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Készült Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselo-testület z0Ĺ3.június 12-én 15.00

óľakoľ aJőzsefvárosi onkormáĺyzatPolgármesteľi Hivatal III. em.300.as tárgya|őjában

Jelen vannak:

megtaľtott 5. ľendkíviili üléséről

Dr. Kocsis ly'ráté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné' dr'

Feľencz oľsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Komássy Akos, dr. Révész
Már:ta, Sántha Péterné, Soós György, Vörös Tamás, Zeĺtaioszkár,

(összesen: 13 képviselő)

Távolmaradását bej elentette: Szilágyi Demeteľ képviselÓ
Kaiser József képviselő
Jakabff Tamás képviselő
Szí|iBalź.zs képviselő
Pintér Attila képviselő

valamint a meghívottak:
Dľ. Sára Botond - alpolgáľmesteľ, Rimán Edina jegyző, dľ. Mészár Erika a|jegyző,
dr. Pesti Ivett - Polgrírmesteri Kabinęt vezetóje, dľ. Sánta Zsőfia _ Jegyzői Kabinet
vezetője, [/Látraháľzi Judit - SzemélyĹigyi Iroda vezetóje, N'{átraházi Judit - Személyügyi
Irodavęzetóje, Fábián Márta - Belső El1átási Iroda vezetője, Szedliczlĺyné Pekáľi Kaľolina
. Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Majeľné Bokoľ Emese . Belső Ellenőrzési Iľoda

vezetője, dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, Páľis Gyuláné _

PénzugyilJgyosńá|y vezetóje, dr. Hencz Adrienn _ Gazdá|kodási Iroda vezetóje, dr. Szabó

oľsolya - Jĺĺľási Hivatal vezetője, Nováczki Eleonóra - Kisfalu Kft. képviseletében, Acs
Péteľ _ Józsefuaľosi Városiizemeltetési Szolgálat vezetője' Pál Enikő - Józsefuarosi

Közĺisségi Hźnak Kft. képviseletében, dr. Koroknaĺ András - Jőzsefvźtosi Egészségiigyi

Szo|gá|at foigazgatőja, Camara.Beľeczki Ferenc Mĺk|ós - Humánszolgá|tatási Bizottság
külsős tagja

Dr. Kocsis l.ĺáúé
Kĺjszönti a Hivatal munkatarsait, az intézményvezetoket, és valamennyi kedves vendéget.

Megkéri a Képviseló-tźľsait, hogy kapcsoljfü be a szavazógépeiket. A Képviselő-testtilet
2OI3. évi 5. rendkívtili ülését, me|y az sZMsZ 12-17 $-aiban foglaltak a|apjn került

ĺjsszehívásra, megnyitja. Távolmaraďását Szi|ágyi Demeter, Kaiser Józset Jakabfy Tamás,

Szi|iBaIazs és Pintér Attila képviselők jeIeńék. Megállapítja, hogy jelen van 13 képviselő,

így a minősített 10 és az egyszeru szóttibbséghez 7 egybehangző szavazat szĺikséges.

Bejelenti, hogy elhuný Koppany Zoltźn Józsefuaľos egykoľi polgármestere, életének 70.

évében. A mai nap az egyik e\őterjesńésfü ezzel lesz kapcsolatos. Megkér mindenkit, hogy

egy perces néma felállással em|ékezzenekrá.

-l percesfelóllás -

Tájékonatja a Képviselő-táľsait, hogy a következő rendes képviselő-testületi iilés varható

időpontja 2013.június |9. szerda,15,00 óra.



Dr. Kocsis Máté
Az SZMSZ 25. $-anak (1) bekezdése értelmében tájékoztatja a képviselőket, hogy két
stirgősségi indítvany étkezett, melyet az alábbi számon javasol a napiľendre veĺrni, és

szavazźsta bocsátani:

2. Javaslat a Négy Tigľis Piaccalkapcsolatos dtintésekľe

Előterjesĺo: Dr. Kocsis iľl4:áté_ polgármester

3. Javaslattemetésikiiltségekfedezeténekbiztosításáľa

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a

következo sürgősséget:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B sÉo s zÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
233t2013. (vI.12.) 13IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sĹiľgősség okát a stirgősségi
indítvanyként beteľj es ńett a|źhbi előterj esztésnél:

2. Javaslat a Négy Tigľis Piaccalkapcsolatos dtintésekľe

Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Iľlĺ.áté _ polgármesteľ

3. Javaslattemetésiktĺltségekfedezeténekbiztosítására

Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Az SZMSZ 25. $ értelmében a meghívóban kiküldött - és az elmondottak szerint módosított _

napirendi j avaslat szavazása következik.

Napiľend:

1. Javaslat iinkormányzatihozzájáľulás biztosítására az árvízivédekezési
feladatok ellátáshoz
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|l ĺ:áté _ polgármesteľ
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2. Javaslat a Négy Tigris Piaccalkapcsolatos dtintésekre

Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľl4.ź"/ié _ polgármester

3. Javaslattemetésikiiltségekfedezeténekbiztosítására

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 taÍtőzkođással a Testiilet elfogadta az a|ábbi napiľenđet.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERÚ SZoToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
234t2013.(W.12.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet az altĺbbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat iinkoľmányzatihozzájáľulás bĺztosításáraaz árvízivédekezési
feladatok ellátáshoz
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Maté - polgáľmesteľ

2. Javaslat a Négy Tigrĺs Piaccalkapcsolatos diintésekre

Előterjesztő : Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat temetési ktiltségek fedezetének bĺztosításáľa

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Napirend 1. pontja
Javaslat iinkormán y zati hozzáj áľulás biztosítás á r a az árv ízĺ véd ekezési
feladatok ellátáshoz
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ll;/:áté- polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem tárgyalt. Javaslata értelmében a Józsefuaĺosi
onkormányzat csatIakozna allhoz a felhíváshoz, mely arra sző|ítja fe| az otszág telepĹĺléseit,
hogy lakosságszźlmaŔlnyban 50 és 100 Ft kcjzĺjtti jáľuljanak hozzá az źrvízi védekezés' illetve
a helyreállítáS költségeihez a Magyar Allamkincstĺíron keľesztül. Lakosonként 80.- Ft



hozzájániást javasol, természetesen ettől el lehet téĺľri a Képviselő-testiilet bĺármely tagtnak
javaslata aIapjan. Kéri a képviselőket' támogassák a kezďeményezést. Ugy gondolja,
kotelességfü a bajba jutott településeket és a bajba jutott embereket, családokat az
onkormányzat lehetőségei szerint segíteni. Erre irányul a javaslat. A napirend vĺtáját
megnyitja, és megadja a szőt dr. Révész Mártarészéte.

Dľ. Révész Márta
Javasolja, hogy a támogatás tisszegét 100.- Ft-ra keľekítsék fel. Teľnrészetesen az
előteľj esztést támo gatj ák.

Dr. Kocsis Máté
A fedezeti összeg ennek fiiggvényében 5.600.000.- Ft legyen.
További kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napiĺend vitájátlezátja és szavazásra bocsátja a

következő hatt:ĺ o zatí javas latot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. 5.600.000.-, Ft összegri támogatást ajáĺlJ' fęll az áĺvizkárosultak javára' melynek
fedezetéül a múködési cél és általános tartalékon belül a polgáľvédelmi és katasńrőfa
fel adatok e l látása c éltaľtal ék e|őir źny zatát j el ö l i me g.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.junius 1 9.

2. az Önkorményzat kiadás 11107-01 címmiĺkĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
polgáľvédelmi és katasńrőfa feladatok ellátása tjnként vállalt fe|adat
előittnyzataÍól 5.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadtts 11105 cím műkĺjdési célú
támogatás á||amháńartáson belülre - ĺjnként vállalt feladat _ e|oirányzatára.
Felelős : polgĺĺrmester
Hatańđő 2013 . június 1 9.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy az 1'. pontbaĺ rogzitett támogatás összeg átuta|ásźrőI
gondoskodjon.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a képviselő-testiilet 2013. szeptembeľi első ülése

4. felkéri a polgfumestert, hogy a köItségvetési rendelet következő módosításanál a

hatáĺozatbarl'foglaltakatvegyeÍigyelembe.
Felelős: polgármester
Hataridő: legkésőbb 2013. december 3 1.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahattrozatot 13 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lr rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
235/2013. (vI.12.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 5.600.000.-, Ft összegű támogatást ajánl fel az árvízktrosultak javtra. melynek
fedezetéül a mfütjdési cél és általános taľtalékon belül a polgarvédelmi és katasńtőfa
feladatokeIlátásacéhartalékelőirányzatát jelölimeg.
Felelős: polgármester
Határiďo: 2013 . június 1 9.

2. az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múk<jdési cél és általanos tartalékonbelül a
potgaľvédelmi és katasńrőfa feladatok ellátása önként váI|a|t feladat
e|őiráĺyzatáľól 5.600,0 e Ft-ot átcsoportosit a klađźls 11105 cím mfüödési célú
támogatás á|Ianhánartáson belülre _ önként vźila\t feladat _ e|őirányzatáta'
Felęlős: polgármester
Határidő: 2013.junius 1 9.

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rogzített támogatás összeg átuta|ásárőI
gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: a képviselő-testület 2013. szeptemberi első iilése

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a

határ o zatb arĺ fo gl altakat ve gye Íi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határiďo: legkésőbb 2013. decembeľ 3 1.

Napiľend 2. pontja
Javaslat a Négy Tigľis piaccal kapcsolatos diintésekre

Előteťesztő: Dr. Kocsis i[/.áté _ polgármesteľ

Dr. Kocsĺs Máté
Íľásbeli előterjesztést, amelyet bizottság nem tźrgyalt meg. Mai napon volt az
Önkormĺínyzatĺá| egy közbińonsági fürum, ahol a budapesti rendőľfokapitány-helyettes
elmondta, hogy a Négy Tigľis Piacon az e\mtilt hét végén is történt ľendőri tazzía. Ennek
soľán szźlmta|an e\ótilítás, elfogás, köľtiztitt személy elfogása történt, és legalább ötféle
bűncselekmény megáI\apításźra került sor. Ezért egy régi nagy kívánalomnak van ta|aja,

hiszen Józsefuaľos közbiĺonsági éľđekeit most mźr egyá|talában nem szolgźt|ja, hogy a
Józsęfuaľosi Piac ebben aformźtjában mfüödjön tovább. Természetesen az oťt elérhető áľukĺa
is szeretne javaslatot tenni, amelyet a második hatátozatí pontban rogzitettek. Az
onkormányzatnak nem az a szźnďéka, hogy eléľhetetlęn legyen a megťĺzethető' olcsó áru,

hanem az,hogy aznei|yenformĺĺn, de adó- és vám elkerülésével, és ne ennyi bűncselekmény
elkĺjvetésével torténjen. A piac megfelelő terep ana is, hogy a kerületbęn vagy máshol
ellopott értékeknek , tárgyak'nak az źlrusítő helye legyen. osszességében nemcsak a kerületben,
hanem a BRFK helyettese szeľint is egész Budapesten is olyan kozbiztonsági deficitet okoz a
piacnak az ebbé|i működése, hogy ezért saját maga szeľetné a Testĺilet fe|hata|mazásával a

nyáľ folyamźn végig vinni, hoei ez a piic beztlrásra keľülj<in. A szerződés a MÁV fltal
kötött, mint iizemeltető által kötÓtt szerződés a KoMoNDoR Kft-vel felmondásra keľĺiljön.
A piac nemcsak az otĺani biĺncselekményeknek a helyszíne, hanem más környékbeli



bűncselekményeknek is a voĺlzáskcjrzetét jelenti. A piac bezátásáva| az ottani tisztességes
adó- és vámfizeto arusok keniletben tartásáva|, egy sokkaljobb közbiztoĺsági helyzetet lehet
teremteni. Nagy lépést tesznek a kozbińonság javíÍäsa irźnyban, ha a piacnak eń. a formájźĺ
igyekszenek megszűntetni. Az is nyilvánvaló minden képviselő-testiileti tag számára,hogy az
onkormrĺnyzatĺak semmilyen tulajdonosi vagy kezelői jogosítváĺya nincs. Erintőleg van
jelen hatósági jogkorök tekintetében, de nem minden teľületen. Eppen ezért csak kérni és

nyomatékosan felszólítani tudnak más szervezeteket ebben a hatźnozatban, eń. |áť1ák.

Szeľetné, ha a konélemény szźtmtľa is elérhetővé tennék eń. a szándékukat, azért is
szfüséges ez a döntés. A2'határozati pont alapjan világosan |źĺtszík, amennyiben ez a döntés
megszületik, abban az esetben a valóban tisztességesen, becsiiletesen dolgoző árusok, azok
egy ktilön eljĺáľásrendben elhelyezésľe keriilnek a kerĹilet ĺires üzlethelyiségeiben.
A napiľend vitáját megnyitja, és megadja a szőt dr. Révész lldárta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Az előterjesztés határozati javaslatávaI egyet értenek, és az egész elképzeléssel is. Sok.sok
éve gond, \ogy ez a piac, ilyen állapotokban itt van. 2-3 évenként kaptak arra igéretet, hogy
talźtn a MAV mégsem köti meg a béľleti szerzőďést, és valahogy mégiscsak meggyóńék a
MAV vezetését, hogy célszerű ennek a szęrzođésnek a megkötése. Most bizzanak benne,
hogy nem így fog t<jrténni. Ez sok-sok éve az Önkormĺĺnyzat źůtal javasolt és támogatott
elképzelés, éppen ezértnem érti, hogy eztmi&t süľgősséggel és rendkívÍili ülésen ttĺgya|ják
meg. Ez így olyan benyomást kelt, mintha éppen most jutott volna eszükbe, holott nem erről
van szó. Külön orĹil annak, ha sikertil azokat eladókat, akik régóta ítt a Józsefuárosban
dolgoznak ťlgy' hogy a szabá|yokatbetĄźtk. és itt is kívánnak é|ni, azok itt maradhatnának a

kerültben, természetesen helyiség bérlésével együtt.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Nem ál1 módjában az ugy minden részLetét elmondani, a nyilvánosstlg számáĺa elérhetővé
tęnni. Ugy fogalmaz, most van az az ídopi|Iarlat, amikor meggyőzoképessége erősebb tud
lenni a Képviselő-testület fe|hata|mazásával, mint a Komondor Kft-é a MAV kźnyában.
A mai napi BRFK-s beszámoló is jelentosenhozzt$źĺult ehhez az előterjesńéshez. AzvoIt az
érzése betelt a pohár a piacca| kapcsolatban. Hatĺíľozott cé|ja volt, hogy június l9-ére
készüljtin el egy olyan előterjesztés, amely elrendezi a becstiletes vállalkozóknak az iz|ęt
helyiségbéľleti rendszeÉt.Ehhez viszont egy testületihatfuozat sztikséges. A stirgősségnekez
a2-3 okavan, amiéľt javasolta, hogy a mai tilésen targyaljtkmegezt a kérdést.
Megállapítja, hogy a napirend tárgyźhan további kérdés, hozzászőIás nem érkezętt. A
napirend vitáját|ezáĺja, és a következőhatźtrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. a36I12012. Cx.18.) szánll'képviselő-testĹileti hatźrozatbarĺ foglaltakat megeľősíti és felkéri
a vĺav Magyaľ Államvasutak Zĺ-t' hogy a Komondor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel kötött _ a 33818135 ltĺsz. alatt nyilvźntartott terület bérbeadásaľa vonatkoző -

teľületbérletí szerzoďés felmondására vonatkozőarltegye meg a sziikséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013.június 1 2.

2. felkéri a po|gármestert, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testtilet tészére a
Józsefuarosi piac megszúnése okán, a kereskedelmi tevékenységüket folytatni nem tudó



gazdasági társaságok, váI|alkozők kedvezményes helyiségbérleti rendszerének
bevezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2013.június 19-ei rendes ülése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja,hogy a Képviselő-testület ahatźrozatot 13 igen, 0 nem szavazatta|, tartózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN l: rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóTo g s s Éc SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
236120Í3.(vI.12.) 13IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

3. a361l2012. (x.18.) sztĺmuképviselő-testtileti határozatbarl foglaltakat megerősíti és felkéri
a vÁv Magyar Áilamvasutak Zrt-t, hogy a Komondor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel ktjtött _ a 33818/35 hrsz. alatt nyilvántartott terĹilet bérbeadásaľa vonatkozó
területbérleti szerződés felmondásaľa vonatkozőantegye meg a szfüséges intézkedéseket.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013.június 12.

4. felkéri a polgármestert, hogy készítsen javaslatot a Képviselő-testület tészére a
Józsefuaĺosi piac megszűnése okán, a kereskedelmi tevékenységiiket folytatni nem tudó
gazđaságí táľsaságok, vá|Ia|kozők kedvezményes helyiségbérleti rendszeľének
bevezetésére.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testtilet 2013.junius 19-ei rendes iilése

Napiľend 3. pontja
Javaslat temetési kiiltségek fedezetének biztosítására
(írásbeli e|oterj esztés, HELYSZŃI zuo szľÁs sa.r;
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ4lźLté _ polgármester

Dr. Kocsis l.Iáté
Az írásbeli előterjesĺést bizottság nem tárgya|ta. A napiľenď vítaját megnyitja. Kérdés,
hozzásző|ás hiányában avitátlezárja, és a következóhatźrozati javaslatot bocsátja szavazźsta.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. az onkoľmányzat Koppany Zo|tźn
költségeire _ utólagos elszámolással -

O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

elhunýat saját halottjának tekinti, a temetés
bruttó 700,0 e Ft keretösszeget biztosít és felkéri



a polgármestert a temetéssel kapcsolatos intézkedések lebonyolítására, megrendelések
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. iúnius 12.

2. ahatározat I. pontjában foglalt költségek fedezete érdekében az Önkormtnyzat kiadás
11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általános lartalék - kötelező
feladat _ előirźnyzatfuőI7OO,O e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11706-02 cím dologi -
önként vá|Ia|t feladat _ előhtnyzattra.

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: 2013.június 12.

3. felkéľi a Polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításánál a

határ ozaúan fo glaltakat ve gye Íi gyelembe

Felelős : polgĺírmester
Határidő: az önkormánvzat költsésvetésénęk kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy ahatźrozatot a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazatra|' tartózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN t: rÉpvIspro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHI Z MIN o S ÍTETT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
237t20|3. (vI.12.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az onkormányzat Koppany ZoItán elhunýat saját halottjĺĺnak tekinti, a temetés
költségeire _ utólagos elszámolással - bruttó 700,0 e Ft keretösszeget biztosít és

felkéri a polgármestert a temetéssel kapcsolatos intézkedések lebonyoIításáĺa,
me grendel é s ek a|áir ásźr a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.junius 1 2.

2. ahatźrozat |. pontjában foglalt költségek feďezete éľđekében az onkormźnyzat kiadás
11107-01 cím mfü<jdési cél és általanos taľtalékon beliI az általános tartalék - kötelező
feladat _ előírźnyzatźltő| 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím dologi _

<jnként vźi|alt feladat _ előfuányzatára'

Felelős: polgármester
Határidő: 2013.június 12.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a koltségvetési rendelet kovetkęző módosításánál a
hatźr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gye lemb e.



Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: az önkorm źnyzat költségvetésének következő módosítása

Dr. Kocsĺs M:áté
Napirendek végéľe érték. Az ülés végén azSZMSZ 31. $-a alapjtlnkérdéseket lehet feltermi.
Kérdés nem érkezett, így a Képviselő-testület ülését 15 &a 21 perckor bezárja.

Budapest, 2013.június

A jegyzőkönry aZ Mĺjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiiletz}I3.
június 12-ei ülésén elhan hitelesen tanúsítja.
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Mel!éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013'június 12' 15.09
Típusa: Nyí|t
Határozat:233; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańozkodik

13 100.00 72.22
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27 '78

Megjegyzés:

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészłÝ|áĺ1a
Sántha Péterné
Soós György
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Pintér Attila
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázS

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

TávoI
TávoI
Távol
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013.június 12. 15 10
Típusa: Nyí|t
Határozat:234; Elfogadva
EgyszertÍ szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 13 100.00 72.22
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í3 í00.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27 '78
osszesen í8 í00.00
Megjegyzés:

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaĺser József
Pintér AttiIa
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs

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

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013.június 12' 15:13
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat: 235; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat önkormányzati hozzĄárulás biztosítására az árvízi védekezési
fe|adatok ellátáshoz

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

100.00

Szavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27.78

Megjegyzés:

13
0 0.00
0 0.00

72.22
0.00
0.00

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013.június 12. 15:20
Típusa: Nyí|t
Határozat:236; E|fogadva
Mĺnősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Négy Tigľis Piaccal kapcsolatos döntésekre

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

100.00 72.22
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 í00.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 27.78
Osszesen 18 100.00
Megjegyzés:

13

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaĺser József
Pintér Attila
Szilágyi Demeter
Szi|ĺ Ba|ázs

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

TávoI
Távol
Távol
TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2013'június 12' 15'20
Típusa: Nyílt
Határozat:37; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat temetési költségek fedezetének biztosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 13 100.00 72.22
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 100.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 27.78
Osszesen ĺ8 100.00
Megjegyzés:

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Pintér AttiIa
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen

Távol
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI




