹilet úgy dclnt, hogy

1. a szemé|yes gondoskodás keretébe taľ.toző gyermekjóléti a|ape||átás, azon belĹil
gyeľmekek átmeneti otthona tárgyábarĺ, hatáÍozott ídőtartanta szóló Belvaľos
Lipótváros Budapest Fővĺíros V. kerület onkormanyzatta| 2012. április 23. napjáĺ
kötött ellátási szerzőđés, valamint a Budapest Fővaľos VI. keľĹilet Tetézváros
onkoľmanyzatta| 2012. november |2. nap1án kötött ellátási szeruódés 6.2. pontja1barl

foglalt, a készenléti díjak <isszegére vonatkozó felülvizsgá|at e|végzését követően a

szęrzőďésekben meghatźrozoIt 1.100.000,- Ftlfoĺév <isszegii készenléti díjat fenntaľtja.

2. felkéń a polgáľmestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. keľület onkormanyzatźĺt a
határozat1.pontjábanmeghatźxozottakľóltájékoztassa.

Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: l. pont esetében}}|3. februaľ 28.

2. pont esetében2}|3. februźr 28.

Dr. Kocsis N,ĺ.áúé

Megáltapítja, hogy 16 igen, 1 nem, 0 taĺtőzkodással a Képviselő-testiilet az alábbihattrozatot
fosadta el:
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HarÁRoz,q.ľ:
s9t2013. (rr.20.)

SZAV AZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
,ą. ru.ľl.n IZATIľr)ZAT ALHIZ BcyszBnÚ szóľogg sÉo szÜrsÉcps

16IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a szemé|yes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti alapellátás, azon belül
gyermekek átmeneti otthona tźlrgyában, határozotĺ időtartamra sző|ő Belviíľos
Lipótváros Budapest Főváros V. kertilet onkoľmányzattal 2012. április 23. napján
kotött ellátási szerződés, valamint a Budapest Fővlíros VI. kęrület Terézválros
onkormanyzatta| \OIZ. november 12. napján kötött ellátáSi szeruődés 6.2. pontjaiban
foglalt, a készenléti díjak összegére vonatkozó felülvizsgálat elvégzését követően a
szerzódésekben meghatátozotí1.100.000,- Ft/főlév összegű készenléti díjat fenntaľtja.

2. felkéľi a polgármestert, hogy Budapest V. és Budapest VI. kertilet onkormányzatát a
határ ozat 1 . p ontj áb an me ghatfu o zottakľó 1 tt! ékońassa.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 1. pont esetében 2013. februaľ 28.

2. pont esetébeĺZ}I3. februźr 28.

A Képviselő.testiilet név szerinti szavazási listáit a jegyzőktinyv 2. számú melléklete
tartalmazza.

Tájékoztatók

. Tájékoztatő ahatárid'őben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
(íľásbel i tźĄ ékoztatő)
Előterjesztő: Riman Edina _ jegyző

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájźú megnyitja. Kérdés, hozzźsző|tls hianyában, a napirenđ vitáját |ezźnja.
Szavazni nem kell róla.

Képviselői kéľdések

Dľ. Kocsis il'Iáté
Ülesunt végén, azSZMSZ 20. $. (1) bekezdése éľtelmében képviselői kérdések következnek.
Dr. Révész Márta, parancsoljon!

Dr. Révész Márta
É'' ahhoz kapcsolódóan szeretnék kérdezni, amit még a költségvetési vita során
megkérdeztem, csak részben kaptam rá vá|asń,. Azt szeretném kéľdezni, hogy a Magdolna
Negyed Programbó| a 16 htzbarllétrehozott vagy beépített kamerát kik nézik, kik azok, akik
nézhetik, és milyen móđon lehet a 3 hónap mrĺltan visszanézni, ellenórizni' hogy mit vett fel
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ez akarÍIera? Azt szeÍetném kéľni, hogy ha megkaphatnám mind a 16 hźmą hogy kik azok,
aklk az adotthźz kamerarendszerének felvételeit meg tudjfü nézní. Köszĺjnöm.

I)ľ. Kocsis M.áté
15 napon belül Képviselő Asszony íľásban kap váĺ'asń. Soós Gyĺlrgy képviselő úr,
paĺancsoljon.

Soós György
En azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a volt MSZP Szék,htzat most ki iizemelteti?
Ugyanis, amit olvastam a sajtóbaÍI, ott a fulajdonos Kft azt nyi|atkozta, hogy nem toľtént meg
a hivatalos birtokbavétel. Ha az ijzeme|tetője'most nem a tulajdonos Kft, akkoľ vélelmezem,
hogy ez az MSZP Magyaľ Szocialista Páľt. Es ha ez így van, akkor meg szeretném kémi a
keľületi MSZP képviselőket, hogy je|ezzék a Szocialista Páľt felé, hogy a szfüséges
kaľbantaľtási fęladatokat ne kozpénzb(5l kelljen az onkormanyzatnak helyreállítania.
Köszĺjnĺim.

I)r. Kocsis l[/IáLté

Azon gondolkodunk, hogy igényel-e a Hatósági Ügyosztály részétőI vá|asń. Képviselő Ur
kérdése. Dr. Kovács Gabľiella iigyosztályv ezető asszony, parancsolj on.

I)r. Kovács Gabľĺella
Nincs ná|arrl az itat, tehát név szeľint nem tudom onnek, hogy melyik cég végelszámolója
annak a gazďastryi társaságnak, amelyik megvásáro|taeń' az épi|etegyüttest. A tulajdonos és a
vége|szźlmoló a jókarbantartási kĺjtelezettségének nęm tesz eleget. Decemberben fel lett
sző|ítva bizonyos veszélyhelyzetek elháľításáta, ami az épiilet homlokzatat érinti, és ezá|ta| a
köZteľületet is. A végelszámoló úgy nyilatkozott _ innen az inforrnáció _ hogy nem kapta
biľtokba a tulajdonostő| az épületet.

Dr. Kocsis ľ ĺ.áté
Szi|i B a|azs képviselő úr, paľancsolj on.

Szili Balázs
A Jegyző Asszonýól szeretnék kérdezni. Az ęIoző ülésen éľdeklődtem, hogy akozbeszerzés
lebonyolítására kiíľt meghívásos pá|yźnat négy meghívott cégét milyen lľitériumok a|apjźn
váIasńottttk ki. Akkor aŻ. a vźůaszt kaptam' hogy két kritérium volt. Az egyik, hogy
kozbeszerzéssel foglalkozzon, a masik, hogy budapesti székhelyű legyen. Most pontosítva
szeretném feltenni a kérdést. A budapesti székhelyíĺ kozbeszerzéssel fogla|koző többezeľ cég
kĺjzül milyen kritériumok a|apjźn vźůasztotlźtk |<t azt a négyet, amelyet meghívtak? Erre
szeretnék írásban vźiaszt kapni. Kösz<jnĺim.

I)r. Kocsis M:áté
15 napon belül megküldjük. Komássy Ákos képviselő ur.

Komássy Ákos
Az e|ozó képviselő-testtileti ülésen feltettem egy kérdést, amelyľe írásban kaptam Jegyző
Úľhölgytől váIaszt, amely mellékleteként etküldte. Bocsánat. A kérdés a CCA Zrt IYSZ-ĺéI'
végzett źÍvl|ágításźnak eredményével, jelentésével kapcsolatos' amelyben válaszként
megkaptam, hogy hogyan ttljékoztatnak ismét arról, hogy miért nem mondott semmit a
jelentésről az intézményvezető ur. En azt gondolom, hogy egy áwíIágítási, egy áfui|ágitźls

eredményét, amelyet az onkormźnyzat megbízástlból, a Képviselő-testület döntése alapjarl
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végzett egy cég, nagyságĺenđileg az áBłi|ágítás kezdete utĺín fél éwel, a Képviselő-testĺilet
tagjainak joga van megismemi, ezért kérdezem, hogy mikor és hogyan ismerhetjfü meg a
CCA Tanácsadó Zrt áŃi|ásítźsának eľedménvét?

Dr. Kocsis M:áté
Tekintettel arra,hogy az on által megkapott levélnek van még további tésze' amiben részbeni
indokolást kap a most feltett kérdésére is, íľásban fogiuk megkiildeni avá|aszt, hogy mikoľ és
milyen formában tudja majd tfugyai'ni, vagy |esz lehetősége tźrgya|ni a Képviselő-testületnek
ís eń. az átvi|ágitó anyagot. Ennek két oka van, mint ahogy a levélben is megfogalmazásra
került. Jakabfo Tamás képviselő uľ.

Jakabfu Tamás
Először is, én is hadd je|ezzem érdeklőđésemet az ź./rvĹIágítási anyag és a Komássy képviselő
ur kérdésére való váLaszok irźlnt, ilgy hogy szeretném azokat én is megkapni, ha egy mód van
tá.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottságról szól az egyik kérdésem, amít mźtt a múltkor is
kérdeztem. Igen jól mondta a költségvetés vitájában a Polgáľmesteľ Ur, hogy a pártoknak a
delegáltjai tźtjékoztatjak a képviselőket, és anól tájékoztatjźů< a képviselőket, hogy a Birá|ő
Bizottság tagjainak amai napig nincsen még,altńrt szeruódése. Egyébként egy szerzodés-
tewezetetnagyjabő| egy héttel eze|őtt kaptak. En ęzt nagyon-nagyon szeretném megsürgetni.
Ugy tudom, addig a napig míg a bfuźt\ő bizottságí tagoknak nem volt hozzźférésfü az
egyébként, ha jól emlékszem jaĺuat 25-én beadott Teleki téri k<jzbeszerzésí anyagokhoz.
Eltelt legalább 3 hét azőta' és 60 napos hatarido van. Miĺr két hete is megstirgettem, és most is
szeretném megtenni' hogy ahhoz, hogy ęzek az emberek döntést tudjanak hozĺi, a|lhoz az
iratokat azoma| meg kell kapniuk. Nem azt szeretném, hogy válaszo|janak a kérdésemre,
hanem azt szeretném, hogy azonna| kapjanak hozzáférést a beadott iľatokhoz.
A következő kérdésem, hogy miéľt töľtik a Jőzsefvárosi onkoľmányzat hivatalos facebook
oldaláról azokat a beírásokat, amelyek problémákat említenek? Nem illenek bele a
tiindéľmesébe?
A következő egyben utolsó kéľdésem visszautal a tavaly decemberi 2. ülésen feltett
kérđéseimĺe, az egyi}ľe. Az év első felében a l^,F,ľF,r. Program kerętében egy rendkívüli
bérleményellenőrzés volt onkoľmźĺnyzati bérlakásokban, és ezt akkori kéľdésemben kéľtem,
hogy ennek az összefoglaló jelentését kapjuk meg. Ez a maí napig nem történt meg. Azt
gondolom, hogy eľre a progľaÍnÍa e|ég sok közpénzt ęlköltcjtt az onkormányzat' még akkor is,
ha ez nem önkormányzati, hanem minisztéľiumi pénz volt. A mai napig nem kerĹilt
nyilvánosságra, még a képviselők előtti nyilvánosságra sem egy összefoglaló jelentés. Azt
szeretném kémi, hogy ezt is minél hamaľabb kapjuk meg.

Dľ. Kocsis Nĺáńé
Képviselő Úr kérdéseire 15 napon belül, íľásban kiilđünk vá|asń". Az A|jegyző Asszony az
egyik kérdését most személyesen megválaszolja, illetve a Komássy képviselő úrnak küldött
levélből értelemszenÍen kap egy másolatot on is. Aljegyző Asszony parancsoljon.

Dr. Mészáľ Eľika
A tegnapi napon aBíráLő Bizottság tagsai megkapták az ajźn|ati dokumentációt.

Dr. Kocsis Nl'áfté
Abirá|ő bizottságí tagok szerzódésére vonatkozó kérdést még az A|jegyző Asszony vá|aszolja
meg oĺĺrek. Ez hangsúlyos volt, hajól hallottam.
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Dľ. Mészár Erika
Tudok a problémáľól, mint ahogy Képviselő Úľ mondta a szeruődés-tervezet megkaptfü a
bírá|őbizottsági tagok, vaľjuk avá|asń.. Remélem, hogy a jövő hét folyamtn a|áfuásra kerül a

szerzőďés.

Dr. Kocsis M:áté
Komássy Ákos képviselő ur parancsoljon.

Komássy Ákos
Mindannyian címzettjei voltunk, így bizoĺyára oncjk is ismerik aŻ,, arĺllĺol a kéľdésem szól.
Kaptunk egy közérdekű bejetentést 20|3. februar 18-án, azaz tegnap e|őtt, amelynek
melléklete egy videofelvétel. A bejelentésben az szeľepel, hogy a leíľtak alapjźn a
Váľosiizemeltetési Szolgálatban a beosztottak tudta és beleegyezése nélkiil kamerás
megfigyelést végeztek a beosztottak tevékenységének ellenőrzésérę. Kérdésem az, hogy
egytészt megfelel-e az ěiLitás a valóságnak' másrészt ennek a kivizsgálásaĺa és adott esetben
az ebbol fakadó kovetkezménvek továbbviteléľe milyen intézkedéseket tettek?

Dr. Kocsis Máté
Miĺt azt on is tudja, erről a videofelvételľől ontől értesültem a testtileti iilés előtt nem sokkal.
Azőta nem volt módom ezt megnézni, de amilyen tźtjékońatást kaptam rőIa, az alapjźn még
nem világos, hogy milyen vizsgálatot kell elrendelni. Acs Pétet ígazgató urat aľra kérem,
hogyha tud és ismeri az ugyet, akkor reagáljon. Még egyszer mondom nem láttam még a
videot, de állítólag ez egy 6-8 másodperces videofelvétel, ami egy házbőI készül és egy téren
á11ó embeľt lehet ľajta felismerni, és aki kettőt jobbru|ép, és kettőt balra lép. Nem viccelek, én

ennyit tudok jelen pillanatban eľről az igyrőI, đe ez nem aztjelenti, hogy nemleges a vźiasz'
csak nem én magam még nem ta|á|koztan vele. Ács igazgatő úr, ha hozzá tuđ ęhhez füzrĺ
valamit, azt megkĺlszönjük.

Ács Péter
Én hivatalosan senkitől, semmilyen megkeresést nem kaptam ezze| kapcsolatban. Amint
megkapom, természetesen kivizsgálj uk, és írásban maj d válaszolunk.

I)r. Kocsĺs M:áúé
Dr. Sára Botond alpolgármester úr |źĺta a videot, és szeretne reagálni erľe.

Dľ. Sáľa Botond
Igen, a videoból kb. annyi látszik, amennyit a Polgáľmester Úľ mondott. Egy lakásból készül,
amely beazonosíthatatlarl. IgazábőI ezt bárki készíthette ezt a viđeot, ami nyilvĺínvaló, hogy
magánfelvétel készítés, ami egyébként nem jogellenes. Nyilván aĺnak a terjesztése, illetve a
youtube oldalon nagy nyilvánosság hozzáférése, az igen. Főleg, ha egy magĺĺnszemélyről
készül. Amit meg kell vizsgálni, hogy milyen kĺirülmények között készült ez a viđeo. Ezt
nyilvan Intézményvezető IJr ki fogja vizsgálni. Egyébként az, hogy késztil esetleg egy
k<jzterĹileten dolgozó valakiről egy magánvideo, és az ĺyí|vźnosságľa keriil, ez oĺwlagźlbarl
annak a brĺne, aki eń. a vidęot készítette és nyilvrínosságra hońa. An.,ke|| itt igazábő|
bizonyítaĺi' illetve aztke|| kivizsgálni, hogy valóban, arnit a Képviselő Ur mond, hogy az
intézményben készített valaki, és abból a célból, amit a Képviselő Ur állít.

Dr. Kocsis ľ{.áté
Az a kérésem, juttassuk el a felvételt az Igazgató Úrnak, aki majd erre valamilyen módon
reagá|, ha érintettn ek &zi magát.
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Komássy Akos képviselő uľ parancsoljon.

Komássy Ákos
Az egyértelműség kedvééľt an' akartam je|ezni, hogy ennek az e-mailnek, amelyet tegnap
előtt megkaptunk a címzĄei között szerepel on is Polgármester Úr és Alpolgármesteľ Úr is.
Az a kérésem, hogy akkor legyenek szívesek írásban váIaszo\anak az ezzel kapcsolatos
kérdésľe. Ertem, hogy még nem volt módjuk foglalkozni vele.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Leírjuk nagyon szívęsen Képviselő Úr, amit most elmondtunk, azza| a kiegészítéssel' hogy
elktildjfü Acs Péteľ igazgatő úrnak ezt a videofelvétęlt.

További kérdés, hozzásző|ás hianyában az ülést 17:43-korbezárja.

Budapest, 201'3. márcrus

Rimlźn Edina
jegyző

?B't,l łtÁyj: ĺ i'

Az Mĺitv-ben foglalt
ülésén elhanszottakat

rendelkezéseknek megfelel,
hitelęsen tanúsítja.

és a Képviselő-testiilet 20|3. február 20-ai

Szedliczkyné Pekariffarolina
Szervezési és Képvisěl ői Irođavezetó

Szervezési ép^Kéľvielői Irodavezető

U\ď.ôę^-4-
Vidákné Csébi Tímea

ugyintéző

A Képviselő-testĺilet ieevzőkiinwének mellékletei:

1. számű melléklet - jelenléti ív

2. számíl melléklet - név szerintiszavazási Iista

3. számú melléklet - meghívó és előterjesztések

M,ĹWeil--
Deákné LőrinczMárta

ugyintéző

helyett az 'ülésen a j
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2. sz. melléklet

Szavazás eredménye

|deje: 2013, február 20.15:20
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma 43i E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Süľgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
100.00 100.00

0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

lgen
Nem

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

18

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 20' 15:20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 44; E|utasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: SÜrgősség

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

5 27.78 27.78
9 50.00 50.00

Tartózkodik 4 22'22 22'22
Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Egry Attila
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Dudás lstvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Soós György
Szi|ágyi Demeter

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tań.
Tart.
Tart.



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20' 15:21
Tĺpusa: Nyílt
Határozat száma 45; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00

Távol 0 0.00
osszesen í8 100.00

17 94.44 94.44
0 0.00 0.00
1 5.56 5.56

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Pintér Atti|a

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20 15:28
Típusa: Nyílt
Határozat száma 50; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: A Józsefvárosi önkormányzat 2013. évi költségvetésről szó|ó rendelet
tervezete

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 83.33 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 3 16.67 16.67
Szavazott 18 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen í8 100.00

Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.
Tart.



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 20.17:oo
Típusa: Nyílt
Rende|et száma 9; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: A Józsefvárosi onkormányzat 2013. évi köttségvetésľől szóló ľendelet
tervezete

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 12 75.00 66.65
Nem 3 18.75 16.67
Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott 16 100.00 88.88
Nem szavazott I 5.56
Távo| 1 5.56

Jakabfy Tamás
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szili Balázs
Pintér Attĺla
Dr. Ferencz Orsolya

Nem sz.
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.

Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 20.17:o1
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma51; E|fogadva
Egyszertĺ szavazás

Tárgya: Ügyľend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

17
0

100.00 94.44
0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
Osszesen 18 100.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárLa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolva

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013, február 20,17:17
Tĺpusa: Nyĺlt
Határozat száma 52, E|utasĺtva
Minősített szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% ossz%
3 17.65 16.67lgen

Nem
Tartózkodik

76.47 72.21
1 5.88 5.56

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
összesen 18 100.00

13

Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
SziIi Ba|ázs
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr' Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. február 20,17:18
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma 53; E|utasítva
Minősített szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

4 23.53 22.22
13 76.47 72.22

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen í8 100.00

Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
Szi|i Balázs
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dľ. Ferencz orso|ya

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013. február 20.17:19
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 54: Elutasítva
Minősített szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

4
12

23.53 22.22
70.59 66.66

1 5.88 5.56
Szavazott 17 í 00.00 94.M
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen 18 í00.00

Komássy Ákos
Dr. Révész|lłáĺÍa
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Zentai oszkár
Pintér AttiIa
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

Távol



Szavazás eľedménye

|deje: 2013. február 20.
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 55;
Minosített szavazás

17:19

Elfogadva

Tárgya: A Józsefvárosi onkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló ľendelet
tervezete

Eredeti határozat

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 13 76.47 72.21
Nem 3 17.65 16.67
Tartozkodik 1 5.88 5.56
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMár[a
Szi|i Balázs
Pintér Attila
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI

1_0



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20.17:19
Típusa: Nyílt
Rende|et száma 9; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: A Józsefvárosi onkormányzat 2013. évi k<iltségvetésről szóló rendelet
tervezete

Eredeteti rendelet

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr' Révész|l(áĺIa
Szili Balázs
Jakabfy Tamás
Pintér AttiIa
Dr. Ferencz Orsolva

70.59 66.6612
3 17.65 16.67

Tartőzkodik 2 11'76 11.11
Szavazott 17 ĺ00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen í8 100.00
Megjegyzés:

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.

TávoI

1.L



Szavazäs eredménye

|deje: 2013. február 20.17.20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 56; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: A Budapest Vl!l. kerület Józsefvárosi
adósságállományának Magyar A|lam álta| történő átvállalása:

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56

onkormányzat

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol

L2



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20' 17:25
Típusa: Nyílt
Határozat száma 57; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a Nap utca és a Leonardo da Vinci utca ta|álkozásánál lévő
névtelen köztertilet e!nevezésére és a Vagon tér nevének megváltoztatására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
!gen
Nem
Tartozkodik

16
0
1

94.12 88.88
0.00 0.00
5.88 5.56

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
tsszesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attiĺa
Dľ. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Balázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
Tart.

Távol

L3



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20' 17:26
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat száma 58; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at az ,,Ősziľózsa'' Gondozó Szolgálat alapító okiratának
módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol

1.4



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. február 20.17:28
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 59; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat azY. és a Vl. kerületi önkormányzatokka| - gyermekek átmeneti
otthona tárgyában - kötött e|látási szerződések felülvizsgálatára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

16 94.12 88.88
1 5.88 5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott '17 100.00 

-941[4Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
tsszesen 18 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Ferencz Orsolya

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

TávoI

L5




