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Készült Budapest Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testiilet2013. szeptembeľ 18.án
15.00 óľakor aJőzsefvárosi onkormányzatPolgáľmestęri HivatalIII. emelet 300-as

tćtr gy alój őban mc gtaÍtott 1 3. ren d es Ĺiló s óľő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis iľl4źúé, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.
Ferencz orsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Kaiser Jőzsef,
Komássy Akos, Pintér Attila' dr. Révész iľĺ4źLÍ|z", Santha Péterné, Soós
György, Szilágyi Demeter, SzĹ|iBa|ázs, Vöľĺls Tamás, Zentai oszkźr,

valamint a meghívottak:
Dr. Sára Botond - alpolgármesteľ, Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika - a|jegyző,
dľ. Pesti lvett - Polgármesteri Kabinet vezetője, dľ. Sánta Zsőfia _ Jegyzői Kabinet
vezetoje, Dr. Sommer János _ Törvényességi és Perképviseleti Iľoda vezetője, ľIátrahá.zi
Judit - Személyügyi Iroda vezetője, Fábián Márta . Belső Ellátási Iroda vezetője,
Szedliczlĺyné Pekáľi Karolina - Szervezési és Képviselői Iľoda vezetője, Majeľné Bokoľ
Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza Kľisztina _ Humánszo|gá|tattsi
ŰgyosztáIy vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Családtĺámogatási Iľoda vezetője, Kincses
Ibolya - Humánkapcsolati lroda vezetője, dr. Kovács Gabľiella - Hatósági Ügyosĺály
vezetője, Páris Gyuláné Pérzugyi Ügyosztály vezetője, Sziĺcs Tamás
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetoje, dr. IJlencz Adrĺenn
Gazdálkodási lľoda vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA _ Varosfejlesztési és
Fi5építészi Űgyosnály vezetője' Iványi Gyöngyvér _ Főépítészi Iroda vezetője, dr. Szabó
oľsolya - aJárási Hivatal vezetője, Segyevi Zo|tán ľ.őrnagy mb. rendőrkapitźny, Sáfrány
Jĺózsef - JIK igazgatőja, Závodny Lász|ó _ Iőzsefvétosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ képviseletében' Csete Zo|tán _ Rév8 Zrt, mb. cégvezetője, Kovács ottó - Kisfalu
Kft. ügyvezetó igazgatőja, Mach József - Józsefuárosi Kulturális és Sport Kft. ügyvezető
igazgatőja, Ács Péter _ Jőzsefvźrosi Vaľosiizemeltetési Szo|gá|atvezetője, Kovács Barbara
- Jőzsefvárosi Ktjzösségi Hazak Kft. képviseletében, Biál Csaba - Józsefuiírosi Kĺjzterület-
feliigyelet igazgatőja, dľ. Koľoknai András _ JESZ foigazgatőja, Kertészné Bľódy Sarolta
- Jőzsęfvźrosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kht. vezető-helyettese, Rácz József - Kék Pont
A|apítvány képviseletében, Gábosi Csaba - Humiínszolgáltatási Bizottság kiilsős tagsa, Nagy
Gáborné - Humánszolgáltatási Bizottság külsős tagsa, Camara.Bereczki Feľenc Miklós -
Humiĺnszo |gá|tatási Bizottság külsős tags a.

Dľ. Kocsis M:áLté
K<jszönti a Hivatal munkatársait, aziĺtézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testiilet tagjait. A Képviselő-testület 20|3. évi 13. rendes ülését, mely az
sZMsZ 10. és 12-14. $-aiban foglaltak a|apjźn került összehívásra, megnyitja.
Távolmaradását, késését nem jelezte senki. Megkéri a Képviseló-tźltsait, hogy kapcsoljfü be a
szavazőgépeiket. Megá||apítja, hogy jelen van 18 képviselő, így a minősített és az egyszeru
szótöbbséghez is 10 egybehangző szavazat szĺikséges. Tájékoztatja a Képviselő-taľsait, hogy
a következő ręndes ülés váľható időpontja 2013. október 2. szerđa,15,00 óra.



Tájékońatja képviselőtáľsait, hogy a JóHír Józsefuarosi Média és Galéľia Központ Kozhasznil
Nonprofit Kft-ben vezető váltás töľtént. Az iĄ igyvezeto Kovács Barbaĺa, erľől részletes
tájékoztatást sziikség szeľint adni fog.

ł<**

Az SZMSZ 25.$ (1) bekezdés éľtelmében tájékoztatja a Képviselő-testtlletet, hogy 2
stirgősségi indítvány érkezett, amelyet az alábbi számon javasol napiľendre venni:

4l4. JóHír Jĺizsefvárosi Média és Galéria Ktizpont Ktizhasznú Nonpľofit Kft-

(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Kovács Barbara _ ugyvezeto

3/5. Szomszédsági fórumsorozat a Magdolna Negyed Progľam III.

(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIo SZTAS SAL)
Előterj esztő : Egry Attila- alpolgármesteľ

Komássy Akos - képviselo

I)ľ. Kocsis M:áté
S zav azásra bocsátj a a siirgő s sé get.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
22gl2013.(IX.18.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a sürgősség okát a stirgősségi
indítvanyként b eteľj e s ńett a|ábbi előterj e szté sné l :

4l4. JóHír Józsefuárosi Média és Galéľia Kiizpont Kłizhasznú Nonpľofit Kft-

(írásbeli előteľj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterj esztő : Kovács Batbara _ ügyvezető

3/5. Szomszédsági fĺĺľumsoľozat a Magdolna Negyed Pľogľam III.

(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTASSAL)
Előterj esztő : Egĺy AttíIa- alpolgármester

Komássy Akos - képviselő



I

i

. Dľ. Kocsis ľ{áté
l MegáI|apítja,hogy 17 igen, 0 nem, 1 tartózkodássala Testület elfogadta a stirgősséget.
i Szavazástabocsátja az a|ábbí napiľendet:

i 1 . Zárt ülés keretében táľgyalandó előteľjesztések

' 
' i'ätrjľJžľł:#:ľ,nuu,^:" Z^RTÜms

Előterj esztő : S ántha Péterné _ alpolgármesteľ

2 :'11ä11t.ń 
Jĺózsefváľosi Egyesített Błilcsődék vezetői pá|yánatának

(íľásbeli előteľjesĺés) Z^RT ÜI,És
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźlté _ polgármester

2. P énziigyio kö ltségvetéssel ka pcsolatos előterj esztés ek

' 
Dtintés helyi adók műkłidtetéséről
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Egľy Attila - alpolgármester

) Javaslat a 2013. évi költségvetésérőt szĺíló 9/20|3.(II.22.) rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis li4áté - polgĺĺrmester

1 A Józsefváľosi onkormányzat 20t3. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséľől szĺitĺi beszámolĺĺja
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľláté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat fedezet biztosításáľa a Coľvin Sétány Pľogram lebonyolításával
kapcsolatban
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Csete Zo|tán_ Rév8 ZÍt. mb.vezetoje

2. Javaslat az MNPIII Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamokhoz kapcsolódĺó
d ö ntés e k megh ozatalá'ľ a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egľy Attila _ alpolgáľmester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő



. Javaslat a Magdolna Negyed Program III keľetén belül, a BRFK.val
megkiitiitt megbízási szerződés módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Elćĺterjesztő: I)r. Kĺrcsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiser Jőzsef - képviselő

n Gľóf Teleki LászI.ó életét és a Teleki LászI,ő tér történetét bemutatóto 
emlékhely kialakításáľa kiÍrt képzőművészeti páůyázat eľedményének
megállapítása
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN ruoszTAs)
Előterjesĺő: Santha Pétemé - alpolgármester

t Szomszédsági fóľumsorozat a Magdolna Negyed Program III.
megvalósulása kapcsán aMagdolna Negyedľől és annak fejlesztéséľőI

Előterj esĺő : Egľy Attila- alpolgármester
Komássy Akos - képviselő

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

' 
Javaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hez

kapcsolĺídó infľastľuktuľáIis beľuházásokra vonatkozó felhasználás
szabá|yairĺól szóIó 34120|3. (vI.25.) tinkormányzati ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺĺ.áté - polgĺírmesteľ

) Javaslat ^ Jĺózsefuárosi Ktizteľület.felůigyelet és a Józsefuárosi
Váľosüzemeltetési Szolgálat feladatalľak hatékonyabb ellátásáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

. Javaslat a Jĺózsefyáľosi Köziisségi Há.zak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj do n osi dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Kovács Barbaľa _ Jőzsefváĺosi Közösségí }Jazak Nonprofit Kft.

ij;gyvezetoje

^ JőIJír Józsefváľosi Médĺa és Galéľia Kiizpont Közhasznú Nonprofit Kft-velTr 
kapcsolatostulajdonosidiintósekmeghozata|ára

Előterj esztő : Kovács Barbara - JóHír ügyvezetőj e



5. Vagyonkezelésselo váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Diintéshozatal a településrendezési eszktiziik mĺódosítása soľán szükséges
partnerségi egy eztetés szabályairól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztó: Dr. Kocsis lľĺIáté - polgármester

) Javaslat a Jĺózsefvárosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizteľůiletek
hasznźůatárőI- és használatának ľendjérőt szĺilĺí 18l20t3. (Iv.24.)
iinko rm ányzati r endelet mó d os ításár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

n Javaslat további fedezet biztosítására a Márkus EmíIĺa utca kivitelezéseJ. 
űlrgyában valamint l;il Jĺízsefváľos Máľkus Emília utca Rákóczi út
iľányába tłiľténő megnyitásához kapcsolódó útépítési és foľgalomtechnikai
munkák kivitelezése'' táľgytĺ kiizbeszeľzési eljárás eredményének
megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4áté - polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester
Szilágyi Demeter - képviselő

4. Javaslat a Golgota téľ (388t2. hľsz.) megr'ijításához szükséges fedezet
biztosítá s ára és ktizbeszeľzésĺ p á|y ázat kiírás áľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

J. Javaslat a Jőzsefválros Keľületi Epítési Szabá|yzat (JoKÉsZ) módosítására
a volt Jrózsefváľosĺ pályaudvaľ teľĺĺletéľe vonatkozóan
(íľásb el i eloterj eszté s, P }TI<EZB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

6. Humánsz o|gá|tatással kapcsolatos előterj esztések

, Juvaslat óvodai álláshelyek mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : Santha Pétemé _ alpolgĺírmesteľ

Dr. Ferencz orsolya _ képviselő

., Javaslat azalapítvátnyok2013. évipáiyázatitámogatására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ



ą Javaslat a KEK Pont Drogkonzultációs és Dľogambulancia Ktizhasznú
Alapítvánnyat kłitiitt együttműködési megáIlapodás felmondására
(írásbeli e|ótetjesńés, POTK-EZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

^ Javaslat az Alkalmazotti Juttatási Szabályzat mĺídosítására.t. 
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szeľvezeti és Műktidési
SzabáIryzatárćil szőIő 25ĺ2013. g.27.) ľendelet, valamint a Polgármesteľi
Hivatal Szervezeti és Műkiidési Szabźiyzatának és Alapító Okiratának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis l|ĺ4tfté - polgármester

Tájékoztatók

, Táiékoztatő ahatáridőben el nem készĺĺlt előteľjesztések jegyzékérőI
t. ,,:(íľásbeli taj éko ztatő)

Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Testület elfogadta az a|ábbí napirendet.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁRIZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ szóľongsÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
330ĺ2013. (Ix.ls.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

Napiľend:

t. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

, Javaslat fellebbezés elbíľálására
l.

(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgármester



Javaslat a Józsefuáľosi Egyesített Biilcsődék vezetői pá.lryázatinak
elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esztés) zÁnľ Üms
Előterj esztő : Dr. Kocsis MźLté - polgármester

2. P énzligyi' kiiltségvetéssel ka pcsolatos előte rj esztések

' 
Döntés helyi adók műkiidtetéséľől
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

" 
Javaslat a 2013. évi ktiltségvetéséről
mĺídosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mláté - polgáľmester

1 A Józsefuáľosi Onkormányzat 20|3.
teljesítéséľ ől sző|ó beszámolója
(írásbeli előterjesńés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis }l4áté - polgáľmester

szóló 912013.(|I.22.) ľendelet

évi kiiltségvetésének I. féléves

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat fedezet biztosítására a Corvin Sétány Progľam lebonyolításával
kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Csęte Zoltán_ Rév8 Zrt. mb. vezetóje

Javaslat az MNPIII Társadalmi és Gazdaságĺ alpľogľamokhoz kapcsolódĺí
d ii ntés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ/láté _ polgĺírmester

Egry Attila - alpolgármester
Balogh István _ képviselő
Kaiser József - képviselő

Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III keľetén belül, a BRFK.vaI
m egktitiitt m egbÍzás i szerző d és mó d osítás áľa
(íľásbeli előterj eszés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }iláté - polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiseľ József - képviselő



^ Grőf Teleki László életét és a Teleki Lász|ő tér történetét bemutató!r 
emlékhely kialakításáľa kiírt képzőművészeti pźiyázat eredményének
megállapítása
(íľásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOS ZTAS)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

5. Szomszédsági fóľumsorozat a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalĺósulása kapcsán a Magľolna Negyedről és annak fejlesztésérőI

Előterj esztő : Egry Attila- alpolgáľmester
Komássy Akos - képviselő

4. Gazdźl lkodást' Gazdasági Tá ľsasá go kat érintő előterj esztések

, Javaslat az onkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az eze|<hezI. 
kapcsolódĺó infrastrukturális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabáiyairĺil szóló 3412013. (vI.25.) iinkormányzatirendelet módosítására
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesző: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

, Javaslat a Józsefváľosi Ktizterület-feliigyelet és a Jĺizsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak hatékonyabb ellátására
(írásbeli e|óterjesńés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

. Javaslat a Józsefváľosi Kiiztisségi lJá.zak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tulaj donosi diintések reeghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Barbara _ Iőzsefvtnosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.

lj;gyvezetője

Á JőIJíľ Jőzsefvźlľosi Média és Galéľia Kłizpont Ktizhasznú Nonpľofit Kft-velT. 
kapcsolatostulajdonosidtintésekmeghozata|ára

Előterj esztő : Kovács Barbara _ JóHír ügyvezetőj e

5. Va gyo n kezeléss el, vá ľos ii zeme|tetés sel ka p cs olatos elő teľj esztés e k

1. Dtintéshozata| a telepůilésrendezési eszkiiztik módosítása soľán szükséges
partnerségi egy eztetés szabályaiľól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4:áté - polgármesteľ



, Javaslat a Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában lévő kiizterüIetek
haszná|atárő| és használatának ľendjéről szőlról 18/20|3. (IY.24.)
tinkormányzati ľend elet mĺódos ítására
(íľásbeli előterjeszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }i4até - polgármester

. Javaslat további fedezet biztosítására a Márkus Emília utca kivitelezése
tárgyálban valamint ,ln Józsefoáros Máľkus Emília utca Rákóczi út
iľányába töľténő megnyitásához kapcsolĺódó r'itépítési és foľgalomtechnikai
munkák kivitelezése'' tárrgyÍl kiizbeszeľzési eljáľás eľedményének
megállapítására
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis MźLté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

4. Javaslat a Golgota tér (388t2. hrsz.) megújításához sziikséges fedezet
b izto sítás á ra és kłizb eszeľzési pź"try ázat kiírás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Ferencz orsolya - képviselő

Ą Javaslat a Jőzsefválľos Keľületi Epítési Szabá|yzat (JóKESZ) módosítására
a volt Józsefvárosi pályaudvar teľiiletére vonatkozĺĺan
(írásbeli előterjesĺés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

ó. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

r Javaslat óvodai álláshelyek módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpol gármester

Dr. Feręncz orsolya - képviselő

l J^vaslat az alapítválnyok 2013. évĺ pályázatitámogatására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

t Javaslat a xnx Pont Drogkonzultáciĺós és Drogambulancia Kiizhasznrĺ
Alapítvánnyal kiitött egyiittľűktiĺ|ési megállapodás felmondására
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Á J^vaslat az Alkalmazotti Juttatási Szabáůyzat módosítására!r 
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis l|i4tńé - polgármesteľ

7 . Egy éb előteľjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testü|et és Szeľvei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabáiyzatárĺól szóló 25l20t3. N.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának és Alapító okiratának
módosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Koôsis iľl{.áté - polgármesteľ

Tájékoztatők

) Tájékoztatő a határidőben el nem készült előterjesztések iegyzékéről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

Dr. Kocsis M'áté
Zártu|és kcivetkezik, ezért megkéri a jelenlévőket, hogy biztosítsák ennek feltételeit.

,|'. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előterjesztések

ĺ Javaslat fellebbezés elbíľálásáľal. 
(írásbeli előterjesztés) Z^RT tjlrs
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

A napirend zúrt iilés keretében történt az Mön. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyaldsa sorún elhangzottakat és a meghozott 331'I20t3. (Ix.18.)

szúmú hatdrozatot az 1. zdrt iilésľől késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

) Javaslat z Józsefuárosi Egyesített Btilcsődék vezetői pá.Jyá.zatának
elDrľalasaľa
(írásbeli előteľjesztés) Z^RT Ül,És
Előterjesĺő: Dr. Kocsis l!ĺ4áté _ polgáľmesteľ
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A napirend zárt iłlés keretében történt az Mijn. 46. s Q) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napírend túrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott332.335/f013.

(Ix.18.) szdmú hatúrozatokat a 2. zlźrt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

Dľ. Kocsis Máté
Nyílt ülés k<jvetkezik, megkéri a jelenlévőket, hogy foglaljak el helyeiket. Tájékoztatásul
elmondja, hogy a ztrt i|és keretében meg!źngya|t napirendi szavazáson a Képviselő-testtilet
úgy döntött, hogy a Jőzsęfvárosi Egyesített Bĺilcsődék új vezetojének Koscsóné Kolkopf
Juditot vá|asztják.

Grafulál azíj vezetőnek, és jó munkát kívan!

2. Pénziigyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 2lI. pontja
Diintés helyi adĺĎk műkłidtetéséről
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesao: Egry Attila - alpolgáľmesteľ

Dr. Kocsis Máté
Az eIóteqesztést abizottságmeg!árgyalta. Napiľendvit ját megnyitja. Kérdés, hozzźszőIás
hitnyában a napirendi ponttźrgya|ástń|ezźtrja. Szavazásra bocsátja a következőhatttrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) nem jarul hozzá, hogy a 2014. évben a Fővárosi onkormanyzat a helyi adókľól szóló

1990. évi C. törvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszeméIy kommunális
adőjtt, idegenforgalmi adót a Budapest Jőzsefvátosi onkormányzat kozigazgatź.si
terĹiletén bevezesse.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

2.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testtilet döntéséről haladéktalanu|tájékonassa
a Főváro si onkorman y zatot.
Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember l8.

Dľ. Kocsis Máté
Megá|Iapitja,hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással a Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot:

LL



1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATHI Z AT ALHc. Z EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écps
H,ą'ľ,łRoz,ą.ľ:
336l20L3. (Ix.18.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTózrouÁssa.ĺ,

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy

1.)nem jaru|hozzá, hogy a2014. évben a Fővaľosi onkoľmanyzat ahe|yi adókĺól szótó
1990. évi C. torvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemély kommunális
adőját, idegenforgalmi adót a Budapest Jőzsefvttosi Önkoľmźnyzat kozigazgatási
teľületén bevezesse.

Felelős: polgármester
Határídó 2013 . szeptember 1 8.

2.) felkéľi a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésérőlhaladéktalanultájékoztassa
a Fővárosi onkormány zatot.
Felelős: polgáľmester
Hatźtridó : 2013 . szeptember 1 8.

Napirend 212. pontja
Javaslat il 20Í3. évi kiiltségvetésérőI szóló 9l20I3.(|I.22.) rendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

I)ľ. Kocsĺs M:áLté

Az e|őterjesztést abizotÍság megtaľgyalta. NapirendvítźĘát megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Sok olyan d<lntés születik' amit a testiilet és bizottsági ülésen nem megy kereszťiil, és most is
ezek'ro| szeretne kérdezni. A II. 1.9 kapcsolatbankérdezt, hogy kinek volt sziiksége eľre a
tablet gépre, amit vásaľoltak? A II.3-4. alpontjával kapcsolatban kérdezi, hogy minđkettőben
szerepel a Baľoss utcai óvoda vá|aszfa| építése, a kérdése az,hogy ezmiért kenilt be mindkét
pontba és mennyibe került? A II. 9-es pont a pop up display beszeręzésérő| szőI, a 10-es

monilog beszętzéstő|. Az a kérdése, hogy ezek milyen versenyeztetési eljarással Iettek

kiváIasztva' és ki volt a beszállítójuk?
III. 7. e. pontban a JYSZ egy munkaügyi perben peren kívĹil megegyezett. Enől nem fudni
semmit, milyen munkaügyi per, kivel és miért nem keľĺilt az vgy testiileti, vagy bizottsági
tilésľe?
III. 7. h. pontjában aĺ'BrF,ĺ< lakások rezsíjét áBĺźi|a|ja az onkoľmányzat. Ezęk az emberek,
akik a Program által vannak a lakásban, munkát is kaptak a JVSZ-ben hosszútávon, ők mégis

,,csődbe mennek''. A Magdolna-negyed lakóitól viszont ,,eIYáÍás,,, ha nem tudja fizetni a
Iakbérét, akkor dolgozza le közmunkában. Szeľetné, ha ezeket a pontokat bővebben
mesvitatná a Testiilet.
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Dr. Kocsis M:áté
A legutolsó kérdésére Zentai oszkár, a többi kérdésre a Hivatal munkatársai fognak
válaszolni.

Zentai Oszkár
A május 8-ai képviselő-testiileti tilésen hoztźk meg a rÉrpr Progľamhoz szÍikséges
döntéseket, arrń taĺta|mazta azt,hogy a jovőben az elektronikus frĺtéssel ľendelkező szolgá|ati
lakások rezsijének 70%;o-źIt, a gázťutésse| ľenđelkező lakások 50 %-at átvá||aIja az
onkormányzat, az eddigi költségek rendezése is felmerült. Ermek nem az az inđoka, hogy tul
kevés pénń kapnak a megélhetéshez. A LÉLEK Program egy 3 lépcsős program. Először
felkészítik a volt hajléktalanokat a szakemberek, az önálló életvitelre, második lépcső a
szo|gá|ati lakások. A Program a|apjźn megtakaľításra és a pénziJk beosztására szeretnék
megtanítani arésńvevőket, ezt fontosabbnaktartjzn< annti, minthogy a rezsijüket kifizessék.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadj a a szőt J egyző Asszonynak.

Rimán Edĺna
Az ipad,beszerzés az A|po|gármester Úr részére kerĹilt beszeruéste, meľt nem kapott hivatali
laptopot. Ezuton kozli, hogy egyéb ipadek is beszerzésre kertilnek majd az informatikai
e szközök beszer zése soľán.

Dľ. Kocsis M:áté
To vább i v źiaszadźsr a me gađj a a szőt AIj e gy ző A s szonynak.

Dr. Mészár Erika
A beszerzési szabá|yzat tartalmazza azt, hogy 1 millió Ft alatti összeg esetén hogyan kell
eljĺáľni. Mindkét esetben a 11. oldal 9-10-es pontja alattlźúható, hogy eza|attiazosszegrő|
volt szó. Ezekben az esetekben is 5 aján|at lett bekérve, és ezek k<jzül a legalacsonyabb lett
kivtiasznĺa. A Képviselő Ur az ezzeIkapcsolatos iigyiratokba szabadon betekinthet.
A wSZ munkaügyi perével kapcsolatban elmondja, hogy mint más intézményeknél, itt sem a
Képviselő-testület hatásköre a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos egyéb intézkędések
megtétele. A koltségvetésben szerepel erre elhataĺolt <isszeg, ez most nem volt e|egendő, ezért
kellett átcsopoľtosítani. Nyílt ülés keretében nem lehet erről beszélni, de Intézményvezető Ur
erľől ktilön tájékońatást ad a felmerülő kérdésekĺe Képviselő |Jr Észére.

Dr. Kocsis N.Iáté
Paĺis Gvulan é vá|aszo|.

Páris Gyuláné
A Csobánc utcai bcjlcsőde (Baross u. 103.) felújítását tźttgya|ta a Yátosgazdálkodási
Bizottság, csak előtte kellett polgármesteri hatáskörben a fedezetet biztosítani. A bĺjlcsőde
6.205.000 Ft-ba fog kerülni. Azért kellett két pontban a költségvetésben szeľepeltetni, mert
két kiilönboző címrőI történt az átcsoportosítás.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr' Révész Mźrtaképviselo asszonynak.

1.3



Dľ. Révész M:árta
Szeľetne ktilönszavazást kémi az 5-os,14-es pontokľól. A 20-as ponttal kapcsolatban kéľdezi,
hogy a későbbi napiľendi pontnál az ővodai féľőhelyet 262,5 fogiák felemelni, ezért kérđezi,
hogy nem lehet-e a20-as pontot kihagyni és később tárgya|ni, hiszen már most tudják, hogy
ezt módosítani fogják. A 7. oldalon a I./20. pont.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgármesternek váIaszađásra.

Egry Attila
A rendelettel kapcsolatban szeľetne az 5-ös és 14-es ponttal kapcsolatban külön szavazást
kérni? Pontosítást kéľ.

Dr. Kocsĺs M:álté
Megadj a a szőt A|jegyzo Asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Maga a költségvetési rendeleten źivezetésre került az előterjesztés 20 oldala és külön, amiről
dönteni kell határozatban az akét ügy, ami még nem volt testületi ülésen, vagy pedig még
saját hatásköľben nem hoztĺík meg a döntést. Melyik pontját szeľetné a koltségvetés
rendeletnek módosítani a Képviselő Asszony?

Dr. Kocsis lĺ.áLté
Megadja a szőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Azthitte, hogy nem csak tájékoztatő je||eggel kaptfü meg a határozatok sorát' hanem egýttal
rá is kell bólintaniuk, hogy ezek źĺtvezetésľe keľĹiljenek, ęzért monđta ań", hogy kiilön
szavazást kér. Mivel nem így van, ezért tárgýa|a4 amit mondott' mert nincs mérlegelési
lehetőség ebben.

Dľ. Kocsis lĺIáLté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľendi pont tźrgyaIását |ezárja. Szavaztsra
bocsátja a következo hatfuozati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Teleki téri ideiglenes piacra konténerek bérletére \}I4.januaľ 1-jétől 2014. máľcius
31-ig teľjedő időľe előzetes kĺitelezettségetváI|aI6.477.000,- Ft összegbeĺ, a2014. évi
költségvetés terhére, melynek fedezetéül a helyi adóbevételt jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határiđó: 20|3. szeptembeľ 1 8.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 2014. évi
költségvetés készítésekoľ vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatźrido: a2014. évi kĺjltséevetés készítés



3 . a 243 l20 12. (VII. 1 9. ) szárnű hatátozatát az alábbiak szerint módosítj a:

,'1. Budapest Fővĺĺľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat2 éves idószaka
vagyon-' és felelősségbiztosítási, továbbá gépjáľmú casco biĺosítási
szo|gá|tatásľa kö zbe sz eruési elj áľást indít.

2. a szo|gź.Jtatźs becsült éľtékét évente bruttó 30.000.000 foľintban, 2 évrc
összesen bruttó 60.000.000 forintban á||apítjameg, ezen <isszegre 2014-2015.
évi költségvetések terhére előzetes kötelezettségetvti|a|, melynek fedezetéi|
az ĺjnkoľmźnyzat saját bevételétjelöli meg.

3. felkéľi aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a közbeszeruési eljźlrás
Iefolytatásáľa.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2014-2015. évi
kciltségvetés készítésénél vegye figyelembe.''

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. szeptember 18.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat foglaltak a2014. évi
és 2015. évi koltségvetés készítésénélvegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hatźriđő : 20 I 4. évi. 20 | 5 . évi költsé svetés készítése

Dr. Kocsis M:áté
Megá|Lapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta az a|ábbi
hattrozatot:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKs ÉGES
HATÁRoZAT:
337120'.3. (Ix.18.) 16IGEN 0 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Telęki téľi ideiglenes piacra konténerek bérletére 2014, január l-jétől 2014. miĺľcius
31-ig terjedő időre előzetes kötelezettségetvźi|a| 6.477.000,- Ft <isszegben, a20|4. évi
költségvetés terhére, melynek fedezetéiil a helyi adóbevételt jelöli meg.
Felelős: polgármester
Hataridő: 20|3. szeptember 1 8.

2. felkéri a polgĺíľmestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakat a 2014. éví
költségvetés készítésekor vegye figyelembe.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a2014. évi költségvetés készítés

3. a243/201'2. (V[.19.) számuhatźlrozatéú az a|źtbbiak szerint módosítja:
,,1. Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormźnyzat2 éves ídőszal<ra

vagyon-' és felelősségbiztosítási, toválbbá gépjarÍnul casco biztosítási
szo|gźitatźlsrakozbeszeruésieljáĺástindít.
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2. a szolgáItatás becsĹĺlt értékét évente bruttó 30.000.000 forintban, 2 évre
cĺsszesen bruttó 60.000.000 forintban áIIapítjamęg, ezen <isszegľe 2014-2015.
évi költségvetések terhéľe előzetes kotelezettséget vá||al, melynek fedezetéül
az önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

3. felkéri aYárosgazdálkodási ésPérzljgyi Bizottságot a közbeszerzési eljarás
lefolytatásaľa.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2014-2015. évi
költségvetés készítésénél vegye figyelembe.''
Felelős: polgáľmesteľ
Határiďő 2013. szeptember 1 8.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat foglaltak af0I4. évi
és 2015. évi költségvetés készítésénélvegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. évi,201'5. évi költségvetés készítése

Dľ. Kocsis Máté
Szav azásr a boc sátj a a ľendelet-t erv ęzetet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHOZ HĺnĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rozspľ.v,ą.nos rÉpvlspro-ľBsľÜlpľp 14 IGEN, 0 NEM, 4
TARToZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII.
KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľxonnĺÁľyza.ľ rÉpvrsnLo _ TEsTtjLEľÉľBx
41t20|3.(IX.23.) , sztvĺu pľ5onľĺÁľyz,ł,ľr ..RENDELPTET A 2013. pvr
KOLTSEGVETESROL SZOLO 912013. (tI.22.) ONKORMAI\TYZATI RENDELET
ľĺólosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 4 tartőzkodással a Képviselő-testiilet megalkotta a
4I l 20 13 . (IX. 23 .) számű rendeletet.

Napirend fĺ3.pontja
A Jĺózsefuárosi Onkormányzat 2013. évi ktiltségvetésének I. féléves
teljesítéséľőI szólĺó beszámolója
(írásbeli előterjesztés, pOTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I)ľ. Kocsis lfiIáté
Az e\oteĄesztést az i|Ietékes bizottság meglźrgyalta. Napirend' vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzźsző|ás hiányában a napirendi pont tźtrgya|ását|ezźĄa. Szavazásra bocsátja a kĺjvetkező
határ o zatí javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2013' évi kciltségvetés I. féléves teljesítéséľől szóló
beszámolót elfogadja.

16



Felelős: polgármester
Hatźttidő. 20 13. szeptembeľ 1 8'

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem' 1 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATÁR o Z AT:ľrIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľpTT SZóTo B B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
338t2013. (rX.18.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy a 2013. évi költségvetés I. feléves teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Hataľidő. 2013. szeptember 18.

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat fedezet biztosítására a Cor"vin Sétány Progľam lebonyolításával
kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Csete Zo|tán_ Rév8 Zrt. mb. vezetoje

17IGEN

Dľ. Kocsis N{.áté
Az eIőterjesztést az i||etékes bizottság
hozzászőIás hianyában a napirendi pont
hatźr o zati javasl atot.

megltlrgya|ta. Napirend' vitáját megnyitja. Kérdés,
tár gy a|ását Lezáľj a, S zav azásr a b o c sátj a a kö vętkező

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Coľvin Sétany Progľam lebonyolításźľa 2005. május 10-én a|áirt, RévS Zľt. és a
Józsefuáľosi onkormźnyzat közĺitt létrejött Rehabilitációs VagyonkezęIési Szęrződés
átalanydíjat _ ĺĺnként vá|Ia|t feladatként - 20|3. október I-tó| 2014. junius 30-ig 1

370 000.- Ft + Áfalhó ĺisszegre módosítja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

a) ahatáĺozat I. pontja szerinti szerzőďésmódosítás fedezetéül 2013. évben a 11603
címen tervezeÍt Corvin Sétany Kft kĺjzterület felrijítása eloirtnyzat maradvźnyát jelöli
meg 4.838,7 e Ft összegben, 2014. évre éves szinten a helyi adóbevételek terhére
lI.20I,4 e Ft-ra előzetes ktitelezettségetvźila| önként vźtIIa|t feladatként.

2.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11603 cím - onként vállalt
feladat - Corvin Sétány Kft kĺizterĹilet felújítása felújításoke|őirtnyzatról 4.838,7 eFt-
ot átcsoportosít ugyanezen cim dologi kiadási - önként vállalt feladat _ eIőfuányzatára.

Felelős: polgármester
Határido: 2013. szeptember 18.

3. elfogadja az előterjesztés mellék|etétképező Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerződés
mó do s ítás át, e gyb en f elhata|mazza a p o| gárme steľt a szer ző đé smó do s ítás aIáít ásfu a.

Felelős: P.'év8 Zrt. mb. cégvezető, polgármesteľ
Határiđő: 2013. szeptember 18., a szerzőďés módosításźnak aláírása 2013.

szeptember 30.
4. felkéľi a polgármestert, hogy a hattlrozat 2. pontjában foglaltakat az ĺjnkoľmányzat

költségvetésének következő módosításánál és a 20|4, évi költségvetés tervezéséné|
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: az onkormźnyzat kciltséevetésének következő módosítása és a20|4. évi

költségvetés iervezése 
-

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elťogadta a
határozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT AL]FI)Z MtNo S ÍTETT SZoToBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
Ha.lÁRoza.ľ:
339tf013. (IX.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Coľvin Sétríny Program lebonyolítására 2005. május 10-én a|áírt, Rév8 Zrt. és a
Józsefuárosi Önkoľmányzatkozott létrejött Rehabilitációs Vagyonkezelési Szerzőđés
tta|arlyđíjźt _ önként vá||alt feladatként - 20|3. októbeľ l-tőI 2014. junius 30-ig l
370 000.- Ft + Áfalhó összegľe módosítja.
Felelős: polgármester
Hatźniďő: 2013. szeptember 18.

2. a) ahatáľozat I. pontja szerinti szerződésmódosítás fedezetéül 2013. évben a 11603

címen tervezett Corvin Sétány Kft kĺiaerulet felújításaeIőirtnyzatmaradványát jelcĺli
meg 4.838,7 e Ft összegben, 2014. évre éves szinten a helyi adóbevételek terhére

71.20I,4 e Ft-ra előzetes kötelezettségetváIIaI önként vállalt feladatként.
b) az a) pontban foglaltak miatĺ az onkormĺĺnyzat kiađás 11603 cím _ onként vállalt
feladat - Corvin Sétany Kft közterület felújítása felújítások eIőíráĺyzatról 4.838 ,7 eFt-
ot átcsopoľtosít ugyanezen cím dologi kiadási - önként vállalt feladat _ előirányzatćtra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

3. elfogadja az előteĺjesztés mellékletétképező Rehabilitációs Vagyonkezelési Szeruódés
módosítását, egyben feIhata|mazza apolgtlrmestert a szerzodésmódosítás a|źńrástra.
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Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezető, polgáľmester
Hatźtrido: 2013. szeptembeľ 18., a szerződés módosításának alźftása 2013.

szeptembeľ 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozat 2. poĺtjábarl foglaltakat az ĺjnkormtnyzat
költségvetésének kovetkező módosításáná| és a 2014. évi kĺiltségvetés tervezésénél

vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határĺđő: az önkormányzat k<jltséevetésének kĺjvetkező módosítása és af0l4. évi

koltségvetésíervezése 
-

Napiľend 3|2. pontja
Javaslat az MNPIII Társadalmi és Gazdasági alpľogramokhoz kapcsolódó
dö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ;/láté - polgĺírmester

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh István - képviselő
Kaiser József _ képviselő

Dr. Kocsis NIáté
A képviselok csere előteľjesĺést kaptak helyszíni kiosztással. Az erędeti előterjesztést az
illetékes bizottság meg!árgyalta. Napirenď vitáját megnyitja. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
orömét fejezi ki, hogy műkcidni fog a Helyi Támogatói Csoport. Úgy emlékszik, hogy
Alpolgáľmester Asszoný választották meg elnökévé, eŁlhez képest az előterjesztésben az
szerepel, hogy maga vźiasztja meg a Csoport az e|nokét. Kérdezi, mi aheLyzet ezze|, továbbźt
tájékońatélst kér eddi gi munkáj ukľól.

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áté
Y á|aszađásra megadj a a szőt dr . Mészźlĺ Erikanak.

Dr. Mészár Erika
A Helyi Támogatói Csopoľt működési szabá|yzatakimondja, hogy saját magavźiasń. elnököt,
ezmegis történt.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Y á|aszadásr a me gadj a a szőt Alp o l gáľme ster As szonynak.

Sántha Péteľné
Komássy Ákos képviselő jól emlékezett, máĺ akozigazgatási szünet előtt, és után is, tartott a
Csoport megbeszélést. A tagok nagy számban voltak jelen, már akkor megvá'Iasztották az
eln<jköt, ebben váItozás nem töľtént. A csere előterjesztés aztbrta|mazza,hogy Kaiseľ Jőzsef
képviselő is szeretne csatlakozni, és ő is részt vesz ezentű| az üléseken.
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Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A 4. határozati ponthoz lenĺĺe hozzttfüzĺí va|őja, amely úgy kezdődik, hogy a ,'polgármester
dönt a.....''. szerinte a humánszo|gźůtatási Bizottság képes lenne ezekĺől a családokĺól
dcinteni, ezért ań" szeretné kérni, hogy változtassák ennek ahatátozati pontnak a bekezdését
úgy meg, hogy ,,a Humónszolgáltatási Bizottság dönt azon családolĺról... ,, bekezdésre.

Dr. Kocsis lĺáté
Kéri, hogy a felszólalásábarl tartózkodjon a személyeskedő megsegyzéselĺ:től. Ha tovább
olvasta volna, akkoľ a 4-es pontban ta|źl|kozott volna azzal a mondattal' hogy ,,A családok a
Budapest-Józsefuaros Magdolna-negyed Program III. projekt keretében családfejlesztési
szo|gáItatásban váI|alt feltételeknek megfelelnek és a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyeľmekjóléti Központ vezetője javaslatot tett támogatásukĺa' mely javaslatot előzetesen a
Helyi Támogatói Csoport véleményezetr.,,
Megadj a a szőt S ĺĺntha Péterné alpo l gármester as szonynak.

Sántha Péteľné
Polgáľmesteľ Úr <isszegezte, amit szeretett volna mondani, de azzal kíegészíti, ha a
Humánszo|gźitatási Bizottság elé vinnék, akkor az lassítaná az igyet. Mivel itt mini
progľamokľól van szó és a Családsegítő munkatarsai folyamatosan foglalkoznak ezekkel a
családokkal, ők látják, mennyire vesznek részt benne, és mennyire érdemesek aľra, hogy
megkapjak azt aminimális támogattĺst, így nem szeľetnék még hosszabbra nýjtani az idót és

a Helyi Támogatói Csoport hosszas gondolkodás és beszélgetés utźnhozta ezt a döntést.

Dľ. Kocsis NI.áúé

Formális dcintésekĺől van szó, mert a szakmai javaslattal szemben Sosem hozott. ellentétes
dĺintést. Ha még ez a Bizottság elé menne ez a szakvélemény, és feliil lenne az is birźiva,
akkor az azugy rovására menne. Megadja a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az ak&dése, nyilvános-e a Helyi Támogatői Csoport ülése?

Dľ. Kocsis M:áLté

Igen, nyíItak. Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgĺármester asszonynak.

Sántha Péterné
Nyilvanosak, és várjfü szeretettel a Képviselő Uľat!

Dr. Kocsis Lĺ'áté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľendi pont táĺgyalásétt lezáĺja. Szavazásra
boc sátj a a következ o hatźr ozati j avaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy
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1. a) felkéľi a Rév8 Zrt-t, hogy a Budapest-Józsefváros Magdolna-negyed Progľam III.
pľojekt Progľamalap Műk<'dési Kézikönyvének aktua|izá|ástxa és az egyedi pá|yazati
felhívások előkészítésére.
b) felhatalmazza a Yźtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságot a határozat I. a) pontja
szerinti egyedi páIyźzatok értékelését végzo szewezet tagainak kijelölésére, akik
tiszteletđíjb an/ đijazásban nem részesülnek.
Felelős: a) pont esetén Rév8 Zľt.

b) pont esetén Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Határidő: a) pont esetén 2013. október 15.

b) pont esetén aYáĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013.október havi
harmadik rendes ülése

2. a 329lf012. (X.04.) számu képviselő-testĹileti határozatta| elfogadott, a Magdolna Negyed
Program III tźtmogatására létrejött Helyi Támogatói Csoportba javasolja az a|źhbi
egyĹittmfüĺidő partnenel tĺirténő kiegészítést: 10. választókeriilet önkormányzati képviselő
Kaiseľ JózseĹ és felkéri a polgáľmestert, hogy elfogadás céljából terjessze elő a Helyi
Támogatói Csoport Soron kĺjvetkező ülésére.
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: a Helyi Támogatói Csopoľt soľon következő ülése

3. a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormźnyzat, mint a Budapest-Józsefuaľos
Magdolna-negyed Progĺam III projektgazđa eIfogadja az e|őtefiesztés 1. száĺnu mellékletét
képezó Helyi Támogatói Csoport mfüödési rendjének taľtalmai elemeit és felkéri az
önkoľmányzati képviselőket ennek megfelelő szavazźsra.
Felelős: polgármester
Határidő: a Helyi Támogatói Csopoľt soron következő ülése

4. a Polgármester dcjnt azon csa\ádokĺól, amelyek a Magdolna Negyed Progran' T4l2
családfejlesztési szo|gźitatttshoz kapcsolódó motivációs csomagban részestilhetnek az
alábbi feltételek fennál lása ęsetén :

A családok a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III. projekt keľetében
családfejlesztési szolgźitatásban' vźl|IaLt feltételeknek megfelelnek és a Józsefuarosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont vezetője javaslatot tett támogatásukĺa, mely
javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csoport véleményezett.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember l8. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Pľogľam III. T4l3 Családfejlesztési szolgá|tatás projektbe
való bekerülés feltételeít az előteqesztés 2. szźrrńmellékletében foglaltak szeľint.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő: 20|3. szeptember 18. napjától

6. a határozat 3. pontja szerinti döntés előkészítéséhez sziikséges iigyfél dokumentációt
el fo gadj a az előtetj esztés 3 . sztnrlu mel lékletében fo gl altak szeľint.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.
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7. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabađido, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-pľojekt páIyázati felhívás tárgyában a Magyar Emberi Jogvédő Központ
A|apitváĺy (atovábbiakban: MEJoK) (szélĺ}rely: 1085 Budapest, Baross u.28.fsz.2.)áIta|
b enyúj tott p áIy ázat érvénye s.
Felelős: polgármester
Hatźniđő: 2013. szeptember 18.

8. az MNP-III-PA/03 kódszĺímmal, ,,Sport, szabaďidő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiíľt mini.pľoj ekt páIy źzati elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptembeľ 18.

9. a hatáĺozat 7. pontja a|apján támogatási szerzőďést ktjt a MEJoK-al (székhely: 1085

Budapest, Baross u. 28. fszt. 2., nyilvántartási szám: 4740, aďószźlm: 18062063-I-42),
mely alapján az MEJOK 300 000 Ft vissza nem térítenđő támogatásban részestil.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

10. a hatáľozat 9. pontja alapjáĺ felkéri a polgármestert az előteľjesztés 4. száĺru mellékletét
képező támo gatási szerzo dés a|áír ásáĺ a.

Fele1ős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 20.

II. a hatźrozat 9. pontjában foglaltak míatt az onkormányzat kiadás 11604 cím dologi
e|oirźnyzatátő| 300,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyaÍIezen cím műkodési célú źftadott

pénzeszkoze|óirányzatára.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|3. szeptember 18.

12. felkéri a polgáľmestert, hogy a kÓltségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánál a

hatfu ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.
Felelős: polgáľmester
Hatarídő: az ĺinkormányzatkoltségvetéséről szóló ĺendelet ktjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Nĺáúé
Jakabfy képviselő úr nem vesń' résń' a szavazásban. Megá||apitja, hogy 17 igen, 0 nem, 0

taľtő zko dás s al a Képvi se l ő -te stÍil et el fo gadta a határ o zatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z ľĺnĺo s ÍľpTT S ZóToB B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
(Jakabff Tamás képviselő nem VesZ ńsztaszavazásban)

340t2013. (Ix.ls.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy a Budapest-Józsefuáros Magdolna-negyed Program III.
projekt Progľamalap Miĺködési Kézikönyvének aktua|izáIástra és az egyedi páIyźzati
felhívások előkészítésére.

b) felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a határozat l. a) pontja
szeľinti egyedi páIyazatok értékelését végzo szervezet tagjainak kijelölésére, akik
tiszteletdíjb an/ díjazásban nem részesülnek.
Felelős: a) pont esetén Rév8 Zrt.

b) pont esetén Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság
Határidő: a) pont esetén 2013. október l5.

b) pont esetén aYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013.október havi
harmadik ľendes Ĺilése

2. a 32912012. (X.04.) számí képviselő-testiileti határozatta| elfogadott' a Magdolna Negyed
Pľogľam III támogatásáĺa létrejött Helyi Támogatói Csoportba javasolja az a|ábbi
egyiittműködő partnenel tciľténő kiegészítést: 10. választőkeri|et önkormányzati képviselő
Kaiser Józset és felkéri a polgármestert, hogy elfogadás céljából terjessze elo a Helyi
Támogatói Csopoľt soron kĺlvętkező ülésére.
Felelős: polgármester
Hatándo: a Helyi Támogatói Csopoľt Soron kovetkező ülése

3. a Budapest Fővaľos VIII. keriiletJőzsefvárosi onkoľmányzat,mint a Budapest-Józsefuĺĺros
Magdolna-negyed Progľam III projektgazda elfogađja az előteľjesztés 1. számú melléklętét
képező Helyi Tĺímogatói Csopoľt működési rendjének tarta\mai ęIemeit és fe|kéri az
önkormányzati képviselőket ennek megfelelő szav azásra.
Felelős: polgiĺrmester
Hataridő: a Helyi Támogatói Csoport soron következő ülése

4. a Polgźlrmester dönt azoĺ csa|ádokľól, amelyek a Magdolna Negyed Program T4l2
családfejlesztési szo|gźt|tatáshoz kapcsolódó motivációs csomagban részesülhetnek az
a|ábbi feltételek feĺnállása esetén :
A családok a Budapest-Józsefuaľos Magđolna-negyed Progľam III. pľojekt keretében
családfejlesztési szolgáltatásban vá||aIt feltételeknek megfelelnek és a Józsefuĺírosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője javaslatot tett támogatásukĺa, mely
javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csopoľt véIeményezett.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. szeptembeľ 18. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. T4l3 Családfejlesztési szo|gáItatźls projektbe
való bekerülés feltételeit az e|ote4esztés 2. száműmellékletében foglaltak szeľint.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2013. szeptembeľ 18. napjától

6. a határozat 3. pontja szerinti döntés előkészítéséhez szĹikséges ügyfél dokumentációt
elfogadj a az előterj es ztés 3 . szźmlű mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Hattlriđő: 20|3. szeptembeľ 18.

7. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Sport, szabadidó' egyéb lakossági progľamok'' címmel
kiírt mini-projekt pá|yázati felhívás tźrgyában a Magyar Emberi Jogvédő Központ
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Alapítvány (a továbbiakban: MEJOK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. fsz. f .) á,Ita|

benyúj tott pá,Iy ázat éľvényes.
Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

8. az MNP-I[_PA/O3 kódszámmal, ,,Spoľt, szabađiđo, egyéb lakossági programok'' címmel
kiít mini-projekt páIy azati elj áľást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

9. a határozat 7. pontja alapján támogatási szerzőđést köt a MEJoK-al (székhely: 1085

Budapest, Baross u. 28. fsń.. 2., nyilvántartźsi szźln: 4740, adőszám: 18062063-I-42),
mely alapjan az MEJOK 300 000 Ft vissza nem téľítenđő ttlrĺogatásban részesül.
Felelős: polgármester
Hataľídő: 2013. szeptember 18.

10. a határozat 9. pontja a|apján felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számu mellékletét
képező támogatási szerzőđés altirására.
Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. szeptember 20.

II. a hattrozat 9. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kíadás 11604 cím dologi
előirźnyzatźlrőI 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít Llgyanezen cím miĺködési célú átađott
p énzeszko z e|őir źny zatfu a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

12. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánál a

hatát o zatb aĺ fo glaltakat ve gyę fi gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Hatátido: az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet k<jvetkező módosítása

Ahatározatrő| a szavazást a 343120|3. (Ix.18.) határozati szálm a|att rĺjra megismétlik.

Dľ. Kocsis M:áLté

Ügyrendi javaslatot tesz aľ:a vonatkozóan, hogy a Képviselő-testüIet szavazzon Jakabs
Tamás képviselő módosító indítványáľő|. Szavazásra bocsátja az Ĺigyrendet.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc s zÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
341t20Í3. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, dľ. Kocsis Máté ügyľendi javaslatát elfogaďja, hogy a
Képviselő-testület szavazzonJakabfu Tamás képviselő módosító indíťványáról.
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Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taĺlőzkodással a Képviselő-testtilet elfogađta az
ügyľendet. Szavazásrabocsátja Jakabfu Tamás módosító indítvtnyźt. mely szerint:

,,ä Polgáľmester dĺjnt azon családokĺól...'' bekezdést változtassák aÍta) hogy ,,Z
Humánszol gáltatási B izottság dont azon családokĺól. . .'' bekezdésre.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHc. Z vĺnĺo s ÍľpTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
342t2013. (Ix.18.) 1 IGEN 13 NEM 4 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testüĺet úgy dönt, hogy elutasítja Jalrabfy Tamás képviselő módosító indínányát,
mely szerint a hatóľozat 4. pontjában szereplő ,,a Polgármesteľ dont azon családotíróI...',
bekezdést változtassák arra, hogy ,,a Humánszoĺgdltatósi Bizottsóg dant azon családokról..',,
bekezdésre.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy 1 igen, 13 nem, 4 taĺőzkodással a Képviselő-testület ęlutasította a
hatfuozatí javaslatot. Ismét szavazásrabocsátja azeredetihatfuozatijavaslatot:

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy a Budapest-Józsefuĺíľos Magdolna-negyed Pľogľam III.
projekt Programalap Műkĺjdési Kézikönyvének aktua|izá|ásźtta és az egyedi pá|yázati
felhívások előkészítésére.
b) felhatalmazza a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a hatarozat I. a) pontja
szerinti egyedi pá|yźzatok éľtékelését végző szervezet tagjainak kijelölésére' akik
ti s ztel etdíj b an| đíj azásban nem ré sze sülnek.
Fele1ős: a) pont esetén Rév8 Zrt.

b) pont esetén Yáĺosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
Hataridó: a) pont esetén 2013. október 15.

b) pont esetén aYáĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013.október havi
haľmadik rendes ülése

2. a 32912012. (X.04.) szźlmű képviselő-testületi határozattal elfogadott, a Magdolna Negyed
Progľam III támogatásáĺa létľejött Helyi Támogatói Csoportba javasolja az a|ábbi
egyĹittmiiködő partnenel történő kiegészítést: 10. választókerület ĺinkormányzati képviselő
Kaiser Jőzsef, és felkéri a polgármestert, hogy elfogadás céljából terjessze elő a Helyi
Támogatói Csoport Soron kĺjvetkező üléséľe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: a Helyi Támogatói Csopoľt soron következő ülése

3. a Budapest Fővaľos VIII. kertiletJőzsefvárosi onkoľmányzat,mint a Budapest-Józsefuaľos
Magdolna-negyed Pľogľam III projektgazđae|fogadjaaz előterjesĺés 1. számú mellékletét
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képező Helyi Támogatói Csoport mrĺködési rendjének tartalmai elemeit és felkéĺi az
önkormányzati képviselőket ennek megfelelő szav azásra.
Felelős: polgármester
Határidő: a Helyi Támogatói Csoport Soľon kĺjvetkező ülése

4. a Po|gármester đönt azoĺ családokľól, amelyek a Magdolna Negyed Program T4l2
családfejlesztésí szolgáItatáshoz kapcsolódó motivációs csomagban részesülhetnek az
aláb bi feltetelek fennállása esetén:
A családok a Budapest-Jőzsefváros Magdolna-negyed Program III. projekt keretében
családfejlesztési szolgáltatásban vállalt feltételeknek megfelelnek és a Józsefuaľosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kozpont vezetője javaslatot tett támogatásukľa, mely
javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csopoľt vé|eményezett.
Felelős: polgármester
Hatátidő: 2013. szeptembeľ 18. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Progĺam III, T4l3 Családfejlesztési szolgźitatás pľojektbe
való bekerülés feltételeit az e|óterjesztés 2. számumellékletében foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 18. napjától

6. a határozat 3. pontja szerinti dĺjntés előkészítéséhez sziikséges ügyfél dokumentációt
elfogadj a az előterj es ńés 3 . szźtmtĺ mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: polgáľmester
Határiďo: f0I3. szeptember 18.

7. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt' szabaďidő, egyéb lakossági pľogľamok'' címmel
kiírt mini-projekt palyázatí felhívás tźtgyában a Magyar Emberi Jogvédő Ktĺzpont
Alapítvany (a továbbiakban: MEJOK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u.28. fsz.2.) áItaI

benýj tott pźiy źzat érvényes.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

8. az MNP-III-PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabadido, egyéb lakossági progĺamok'' címmel
kiírt mini-pľoj ekt pa|yazati elj ĺírást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.

9. a határozat 7. pontja a|apjtn támogatási szeruődést köt a MEJoK-al (székhely: 1085

Budapest, Baľoss tt. 28. fszt. 2., nyilvantartási szám: 4740, ađősztln: 18062063-I-42),
mely alapján az MEJOK 300 000 Ft vissza nem térítendo ttmogatásban részesül.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

I0. ahatźtrozat 9' pontja alapjźn felkéri a polgarmestęrt az előterjesĺés 4. szźmí mellékletét
képezó támogatási szerzodés a|áfu ására.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. szeptembeľ 20.
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1I. a határozat 9. pontjában foglaltak miaĹt az onkoľmányzat |<laďás 11604 cím dologi
e|oirányzatáról 300'0 e Ft-ot átcsoportosít ugyanezen cím műkĺjdési cé|í átadott
p énze szkö z eloir ány zatár a.

Felelős: polgáľmester
Hatźridó: 2013. szeptembeľ 18.

12. felkéľi a polgármestert' hogy a koltségvetési ľendelet kĺjvetkező módosításánál a
határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: az önkormánvzat költsésvetéséről szóló rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkoďtlssal a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatttrozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnĺ o s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
343t20Í3. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy a Budapest-Józsefuaros Magdolna-negyed Pľogram III.
projekt Pľogramalap Működési Kézikönyvének aktua|izá|ásźtra és az egyedi pźiyázati
felhívások előkészítésére.

b) felhatalmazza a Yérosgazdálkodási és Pérzügyi Bizottságot a hatátozat I. a) pontja
szerinti egyedi pá|yźzatok éľtékelését végzó szęrvezet tagjainak kijelcllésére, akik
tiszteletdíjb an/ dijazásban nem ľészesülnek.
Felelős: a) pont esetén Rév8 Zrt.

b) pont esetén Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Határidő: a) pont esetén 2013. október 15.

b) pont esetén aYźnosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2013.októbeľ havi
harmadik rendes ülése

2. a32912012. (X.04.) szźtmű képviselő-testiileti hatáĺozattal elfogadott, a Magdolna Negyed
Program III tćtmogatástra létrejött Helyi Támogatói Csoportba javasolja az alźlbbí
együttműködő paľtnerrel tĺirténő kiegészítést: 10. választókeľület önkormányzati képviselő
Kaiser Jőzsef, és felkéri a polgármesteľt, hogy elfogadás céljából terjessze elő a Helyi
Támogatói Csoport soľon k<jvetkező ülésére.
Felelős: polgiíľmester
Hataridő a Helyi Támogatói Csoport soron kĺivetkező ülése

3. a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefrarosi onkormányzat, mint a Budapest-Józsefuaľos
Magdolna-negyed Progľam III projektgazda e|fogađja az e|oterjesztés 1. számú mellékletét
képezo Helyi Támogatói Csoport működési ľendjének tartalmai elemeit és felkéri az
onkormányzati képviselőket ennek megfelelő szavaztsra.
Felelős: polgármester
Hatźlriđł5: a Helyi Támogatói Csopoľt soron következő iilése
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4. a Po|gttrmesteľ dönt azon csa|ádokĺól, amelyek a Magdolna Negyed Program T4l2
családfejlesztési szo|gtitatáshoz kapcsolódó motivációs csomagban részesülhetĺęk az
alábbi feltételek fennállása esetén:
A családok a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-negyed Program III. projekt keretében
családfejlesztési szo|gáItattsbarl vállalt feltételeknek megťelelnek és a Józsefuárosi
Csa1ádsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetóje javaslatot tett támogatásukĺa, mely
javaslatot előzetesen a Helyi Támogatói Csopoľt véleményezett.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201,3. szeptember 18. napjától

5. elfogadja a Magdolna Negyed Progľam III. T4l3 Családfejlesztési szo|gá|tatás projektbe
való bekerülés feltételeít az előterjesztés 2. szám,ű mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. szeptember 18. napjától

6. a határozat 3. pontja szerinti d<jntés előkészítéséhez szĺikséges ügyfél dokumentációt
elfogadja az előterjesńés 3. számű mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20t3. szeptember 18.

7. az MNP-Iil-PA/O3 kódszámmal, ,,Sport, szabaďidő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-projekt páIyázati felhívás tźtrgyában a Magyar Embeľi Jogvédő Kozpont
Alapítvany (a továbbiakban: MEJOK) (székhely: 1085 Budapest, Baross u.28. fsz.2.) áIta|

benffi tott pźiy źnat érvényes.
Felelős: polgármester
Hatźridő: 20|3. szeptembeľ 18.

8. az MNP-Iil-PA/O3 kódszámmal, ,,Sport, szabadiďó, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt minĹprojekt pá|yázati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő 2013. szeptember 18.

9. a hatźtrozat 7. pontja a|apjan támogatási szeruőđést köt a MEJoK-al (székhely: 1085

Budapest, Baľoss u. 28. fszt. 2., nyilvántartási szám: 4740, ađőszám: 18062063-I-42)'
mely alapjĺĺn az MEJOK 300 000 Ft vissza nem téľítendotźtmogatásban részesül.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

I0. a hatźtrozat 9 . pontj a alapjan felkéri a polgárme stert az előterj eszté s 4. számu mellékletét
képező támogatási szerzodés a|áirásáĺa.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő: 2013. szeptembeľ 20.

II. a hatfuozat 9. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat l<lađás 11604 cím dologi
eloirtnyzatáĺőI 300,0 e Ft-ot átcsoportosít LLgyarlezen cím működési célú átadott
p énzeszko z e|ók źny zatár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.
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1,2. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításanál a
hatfu o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: az ĺjnkormtnyzatköltségvetéséről szóIó rendelet következő módosítása

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III keretén belül' a BRFK-val
megktitiitt megbízási szeľződés módosításáľa
(írásbeli előteľjesxés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis iľl4áté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Balogh Istvan _ képviselő
Kaiser József - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság megtiíĺgyalta. Napirend vitájat megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
Iĺźnyában a napirend vitáját|ezźrja. Szavazźsra bocsátja ahatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1. a Magdolna Negyed Progľam III. projekt keretében 2013. április 1 1' napján megkötött
a,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III',. megvalósításához
kapcsolódóan a szabadidős ktizbiztonsági tevékenység finanszírozásóľa kôtôtt, a
BRFK-n 0I000-]29/49/20]3. EMÜ számon iktatott Szerződés IIV8. pontját
visszamenőlegesen - 2013. május 2. napjátőI - bruttó 2.747,- Ftlfőlőra havi źń|ag

óradíjról bruttó 3.400,- Ftlfőlőra havi átlag őradíjra módosítja a Magdolna Negyed
Program III. Tĺĺrsadalmi alprogľamok kĺiltségeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2013. szeptember 18.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeľinti szerzőđésmódosítás a|źirásźlta.

Felelős: polgármester
Határidő: aszetződés módosításának aláírási hataľideje 2013. szeptember 25.

Dľ. Kocsis lNĺálté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatáĺozatot:

ĺZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z unĺo s ÍľpTT SZóTOB B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
344ĺ2013. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy
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1. a Magdolna Negyed Program III. projekt keretében 2013. április 1 1. napján megkötĺitt a

,, Budapest-Józsefváros, Magdoĺna Negled Program III',. megvalósításához

kapcsolódóan a szabadidős kozbiztonsági tevékenység finanszírozásóra kotött, a BRFK-n
0]000-129/49/20]3. EMÜ. számon ihatott Szerződés III/8. pontját visszamenőlegesen -
2013. május 2. napjátőI _ bruttó f.74],- Ftlfől&a havi átlag óradíjľól bruttó 3.400,-

Ftlfőlőra havi át|ag őrađíjra módosítja a Magdolna Negyed Pľogľam III. Táľsadalmi
alprogľamok költségeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szeľződésmódosítás aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: aszerzőďés módosításánakaláirásíhataľideje 201'3. szeptembet25.

Napĺrend 3/4. pontja
Gróf Teleki László életét és a Teleki Lászlĺó tér tiirténetét bemutató
emlékhely kialakításáľa kiírt képzőművészeti páůyźnat eredményének
megállapítása
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

Dr. Kocsis lNIáté
Az e|őterjesztést bizottság nem tárgyalta. Előteľj esńői kiegészítés nincs. Napirend vitźĄtń

megnyitja. Kérdés, hozzászőItrs hianyában a napirend vitáját lezźxja. Szavazásra bocsátja a

hatźr o zati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. a Buđapest-Jőzsefváros Magdolna-negyed Pľogram III. projekt (azonosító szám
KMOP-S.1 .IlB-12-k-2012-000l) keretében, a megújuló Teleki Lász|ő téręn
létesítendő gróf Teleki Lász|ő életét és a tér töľténetét bemutató emlékhely
kialakításaľa kiíľt képzőművészeti pźiyázatra beérkezett pá|yanlűvek köztil a 8.

számut, Mészáros Attila muvész (1027 Budapest, Yitéz u. I4la) alkotását nyilvánítja
nyertesnek.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|3. szeptember 18.

2. a határozat 1. pontja szerinti szoboregyüttest a Mészźros Attila művésszel
megvalósítja és a Teleki Lász|ő téren állítja fel.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

3. felkéľi a polgtrmesteľt Mészaros Attila múvésszel történő szerzódés megkötéséľe,
mely szerint a művész đíjazása bruttó 15.500.000,- Ft, amely tartalmazza a mtĺ
teľvezésének és kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag- és munkadijtxal

2.
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egyĹitt, valamint figyelemmel a Budapest-Józsefuaľos Magdolna-negyed Program III.
proj ekt (azonosító szĺĺm KMOP-5. 1 . 1 /B - 1 2-k-20 1 2-000 1 ) dokumentumaira'
Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: 20L3. szeptember 18.'

szerzőđés a|áírásának határideje a Teleki tér felújítását végzo
kivitelezővel tĺjľténő szerzőcléskötést követően

Dľ. Kocsis ľ{áté
Megállapítja, hogy 18 igen,0 nem,0 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
határozatot:

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR )ZATH)Z AT ALH}Z Hĺnĺo s ÍrpTT SZoToB B s ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
345/20Í3. (Ix.18.) 16IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest-Jőzsęfváros Magdolna-negyed Program III. pľojekt (azonosító szźtm
KMOP-5.1 .I/B-I2-k-2012-0001) keretében, a megújuló Teleki LászIő téľen
létesítendő gróf Teleki Lász|ő életét és a tér tĺjľténetét bemutató emlékhely
kialakításáľa kiirt képzőmuvészeti pá|yźnatra beérkezett páIyaművek kĺiztil a 8.
számiÍ, Mészaros Attila míivész (1027 Budapest' Yítéz u. 14la) alkotását nyilvanítja
nyeľtesnek.
Felelős: polgármester
Határídó: 2013. szeptembeľ 18.

2. a hatźrozat 1. pontja szeľinti szoboľegyüttest a };4lészźtros Attila művésszel
megvalósítj a és a Teleki Lźsz|ő Íér en á||ítj a fe|.
Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 20L3. szeptember 18.

3. felkéri a polgáľmestert Mészaĺos Attila művésszel tcirténő szerzóđés megkötésére,
mely szerint a múvész díjazása bruttó 15.500.000,- Ft, amely tartalmazza a mű
tervezésének és kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés ffiryag- és munkadijáva|
egyĹitt, valamint figyelemmel a Budapest-Józsefuaĺos Magdolna-negyed Program III.
proj ekt (azonosító szám KMOP-5. 1 . 1 iB- 1 2-k-20 12-000 1 ) dokumentumaira.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.,

szerzőđés aláfuásźnak hatáľideje a Teleki tér felújítását végzo
kivitelezővel tĺirténő szerződéskötést kĺjvetően
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Napirend 3/5. pontja

megvalósulása kapcsán a Magdolna Negyedľől és annak fejlesztéséľől
(íľásbeli előterjesáés, HELYSZINI KIOSZTAS SAL)
Előterjesĺő : Egry Attila_ alpolgármester
Komássy Akos - képviselő

Dľ. Kocsis M.áté
Az eLőterjesztést bizottság nem tárgyalta. Előterjesztői kiegészítés nincs. Napirend yitáját
megnyitja. Megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ań. kéri, hogy a határozati javaslatban az |. hatátozati poĺlt egészüljön ki az e|őterjesztés 3.

oldalan szeľeplő a-f. pontig tartő rész|etes felsorolással a programokľól.

Dľ. Kocsis Máté
Egyetért vele, és befogadja a módosító javaslatot. További kéľdés, hozzásző|éts hiányában a
napirend vitĄát|ezárja. Szavazćsrabocsátja azígy módosított hatáĺozatijavaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. Szomszédsági fürumsorozatra
(időpontjaira, helyszínére, tematikájźtra) az előterjesĺésben foglaltak szeľinti
javaslatot:

A. A Magdolna Negyed Program második szakaszźnak értékelése, átnýló programok és

ĺjrĺikĺjlt pľoblémák
o 2013. október 9., szerďa,18:00 _ 20:00

B. A társashźn- ésbérhźzfelújítások az MNP III. keretében
o 2013. november |3., szęrďa' 18:00 _ 20:00

C. A Teleki tér és k<irnyékének rendezése, az új Teleki téri piac és a téľ jövője

o 2013. december 17., szerđa' 18:00 _ 20:00

D. A,,FiDo'' tér és a kiilső Magdolna utca rehabi|itáciőja és a Kálvĺíria tér megújítása
o 2014.januĺíľ 29, szerda. 18:00 _ 20:00

E. Lakosságbevonó programok, bűnmegelőzés és szociális progľamok
o 2jl{.február 72., szęrda' 18:00 _ 20:00

F. Képzési és foglalkoztatásíprogľamok
o 2014. marcius I2.. szerda.18:00 - 20:00

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013 . szeptember 1 8.

2. felkéri a Rév8 Zrt.-t, mint projektmenedzsment szervezetet a hatáĺozat 1. pontjában
fo glaltak lebonyolítására és me gvalósít ását a.



Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő : S zomszédsági fórumok időpontj ai

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 brtőzkođtlssal a Képviselő-testĺ'ilet elfogadta a
hatáĺozatot:

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc szÜrsÉcBs
HATÁRoZAT:
346l20L3. (Ix.ls.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. Szomszédsági fürumsoľozatľa
(időpontjaira, helyszínére, tematikájára) az előteľjesztésben foglaltak szerinti
javaslatot:

G. A Magdolna Negyed Program második szakaszának értékelése, ź./rnýl'ó programok és

örĺjkölt pľoblémák
o 2013. október 9., szetda, l8:00 _ 20:00

H. A társasház- és bérhazfelújítások az MNP III. keretében
o 2013. november I3., szerda,18:00 -20:00

I. A Teleki tér és kĺirnyékének ľendezése2 az új Teleki téri piac és a tér j<lvője

o 2013. decembeľ II., szerda,18:00 _20:00

J. A ,,FiDo'' tér és a ktilső Magdolna utca rehabi|itáciőjaés aKźllvőĺia téľ megújítása
o 2014.januĺáľ 29,, szerda. 18:00 _ 20:00

K. Lakosságbevonó programok, biinmegelózés és szociális programok
o 2jl4.február I2.,szerda, 18:00 _ 20:00

L. Képzési és foglalkońatásipľogľamok
o 2014. mĺírcius I2.. szerda.18:00 _ 20:00

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2013. szeptember l 8.

2. fe|kén a Rév8 Zrt.-t, mint projektmenedzsment szęrvezetet ahatáĺozat 1. pontjában
foglaltak lebonyolításĺĺra és megvalósít ástlra.

Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő : Szomszédsági fórumok időpontj ai
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4. Gazdźtlkodást, Gazd asági Tá ľsasá gokat éľin tő előte ľj esztések

Napiľend 4ĺ|. pontja
Javaslat az onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez

kapcsolĺódĺi infrastľukturálĺs beruházásokra vonatkozĺi felhasználás
szabályaiľĺól szĺólri 34ĺ2013. (vI.25.) tinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I!ĺ4áté - polgáľmesteľ

Dľ. Kocsis M.áté
Az e|őterjesztést az í||etékes bizottság meglárgya|ta. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőIás hiányában a napirend vitájźt\ezátja. Szavazástabocsátja a rendelet-teruezetet.

A SZAVAzÁsNe.r JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁsHoz MrNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvIspro-ľBsrÜrBrp 18 IGEN, 0 NEM' 0

TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos VIII.
KERÜLET JóZSEFVÁnosl oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvrsnL,ő _ TESTÜLETENEK
42/20Í3.(IX.,f3.) szÁivĺÚ oľxomĺÁľyza.ľr RENDELETÉT AZ
oľxonľĺÁľyza.ľ BEVETELEINEK LAKÁSCÉLoKRA Bs AZ F.ZEKHEZ
KÁPCSoLonó INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOKRA voNATKozo
FELHASZNÁI,Ás SZABÁLYAIROL szoĺo 34t2013. (vI. 25.) oľronľrÁľyza'ľr
RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodássala Testület megalkotta a42l20I3, (IX. 23.)
számu rendeletet.

Napiľend 4ĺ2. pontja
Javaslat il Józsefvárosi Kiizterůilet-felügyelet és a Józsefvárosi
Városüzemeltetési Szolgálat feladatalľak hatékonyabb ellátására
(írásbeli előteľj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. Napiľenđ vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfu
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ez egy nagyobb źttszervezés. Milyen jarulékos hasznaí lesznek ennek, miéĺ fog jobban
működni a Kozteľület-feltigyelet, hogy fog működni például atérťĺgye|ő?



Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr' Sára Botond alpolgármestemek.

Dľ. Sáľa Botond
A kĺiltségekben szereplő összegek csak tervek, ebben most nem hoz dĺjntést a Testület. A
tényleges költségvetés visszakeľiil maj đ a Képviselő-testtilet elé.

Dr. Kocsĺs Máté
Az źltszęrvezést szahnai indokok támasztjők a|á, a két érintett vezetővel töľtént konzultáció.
A kerÍilet közľendje, końisńasága sokkal inkább biztosítható, ha annak fenntaľtása és annak
ellenőrzése egy írźtnyitás a|att áll. Hatékonyabb mfüĺjdést váľnak ettől. Megađja a szot
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ez azt jelenti, hogy a paľkolás-felügyeleten kívĹil minden más átmegy a Józsefuarosi
KozterĹilet-feliigyeletből a JVSZ-hez, ami új nevet fog kapni?

Dr. Kocsĺs ľĺáté
Igen, a kibővített paľkoltatás az öĺmagźtban is nagy feladat. Megadja a szőt Pintér Attilának.

Pintér Attila
A kerékbilincselés is átkeľiil aIYSZ-hez. a jövőben ezhogyanfogzajlaru?

Dľ. Kocsis M:áúé
Azért kell, hogy a Közterület-felügyelethez keľüljcĺn a keľékbilincselés, meľt az hatősági
feladat. Egyébként minden ugyanúgy fo g zajlani.
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ezek szeńnt eddig nem volt f|ott az egyĹittmfüĺjdés a IvsZ és a KözterĹilet-felügyeLetközott?
An.látja, hogy telephelyük ugyanazmatad, nem ktjltĺjznek egybe, csak egy főnök fuányít?

Dr. Kocsis lľ.ĺáLté

Ań.monđta, hogy akét szervezet együttműkĺjdésére továbbra is szfüség van' ez eddig is meg
volt. Azért is sztikséges ez, meľt más keľĹiletek szemeteit is idehoľdjĺĺk, ezért egy egységesebb
kźnyítást szęretnének létrehozni. ez nem kritikája az eddigi éveknek, és nem a munka
hiányárőI van sző. Pintér Atti|áé a sző.

Pintéľ Attila
Most nem lesz tĺibb kamera, vagy tĺibb j árőr, eddig miéĺt nem vették észre a szemetelést?

Dr. Kocsis M:áté
A két érintett intézményvezető is egységesen hatékonyabbnak látja az tĄ je|enség elleni
fellépést. Ez a sza|<rnai indok röviden, bővebben az előterjesztésben olvashatják.

További kérdés, hozzászőItls hianyában a napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja a
hatźlr o zati j avas l at soľt.
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A Képviselő-tęsttilet úgy dönt, hogy

1. a) 2013. november 01. napjával a lőzsefuárosi KozterĹilet-felügyelet önállóan
működő és gazdá|kodó koltségvetési szerv tevékenységébőI átadja a közterĹilet-
felügyeleti, a kerékbilincselési, a téľfigyelő kameľaľendszer mfüödtetési feladatokat a
Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési Szo|gá|at tjnállóan mĺĺktjdő és gazđáIkodő
költségvetési szervnek. Az źńszervezett feladatok ellátźsára taľtós mfüödési
ktjtelezeĹtségeĹ vállal a paľkolási bevételek és közteľĹilet felĺigyeleti kozlratalnri
bevétlek teľhéľe, melynek vtlrhatő többletköltsége évente 18-20 millió Ft.
b) 2013. november 01. napjáva| a lózsefvárosi Közteľület-felügyelet kĺiltségvetési
szerv nevét Józsefuarosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat névrę módosítja.
c) 2013. november 01. napjáva| a Jőzsefvźtosi Vaľosüzemeltetési Szolgálat
költségvetési szerv nevét Józsefuaľosi KöztertileĹfelügyelet és Váľostizemeltetési
Szolgá|at névre módo sítj a.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. november 01.

2. a) a lőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 2013.
november 01. napjatő| 50 főben hatźnozza ffieg, a kĺiltségvetési szerv a
koza|kaImazottak jogállásaľól szó|ő 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya aIá
tartozĹk, a foglalkoztatottak a Kjt. hatáIya alátartoznak.
b) ahatározat 2. a) pontja alapján a Jőzsefvárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
vezetoje 20|3. november 01. napjától a Kjt. hatáIya a|átartozőan, 5 év hatźrozott
időtanamú vezetői megbízással Biál Csaba illetményének és egyéb juttatásainak
váItozat|arĺhagyásáva|.
c) a Józsefrĺĺľosi Kĺjzteľület-felügyelet és Várostĺzemeltetési Szolgálat
engedélyezett |étszźmát 2013. november 01. napjátóI 2I3 főbeĺ hatátozza meg _ a
költségvetési szerv a 2011. évi CxCx. töľvény (Kttv.) hattiya a|á tartozLk, a
foglalkoztatottak a Kttv. és azMt,hatźtlya a|átartoznak - az a|ábbiak szeľint:
- Igazgatósźlg, melyhez tartozik az igazgatő, az igazgatő-helyettesek, a
titkarságvezető, a személyügy, a gazdasági szervezet (melyből 19 fo kozszo|gá|ati
tiszfviselő,6 fo Mt. hatá|yaa|átartoző) <isszesen 25 fő,
- telępülésüzemeltetés-szakmai központ feladatai (melyből 6 fó kozszolgálati
tisztviselő,80 fő Mt. hatá|yaa|átartoző) összesen 86 fő,
- Telęki téri piac mrĺködtetése (melyből 2 fó kozszolgáIati tisztviselő, 4 fő Mt.
hatá|yaalátartoző) összesen 6 fü,
- kcjzteľĹilet-felügyeleti feladatok 5 5 fő kozszolgá|ati tisztségviselő,
- kerékbilincselési feladatok (melyből 2 fő kozszolgálati tisztségviselő _ktjzteriileti

felügyelők, 8 fo Mt. hatźiya aIátartoző) ĺisszesen 10 fő,
- kertiletőrségi feladatokZ8 fő Mt. hatá|yaalátartoző,
- téľfigyelő-kamerarendszer működtetése 3 fő kozszolgáIati tiszťviselő.

d) a hatáĺozat 2. c) pontja a|apjarl a Józsefuarosi K<jáerület-feliigyelet és
Váľosüzemeltetési Szolgálat vezetoje 2013. novembeľ 0|. napjátől a Kttv. hatźiya a|á

tartozőarl, hatźrozat|an időtaĺamú vezetői megbízással Acs Péter illetményének és
egyéb j uttatásainak v źitozatlan hagyásával.
e) a határozat 2. b) és 2. d) pontj a a|apjźn felkéri a polgáľmestert a sztikséges
munkaj ogi intézkedések megtételére.
Felelős: po1gáľmester
Hatáľidő: 2013. november 01.
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a
J. a) a Ílatározat szeľinti feladatźńszervezéssel érintett költségvetési szęrvek

a|ka|mazottjainak további fog|alkoztatását biztosítja, oly módon, hogy az
a|ka|mazottakatbérezésbenhátľánynemérheti.
b) felkéľi a Józsefuárosi Kĺjzterület-felügyelet és a Józsefuarosi
Vaľosüzemeltetési Szolgá|at igazgatőját, hogy a fe|ađatátszervezéssel érintett
fog|a|koztatottak Íigyében a Kjt., az Mt. és a Ktrv. szerint szabźůyozott személyiigyi
intézkedések megtételére'
Felelős: a) pont esetén polgármester

b) pont esetén költségvetési szervek vezętői
Határidő: a) pont esetén 20|3. novembęr 01.

b) pont esetén 20|3. szeptember 18.

a) felkéri a Józsefuárosi K<iztertilet-felügyelet igazgatőjźú, hogy készítsen
előterjesaést azoĺ eszktjzökről, ingóságokľól' gépjáľművekről, szoftveľektől, stb.,
amelyek a f eladat átadás źů:ro z s ziik sé ge s ek.
b) a Budapest, VIII. keľtilet Német u. 17.-I9. szám a|atti ügyfélszolgálati irodát és
az oltozőket térítésmentesen a Iőzsefvárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgźiat és a
Jőzsefuárosi Köaerület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat közösen hasznźija,
oly módon, hogy az ingatIanok iizemeltetési koltségeit a lőzsefvćĺrosi Paľkolás-
üzemeltetési Szolsálat tervezi és fizeti.
Felelős a) pont esetén Józsefu áro si Közteľület-feliigyel et igazgatőja

b) pont esetén a költségvetési szervek vezetői
Határidő: a) pont esetén a Képviselő-testĺilet 2013. október havi második ľendes

ülése
b) pont esetén 20|3. november 01-jétől

5. felkéri a polgáľmestert a hatźrozat szerinti költségvetési szeľvek a|apítő okiľatainak,
valamint szervezeti és miĺködési szabá|yzatainak módosítását teľjessze elő a
Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester,költségvetésiszervekvezetőí,
Hataridő: az a|apítő okirat módosítást a Képviselő-testület 2013. október havi első

rendes ülésére,
a szervezeti és műkijdési szabá|yzat mődosítást a Képviselő-tęstület
2013. október havi második rendes ülésére

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat szeľinti feladatätszervezés miatt készítsen
előteľjesztést

4.

a)

b)

c)

d)

a Jőzsefilźrosi Kĺjzteľület-felügyeletről szóló |912011. (IV.8.) cĺnkormányzati
rendelet,
az onkormányzat költségvetési szeľveinek közszolgáIatijogviszonyban állók
díjazásarő| és egyéb juttatásairóI sző|o 7ll20|2. (Xil. 13.) ĺinkormźnyzati
rendelet,

',A Budapest Főváros VIII. keľtilet lőzsefvźľosi onkormányzat á|ta| fenntaľtott
intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók juttatási
szabá|yzata,,,
az onkormányzat és BRFK kozott kötött tu|szolgá|at ťĺnanszítozása táľgytl
Megállapođás
módosítására.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2013. október havi második rendes tilése

7. a) az átszervezés becsült költségének fedezetétil' melynek 2013. évi várható
összege 5-10 millió forint, a működési általános tartalék előirźnyzatot jelöli meg.
b) felkéri a polgármesteľt, hogy a felađatátadással kapcsolatos többletköltségeket
mérje fel és ennek ismeľetében az étirftętt költségvetési szervek és az önkormányzat
ktiltségvetésétrek rrrr5dosítását te{essze a Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetén 2013. szeptember 18.

b) pont esetén a Képviselő-testtilet 2013. október havi második rendes
ülése

8. felkéri az étiĺtelt költségvetési szervek vezetőit, hogy készítsenek beszámolót a
foglalkoztatottak áthelyezéséro| és esetleges jogviszony megszüntetése miatti
tĺjbbletkciltsé gekľől.
Felelős: Költségvetési szervek vezetói
}Jatátiđő: a Képviselő-testület 2013. november havi első rendes ülése

Dľ. Kocsis Máté
17 igen,1 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testtilet elfogadta ahatározatot.

sz1rv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z MtN o S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
347ĺ20Í3. (Ix.18.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a) 2013. november 01. napjával a Jőzsefuĺĺrosi Közterület-felügyelet önállóan
műkĺjdő és gazđáIkodó költségvetési sze.ĺv tevékenységébő| źLtadja a közteľület-
felügyeleti, a kerékbilincselési, a téľfigyelő kameraľendszer mfüĺidtetési feladatokat a

Józsefuaľosi Városiĺzemeltetési Szolgálat ĺinállóan múködő és gazđá|kodő
költségvetési szervnek. Az átszervezett feladatok e||źĺźsára taľtós műkcjdési
ktjtelezettséget vá||al a paľkolási bevételek és közterĹilet felügyeleti kcizhatalmi
bevétlek terhére, melynek vźlthatő többletköltsége évente 18-20 millió Ft.
b) 2013. november 01 . napjával a Jőzsefuźtrosi Kĺizterület-felügyelet költségvetési
szeľv nevét Józsefuárosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat névre módosítj a.

c) 2013. november 01. napjával a Jőzsefvźrosi Városüzemeltetési Szo|gá|at
ktiltségvetési szerv nevét Józsefuarosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési
Szolgálat névre módosítj a.

Felelős: polgármester
Hatźríđo 2013. november 01.

a) a Jőzsefvźtrosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat engedélyezett létsztlmát 2013.
november 01. napjától 50 foben határozza ffieg, a költségvetési szęry a
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a
J.

koza|ka|mazottak jogállásaról szőIő 1992. évi XXXIII. tĺlrvény (Kjt.) hatá|ya aIá
tartozík,af og|a|koztatottakaKjt.hatáIyaalátartozĺak.
b) ahatźlrozat 2. a) pontja a|apján a Jőzsefváĺosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat
vezetője 2013. november 01. napjától a Kjt. hatáIya aIá tartozőan, 5 év hatźrozott
időtartamú vezetői megbízással Biál Csaba illetményének és egyéb juttatásainak
v á|tozatlan hagyás ával.
c) a Józsefuárosi Köĺerĺilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat
engedélyezett létsziĺmát 2013. novembeľ 01. napjától 2l3 főben hatáĺozza meg - a
kĺiltségvetési szerv a 2011. évi CXCX. tcirvény (KtťV.) hatá.Iya aIá tartozik, a
fog|a|koztatottak a Kttv. és az'} .t. hatźiya a|átartoznak - az a|ábbiak szerint:
- Igazgatőság, melyhez tartoz1k az igazgatő, az igazgatő-helyettesek' a

titkárságvezetó, a személyügy, a gazdasélgi szervezet (melyből 19 fo kĺjzszo|gá|ati
tiszfviselő, 6 fő Mt. hatá|ya a|átartoző) összesen 25 fő,

- telepiilésÍizemeltetés-szakmai kĺizpont feladatai (melyből 6 fő kozszolgźiati
ti szfviselő, 80 f(' Mt. hattly a a|á tartoző) összesen 8 6 fő,

- Teleki téri piac mfütjdtetése (melybő| 2 fő kozszo|gá|ati tisĺviselő, 4 fó Mt.
hatá|y a a|á tartoző) ĺisszesen 6 fő,

- közteriilet-felügyeleti feladatok 5 5 fő kozszo|gźiati tisztségviselő,
- kęrékbilincselési feladatok (melyből 2 fi5 kozszolgálati tisztségviselő _k<jzteriilęti

felügyelők,8 fő Mt. hatá|yaa|átartoző) cisszesen 10 fő,
- kerületőrségi feladatok 28 fő Mt. hatá|yaaIátartoző,
- térfi gyelő-kamerarendszeľ működtetése 3 fő kozszo|gźiati tisztviselő.

d) a hatźrozat 2. c) pontja a|apján a Józsefuárosi Közteľiilet-felügyelet és
Városüzemeltetési SzolgáIat vezetője 20|3. novembeľ 0I. .napjátől a Kttv. hatáIya aIá
tartozőan, hatźrozat|an időtaľtamú vezetoi megbízással Acs Péter illetményének és
egyéb juttatásainakvźitozatlarlhagyásávaI.
e) a határozat 2. b) és 2. d) pontj a a|apjźn felkéľi a polgármesteľt a szfüséges
munkaj ogi intézkedések megtételére.
Felelős: po1gármester
Hatlĺridő: 2013. november 01.

a) a hatátozat szeľinti feladatátszervezéssel érintett költségvetési szervek
alka|mazottjainak további fogla|koztatását binosltja, oly módon' hogy az
alkaImazottakatbérezésbenhátránynemérhęti.
b) felkéri a Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és a Józsefuaľosi
VaľosĹizemeltetési Szo|gáIat igazgatőját, hogy a fęIadatéúszervezéssel érintett
foglalkoztatottak iigyében a Kjt., az Mt. és a Ktľv. szerint szabáIyozo|t személyiigyi
intézkedések megtételére.
Felelős: a) pont esetén polgáľmester

b) pont esetén kĺiltségvetési szervek vezetói
Hatĺáridő: a) pont esetén 2013. november 01.

b) pont esetén 2013. szeptember 18.

a) felkéri a Józsefuaľosi Ktiaerulet-felügyelet igazgatőját, hogy készítsen
előteľjesáést azon eszkĺjzökről, ingóságolaól, gépjárművekĺől, szoftverektől, stb.,
amelyek a feladat átadástĺhoz szükségesek.
b) a Budapest, VIII. kenilet Német u. 17.-I9. szźtm a|atti ügyfélszolgálati irodát és
az öItozoket téľítésmentęsen a Jőzsefvttrosi Paĺkolás-tizemeltetési Szolgá|at és a
Józsefuárosi KözterĹilet-felĺigyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at kĺjzösen hasznźija,

4.
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5.

oly módon, hogy az iĺgatlanok üzemeltetési költségeit a Jőzsefvárosi Paľkolás-
izeme|tetési Szolgálat tervęzi és fizeti.
Felelős a) pont esetén Józsefuaľosi K<jzterĹilet-feltigyelet ígazgatőja

b) pont esetén a ktiltségvetési szervek vezetoi
Hattriđo: a) pont esetén a Képviselő-testület 2013. október havi második rendes

ülése
b) pont esetén 2013. novembeľ 01-jétől

felkéri a polgármestert a hattttozat szeľinti költségvetési szervek alapitő okiľatainak,
valamint szervezeti és működési szabáIyzatainak módosítását terjessze elő a
Képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester,költségvetésiszervekvezetői,
Határiđő: az alapitő okirat módosítást a Képviselő-testtilet 2013. október havi első

renđes ülésére,
a szeÍyezeti és műk<jdési szabályzat mődosítást a Képviselő-testiilet
2013. októbeľ havi második rendes ülésére

felkéri a polgtłrmestert, hogy a hatźtrozat szerinti fęIadatátszervezés miatt készítsen
előteľjesztést
a) a Jőzsefvźltosi Közterĺilet-felügyeletről szóló I9l20I1. (IV.8.) cinkormányzati

rendelet,
b) az onkormźnyzat koltségvetési szerveinek közszolgáLatijogviszonyban állók

ďíjazásźlrőI és egyéb juttatásairól szóló 7Il2012. (XIJ.. 13.) ĺinkormtnyzati
rendelet,

c) ,,A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkormtnyzat által fenntartott
intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatot1dolgozók juttatási

szabáIyzatď,,
d) az onkormtnyzat és BRFK között kötött ttúszolgáIat ťtĺanszirozása tfugyő

Megállapodás
módosításara.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2013. október havi második rendes ülése

a) az átszervezés becstilt költségének fedezetéül, melynek 2013. éví várhatő
összege 5-10 millió forint, amfüĺjdési általanos tartalékelőírányzatot jelöli meg.
b) felkéri a polgármesteľt, hogy a feladatźúadással kapcsolatos tĺlbbletkĺjltségeket
mérje fel és ennek ismeretében az étintett költségvetési szervek és az tĺnkotmźnyzat
kĺiltségvetésének módosítását terjessze a Képviselő-testiilet elé.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a) pont esetén 2013. szeptember 18.

b) pont esetén a Képviselő-testiilet 2013. október havi második rendes
ülése

felkéri az érinteĹĺ ktiltségvetési szervek vezetóit, hogy készítsenek bęszámolót a
foglalkoztatottak áthe|yezéséró| és esetleges jogviszony megsziintetése miatti
tĺjbbletkĺjltsé sekÍől.
Felelős: Ktjltsésvetési szervek v ezetói

6.

7.

8.

Hataľidő: a Képviselő-testület 2013. november havi első rendes ülése
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Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Józsefvárosĺ Ktizösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
tulaj dono s i diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács Batbaru - Jőzsefvátosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft.
ügyvezetője

Dr. Kocsis Nĺálté
Az előterjesztést az ĹIletékes bizottság meglárgyalta. Napiľend vitáját megnyitja. Kéľdés,
hozzźszőIźts hiányában a napiľend vitájźt |ezźĄa. Szavazásra bocsátja az a|ábbí hatźtrozati
javaslatot:

A Képviselő Testület úgy dönt, hogy

1. ttmogatja a Iőzsefvźlrosi Kĺĺzösségí Hźnak Nonprofit Kft. azon szźndékát, amely
szerint a Társaság |étszánát 1 fő menedzseri álláshellyel bővíti határozatlan idore

ft ł:iáľ**,lä*:.,ĺ*x1?,łi*sségiHázakNo,.,p.oĺtrt.
Határidő: 20|3. október 1.

2. a) ahatározat I. pontjában foglaltak miatt a Józsefuárosi KözösségiHázak Nonproťrt
Kft. támogatására 2013. évben |.349,3 e Ft-ot biztosít az á|talźnos taľtalék terhéľe,
20|4. évtő]r határozat|an iđfuę elózetes kötelezettséset vállal évente 5.397.0 e Ft
összegben a helyi adóbevételek terhére.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím mfüödési cél
és általanos taľtalékon be|n| az általános tartalék _ kötelező feladat _ eloirényzatrő|
I.349,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím - önként vá||alt feladat - múködési
célú átadott pénzeszkoz előirány zatár a.
Felelős: Józsefuaĺosi KĺizösségiHőzakNonpľofit Kft.
Hatfuiđó: 2013. szeptember 18.

3. felkéľi a polgármesteľt' hogy a hatáĺozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetésről
szóló rendelet következő módosításźnáI valamit 2014. évtő|kezdődően a költsésvetés
készítésekor vegye figyelembe
Felelős: Pénzügyi Ügyosaály
Hataľidő: a2013. évi költségvetésről szóló ľendelet kĺivetkező módosítása valamit

2014. évtől kezdőđően a költségvetés készítése

4. felkéri a polgármestert a Jőzsefvárosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötött
Támogatási szerződés módosításának a|áírásfua a hatźttozati javaslat 1. pontra
tekintettel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. október l.

Dr. Kocsis ľ I.áté
L4 igen,4 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogadta ahatározatot.
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9ZAY AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT AL:H)Z MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
348t2013. (rX.18.)

A Képviselő Testtilet úgy dönt, hogy

1. támogatja a Jőzsefvárosi Kĺjzĺjsségi Házak Nonprofit Kft.. azon szánďékát, amely
szerint a Táľsaság létszámát 1 fo menedzseri álláshellyel bővíti határozat|an időre
tartós, ĺjnként vállalt feladatként.
Felelős: Józsefuárosi KözösségiHázakNonprofit Kft.
Határidő: 2013. október 1.

2. a) ahatározat t. pontjában foglaltak miatt a Józsefuaľosi KözösségiHázak Nonpľofit
Kft. támogatásźra 2013. évben I.349,3 e Ft-ot biĺosít az áItalános tartalék teľhére,
2014. évtó| határozat|an időľe előzetes kötelezęttséget vállal évente 5.397.0 e Ft
ĺisszegben a helyi adóbevételek terhére.

b) az a) pontban foglaltak míaÍt az onkormanyzat kiadás 1 1 1 07-01 cím mfüödési cél
és általános tartalékon be|ul az általános taľtalék - kötelező feladat _ eIoirćnyzatrőI
I.349,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11805 cím _ önként vá|lalt feladat - működési
cé lú átadott p énzeszko z előir źny zatár a.

Felelős: JózsefuarosiKözösségiHázakNonprofitKft.
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a f0I3. évi kĺĺltségvetésről
szóló rendelet kĺjvetkező módosításáná| valamit 2014. évto|kezđődően a költsésvetés
készítésekor vegye fi gyelembe.
Felelős: PénnlgyilJgyosná|y
Hataľidő: a2013. évi költségvetésľől szóló rendelet következő módosítása valamit

f0I4. évtől kezdődően a kĺiltségvetés készítése

4. felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvźttosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft-vel kötött
Támogatásí szęrzőđés módosításának a|áitásfua a határozati javaslat 1. pontra
tekintettel.
Felelős: polgiírmester
Határiďő: 2013. október 1.

14IGEN 4 NEM O TARTOZKODASSAL

414.pontja
JóHír Jĺózsefuárosi Média és Galéľia Kłĺzpont Ktizhasznú Nonpľofit Kft.
vel kap cs olato s tulaj don osi d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács Baľbara _ JóHíľ ügyvezetője

Napiľend

>

Dr. Kocsis lĺ.áté
Az elóterjesztést bizoÍtság nem tátgyalta. Napiľend vitźĄát megnyitja. Kérdés, hozzászőIźs
hiáĺyábarl a napirend vítáját|ezźrja. Szavazásrabocsátja az alábbihatározatijavaslatot:

A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy
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1. a) a Jőzsefvárosi Galéľia és Rendezvény Központ működtetéséhez szifüséges
technikai berendezések beszerzésére 5.000,0 e Ft-ot biztosít a JóHír Józsefuaľosi
Nonprofit Kft. támogatása keretében a 11601 címen tetvezett Józsefuáľosi Galéria
felúj ítási e|őir ány zat maradványáb ó l.

b) ahatttrozat 1. a) pontjában foglaltak miatt az Önkormányzatkiadás 11l06 cím
felújítási - Jőzsefvátosi Galéria _ előirźnyzatźtrőI - kötelezető fe|adat _ 5.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1 1804 cím - kcitęlęző fęladat - működési cél,í átadott
pénzeszkoz e|őirányzatára 2.290,0 e Ft-ot' és a kiadás 1 1804 cím - kĺjtelező feladat _
felha|mo zás i célri źúadoÍt p énzeszko z e|őir ány zatár a 2.7 | 0,0 e Ft- ot.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

2. felkéri a JóHír Jőzsefvárosi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét akijzbeszerzési értékhatttrt e|

nem beszeľzési eljaľás lefolytatásara.

Felelős: JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. tigyvezetője
Határiđő: 2013. szeptember 23.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20|3. évi költségvetésről
szóló rendelet kĺjvetkező módo sít ásáná| ve gye figyelembe,

Felelős: polgármester
HaÍźriďó: a 2013. évi k<jltsésvetésről szóló ĺjnkotmtnyzatí rendelet következő

módosítása

4. felkéri a IőHir Józsefuĺĺľosi Nonprofit Kft. ügyvezetőj ét az onkormanyzat és a
Nonpľofit Kft. között kötött támogatási szerzođés módosításának előkészítésére és a
felkéri a polgármesteľt annak aláírźsára.

Felelős: JóHírJózsefuĺáľosiNonprofitKft.ügyvezetője,polgáľmester
Határídő: 2013. szeptember 30.

Dr. Kocsis lIáúé
14 igen, 0 nem, 4 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta a k<jvetkezőhatźlrozatot.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
rĺ,q'ľÁRozA.ľ:
349t2013. (Ix.18.) 14IGEN 0 NEM 4 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy

1. a) a Jőzsefvárosi Galéria és Rendezvény Központ mfüödtetéséhez szĹikséges
technikai berendezések beszerzésére 5.000,0 e Ft-ot biztosít a JóHír Józsefuarosi
Nonprofit Kft. támogatása keretében a 11601 címen tervezett Józsefuiĺľosi Galéria
felúj ítási elóir źny zat mar ađv źny áb ő|.
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c) ahatátozat 1. a) pontjában foglaltak miatl az onkormányzatkiađás 11106 cím
felújítási _ Jőzsefvźtrosi Galéria _ eloirányzatárőI _ kcjtelezető feladat _ 5.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadtts 11804 cím _ k<jtelező feladat - működési cé|t átadott
pénzeszköz e|őirźnyzatára2.290,0 e Ft-ot, és a kiadás 11804 cím - kötelező feladat -
f elhalmo zźls i cél ú átadott p énzeszko z eIoh ány zatár a f .7 ĺ 0,0 e Ft- ot.

Felelős: polgármester
I-Iataľidő: 2013. szcptcmbcr 18.

f. felkéri a JóHír Józsefuaľosi Nonpľofit Kft. tigyvezetőjét akozbeszeĺzési értékhatźrt eI

nem beszerzési eljfuás lefolytatásaľa.

Felelős: JóHíľ Józsefuárosi Nonpĺofit Kft. ügyvezetője
}{atáĺiđo: 2013. szeptember 23.

3. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetésről
szóló ľendelet következő módosításaná| vegye figyelembe,

Felelős: polgármester
Határidő a 2013. évi költségvetésľől szóló cĺnkormtnyzati ľęndelet kovetkező

móđosítása

4. felkéri a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. igyvezetőjét az onkormányzat és a
Nonpľofit Kft. között kötött támogatási szerződés módosításának előkészítéséľe és a
felkéri a polgáľmesteľt annak a|áítására.

Felelős: JóHírJózsefuarosiNonpľofitKft. tigyvezetóje,polgáľmester
Haüáľidő: 2013. szeptember 30.

5. Vagyon kezeléssel, vá ľosü zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

Napiľend 5/l.. pontja
Dłintéshoz atal a településrendezési eszköziik módosítása során szĺikséges
paľtneľségi egy eztetés szabályairól
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté - polgármester

Dľ. Kocsis lĺáté
Az előtetjesztést bizoÍtság meg!fugya|ta. Napirend vítájźlt, megnyitja. Megadja a szőt SziIí
Balźns képviselőnek.

Szili Balázs
Jelentős előrelépésnek tartja a szabá|yozást. Ennek a kerületin túlmenően is éľdemes bevonni
a keľületi lakosokat ennek a területnek az arcu|atának kialakításába, ezért taľtja hibának, hogy
a Hoľváth Mihály téri renđezésnél nem töľtént męg ez. Visszatérve az előtefiesztésrę
módosító inđítvaný tesz, a szabźiyoztts 2. e.) pontjában, szeľeplő címet egészítsék ki egy
elektľonikus címmel (foepitesz@jozsefuaros.hu), ahova az észrevételeket lehet megküldeni.
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Dľ. Kocsis Nĺ.áté
A módosító javaslatát befogadta. További kéľdés, hozzászőIźls hiányában a napiľend vitáját
Iezár ja.Szavazásrabocsátjaazalábbihatźnozati javaslatot:

A Képviselő-testtilet úgy dcint' hogy elfogađja Budapest Fővaros VIII. Keľtilet Józsefuarosi
onkoľmányzat településfejlesztéssel és települéirendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetés SzabáIyai-t az előteľjesztés 1. mellékletét képezó taľtalommal, 2013. szeptember
I 9 -i hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.

Dr. Kocsis N4.áté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 1'artőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
következő határ o zatot.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺrNo s ÍľpTT SZó ToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
3s0/20r3. (rx.18.) 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja Budapest Fővaĺos VIII. Keľiilet Józsefuarosi
Önkormźnyzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefiiggő Paĺnerségi
Egyeńetés Szabá|yai-t az e|őteqesztés 1. mellékletét képezó tartalommal, 2013. szeptember
1 9 -i hatáIyba lépéssel.

Felelős : polgĺíľmester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

Napirend 512. pontja
Javaslat a Jőzsefváľosi onkormányzat tulajdonában lévő ktizterületek
hasznáIiatárő| és használatának rendjéľőI szóló 1812013. (Iv.24.)
önkormányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ/:áté - polgiíľmester

Dr. Kocsis N{.álté

Módosító indítványt kaptak a képviselők helyszíni kiosztássa|. Az előterjesztést az illetékes
bizottság meglfugyalta. Napirend vítźi1át megnyitja. Megadja a szőt dr. Révész Máĺta
képviselőnek.

18IGEN
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Dr. Révész Máľta
Az előterjesztés 8. pontjában szereplő Heti Piacnál 800 Ftlm.lnapról 600 Ftl m.lĺapra
javasolja az e\óterjesztő módosítani a helyárakat. Kérdezi, hogy ezzel milyen célt akamak
eIérni?

Dr. Kocsis l.Iáté
Y tt|aszadásra m e gadj a a szőt AIj e gy ző As szo nynak.

Dľ. Mészár Erika
A kihasználtság vizsgálatźnáI kideľült, hogy csak 50 %o-a van kihaszná|va a férőhelyeknek,
ennek egyik oka lehet a magas ĺégyzetméterźr, ezért csökkentették.

Dr. Kocsis NJáLIé

Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A bizottsági ülésen kérte a Hivataltól, hogy készítse el 3 pontban a módosító javaslatát. A
csere' amit kaptak ütközik azza|, aĺnit őjavasolt. A 33iA $-ban javasolt változást.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
YźiaszadásramegadjaaszőtAljegyzoAsszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Az észrevételeit megvizsgá|ták és azokat a tészeket, amelyeket Polgĺírmesteľ Úr befogadott a
csere előterjesztésbe beépítették. A Képviselő Uľ módosító indítványa is ki lett osfua
helyszínen. A cseľében szerepel, hogy polgáľmesteľi hatáskörben szęľetnék 

' 
hagyni a

hatáskort, a módosító indítványban abizottsághatáskĺjrében javasolja a Képviselő Ur.

Dr. Kocsis M:áLté

Ha a bizottság dönt róla, nem lesz olyan gyors a dĺlntés, de formális lesz. Megadja a szőt
JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Másik két módosítója is volt. Az egyiknél javasolta pontosítani a kÓzterület hasznáIati
đijtartozásokkal kapcsolatos hozzźĄáru|ásokat, a másikná| a konerúletelľe épített bódék
továbbadásaľól javasolt módosítást.

Dr. Kocsis NIáté
YttLaszadástamegadjaaszőtAljegyzóAsszonynak.

Dľ. Mészár Eľika
Ęépviselő Úr módosító indítványában szerepelnek ezek ajavaslatok, ezt a|áírta a Képviselő
Ur.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Egry Attila alpolgármesternek.
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Egry Attila
Megjegyzi, amennyiben a polgármesteri hatásköľből a VPB hatáskĺjľébe keľĹil a döntés, akkor
aBizottsźlgtagainak tudomásul kell vennie, hogy amikor egy ilyen kérelem beérkezik, akkor
nekik rövid hataľidőn beltil ĺjssze kell tilniĺik és meg kell tráľgyalniuk, különös tekintettel egy
ĺyári iđőszaba. Az eredeti eIőterjesztésben pont ezért szerepelt a polgármester, aki az év
minden napjában elérhető, szabađsága esetén pedig a helyettese.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtVörös Tamás képviselőnek.

Vtiľös Tamás
A hetenként ülésező bizottságra plusz feladatot ró, főleg nyáľi szĹinet alatt, szerinte
polgármesteri hatásköľben kellene hagyni. A módosításokat feleslegesnek tartja, mert úgy
véli,hogytiilszabźiyozottá.teszikarendszeľt.

Dr. Kocsis Máté
Általános ellenzéki tévhitnek tartja, hogy a polgármester hatáskörének csorbításáva| ań.
hiszik, hogy jobban fog műkcldni a Hivatal. Ugyanakkor, orömét fejezi ki, hogy abizottsági
tagok kifejtik véleményfüet a módosító indítvánrrya| kapcsolatban, döntsék el ők, hogy
melyik javaslat jobb nekik.
Nem fogadja be Jakabfy képviselő úr javaslatát, hanem szavazástabocsátja:

,,A rendelet tervezęt 3. $-a helyébe a következő rendelkezést javasolja:

A Rendelet 18. $ (3) bekezdése a kĺjvetkező g) ponttalegészül ki:

,,g) a kérelemben megjel0lt időpontot megelőző ] évben rendelkezett kozterület-használąti
hozzájórulással, és a koztertilet-használati díjat a határozatbanfoglaltak szerint megfizette az
onkormányzat részér e','

A rendelet teÍvezet 7. $ (1)' (2) bekezdések és (4) bekezdés b) pont helyébe a következő
ľ ende|kezés ek et j avaso lj a :

7. $ A Rendelet a következő 33lA. $-al egésztil ki:

,,33/A. $ ,,G) Az a kc)zterület használó, aki (amely) a lcözterület tulajdonosónak
hozzájárulásávąl ą hasznólatba adott köztertileten kereskedelmi, szolgáltató, vagł egléb céIú
tevékenység folytatására felépítményt létesített, tevékenységének felhag,,ósa esetén a
felépítményt bérbe adhatja akkor, ha a bérlő szerződésben vállalja, hogł egłetemlegesenfelel
a kôzterület használóval a kozterület-használati díj megftzet,ćséért és rendelkezik a
t ev é ke ny s é g e fo Iy t at á s áho z s ziilĺs é g e s s z akh at ó s á gi e n ge dé ly e kke l ;

(2) Ha a kozterület-használó nem h)ldi el az onkormányzatnak jóvóhagłásra az (I)
bekezdésben említett megállapodást vagł nem szerepel benne az egletemlegesség, akkor
me gs ziÍnik a lrĺ)zterüI et-has znál at.

(4) A Képviselő-testüĺet döntése alapján a tartós, ]0 évnéI hosszabb időre kiadott közterl,iler
használati hozzájárulás jogosultja, ha a jogosuk nbbségi onkormányzati tulajdonban Iévő
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gazdasdgi társaság, a kĺizterület tényleges használatába harmadik személyeket bevonhat az
alóbbi feltételekkel:

b) a bevonásra kerülő harmadik személy részéľe a hozzájáruĺás megadósáról a Bizottság
dönt.',

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 4 igen, 11 nem, 3 brtőzkođással a Képviselő-testület elutasította a
kĺjvetkező módosító j avaslatot:

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ AT Ho Z AT ALHI Z lrłnĺo s ÍľBTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
351'ĺ20|3.(Ix.18.) 4IGEN 11 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgl dont, hogy nem fogadja be Jakabfy Tamás képviselő által
beterjesztett módosító indínány, meĺy szerint a rendelet szövege a kovetkezőképp váĺtozzon:

',A ľendelettervęzet 3. $-a helyébe a következő rendelkezést javasolja:

A Rendelęt 18. $ (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

,,s) a kérelemben megjelah időpontot megelőző ] évben rendelkezett kozterület-hasznáĺati
hozzójárulással, és a kozteľület-használati díjat a hatarozatbanfoglaĺtak szeľint megfizette az
onkormányzat r é szér e.,'

A rendelet tewezet 7. $ (1), (2) bekezdések és (4) bekezdés b) pont helyébe a következő
rendelkezéseket j avasolj a:

7. $ A Rendelet a következő 33lA. $-al egészül ki:

,,33/A. $ ,,(]) Az a kozteľület használó, aki (amelý a lcÓzterület tulajdonosának
hozzájáruĺásával a használatbą adott kozterületen kereskedelmi, szolgáltató, vagy egyéb célú
tevékenység folytatásóra felépítményt létesített, tevékenységének felhagłása esetén ą
felépítményt bérbe adhatja akkoľ, ha a bérlő szerződésben vállalja, hogł egłetemlegesenfelel
a kizterület használóval a kazterület-használati díj megfizetéséért és ľendelkezik a
t ev é ke ny s é g e fo ly t at á s áho z s züĺrs é g e s s z akh at ó s ági e n ge dé ly e kke l ;

(2) Ha a kozterület-hasznóló nem küldi el az onkormányzatnak jóváhagyásra az (1)

bekezdésben említett megállapodást vag/ nem szerepel benne az egyetemlegesség, akkor
me gs ziÍni k a ko zterüĺ et-has znál at.

(4) A Képviselő-testület dtntése alapján a tartós, ]0 évnél hosszabb időre kiadott kozterület-
hasznáĺati hozzájárulás jogosuĺtja, ha a jogosult t1bbségi onkormányzati tulajdonban lévő
gazdasógi társaság, a kozteľijlet tényleges használatába harmadik személyeket bevonhat az
alábbi feltéteĺekkel:

b) a bevonósra keriilő harmadik személy részére a hozzájórulós megadásáról a Bizottság
dÓnt.',
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Dr. Kocsis ľ.{áté
Szavazástabocsátjaazeređętirendelet-tetvezetet.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.v,q.nos rÉpvlspro-ľBsľÜrBľp 17 IGEN' 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS vIII.
KERÜLET JóZsEFvÁnosĺ oľronľĺÁNYZAT xÉľvrsnL,ő _ TESTÜLETÉNEK
43t2013. (Ix.23.) szÁľĺÚ oNxonmÁNYZATI RENDELETÉT A JoZsEFvÁnosI
oľxonľĺÁľyza,ľ TULAJDOľÁľĺ.ľ ĺýlvő xozľBnÜLETEK
HASZNÁLĺ.ľÁnor, És ľrĺ.szľÁr,ĺľÁľAK RENDľľnŐl szoĺŐ 18 t2013. (Iv .24.)
oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľ vĺólosÍľÁsÁnol

Dľ. Kocsis N'Iáté
Megállapítja, hogy I7 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testĹilet megalkotta a
43 /20 13 . (IX. 23 .) számu rendeletet.

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat további fedezet bĺztosításáľa a Márkus Emília utca kivitelezése
tárgyáů.an valamĺnt ooa Józsefuáros Máľkus Emí|ia utca Rákóczi út
iľányába ffirténő megnyĺtásához kapcsolĺódó útépítési és forgalomtechnikai
munkák kivitelezése'' tárgyrli ktizbeszeľzési eljárás eľedményének
megállapítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis I|i4źńé - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgáľmester
Szilágyi Demeteľ - képviselő

Dľ. Kocsis ľ.IáLté
Az előterjesztést az illetékes bizottságok meg!źĺrgyalták. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzásző|źls hiĺínyában a napirend vítáját Lezéqa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi hatáľozatí
javaslatot:

(|7 őra 16 perckor Soós György képviselő távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testiilet
|étszźlma I7 főre változott.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuĺíľos Maľkus Emília utca Rákóczí tlt irányába történő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkak kivitelezésére a 32.077,7 ę Ft
e|őirányzathoz további l.638,6 e Ft-ot bĺnosít a 11601 cím _ kote|ező feladat _
J őzsefv źr os i Galéri a felúi ítás a előir źtnv zat terhére.



Felelős: polgármester
Határiďő: 2013. szeptember 18.

2. ahatározat 1. pontjában foglaltak miattaz onkormanyzatkiadás 11601 cím felújítások

- kötelező feladat - Iőzsefvćtrosi Galéria feiújítása eIoírányzatról 1.638,6 e Ft-ot
átcsoportosít a 1160l cím - önként vállalt feladat - Markus E. utca felújításĺíľa.
Felelős: polgármesteľ
Hatráridő: 2013. szeptembeľ 18.

3. a ,,Józsefuaľos Maľkus Emília utca Rákóczí ,(lt irányába torténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelęzése,, tźlrgytlközbeszerzési
eljaľásban a STRABAG Altalanos Epítő Kft. - SIEMENS ZÍt.(1117 Budapest, Gábor
Dénes u. 2., Infopark D épület) közös ajźn|attevő ajźnlata érvényes.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.

4. a ,,Jőzsefulaľos Márkus Emília utca Rákóczi tlt irányába tĺjrténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése,, tźtgýközbeszeruésí
eljĺáľást eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hatańdő 2013. szeptember 18.

5. a ,,legalacsonyabb összegtĺ e||enszo|gá|tatás,, bírál'ati szempont alapjźn akozbeszetzésí
eljárás nyeľtese a STRABAG Altalános Epítő Kft. - SIEMENS Zrt.(|117 Budapest,
Gábor Dénęs u. 2., Infopark D épület) közös ajánlattevők.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptembeľ 18.

6. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat I-2. pontjában foglaltakat a költségvetés
ktjvetkező módosításánál vegye ťlgyelembe.
Felelős: polgármester
Határíďő ak<jltsésvetéskĺjvetkezőmódosítása

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Megállapítja, hogy |7 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a

hatátozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ MINo S ĺTETT S ZóToB B S ÉG sZÜKSÉGES
HATAROZAT:
352ĺ20Í3. (Ix.18.) 17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. a lőzsefváros Maľkus Emília utca Rákóczi út irĺínyába torténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkak kivitelezésére a 32.077,7 e Ft
e|őírtnyzathoz tovthbi I.638,6 e Ft-ot biztosít a 11601 cím _ kötelező feladat _
Józsefuaĺosi Galéria felúj ítása e|őirźnyzat terhéľe.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. szeptember 18.

2. ahatźrozat 1. pontjában foglaltak miatÍ.az onkormrĺnyzatkiadás 11601 cím felújítások

- kcitelező feladat - Jőzsefvárosi Galéria felújítása előiľźlnyzatról 1.638,6 e Ft-ot
átcsopoľtosít. a 1160I cím - önként váI|a|tfeladat _ Márkus E. utca feliĄítására.



Felelős: polgármester
Hatźlriđo 2013. szeptembeľ 18'

3. a ,,Jőzsefváros Márkus Emília utca Rĺíkóczi ut iráĺyába töľténő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és foĺgalomtechnikai munkák kivitelezése,, tátgyuközbeszerzési
eljarásban a STRABAG Altalános Epítő Kft. - SIEMENS Zrt.(|l17 Budapest, Gábor
Dénes u. 2., Infopark D épület) közös ajétnlattevő ajánlataérvényes.
Felelŕis: polgáľmester
Határiđő: f013. szeptember 18.

4. a ,,Jőzsefváros Márkus Emília utca Rákóczi ilt futnyttba történő megnyitásához
kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése,, térgý közbeszeľzési
elj aľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20t3. szeptember l8.

a 
',legalacsonyabb 

összegű ellenszolgá|tatás,, birá|ati szempont alapján akozbęszerzési
eljarás nyertese a STRABAG Általános Építő Kft. - SIEMENS Zrt.Gl17 Budapest,
Gábor Dénes u. 2., Infopark D épiilet) közös ajanlattevők.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.

felkéľi a polgármestert, hogy a határozat I-2' pontjában foglaltakat a költségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: aköltsésvetéskövetkezőmódosítása

Napiľend 5/4. pontja

Javaslat a Golgota tér (38812. hrsz.) megújításához szükséges fedezet
bizto sításá ra és ktizbeszeľzés ĺ p á|y ázat kiírás áľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4;áté _ polgáľmester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis lN.ĺáłté

Az előtefiesztést az illetékes bizottság megtáľgyalta. Napirend vitaját megnyitja. Megadja a
szót Szili Balazs képviselő részéľe.

(Soós György képviselő 17 &a 19 perckoľ vísszajĺitt a terembe, a Képviselő-testület |étszáłna,
így ismét teljes, 18 fő.)

Szili Balázs
Jó hírnek tarĘa, hogy ezen a területen is megújulás következik, a kutyafuttatő és játszőtér
tekintetében is. A következőket kérdez| az opcionttlis kclltségek fedezetéľől, mikor fognak
d<inteni, a keľékpár tárolók vázrogzítésűek lesznek-e, és végül, hogy fog történni a miserend,

5.

6.
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és mely egyházak :artha:nak ott misét? A kereszhrt megvalósítását adományokból is lehetne
fedezni, mert más vidéki városban is volt maľ erre példa.

Dľ. Kocsis M.áté
A köľzet képviselője következik, dr. Ferencz oľsolya.

Dr. Feľencz Orsolya
A tér felújítása köziil a legfontosabbak a novényzet megújítása, a park bekeľítése, a kapuk
kialakítása és őľiztetése, nyitása-záĺása. Ez komoly előrelépést jelentene. Az eredeti
elképzelés, hogy visszaallítsanak egy kápolna éptiletet, ez több ok miatt nem valósul meg. A
jelenlegi e|őterjesńéS egy imádkoző hely lehetőségét veti fel, de ez még csak egy terv. A
keresztut megvalósítását adományokból építeni, nagyon jó ötletnek taĄa SzLIi képviselőtől,
de sajnos ezmégnem szerepel ajelenlegi teľvben.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt dr. Sára Botond alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond
Alapvetően a koteIezoen végrehajtanđó beruházásoknak köriilbelül 60 millió a költsége.
onmagában ez is sok pénzt' Jó lenne, ha az opcionális tervek is megvalósulhatnának ebből a

keľetből, de elsősoľban a kĺjtelező elemekęt kell megvalósítani.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Golgota téľen nagy fakatjavasol ültetni, nem alacsony növésű körtef,íkat, akkor kevesebb
darab is kell belőle. A kerékpaĺ tárolókkal kapcsolatbarL az a kérése, hogy kizźrő|ag a
vázrogzítésérea|kalmaskeľékpártáľolótrĺigzítsenek.

I)ľ. Kocsĺs M:áté
A fáktal kapcsolatosan Kaiser képviselő úľral kellene konzultálnia, megaď1a a szőt Kaiser
képviselőnek.

Kaiseľ Jĺizsef
A Szili képviselő tett egy javaslatot aľra, hogy kozadakozásból szedjék össze a pénn, a
keresztút épitéséhez. Szeľinte az A|lamnak a kötelessége, hogy az önkoľmányzatok részéte
biztosítson eľre keretet.

Dľ. Kocsis M.áté
Kéri, hogy maradjanak a ,,száÍaz,, napirendnél. Jakabfy Tamás képviselőnek a Főépítész Ur
váIaszo| a kerékpártaľolóval kapcsolatban.

Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA
Yázrogzítésűeket fognak vásaľolni. A fakkal kapcsolatban elmondja, hogy JVSZ
szakértójének a véleményét k&deńék, és ő javasolta, hogy a díszkörtefakat ültessenek a

kozépsőtenge|yhez. Ezek a sétaúthoz lettek tervezve, mert ezek adtak egy olyan tengelý, ami
megfelelő lesz. A megfelelo fáknak a típusa, aszivatfa, eznem egy várostrĺrő faťď1ta, ezért|efi
iavasolva a díszkörtefa'
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(Dr. Kocsis Máté polgarmestet 17 őra 26 perckoľ ttxozlk azulésteremből, és éúadja azĺJ|és
vezetését Egry Attila alpolgármesternek. A Képviselő-testület |étszźlmaI7 fő.)

Egry Attila
Megadja a szőt Jakabfy Tamás részére.

JakabĘ Tamás
En. az e|őterjesztést nem tudták a ,,Fatanács'' elé vinni, mert ęzt nem küldték el résztikľe.
Szeretné kéľni a munkatársakat, ha ilyen jellegű előteľjesztés előkészítése lesz a jĺivőben,
küldj ék meg azt a Komy ezetvédelmi Munkacsop ort tészéte.

Egry Attila
Pontos eljaĺásrendről dr. Mészaľ Eľika a|jegyzo tájékońatja a Képviselő Uľat.

Dr. Mészár Erika
Jelęn előteľjesztés fedezetet biĺosít a Golgota térre, tartalmaz egy tervezetet, hogy hogy
képzeljtik el, és egy költség a|źltámasztást, hogy miért 60 millió. Műszaki tarta|mat majd, a
bizottság fogadja e|, és ez aKomyezeťvédelmi Munkacsoport elé is kerĹil, akiktől az ezekke|
kapcsolatos véleményeket vaľj ĺĺk.

Egry Attila
Kaiser József képviselőé asző.

Kaiseľ József
Mint a Munkacsoport elnöke jelzi, nem az e|ső eset, hogy nem keriilt eléjĺik, hogy
véleményezzék a hasonló előterjesĺéseket. Kéri, hogy a j<lvőben ez ne így legyen.

Egry Attila
A Főépítés z Itođán mindennap lehet táj éko ztatást kéľni ezen ügyekben.

(Dr. Kocsis Máté polgáľmester 17 őra 30 perckor visszatér az ülésterembe, az ülésvezetését
visszaveszi. A Képviselő-testiilet |étszáma ismét 18 ft'.)

Dľ. Kocsis lN'Iálté

Kaiser József képviselőé a sző.

Kaiser József
Úgy gondolja, hogy aFőépitész Iroda fe|ađata, hogy a Munkacsoport elé terjessze a hasonló
e|őterjesztéseket véIeményezés céIjábő|, és nem a IYSZ munkataÍsának véleményét kell
kikérni.

Dľ. Kocsis Máté
További kéľdés, hozzásző|źts hiányában a napirend vitáját |ezźrja. Szavazásra bocsźúja az
alábbi hatfu o zati javasl atot :
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A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Golgota teret (38812 hrsz) az e|őterjesztés 1 . sz. meI\éklete szerinti koncepcióterv
a|apján felújítja.
Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: ?0I3. szeptembeľ 18.

2, felkéri aYźltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Golgota tér (38812.hrsz.) 1. pont
s zeľinti me gúj ítás ára vonatko z ő ko zb eszer zési elj ańs lefo lyatás áľa.

Felelős: Vaľosgazdálkodási ésPénztigyi Bizottság
Határidő: akozbeszeruési eljárás megindítása a Váľosgazđźikođási és Pénzügyi Bizottság

20|3. novęmbeľ havi ülése

3. a határozat 1. pontja szerinti tér fe|iýitástůloz bruttó 60.000,0 e Ft fedezetet biztosít,
továbbá biaosítja a múködési tĺjbbletkĺiltségeket a20|4. évi költségvetés terhére, amelyľe
előzetes kcjtelezettséget vállal az e|iďegenítési bevételei és a helyi adóbevételeinek terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatátozat 3. pont szerinti előzetes kĺjtelezettségvállalást a
f0 I 4. évi terv ezésében vegye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Hataľiđő: 20|4. évi költségvetés készítése

5. a Golgota téren felállítandó őrbódéban a|Ia,nđő orszolgźia'ľól a működési költséginek
ismeretében később dönt.
Felelős: polgármesteľ
Hatźndő: 2014. évi kĺiltsésvetés készítése

6. a hatźrozat 1. pontja .''.,ĺ,,ti téľfelújításhoz szĹikséges terwajzok és költségvetés
pontosításához geodéziai felmérést készíttet 500 e Ft tisszegben, melynek fedezetét a20I3
évi költségvetés 11703 szźlmtFőépítészi és Vĺáľosfejlesztési Ugyosztá|y Főépítészi Iroda
Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése címén, a JOKESZ és JKSZT teľvek
tĺtdo|gozásakeretének terhére biztosítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 18.

7. felkéri a polgĺĺrmestert a hatźrozat 6. pontja szerinti geoďézíai felmérés e|végeztetéséhez
szifü séges beszęrzésí elj árás lefolyatásara.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő : a beszerzési elj arás eređményének megáll apitása 2013 . október 1 5.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatźrozatot.
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S.ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóTo B B SÉG S ZÜKSÉGE S
ru.lÁRoz,łľ:
353120|3. (Ix.18.) 18IGEN 0 NEM o ľĺnľózrolÁssĺ.ĺ-
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Golgota teľet (38812 hrsz) az e\őterjesztés 1. sz. melléklete szerinti koncepcióteľv
a|apján felújítja.
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

2. felkéľi aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a Golgotatér (38812. hľsz.) 1. pont
szerintimegtĺjitásáravonatkozóközbeszerzésieljtltáslefolyatásaľa.
Felelős: Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
Határidő: aközbeszerzési e|járás megindítása a Viírosgazdźikođási és Pénzügyi Bizottság

20|3. november havi tilésę

3. ahatźlrozat 1. pontja szeľinti tér fe|ujításźlhoz bruttó 60.000,0 e Ft fedezetet biztosít,
továbbá biztosítja a működési tĺibbletk<lltségeket a2014. évi költségvetés terhére, amelyre
előzetes kĺitelezettségetvá||al az elidegenítési bevétęlei és a helyi adóbevételeinek terhére.
Felelos: polgármester
Határiđő: 2014. évi költségvetés készítése

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozat 3. pont szerinti előzetes kötelezettségváIla|ást a
20I 4. évi tervezésében vegye fi gyelembe.
Felelős: polgĺĺrmesteľ
Hatfuidő: 2014. évi költségvetés készítése

5. a Golgota téren felállítandó őľbódéban állandó őrszolgtiatról a műkĺidési költséginek
ismeľetében később đĺint.
Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. évi kĺiltségvetés készítése

6. a hatáĺozat 1. pontja szerinti t&fe|itjĺtáshoz szfüséges terurajzok és költségvetés
pontosításához geodéziai felmérést készíttet 500 e Ft összegben, melynek fedezetét a2013
évi kĺiltségvetés 11703 számú Főépítészi és Vaľosfejlesztési TJgyosná|y Főépítészi Iľoda
Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervęk készítése címén, a rcrÉsz és JKSZT tervek
átdo|gozása keretének terhére bizto sitja.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptembeľ 1 8.

7. felkéri a polgármesteľt a hatfuozat ó. pontja szerinti geodéziai felmérés elvégeńetéséhez
sztikségesbeszerzésieljárás|ef o|yatására.
Felelős: polgármester
Határidő : a beszęrzési e|játás eredményének megáll apitása 2013 . október 1 5 .
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Napirend 5/5. pontja
Javaslat a Józsefuáľos Keľĺileti Epítési Szabá|yzat (JOKESZ)
mĺídosításáľa a volt Józsefu árosi pályaudvaľ teľĺiletére vonatkozőan
(írásbeli előterj esztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Az e|otefiesztést az 1Iletékes bizottság megtárgyalta. Napirenđ vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőIás hianyában a napirend vitájat Lezźqa. Szavazásra bocsátja az a|ábbi hatfuozati
javaslatot:

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. módosítja a Jőzsęfvźĺros Kerületi Építési Szabźiyzatárô! sző|ő 6612007. (XII.12.)
ĺinkormányzati rendeletet (JoKÉSZ) a 38818i30, 38818/43 és a 3459314 hrsz-il
telkeket magábaĺ foglaló Fiumei út - Salgótarjarli út - Ktinyves Kálman körut _
Kőbányai út orczy tér áIta| hataľolt tertiletre vonatkozóan, a Holokauszt
GyermekálđozatainakEmlékhelye - Európai oktatási Kozpont |étrehozása érdekében.
Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2013. szeptember 18.

2. ahatátozat 1. pontjában meghatátozottak érdekében háromoldalú településrendezési
szeruődést köt a Magyar Allamma| és az Allam által javaso|t tervezővel, azzal, hogy
ezen szerzódés ĺjnkormányzati koltségvetési forrást nem igényel.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 1 8.

3. felkéri a polgármestert a határozatZ. pontja szerinti szerzőđés aláírásfua.
Felelős: polgármester
Hatríridő : a szeruődés a|áírásának hataľidej e 20 13 . október 1 .

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, I hrtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
hatźrozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A I{ATÁR o Z AT Ho Z AT ALH) Z MrN o S ÍTETT S Zó To B B S ÉG
HATAROZAT:
354ĺ2013. (Ix.18.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

17IGEN O NEM 1

SZÜKSÉGES

TARToZKoDÁSSAL

1. módosítja a lőzsefvtros Kerületi Építési Szabá|yzatźrőI sző|ő 6612007. (XII.12.)
önkormányzati rendeletet (JOKESZ)
telkeket magában foglaló Fiumei út

a 38818/30, 38818/43 és a
- Salgótarjĺíni út - Könyves

3459314 hĺsz-ú
Kálman körut -



Kőbányai út orczy tér á|ta| hatĺáľolt területre vonatkozóan, a Holokauszt
Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Euľópai oktatási Központ léttehozása érdekében.
Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013. szeptember 1 8.

2. ahatározat 1. pontjában meghatfuozottakéľdekében haromoldalú településrendezési
szerzőđést köt a Magyar Allamma| és az Allam által javasolt tewezőveI, azza|, hogy
ezen szetzódés önkormtnyzati kciltségvetési tbnást nem igényel.
Felelős : polgiírmester
Határiđo 2013 . szeptember 1 8.

3. felkéri a polgármesteľt a hatáĺozat2. pontja szerinti szerzodés a|áírásfua.
Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: a szetződés a|áirásźnak határideje f0I3. októbeľ 1 .

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja

Javaslat óvodai álláshelyek mĺídosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esĺő : Santha Péterné - alpolgĺĺrmesteľ

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis Nĺáté
Az e|oteqesztést bizottságok meglźlĺgyaltfü. Napirend vittlját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hiányában a napirend vitźtjźú|eztnja. Szavazásta bocsátja az alźbbihatározati javaslatot:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) taľtós műkĺjdési cjnként vá|,|a|t feladatként a20I3. október 1. napjától az á|tala fenntaľtott
TA-TI-KA Napközi otthonos ovodában további 0,5 pedagógiai asszisńensi státuszt biztosit,
igy u intézmény en gedé l yezett ál láshe l ye inek száma 20,5 .

b) a k<ivetkezo évek költségvetése terhére megközelítőleg évente 1.043,0 e Ft-ot biztosit az
onkormány zat saját bevételeinek terhére.
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a)2013. szeptember 30., b) 2014. évi k<iltségvetés tervezése, elfogadása

2. a) ahattnozat 1. pontja szerinti álláshely vá|tozásmíatt20|3. évben |66,7 e Ft összeget
biztosít a TA-TI-KA Napközi otthonos ovodanak.
Felelős: polgáľmester
Hatáľ.đő: 2013 . szeptembeľ 3 0.
b) a 2013. szeptember l-i |étszám|eépítéssel érintett dajka felmentésére 434, 3 e Ft
összeget biĺosít a ľÁ-ľl-xa Napközi otthonos óvoda kĺiltségvetésében.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđo : 2013 . szeptembeľ 3 0.
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3. a) ahatfuozatban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-,01 cím működési cél és
általános tartalékon belül a nyugdíjasok, nyugdíjazás miatti foglalkoztatási jogviszony
megsztintetéséből adódó többletköltségek működési céltartalék _ kĺjtelező feladat _
e|oirźnyzatáról 601,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszirozásí kiadáson
belĺil az iráĺyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként vállalt feladat
_ e|óhźnyzatfua 166,7 e Ft-ot, a kiađás 11108-02 cím finanszítozźsi kiadáson be|ul az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező felađat
előirźnĺyzatára 434,3 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. szeptember 30.
b) a ľÁlIra Napközi otthonos óvoda 72t0O-04 cím - cjnként váI|a|t feladat
ťlnanszirozási bevételeken beIi| az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szám|án ttirténő jőváírźsa előirányzatát 166,7 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|okźnyzatan beliil a rendszeres személyi juttatás e|őiráĺyzatát 1 14,0 e Fĺ
ta|, a céljellegű cafeteľia előfuźnyzatát 16,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jarulékok és
szociális hozzźĄfuu|ási adó elóirányzatan beül az egészségtigyi hozzájáru|ás e|őirányzatát
2,7 e Ft-tal, szociális hozzájáĺu|ási adó e|oirtnyzatát 30,9 e Ft-tal, dologi SZJA
előírányzatźń3,0 e Ft-tal megemeli álláshely bővítés címén.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.
c) a lÁľIrca Napközi otthonos óvoda 72I00-O4 cím - kotelező fęladat - ťlĺanszitozási
bevételeken belül az írányítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési szźlmltn
történő jőváírása e|oirtnyzatát 434,3 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|oirányzatát 342,0 e F-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozztýáĺulási adó
előirtnyzatźú92,3 e Ft-tal megemeli felmondás címén.
Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2013. szeptember 30.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy az cinkormźlĺyzat k<iltségvetéséľől szóló rendelet következő
módosításánáI, valarĺint 2014. évtől évente a költségvetés tervezésénéI a hatfuozat I.
pontj ában foglaltakat Vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: költségvetéséről szóló rendelet következő móđosítása, legkésőbb 2013.
december 31., valamiĺt a20I4. évtő| a költségvetés elfogadása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
hatźľozatot.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT AL:glIZ MtN o S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
3sst2013. (rx.18.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
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1. a) tartós műktjdési önként vźila\t feladatként a20I3. október 1. napjától azáItaIafenntartott
TA-TI-KA Napkclzi otthonos ovodában további 0'5 pedagó giai asszisńensi státuszt biztosít,
így az intézmény engeđéIy ezett álláshelyeinek szźtma 20,5 .

b) a következő évęk kĺiltségvetése teľhére megközelítőleg évente I.043,0 e Ft-ot binosít az
onkormán yzat saját bevételeinek terhére.
Felelos : polgĺírmesteľ
Hataľidő: a)2013. szeptember 30., b) 2014. évi kĺiltségvetés teľvezése, elfogađása

2. a) ahatźrozat 1. pontja szerinti álláshely váItozásmiatt2013. évben 166,7 e Ft összeget
biztosít a ľÁ-ľĺ-rĺ. Napkĺizi otthonos ovodának.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđó: 20|3. szeptember 3 0.
b) a 2013. szeptember l-i Létszźmleépítéssel éĺintett dajka felmentésére 434, 3 e Ft
összeget biĺosít a TA-TI-KA Napkozi otthonos ovoda költségvetésében.
Felelős: polgáľmester
Hatfuido: 2013. szeptember 30.

3. a) ahatźlrozatban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 1l107-,01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül a nyugdíjasok, nyugdíj azés miatti foglalkozüatási jogviszony
megszüntetéséből adódó többletkoltségek múködési céItarta|ék _ kĺjtelező feladat -
elokálnyzatáľól 601,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím finanszítozási kiadáson
be|i| azkźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - cjnként vállalt feladat

- előiranyzatára 166,7 e Ft-ot, a kiadás 11108-02 cím finanszítozási kiadáson beliil az
irźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat
eloirányzatźna 434,3 e Ft-ot.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.
b) a ľÁľlra Napközi otthonos óvoda 721OO-04 cím - önként vá||aLt feladat
ťlnanszirozási bevételeken belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított trĺmogatás
fizetési számlán tĺiľténő jőváírása eloirźnyzatát 166,7 e Ft{al és ezzę| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|őkźlrryzatĺán belül a ręndszeres személyi juttatás e|ófuźlnyzatát 1 14,0 e Ft-
ta|, a céljellegtĺ cafeteria e|őirányzatźń 16,1 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jáľulékok és
szociális hozzájtlruIási adó e|oirźnyzatán beiil az egészségĹigyi hozzźljźlru|ás e|őirźnyzatát
2,7 e Ft-tal, szociális hozzájáĺulási adó eloirźnyzatát 30,9 e Ft-tal, dologi 1ZJA
el(3irányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli álláshely bővítés címén.
Felelős : polgiíľmester
Határidő: 20|3. szeptember 3 0.
c) a TÁTIKA Napkcizi otthonos óvoda 72I00-O4 cím - kĺjtelező felađat - ťlnanszitozási
bevételeken belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési száritn
töľténő jőváirása e|őirányzatát 434,3 e Ft-tal és ęzze| egyiđejűleg a kiađás személyi juttatás
előirźnyzatát 342,0 e F-tal, munkáltatót terhelő jĺárulékok és szociális hozzájźralási adó
e|oirányzatát92,3 e Ft-tal megemeli felmondás címén.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. szeptember 30.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy az <jnkormányzat költségvetéséľől szóló rendelet következő
módosításánti, va|amint 2014. évtől évente a költségvetés tervezésénéL a hatátozat I.
pontj ában foglaltakat vegye figyelembe.

59



Felelős: polgármester
Hatáľidő: költségvetéséről szóló rendelet kcjvetkező módosítása, legkésőbb 2013.
december 3 1., valamint a2014. évtől a koltségvetés elfogađása

Napiľend 612. pontja
Jav as l at az a|apítv álny o k 2 0 1 3. évi p á Iyá zati támo gatás ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Nĺ.álté

Az eIőterjesztést bizottságok meg!árgya\tak. Napirendvitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás
hianyában a napirend vitéljátlezárja. Szavazásrabocsatja az alabbihatátozatijavaslatot:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) a 2013. évi egyházi páIyázaton pá|yźĺző Külső-Józsefuiĺľosi Refoľmátus Diakóniai
Alapítvaný (1089 Budapest, Kőľis u. 13.) az Egyhazközség pa,ĺőkiájának és kĺ}rnyékének
geneľális felújítása, éptiletkarbantaľtás, felújítás, bővítés, eszközök beszerzése célok
megvaló sítása érdekében 5 00. 0 0 0 Ft,-tal tźmo gatj a.

Felelős: polgármester
Hatźĺidó: 2013. szeptember 1 8.

b) u onkormanyzatkiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és áIta|tnos taľtalékon belül az
egyhźzak, egyhźni kcizĺisségek támogatása céltartalék önként vállalt feladat
eloirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _

feIha|mozásicélúátadottpénzeszkoze|őíráĺyzatfu a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. szeptember 18.

f. a) a 2013. évi civil páIytzaton pá|yaző Alapítvanyokat az alábbi célok megvalósítása
éľdekében az alábbi tlsszegekkel támogatja:

Páivánő neve: Pá.Jyázat célja: támogatási tisszeg
Ft-ban:

Jóľavaló Tanácsadó és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6. fszt.2.

Kiizhasznú tevékenységgel
kapcsolatosan felmeľülő ktiltségek'
ezen beliil szakemberek munkadíja. 60.000

Eľkel Ferenc Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálvi u.26.

Kĺiľustáboľ kiiltségeinek'
szállásdíjának kifizetése (2013. 08.
23-26.\.

r00.000

Vasas Kiizponti Kiinyvtár
Alapítvány
1086 Budapest,
Maedolna u. 5-7.

Számítőgépasztalok és székek
vásárlása. 100.000

Gláseľ Jakab
Emlékalapítvány
1077 Budapest,

Kiállítás szervezĺĺse a Teleki térí
imaház kiállító terében. A kiállítás a
Teleki teľet és körnvékét mutatia be 60.000
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Wesselényi u. 9. a II. világháboľrĺ előtti időszakban.
Rendezvényszervezési ktiltséget
nyomdai munka.

Vasas Művészegyüttes
Alapítvány
1085 Budapest,
Kőfaragó u. |2.

25 db kottatartĺí állvánv vásárlása
100.000

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptember 18.
b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és általanos tartalékon belül a civil

szervezetek, a|apifuáĺyok támogatása céItartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő|
420,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺinként vá|Ia|t feladat - múködési célú
źúaďott p énzeszko z e|oir ány zatźlt a.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. szeptember 1 8.

3. felkéri apolgármestert a határozat1. és2. pontja szerinti támogatási szerződéseka|titására.
Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2013. szeptember 3 0.

4. fęlkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánál a
batźr o zatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgiírmester
Határiđő legkésőbb 20|3. december 3 1.

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
hatźrozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc' Z MtNo S ÍTETT SZóToBB SÉG sZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
(dr. RévészMárta képviselő asszony nem VesZ részt. a szavazásban)

356ĺ2013. (Ix.18.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

I a) a 2013. évi egyhazi pá|yazaton pźiyáző Külső-Józsefuarosi Református Diakóniai
A|apíNáĺý (1089 Budapest, Kőris u. 13.) az Egyhźzközség parőkiájának és kĺiľnyékének
generális felújítása, épületkaľbantartás, felújítás, bővítés, eszközĺjk beszerzése célok
megvaló sítása érdekében 5 00. 0 0 0 Ft, -tal támo gatj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|3. szeptember 18.
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b) az onkormanyzatkíađás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beIi| az
egyházak, egyházi közösségek támogatása cé|tartalék onként vállalt feladat
e|óiráĺyzatáľól 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
felhalmozásicélúätađottpénzeszkoze|oírányzatfu a,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20|3. szeptember 18.

2. a) a 20|3. évi civil páIytzaton páIyáző A|apítvźtĺyokat az alábbi célok megvalósítása
érđekéb en az a|ábbi ö s sze gekke I ttlmo gatj a:

Felelős: polgármester
Hattriđo 2013. szeptember 1 8.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és általĺĺnos taľtalékon belül a civil
szervezetek, a|apíŃźnyok támogatása cé|tartalék - önként váL|a|t feladat - e|őirźnyzatźxő|
420,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként váIIaIt feladat _ működési célú
átađottpénzeszkoze|őírányzattxa.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2013. szeptembeľ 1 8.

3. felkéľi a polgármesteľt a hattrozat I. és 2. pontja szerinti támogatási szetzőđések a|áirástlra.
Felelos: polgármester
Hataridő: 2013. szeptember 30.

Pályáző neve: Páůyá.zat célja: támogatási tisszeg
Ft-ban:

Jóravalĺó Tanácsadó és
Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6. fszt.2.

Közhasznú tevékenységgel
kapcsolatosan felmerĺilő költségek'
ezen belül szakemberek munkadíja. 60.000

Eľkel Ferenc Vegyeskar
Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirálví u.26.

Kórustáboľ ktiltségeinek'
szállásdíjának kifizetése (2013. 08.
23-26.t.

100.000

Vasas Központi Kiinyvtáľ
Alapítvány
1086 Budapest,
Masdolna u.5-7.

Számítógépasztalok és székek
vásáľlása. 100.000

Gláseľ Jakab
Emlékalapítvány
1077 Budapest,
Wesselényi u. 9.

Kiállítás szervezése r Teleki téri
imaház kiállító terében. A kiállítás a
Teleki teret és kłirnyékét mutatja be
a II. világháború előtti időszakban.
Rendezvényszervezési ktiltségek'
nvomdai munka.

60.000

Vasas Mĺĺvészegyüttes
AIapítvány
1085 Budapest,
Kófaragőu.12.

25 db kottatartó állvánv vásáľlása
100.000
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4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításánál
határ o zatb an fo gl altakat ve gye f,l gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határiďó legkésőbb 2013. decembeľ 31.

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a xÉr Pont Drogkonzultációs és Drogambulancia Kłizhasznú
Alapítvánnyal kiitiitt együttmíĺködési megállapodás felmondására
(írásbeli előterj eszté s, p oTI<EzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis }łÍáté - polgĺĺľmester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Írásbeli előterjesztés, amelyet bizottság nem táľgyalt meg. Javasolja, hogy az Alapítvany
munkatársainak a Képviselő-testület adjon szót, tekintettel aľĺa, hogy jelezték az er,rę
vonatkozó igényüket. Az ügyrendi javaslatot szavazźsta bocsátja.

A Képviselő-testület úgy dĺint, felszólalási jogot biĺosít a rÉn Pont Drogkonzultációs és
Drogambulancia Kozhasznu Alapítvány képviseletében jelenlévő Pĺácz Józsefnek.

Dr. Kocsis nĺáúé
Megállapítja, hogy a Testület ahatározatot 18 igen,0 nem szavazattal,tntőzkodás nélkül
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPuSELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERu szóľo g B SÉG SZÜKSÉGES
rĺaľÁRoze.ľ:
357ĺ20|3. (Ix.18.) 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL18IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, felszólalási jogot biztosít a rÉr Pont Dľogkonzultációs és
Drogambulancia Kozhaszĺtl Alapítvány képviseletében jelenlévő Ptácz Józsefnek.

Dr. Kocsis M:álté
Megadja a szőtPtácz Jőzsefĺek, az A|apítvány igazgatőjának.

Rácz Jĺózsef
Tegnap megdöbbenve értesültek a:ľól, hogy ma képviselő-testiileti dtjntés váľhatő a Kék
Ponttal kötött egyĹittműködés felmondásáľa történő javaslat tigyében. Sem előzetes
információ' Sem egyeńetési megkereséshozzájvke kérdésben az onkormźnyzatrészéről nem
érkezetl. Ez sajná|atos, az érvényben lévő partnerségi viszonyban igen barátságlalan gesztus.
Engedjék meg, hogy a benýjtott előterjesztésben olvasható véleményt vagy előterjesztést
kommentálja, mivel a szoveg számos ponton pontatlan, vagy javításra szorul. Ezt abban a
reményben teszik, hogy onök teljesebb képet kaphassanak a döntéshez, i|letve a dcjntés
váĺhatő kcivetkezményéről. Az e|őteqesztés e|őzményei kĺizĺitt dľogambulanciaként emlegetik
a Kék Pontot, holott a Kék Pont nem dľogambulanciaként mriködik. A Józsefuárosban nincs
drogambulancia, a JESZ-nek van egy addiktológiai gondozőja. Éppen a Kék Pont
szorga|mańa évek óta, hogy legyen a keriiletben drogambulancia, alakuljon ki egy komplex



kezelési rendszer, egy ellátórendszeľ, dľogambulanciával egyĹitt. A Kék Pont tűcsere
programja mellett egy oEP támogatásban nem részesülő ambulanciaszeru, konzultációs
ellátást műkĺjdtet. Szigoľúan ktilĺjn váIasffia a hĺcserétő|. Eń. a magasabb küszöbű ellátási
formát pontosan a kliensek további kezelésbe jutási esélyének ntjvelése érdekében
kezdeményezték _ mĺírmint a drogambulanciát _ hangsúlyozva, hogy a Kék Pont önerőből
nem képes erre, errnek a megvalósításáta, nem képes felszámolni a helyi drogpľoblémát,
eLlhez kerületi összefogás, illetve tĺĺmogatás sziikséges átfogő koncepcióval. Ennek
érdekében, az ätfogő koncepció érdekében részt vettek a kerületi drogstratégia elkészítésében
20l2-ben a Helyi Kábítószetngyi Egyeńető Fórummal. Polgármester Ur nyilatkozott annak
idején a sajtóban is, hogy támogatja ezt a tewezetet, azonban eZ nem került a Képviselő-
testtilet elé tudomásom szerint, és nem fogadta azt e|' Tehát, ahol szerepelt egy ilyen átfogó
kezelési koncepció a droghasználókkal kapcsolatbarl. Az előterjesztés felsorolja a hícsere
program koztisńasźtgi és közegészségügyi negatív hatásait, de nem tesz említést a túcseľe
programok első számú feladásaľól, a HIV jarvanyok mege|őzéséről, a kiosztotlaĺyagban ezek
szerepelnek aZ Európai Unió kábítószenel, illetve fertőzőbetegségekkel kapcsolatos
ügynökségeinek az á||ásfogIa|ását osztották ki. Tehát a tticsere program megszűnésével
teljesen monitorozhatatlaĺná válik, hogy milyen vírusok kerĺ.ilnek be ebbe a közösségbe,
hepatitis, illetve a HIV, és nem |esz arra sem esély, hogy egy korai jelzőrendszer részeként,
tapasńa|atainkat felhasználva beavatkozásokat lehessen eszközölni, ami a tobbségi lakosság
számára is előnnyel jár és ennek az elmarađźsa egy kozegészségtigyi katasztrőfát is előľe
vetíthet. EgyĹittműködésiink történetéhez és a kertileti pľobléma felszínĺe keľĹĺléséhez
hozzátartoz7k, hogy 2009. decemberében javasoltfü, hogy aZ elhíresült naľkógettó
kampannyal kapcsolatban, hogy ezze|kapcsolatban létesriljön egy paľbeszéd', ami el is indult,
és ennek eredményeképpen pl. az injektálásra hasznáIt romhĺŁaknak a lebontása is
megtöľtént. A közterületeken lévő injekciózás jelentős méľtékben visszaszorult' Kialakult egy
egyĺittműkĺjdés és ezért is vagyunk meglepve, hogy ez most felmondásra kerĹil a teľvek
szeľint. Idén július 3-ánkezdeményez|Ĺik a RendőrkapitányIJmál, hogy egyeztetésľe kerüljön
sor a tiĺcsere progľam biztonsági kéľdéseivel kapcsolatban' eÍTe jtivő hétre kaptak időpontot.
Az e|óterjesztés hivatkozík arra, az egyuttműködés 5.3 pondában foglaltakĺa, hogy a Kék
Pont kötelezettsége a szolgá|tatást igénybe vevők szźlmźra nyitva álló helyiség mindenkori
helyszínéről, valamint a megkereső tevékenység soľán fe|tárt, a rejtett csopoľtok á|tal'hasznáIt
helyek és környékén talá|ható drogszemét begyűjtése és biztonságos e|sztů|itása. A szövet
nem tesz említést aľról, hogy hármas együttmfüödésről van sző, a Kék Pont, a Köztertilet-
felügyelet, és a JVSZ kozott tĺjrtént pontos feladatmegosztással. Ennek során a Kék pont
vźi|alta, hogy a lépcsőhazakban, eldugott helyeken összegýjti a drogszemetet, a
kozteriileteken viszont eń. a másik két szolgálat végzi ezt a fe|ađatot. JeIezték azt, hogy itt
problémák vannak. Ezze| kapcsolatban a Kék Pont állami foľľáselvonás miatt tulajđonképpen
nem tudta kialakítani az utcai az utcai szoIgáIatot, ahol előtérbe keriilt volna ez a drogszemét
gyűjtése. A Magdolna ľehabilitáció program III. programjában javasolták, és be is került,
hogy egy utcai munka legyen a Kék Pont részéľől. A nyertes pá|yźuat döntése után többszĺir
keresték a projekt megvalósítőit és azza| a kérdéssel, hogy mikoľ lesz erľe lehetőségfü. Július
10-én kérték a KEF Balogh István Szilveszter urat, hogy a drogszemét iigyében egy
egyeńetést hívjon clssze az érintett szeľvezetekkel. Ilyen ők nem tudnak összehívni. 20I2-ben
az onkormtnyzattőI kapott Magdolna utcai bérleményben 2,5 millió forintos fejlesztést
hajtottak végte, szo|gáItatásukat bővítették, anyiwahrtási időt megemelték. Az előterjeszés
kitér arľa,hogy a döntés következtébenazonkormanyzatmáskerületi szerveztetis megbízhat
a Kék Pont által eléľt kliensek ellátásával. 3000 fő ftjlötti regisúrá|t k]iens számuk van, illetve
napi 100-150 megjelenő klienstik van, itt nem látja reálisan azt,hogy ezt egy másik szervezet
át fudná venni ezt akJienstömeget, tehát itt biza|mi kapcsolat kialakításáról is szó van. Mind



ezekęt összefoglalva tisztelettel kérik a Képviselő-testületet, hogy a keľĹilet đrogszemét
prob|émájźú elismerve, és megoldást továbbra is stirgetve ezze|kapcsolatban részükľől, ezt az
előteľjeszlést ne szavazza meg, és kezdeményezzeÍI egyĹittműködést, egyeztetést a Kék
Ponttal. ok erre nyitottak és szakmai tudásukat ezze| kapcsolatban felajánlják. Kcjszĺjni a
lehetőséget,hogyhozzászó|hatottavitźthoz'

Dr. Kocsis ]NIIáLté

Nem a szakmaiságukkal vaĺ a gond, éppen azza| van a gond, amit a végén javasolt, hogy
múködjenek egyiitt. Az onkormányzat és a Kék Pont kapcsolata nem új. Aĺľrak iđején is
abban egyeztek meg, és mfücidtek egytitt, hogy a keľĹileti drogszemét _ és 2-4 éwel ezelőtt is
így volt _ vagy onök által is hatékonyabban clsszegffitésre keriil, vagy cs<ikken. Aľról
tudniuk kell, hogy tarthatatlannáváIt aheIyzet a keľĹiletben. Az,hogy az onök íĺtézménye
előtt még nem gytĺltek cissze feldühödött sztilők, abban jelentős szerepe van az
onkormányzatnak, viszont nem bírja el a kerĹilet ennek a drogkonzultációs központnak a
műk<jdését. Ebben a foľmában együttműködni végképp nem akar az onkormanyzat. Ennek a
tűcsere progľamnak sok jelentés alapján, több hibája és problémája is van. Az énntettek arľól
nyíIatkoznak, hogy nem feltétlenül tticsere, hanem csak tűosztás is folyik. A másik probléma,
pedig azok a rendőrségi, köĺerulet-felügyeleti és lakosságí beszźtmolók, ame|yeket az
onkormĺĺnyzat már nem tud kezelni. Az onkormźnyzat ezért a 80.000 emberéľt felle|. Azt
gondolja, egy ilyen tuosztő progÍam akkor lenne hatékony' ha Budapest minden keriiletében
lenne. Az a helyzet, ami most kialakult Józsefuárosban, hogy gyakorlatilag Budapest
droghaszĺálóinak a jelentős hźnyada idejaľ tuért, ami önmagában nem pľobléma, a probléma
az,hogy amikoľ kijön onĺiktől, akkoľ a köľnyékbeli utcákban fel is haszná|ja és ott is hagyja.
Taľthatatlan és vállalhatat|arl az onkormanyzat számáta. Sajnálom, hogy szőtakońatőnak
tĄa, ań., amit monđok! Higgye el, hogy egy valós problémáról beszélnek, éppen azért
vannak itt. Ha hallófiilekĺetalźl|nak, akkor az,hogy kétévente elmondjak, hogy szeretnének az
onkormĺányzaÍÍal egyĺittmfüödni, akkor eddig is megtették volna. A IVSZ, illetve a
KözteľĹilet-felügyelet, illetve a Rendőrség jelentései szerint az egyuttmfüödések hullámzóak,
a meg-megújított megállapodások első időszakában valóban nagyobb az egyuttmfüöđési
hajlam, azuttln, pedig visszaesik. Ha jámak kelnek a keľületben, akkor pontosan tudjfü, hogy
miről beszé|.
Megađja a szőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
Megha1lgatta a Kék Pont Alapítvany álláspontját az egyittműködés megszűntetésére, és el is
olvastam a KerĹileti Renđőrkapitányság ezze|kapcsolatos á||ásfog|alását. Engedjék meg, hogy
inkább azutőbbivaI értsen egyet, meľt a Magdolna negyed képviselőjeként is azt gondolja, és
arÍa az álláspontľa helyezkedik, amit a Kerületi Rendőľkapitányság ebben az ugyben,
tapaszta|atok alapjĺín tud képviselni. T<jbbször a KEF megbeszélésein, tanácskozásain
többszöľ téma volt, hogy mit lehet kezdeni a đľogszeméttel, amellyel főleg, a Magdolna
negyedi lakosok egyre inkább ta|á|koznak. Kevésbé tudtak ebben megállapodni, hogy mi
lenne ebben a helyes út. Egy biztos, volt arĺa konkrét megállapodás, hogy a Kék Pont
Alapitvźny e|végzi aú, a felađatot, amelyet egyébként is papíron, korábban, mint
egyiittmfüödést rögzítettek. Úgy gondolja, ennek |ĺźnyábaĺvan egy víziőjaaz Alapítvźnynak
azza| kapcsolatban, hogy ha megszűnik itt a tevékenységfü, akkor milyen egészségügyi
bomba fog robbanni a kerületben, nevezetesen itt a HIV fertőzöttekľől van sző. Utźna járt,
kideľiilt, hogy nagyjából egy évben 1200 HIV fertozott|esz az országban. Képzeljék el, ennek
l Yo-a sem tútől fertózőđott meg! Szakemberek szerint sokkal inkább szexuális uton.Haaza
mantrźĄa az A|apítványnak, hogy HIV robbanás |esz akeľületben, ha kiteszik a|ábvkat, akkor
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a tapasńa|atok és a szakemberekľe hallgatva, hagy javasolja az Alapitványnak, hogy inkább
osztogassanak óvszert, ha inkább szexuális úton terjed a HIV, és nem au źitaI.

Dľ. Kocsis Nĺ.áŁté

Dr. Ferencz orsolyának adja meg a szőt.

Dr. Ferencz Orsolya
Az eldobált fecskendők eldobálásától rendkívülérintett korzet képviselőjeként ül itt. MáSrésZt
négy gyermekes édesanyaként, akinek mind a négy gyermeke ebben a kerületben lakik. Van
közvetlen tapasńalata is abban a tekintetben, hogy milyen társadalmi veszélý jelent aZ az
elképesztően elszabadult állapot a kerületben, hogy gyakoľlatilag jelenleg szinte minden
közteľületen bármelyik kiskoľú gyeľek ki van téve aĺnak, hogy fecskendőbe nýl, vagy
fecskendőbe lép. Előttę vaÍI a JVSZ źt|ta| ađott statisztika aľľa, hogy hol találtak és szedtek
ĺjssze fecskendőket. Szeretne visszatérni arra is, hogy kinek a kĺjtelezettsége ezeket a
fecskendőket összeszedni. A Diószeghy Sámuel utcában - ami akorzętét érinti - 150, és a
Golgota téren, amiben éppen az előbb döntöttek egy fejlesztés tárgyábarl,36] db fecskendőt
szedtek cissze. Nem is tudnak minden fecskendot cisszeszedni, meľt olyan elképesztő helyeken
is varľrak fecskendők, amit képtelenség begyűjteni. on a Kék Pont képviseletében azt
mondta, kataszttőfa lesz, Ila on<'k kiteszik a lábukat ebből a kertiletbőI, és az onök által
szo|gá|tatásnak nevezett tevékenység itt befejeződik. Azt mondja, nem lesz katasztrőfa.
Katasńtőfa most van. Mege|őzzuk, hogy ez akatasztőfa eszkalálódjon, mert kifejezetren az a
véleménye, szemben azittleađott egészségiigyi szĺlvegeket istarta|maző anyaggal' nem, hogy
nem eIőznek meg jźrványt azza| a tevékenységgel, amelyet onĺik végeznek, hanem ez egy
járvanyveszéIý je|eĺt a táľsadalom egészére, arľrak az egészséges részére, a drogot nem
hasznáIők tészére. Ktilönösképpen' pedig a ľendkívĹil kíváncsi, és minden fényes télrgyat
összegyĹíjtő 10 év alatti kicsi gyeľekekľe. Rendkívül sok tapaszta|atavan abban a tekintetben,
hogy csak az e|miit 3 évben, hogy hány ember, aki takaľítást, szemétszedést, keľtészeti
munkát végzett az á|tala is látogatott köľzetének a köZterületein, hányan nyúltak fecskendőbe,
és kényszeľültek arľa, hogy a későbbiekben ellenőriztessék az esetleges feľtőzés kialakulást,
HIV-et és hepatitist a külĺjnbozo kozpontokban, és kellett tőlfü vért venni. Arrő| az
idegességről nem is beszél, anit ezek az emberek átéltek. Előtte van mind a rendőrség, mind a
K<jzterü1et-fe1ügyelet, mind pedig a JYSZ nagyon pontos véleménye arľól, hogy milyen
hatása van az itt é1ő 80.000 embeľre az onök tevékenységének, ahol ismételten kięmeli, hogy
itt elenyészó mértékben lehet tűcseréről beszélni, a valóságban itt on<jk tl'ĺt adnak, tehát
tuosztogatás folyik, és ezeknek a tűknek a visszaszedése, begffitése nem megoldott jelenleg.
Ezeket a begnĺjtéseket a közterĹilet-felügyelők végzLk el _ nem kis egészségugyi kockĺŁatnak
kitéve magukat. Az onökkel kötött megállapodás Ártalmazta azt,hogy ezéľt onök felelősek,
hogy követik a kiosztott ttĺk soľsát, és amennyiben lehetséges ennek a begýjtését megoldják.
on arra hivatkozott, hogy az onök költségvetési tĺĺmogatása csökkent, és ennek megfelelően
on<ik eń nem tudjak ellátni eń. a fe|adatot. De a 8.2 pont a|apjźn azt olvassa, hogy ľendkívüli
fęlmondásra okot adó kĺĺrülmény, hogyha a szolgélltatás további nyújtását valamilyen
lehetetlenné tevő körulmény merül fel. Ha az onĺjk artyagi forrása nem elegendó ana,hogy az
onc'k által önként vá||alt feladatot ellássák, akkor ęz alátźmasńja a d<jntés helyességét,
amennyibeĺ ezt az együttmfüödést az oĺ,lkormtnyzat szeretné felmondani. Mindenképpen,
mint a korzet felelős képviselője, és mint négy gyermekes édesanya, akinek a gyerekei a
Golgota téri jtúszőtéren találtak fecskendőt. Csak azért nem gytĺjtötték {issze, az ötéves
kislanya csak azért nem fogta meg, mert előtt kb. tízszer ismételte el neki, hogy ha véletlenül
báľmilyen csillogó, fecskendőszerutáĺgyat lát, akkoľ szóljon neki és ne nyúljon hozzá. És
csak ezért nem szúrta meg a gyeľeke kezét egy ilyen eldobott fecskenđő. Ań' gondolja, felelős



édesanyaként és felelős képviselőként csak azt a döntést tudja meghozni, hogy ezt a
tevékenységet a keľĹiletben be kell fejezni. Szeretné j elezn|hogy ez a kerÍilt túlteľhelt azi|yen
jellegű tevékenységek és leszakadt taľsadalmi rétegek segélyezése tekintetében. A
Ferencvárosban van az onök abszolút kcizpontja, tehźú. az érintett rétegek nem maľadnak
ellátás nélkül. A kerület jelenleg ermél többet vállalni nem tud, viszont a 80.000 emberéľt
felelős.

Dľ. Kocsis Máté
Dr. Dénes Maľgitnak adja meg aszőt.

Dr. Dénes Maľgit
Dr. Ferencz oľsolya nagyjábő| elmondta, amit szeretett volna mondani. A Kék Ponttal és
Professzor ŰnaI 

.mat 
iég." jó kapcsolatban van, és mindig az vo|t a kérése, ha a

Feľencváľosban van egy pľevenciós ktizpont, akkor legyen a VIII. kerĺiletben is egy
prevenció. Nem az jelenti egy adott szakának a tevékenységének amércéjét, hogy hány évben
mennyivel több tűt ad, hanem az,hogy mennyivel kevesebb ember az, aki ętÍe attĺre rászorul.
Itt a tu adogatás és osztás szźmla hihetetlen mértékben megemelkedett. Ugyanakkoľ mar két
éve kérték, hogy csak annyi tiit kapjon atászotu|ő, ahźnyat visszaszolgá|tat. Az, hogy most
már olyan területeken' ahol még soha nem láttak, a 37-es villamosnál, MTK pźůya,
sportlétesítmények köľnyékén is megjelennek az eddig még nem |átott, csak itt a Centrumbaĺr
talált fecskendők, ezek megdcjbbentőek. Ez a |akosság nincs felkészítve és nem képes affa a
70-80.000 embeľ, hogy felfogja, hogy 1600-1800 ember igénye, akiknek az igényét, a mi
igényeinkhez kellene a|akítani. Ha ő fe|haszná|ja, ađja el, akkor azza| egyet tud éľteni.
Gondoljanak bele, az onkoľmányzat egy źi|aĺĺi szervezet, ha jól tudja, nemcsak a
drogĺáľusítás, de a dľoghasználat is biintetendő. És ennek ellenéľe felvállalva ezt a rendkívül
\ellemetlen és jogilag nézve nem teljesen jogszeru állapotot, mindig felvállalta az
onkormányzat, pontosan azért, hogy ne legyen sem a használóknak baja, dę a 80.000
embernek se legyen semmi baja. Ezért kénýelen azt mondani' hogy valóban ez a kerület már
nem bírja tovább ezt amegÍerhelést.

Dr. Kocsis lNĺáté
Jakabfu Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
Megkéľdezi, a Kék Ponttal kötött szeruodés felmondásáva| az-e a szánđék, hogy teljesen
szűnjön meg eZ a tevékenység a keriiletben, vagy pedig valamely más szervezettel szeretnék
ezt atevékenységet ellátru? A Kék Pontban nem bízik az onkormányzat, meľt úgy hallotta,
o szto gatj ák a tűket. Ezt. tisnźzzfü le gel ő ször.

Dľ. Kocsis Máté
Ennél jóval összetettebb ahe|yzet. Uta|tń a legelső hozzźsző|ásában. Egyfelől szeretnék arra
felhívni a figyelmet, hogy nem fogja fudni Józsefuaros elvinni a folyamatosan nĺivekvo sztmu
droghasználók pľoblémájźnak az ngyét. Ez legyeĺ egy nem idevaló szempont. A másik az,
hogy a keľületi lakosok, illetve az egyĹittmfüödő szervek előtt is, de főleg a lakosok előtt'
teljesen vállalhatatlannávźit,hogy az Önkormányzatbtrmi|yen módon együttműkodikazza|
a szervezętte|, ezt ki kell monđani, amely szervezet tevékenységének a következtében
példátlanul nagyszámu fecskendő van a közteľtileteken eldobá|va, a megállapodás taľtalma,
pedig mind ez alatt nem teljesül. Ha még a kerület szempontjából fontos kéľdést feltett, akkor
aZ az) hogy el akaqa-e az onkormányzat látni, mással akarjak e||źttatni, vagy teljesen ki
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akaľják a keľĹiletből ,,ebrudaln7,, eń. a szo|gźitatást? Ha nem alakul ki az a rendszer, hogy
Budapest legalább 30 pontjan elérhető a szoIgáItatás, akkor a keľület egymagában eń. nem
kéri. Ez ahatározoÍt álláspontja. Ha megoldódik a másik 29 el|źtő pont is Budapesten, akkor
kiveszi az onkormtnyzat arészét. Volt maľ ilyen, és ehhez hasonló tigy, amikor fe|hívta az
onkormányzat a figyelmet arra,hogy szívesen résú.vesz egy közös munkában, de nem viszi
el másnak a munkáját. Különosen azért nem, meľt az egyik legteľheltebb és leghátrányosabb
kerület Józsefuaros, ahol legtöbb ráforđítást eszkcjzlik ezekben az iigyekben. A kertilet nem
tudja megoldani, egyĹittmiĺködéssel nem tudja megoldani, cle minĹ a mellékelt ábra ĺrutaĹja, és

egyĹittmfüödés nélkĹil Sem tudja megoldani. Szeretné felhívni a ĺtgyelmet, hogy a
lakosságnak - nem az onkormányzatnak, ez fontos - végtelenül elege van abból, hogy 1000-
1500 drogos a környékbe|i játszőterekľe, azutct/ľľa, kĺjĺerĹiletekre, jön ide Budapest minden
pontjáról belőni magát, majd bemegy a Kék Pontba, és megkapj a aziĄ tűt, amit szintén ugyan
ott eldob. Sajnos, nem viseli el a keľiilet lakossága ezt a jelenséget. Higgyék el, kapja ezeket a
leveleket, a fogadó órfüon is jönnek, és méľhetetlentil fel vannak bősziilve az embeľek, meľt
eljutott egy kĺitikus pontľa ez az áIdatlan állapot. Most kell beavatkozni. Ahogy dr. Ferencz
orsolya képviselő asszony mondta, a katasńrőfa most van. Legalább is a küszöbén állnak.
Mérhetetlen lakossági indulatot érezĺek. Ekkor bekérték az egyittmfüödő szervektől ezeket a
j elentéseket, és me gtett ék eń' a j avas latot a Képviselő -testületnek.
Dr. Révész Mźlrta képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dľ. Révész Máľta
A Józsefuaĺos volt az e|ső kertilet, ahol a KEF elkészítette a keľületi drogstratégiát.
Budapesten ez pé|đaértékű volt, meľt más keľületek' sőt a Főváľos is kérte, hogy mutassák
meg nekik' mert példaként szolgáIna számukľa. Ezze| tégőta, igen komolyan foglalkozotí az
onkormanyzat.Kétprob|émája van. Rettenetes dolog, hogy tűk tömkelege mindenütt, és ez
tarthatatlarl' Tökéletesen egyet ért vele. o is ,,kiakadt'', amikor tűt talá|t az eľkélyen és a
lifthochban. Természetesen egyetlen egy lakós sem volt, aki aztmondta, hogy véIetleni| ez az
ő ablakán került ki. A leglehetetlenebb helyeken találnak hĺket, és ez nyilván mindenkiben
veszéIyérzetet kelt, és jogosan. Azzal ért egyet, amit a Polgiíľmester Úr mondott
megoldásként, hogy minden kerületben kell lennie egy olyan ambulanciának,vagy bárminek'
amely ezze| a problémával foglalkozik, mert az nem lehet, hogy egy kerület nyakába varrják
az egészet. Ennek ellenérę azt gondo|ja' nem biztos, hogy ez a megoldás, meľt nemcsak olyan
emberek vannak, akik más keľĹiletbőlj<innek. A különbĺjzo drogga| kapcsolatos képzéseken
aú.tanu|ta, hogy a mostani szokás a\apján iszonyatos sok tút haszĺttlnak egy nap. EbbőI az
következik, hogy aki idej<in más keľületbő|, az a többit nem itt szőqa el, hanem nem lehet
tudni, hogy szóľja eI azokat. Nem költĺjzik iđe, đe ez u egy, vagy kettő is sok a kertiletnek.
Javasolja, Polgármesteľ Úľ kezdeményezzen a budapesti keľületi polgáľmesteľekkel
táĺgyalást, hogy erľe keressenek közĺisen megoldást, mindenki érezze a saját felelősségét,
mert másképp eú. nem lehet megoldani. Az nem megoldás, hogy eú. a szerződést most
felmondják, meľt ettől _ attő|taÍt - továbbra is igen, igen sok tű lesz. Próbáljak meg ezt a
problémát a többi keľületet bevonva közösęn megoldani, mert Budapesten ez másképp nem
lesz megoldható.

(|7 őra 40 peľckor Komássy Ákos távozott az ülésről, így a Képviselő-testiilętlétsztĺma 1'7

füľe csĺikkent.)

Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné alpolgármester asszonynak adja meg a szőt.



Sántha Péterné
Arĺa szeretne ľávilágítani, hogy a Kuratóĺium Elnclke amegsző|alásában azt monďta' hogy a
házakbaĺ ők szedik össze, miután nyomon követik, hogy kik kétek tűt. A közteriileteken
megállapodás szeľint, más. A legutolsó időkben három olyan házban volt kint, ahol valóban
felelmet keltő mennyiségii tú van szanaszét szőrva. Semmiféle nyomon kĺivetés nincs, és a
hźnakban nenr szedik össze. Egyébként a konszolid:źiL, ahźzllkat rendben taľtó tulajdonosok
hívták ki, hogy figyeljen fel eľre a jelenségľe.

f)r. Kocsis ľĺálté
Dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dľ. Ferencz Oľsolya
Néhány gondolatra szeretne reflektálni. A Kék Pont Alapítvĺíny képviselője mondta, hogy a
tűk <jsszeszedésében valamifele tevékenységet végeznének. Egyszerű statisztika, hogy eddig,
zlI3.januáľtól augusztusig 2.027 tiĺt szedett össze a JVSZ. Ez aztjelenti, hogy a kiadott trÍk
számát is figyelembe véve, gyakoľlatilag minden hĺt eldobálnak a dľogosok. Ez egy alábecsült
érték a köaerületenta|á|hatő tűkhöz képest, hiszen nagyon sok olyan helyen _ a Golgota teľet
külön kiemeli _ a növényzetben, a bokĺok kĺizcĺtt báľmelyik pillanatban tudna mutatni
legalább 10 tűt, meľt fudja, hogy mely bokorban lehet naponta 5-10 tűt találni. Nem lehet
összeszedni sem, és nem a kcjaerület-felügyelőknek vagy atakarítőkhibája, meľt nem lehet
észrevenni. Jakabfy képviselőtáľsának mondja kéľdésére, hogy a drogosok rehabilitáciőjára és
az egész problémakĺjnel mit kíván tenni a kerĹilet, aztke||, mondja, - szomorú vagy jó hír _ de
ęz egy országos kérdés, országos feladat. Nem teľhelhető ľá egy 80.000 emberért felelős
önkoľmányzat vźt||źtra. Semmilyen vonatkozásában. Sem egészségügyi, sem anyagi, sem
szeruezési vonatkozásában ez a kerületet nem terhelheti. Valóban' nagyon jó lerrne egy olyan
taľsadalomban élni, ahol mindenki mindenkit nagyon szetet, és mindenki mindenkivel jóban
van, de jelen pillanatban Józsefuáros eń. a feladatot egyedĺil vátlalni nem tudja. Ha felelős
döntéshozóként döntést kell hozni,kizźrő|ag a többség, a 80.000 ember érdekét lehet nézni.
Révész képviselőtársamnak annyit mondanék, hogy igen, ez egy lépés, egy első lépés, nem
elegendő, nyilvan országos méretekben vá|asń. kell találni ennek a problémára. Gyanítja, ez
egy nagyon-nagyon messzire vezetó kérdés. Ez egy nagyon fontos lđpés. Jelen állap otźtban ez
a he|yzet nem taľtható fent. A Vajda Péter Altalános Iskola, amely jelenleg a kerĹilet
l,e.snasľobb általános iskolája, igazgatőjával nagyon sokat beszélgetett emől a pľoblémĺĺról.
ok nagyon szerették volna használni a Golgota teret. A mindennapos tęstnevelés
bevezetésével nagyon komoly kérdés, hogy hol tudnak majd mozogni. Nem tudnak kimenni a
Golgota térĺe a gyerekek, meľt a fecskęndőkkel olya méĺtékben van elszennyęzve aZ a
közterĹilet, hogy az hasznźihatat|an. Lakhatatlan Lakőházakban élnek az emberek, és
haszná|hatat|an końeľĹileteken kénytelenek a parperces pihenéstiket eltölteni. Ennek a
helyzetnek az orvoslásźra,peđigaz onkormányzatnakhatźrozottlépéseket kell tennie.

Dľ. Kocsis l[/IáLté

Dr. Révész Márta képviselő asszonynak nem vá|aszo|t ana a kéľdéséľe, hogy miért nem tesz
javaslatot más kerĹileteknek. Egyľészt azéft mert nem az ő dolga. Másľészt, akinek megtette
az tęrmészetesen hallani sem akart róla. De ennek van egy érthető oldala. Eljönnek
Jőzsefvźrosba, köľiil néznek, és azt mondják, köszĺinik, ők ezt nem kérik. Egyébként mondtak
már ilyen más ügyben' most is csak azt tudja mondani, a kerület droghasználóinak
tekintetében helyt tudnak állni. De nem fogják' nem azért, mert nem tudják' nem fogiák egész
Budapest đroghaszĺálóinak a szemetét takarítarli a saját gyerekeik e|o|. Ez egy világos és



éthető mondat. A keľület dľoghasznáIőiért, ismétli, nehogy félreértés legyen, VIII. keľiileti
dľoghasználókért helyt fognak állni, másért nem. Ha ez nem oldódik meg, akkoľ nem fogjak
egyedül megoldani. Nem is szeľetné, ha abban bármilyen partnerség lenne. Eltelt az az idő,
amikor még vállalható volt egy ilyen kezdeményezés. Nęm vezetett eredményre, rosszabb lett
a he|yzet, nem fudjak megmagyaľźzni, hogy miért nem lép előre az onkoľmźnyzat. Az
onkormány zat tehetetIens é gét érzik ebben az ugyb en a helyi lakók.
Jakabfy Tamás képviselőnek adja meg a szót.

Jakabfy Tamás
Természetesen ők is tisztában vannak azzal a he|yzette|, hogy mit okoznak az eldobott
fecskendők a nem droghasználó lakóknak. Irtak is erről az újságukban. Nem a népszeľűséget
kergetve, hanem nevelési cé|zattal, hogy mi a teendő, ha fecskendőt látnak, és egyébként erľe
egy csomó e-mailt kaptak a lakóktól. Ań. gondolja, ténylegesen az a jő irány, hogy
Budapesten, ha lehet, minden kerületben legyen ilyen pont, ne vegyék a nyakukba Budapest
összes droghasználóját. Viszont, úgy gondolja, Józsefüaľoson belül is nagyon ľosSZ a helyzet,
tehát ennek az 1500 köriili dtoghaszĺálónak nagyon-nagy részejózsefuaľosi, még hozzá jőva|
nagyobb tésze, míĺt az annak idején a hajléktalanoknál a jőzsefvárosiak része vo|t. An.
gondolja, teljesen beszántaru ezt a szo|gáItatést, nem lenne jó megoldás, ugyanis nem akkor
fognak csökkenni az eldobott fecskendők a közterĹileteken, ha kevesebb helyen lesz ttĺcsere,
hanem akkor, ha kevesebb lęsz a drogos. Első sorban, éľtelęmszerűen a prevencióľa kellene
költeni. Valóban jó lenne minden kerĹiletben ilyen túcsere pontot létre hozni. Viszont azza|,
hogy itt megszűntetjuk, azzal nem fognak öles léptekkel afelé haladni, hogy minden
kerületben legyen ttĺcsere pont. Hanem éppen ellenkezőleg. A józsefuaľosi dľogosok
átmehetnek Feręncváľosba. Igy fogalmaz az e|őteqesztés: ,,A tűcseľe akció a továbbľa is
elérhető lenne Ferencvárosban.'' A tiĺcsere nem akció' hanem egy olyan szo|gá|tatáS, egy
szociális ellátás, amely egyébként az adőfizetőknek egy rakat pénzébe kerül, viszont ez egy
saját jól felfogott éľdeke a tĺĺľsadalomnak, hogy legyeÍL ez a tűcsere program. Ugyanis a Kék
Pont által említętt jarványokat tuđ megelőzni ez a szolgá|tatás. Azt is ki kell mondani, és

szerinte ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ezek a jáwźnyok nem a dľogosok kozott fognak
kittirni, legelőször a drogosok kĺjzött fognak kitöľni. A dľogos társadalom az nem egy zárt
tarsadalom. A drogos taľsadalom ezer ponton éľintkezik a nem drogos tarsadalommal,
családon, barátokon, kapcsolatokon keresztül, és sajnos ań" ke|| kimondani, ha nem is paĺ
hónapon belül, de néhany éven belül tényleg járvanyveszé|y a|aku| ki, meľt nem jutnak steľil
fecskendőhöz a drogosok, akkor az a drogos tarsadalmon kívĹil is jarvrányveszé|ý fog okozni.
Úgy gondolja, ez egy nem kellően végig gondolt javaslat' és az, hogy konzu|táciő nélkül, és

hatásvizsgá|at vagy hatások végig gondolása nélkül ezt megszavazzák, M egy nagyon súlyos
felelősséggel jár azok szźtmára, akik ezt meg fogjak szavazĺi. Kéľi, hogy gonđoIkozzanak
ezen még a következő testĹileti iĺlésig' mert kĹilönben emberek fognak meghalni, ha a
đrogosok nem jutnak hozzá ezek,hez a ťlj}}loz Mindenképpen azoÍL gondolkozzunk, hogy
lehet ezeket a drogosokat kezelni, és hogy lehet a pľevencióra még tĺibbet költeni, mert az a
Iegkifizetődőbb'hamegáIlítjakakeletkezésüket.

Dr. Kocsis M:áLté

Képviselő Úr olyat tud, amit a Képviselő-testület nem tud, męrt ań' á|Litotta, hogy a
programban ľészt vevők jelentős hźnyaďa józsefuárosi. Ez egy anonim program. Ezt
kíváncsian vźtmám, hogy mibőI számo|ta ki, vagy ha van erre vonatkozőarl információja,
akkor van még egy pontja a prograĺnnak' ami vitatható. Nem vezet senki - tudomása szeľint _
aľĺa vonatkozőaĺ statisztikát, hogy a fe|haszĺáIókat, hogy hívjak, hol laknak, mi az anyjuk
neve, és mi a szeméIyi számuk. Mi eIott azomal vtĺIaszoIna, amire nem lesz mód, mert



hárman jelentkeznek on előtt szókérésre, azért ań. mondaná, hogy közepesľe sikeľült onnek
ez a fe|szőIalás, mert valószínűleg nem érzéke|i azt ahelyzetet, ami kialakult a kertiletben.
Lehet, hogy emberek fognak meghalni, és a prevencióra többet kell kolteni, ő is tud ilyen
konkĺét, jó dolgokat mondani, de óľiási a probléma' a hangulat is, a közegészségtigyi helyzet
is, a ľend, a kozrend helyzete is. Higgye el nem alaptalanul terjesztették ęzt most elő,
átgondolták. A felelotlenséget az kĺiveti el, aki aztmoĺdja, maradjon minden úgy, ahogy most
van. on nem étzékeli, hogy elmentek afa|ig ebben azťlgyben. Menjen egy kort a kerületben,
és állítson megtíz embeľt. Higgye el, nagyon nagy a baj. Feldühödött sziilők t<imegeit nem
véletlentil mondta. A tömegen lehet vitatkozni, hogy mit jelent, dehogy tobbszáz szülőről van
szó, aki konkľétan mát je|ezte, hogy most volt elég, és ő most mĺír bármit megtenne, és az
onkormányzatmost már lépjen valamit. Az előbbiekben elmondta, mit gondol megoldásnak,
nem szeretné, ha az onkormtnyzat egyedül cipelné ezt aztigyet.
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
Nekünk, Józsefuaros Képviselő-testtiletének, nekik a jőzsefvárosi polgarok érdekeit kell szem
előtt tartani. Fogadó őráĺ hozzá is mentek számos esetben állampolgárok, és je|enék azt,
hogy milyen tarthatat|an ry a helyzet, hogy minden hol a drogszeméttel, a hasznáIt
fecskendőkke| ta|tl|koznak. En ezt már ę1 is mondtam képviselői kérdésként, hogy hogyan
lehetne a Kék Ponttal megszűntetni az egyĹittmúködést, hogy Józsefuaľos megszabaduljon a
kábitőszęr haszná|atnak ettő| a kovetkezményeitől. Egyet ért az előtte felszólalókkal abban,
hogy nem kell Józsefuárosra ,,huzni,, az ezze|jĺíľó problémát. IJgy gondolja, egyá|ta|ábarl
nem kell ilyen fajta trĺcsere vagy trĺadó pontot létrehozni, meľt akárhźnyan is fognak ott ttĺt
cserélni a lakókcimyezete, most jelen esetben a Magdolna negyedben, tehát ahol létręhozzák
ezt aÍucsere progfamot, ott a környezet életminősége jelentősen csĺikkenni fog. Kösztjnhetően
annak' hogy ott megjelennek a kábítószeresek, elszórják a fecskendőiket, belövik magukat a
kapualjakban, a társasházakbarl, és ezbízony a lakosok szttmźtra rendkívül kellemetlen. Nem
klvánja senkinek' hogy egy i|yen házban éljen, ahol a lépcsőhźzban drogosok belövik
magukat, és azutźn e|sző1ák a fecskendőket. Jónak tartja az e|őterjesńést, külcjn<isen, hogy
ennyire megfontoltan, és alapos előkészítés utan j<itt eléjfü. Fel tudnak érveket sorakoztatni
amellett, számokkal is alźtźtmasffia, hogy ezt az egyittműködést mindenképpen fel kell
mondani, és meg kell szíĺntetĺi ez a jelenséget, hogy Budapest szinte cisszes kábítószerese
idejar fecskendőéľt, és itt lövi be magát.

Dľ. Kocsis M:áté
Dr. Sára Botond alpolgármesternek adja meg a szőt.

Dľ. Sára Botond
Tisztségéből adódóan rengeteg panaszlevelet kap, illetve fogadó őráján szźlmáĺa is ismeľt ez a
probléma, hiszen rengetegen jeIezték ezt a problémát. Magával a szolgá|tatássaL az az
aggźiya, hogy amióta az egyittmfüĺjdés zajlik, nemhogy csökkęnne _ a statisztika a|apjźn_ a
drogfogyasztők száma' hanem egyre inkább nő. Egyre többen jelennek meg a keľületben, ami
gyakorlatilag a program tekintetében nemhogy megelőzés, hanęm ez elősegítés célját
szo|gá|ja. Engedjék meg, hogy jogászként ań" monđja, akár a drogfogyasztás elősegítését is -
ami biintetőjogi felelősséget is magával hoz. A drogfogyasztźs odźig magánigy, ameddig a
környezetet, illetve a lakosságot nem éľinti, és onnantól kezdve, hogy érinti, és hátrányosan
érinti, oĺrnan k<lzügyről beszélĹink. A lakosság érdekében az 1600 fogyasztőval szemben
80.000 lakos áll Szemben, onnantólkezđve az onkormányzatnakfelelőssége van, hogy ebben
az igyben hatékonyabban lépjen fel. A kiosztott anyagból annyit tudok mondani, ahogy
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kezdődik, hogy a fertőzőbetegségek megelőzése érdekében nem tehet mást. az onkormányzat,
minthogy ezt a szo|gtitatást megpróbálja valamilyen módon megfekezni, vagy szllntetĺĺ. Ezt
nem teszi másért, mint hogy a lakosok ne kapjfü meg ań a fertozést, ami egyébként ezze| a
szo| gá|tatźls sal, tevékeny s é g gel e gyĹitt j aľ.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Ferenc orsolyanak adja meg aszőt.

Dr. Ferencz Orsolya
Első soľban Jakabfy Tamás képviselőtaľsának szeretne vźůaszo|ni, de a többi hozzásző|áshoz
is csatlakoz1k hozzásző|tsa. Jakabfy képviselő ań. mondta, a tátsadalomnak jól felfogott
érdeke, hogy a hicserével mege|őzzék a jaĺvarryokat. Ez az á||ítás gyakorlatilag minden
pontján cáfolható. A járvanyokat nem megelőzik ezzeI, hanem kiterjesztik, adott esetben a
jáľványveszé|ý a társadalomnak a droghasznźllattal nem éľintett részére. olyan egyénekre, aki
élettikben soha nem ta|á|koznának ezekkel a vírusokkal, így nagy fertőzési feltiletet
biztosítanak neki. Ez jaĺványngyileg egyéľtelműen széthordoz. A taľsadalomnak, pedig az a
jól felfogott érdeke, - csatlakozva Alpolgármester Ur jogi érveléséhez _ hogy ezt az elősegítő
tevékenységet, ami gyakoľlatilag a droghasznáIat megkönnyítése és ttlmogatása,
veszéIyeztet:ĺe ezzęI a többségnek az egészségét és az éľdekeit, ezt nem segítik elő a
továbbiakban, hanem a droghasználatot visszaszorítjak. Személyes meggyőzodése,hogy azok
az á|humtnus érvek, am1k az ilyen tűcsere programok mcigött meghúzódnak, gyakoľIatllag a
droghasznáIők számara is inkább veszélý hordoznak, hiszen egy olyan tevékenységet
segítenek a számllkĺavégezni, amely a saját egészségüket veszélyezteti leginkább, és az egész
kĺirnyezettiket, ahelyett, hogy a pľoblémájukra valós megoldást kínálna a taľsadalom. Ha
hatásvízsgttlatot kért számon rajtuk Jakabff képviselő úr - úgy tudom, mint matematikus
egyébként is ezekbęn a statisztikai vizsgźiatokban nyilván jól otthon van - semmi más dolguk
nincsen, mint a fecskendők megtalálási pontjainak sűnĺségét rávetítik a Jőzsefvtltos térképére'
utcáinak a térképére, és egyértelműen kirajzolódik előtt.fü az,hogy hol találjak meg ezeket a
fecskendőket. Egyre növekvő stirűségben a tűcsere ponthoz közelítve. Ez nyiIvtnvalőváteszi,
hogy a két dolog közcitt összefüggés van. Továbbiakban riíadásul egy jarulékos terhet ró a
Jőzsefvźttos lakosságára és az egész keľületre az,hogy az itt felbukkanó đroghasználók a drog
árźnak megszerzéséhez jarulékos búnözés tÍjarl tudnak a legkönnyebben hozzájutni.
Nyilvánvalóan ott kĺjvetik el, ahol a leggyakľabban tartőzkodnak. Tehát a jaľulékos bűnĺjzési
statisztikákat is rendkívÍili mértékben rontja az, hogy ez a pont itt. ta|źLlható. Megkérdezi
Képviselő-társástól, amikor ezekęt a nagyon hangzatos, álhumánus érveket felsorolja a
đroghasználók védelmében, mit fog mondani egy kisgyerekes anyának, aki a játszőt&en a
gyereke kezébő| veszi ki a fęcskendőt, amit a gyerek összeszedett és már megszúrta vele
magát? Igazság szerint erre kellene inkább, mint felelős, az itt é1ő lakosok á'|tal megváIasńott
képviselőnekválaszt adnia. Mit mond azoknak a lakóknak, akiknek a gyeľeke kezébe azértk
kerül fecskendő, mert levitték ajźtszőténe, és nem azért, meľt drogozott.

Dr. Kocsis N.IáLté

Kaiser József képviselőnęk adja meg a szőt.

Kaiseľ Jĺizsef
Neki is az ütötte meg a fiilét, hogy azt mondta Jakabfy Tamás képviselő, hogy a legtöbbje
VIII. kerületi. Szerinte ez nincs így. Ez valóban anonim. Azt kell látni, hogy a dľogkulturának
egy olyan utja van, ahol a drogosok á|ta|élbarl a szethez közel szeretnek lakni. A külső
kerületekből a lecsúszott embeĺek ebbe a keľületbe jĺinnek. Mint polgaľőr, többször járőrozlk,
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és többször szólnak a ľendőrségnek, hogy az ĺires telkeken, lépcsőhźnakbarl' megtelepedtek
nem itt lakó, nem idevalósi drogos bandák. Szó szerint dľoghasználó bandak. Zaklatjźk a
kĺirnyéket. Agresszíven támadják a békés lakosságot, agresszívan kéregetnek. ovodák,
iskolák, bcjlcsődéknéljelennek meg és a szülőket zaklatjźk. Aki ezt a problémát nemlt.ĺja, az
nem a kerületben é1. Nem a kertiletben é|. Az, aki itt drogozik, nem is a kerületben élt, hanem
idetelepedett a kultura miatt. Tudta, hogy 150 kliens jelenik meg a Kék PontnáI. Ha
kiszĺĺmolják, hogy mindegyik kliensre egy trĺ jut, az 54.000 trĺ évente. Ha a felét cserélik
vissza, az azt jelenti, hogy nem tudják, hogy 27.000 ttinek, hol van a vége. Ebből 2.000 tút
szedett össze a Közterület-felügyelet, hol van 25.000 t1ů Eľről beszéljenek, erről
gondolkodjanak. Amikor humánumról beszélnek, akkoľ ki foglalkozlk a többséggel? Ki
humánus a tĺlbbséggel? Ki humiánus a családos anyáI<kal, ki humánus az idősekkel. Kitépik az
embeľek nyakából a nyakIźncot, eladják 5.- Ft-ért, megveszik a drogot és rohannak aťuért a
Kék Pontba. Milyen humánumĺól beszéliink itt? A humánum az, ha ezt az egész rendszeľt
teljesen megszűntetik, és újból felépítik. Pontosan az ilyen vadhajtásokat, ezeket az
álhumánus dolgokat megszúntetik a kertiletben.

(Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ 18 fua22 perckor elhagyja a termet, és átadja az ülés vezetését
Egry Attila alpolgĺíľmester részére. A Képviselő-testület létszźtma 16 fő.)

Egry Attila
Jakabs Tamásnak adja meg a szőt.

Jakabfy Tamás
Az a kérdés hangzott el, honnan tudja, hogy a legtĺibbjiik VIII. kertileti lakos, vagyis
arányaikban sokkal több, mint a hajléktalanok között? Amikor jarja a kerĹiletet' akkoľ
nemcsak olyan anyukákkal találkozik, akik feltik a gyerekeket a homokozóban, hogy mibe
nyúlnak, olyannal is nagyon sokkal ta|á|kozLk, hanem drogosokkal is találkozik. Sokkal
gyakĺabban ta|tikozikdrogosokkal, mint ahogy szeretné. A drogosok szźrnaaz sok-sok százła
ríg a kerĹiletben. Amikor bemegy egy taľsasházba beszélni valakivel, mindig azza| szo|ďa
kezdeni, hogy hol |akik az a tiírsaság, akivel a legnagyobb gondjuk van'. Az első kérdései
között szokott lenni, megkérdezem, drogosok vagy nem drogosok. Jó tudni, hogy miért balhés
társaság, hogy addiktívak vagy esetleg csak bűnĺjző életmódot folytatnak. A^,Iátja, hogy igen
is tobbszáz dľogos van sajnos a kerületben. Ha most beszántj źů< ezt a Kék Pontot, akkor ők
ellátás nélkĹil maradnak. Szerinte ez ÍIemjó. Sokkal jobb kimenetel lenne, ha a Kék Pontot
tudnak arrarászorítani, hogy tényleg csak cseréljék a tűket. Tehát amit ők kiadnak, azttény|eg
hozzákvissza, és eń.úgymond, valahogy ľajtuk le tudnak,,vemi''. Alpolgármester Uľ mondta,
tette a megegyzést, hogy egyľe tobb drogos van a keľületben, amióta a Kék Pont itt van.
Lehet, valószínrĺleg, akkor az A|polgármester Uľ is számolja a dľogosokat. Azt gondolja, ez
nem biztos, hogy a Kék Pont hibája, szerinte annak a lĺbája, hogy ilyen kilátástalan ma
Magyarországon a gazdasági helyzet, hogy ilyen nyomoľ és munkanélküliség van, és ez
nagyon sújtja Józsefuaľost is. Sajnos ęzek a dolgok egyĹitt jáÍnak, tehát a hajléktďanság,
munkanélkiiliség, bűntizés, stb., ezek e|éggé együtt járnak Magyaľoľszágon' és máshol is a
világban. Mit mond az arrylkáknak? Az anyukáknak iganlk van, abszolúte. Valóban sok a
drogszemét a keľületben, mint mondtam már irtak is enől az újságukban.Egyrésń. azt kęllene
elérni, hogy ami kikerül, az bekerülj on. Ez a legfontosabb. Ami kikeľĹil hi, azt a drogosok
visszaszolgáltassák. Ezen kívül pedig kikéri magának, hogy a drogosok érdekeit véđí. An.
szeretné elérni, és azért nem tudja ezt a javaslatot támogatni, meľt nem fudja, mi lesz ennek a
kozegészségügyi következménye. Nem tarta|maz semmit, még egy halvany utalást sem az
előterjesńés azza| kapcsolatban, hogy eztva|arri|yen szakmai alaponmegvizsgálták-e. Valaki
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íft ar. említette a fideszes képviselők közül, nem, bocsánat, Pintér Attila képviselő említette
azt, hogy ez egy nagyon jó, nagyon előkészített javaslat. Szerinte, pedig egyźita|án nem, és

annak köze sincs a valódi szakmai előkészitéshez.

Egry Attila
Dr. Ferencz orsolyának adja meg a szót.

Dľ. Feľencz Oľsolya
Jakabfu Képviselő Úr arról beszélt, hogy az éľintett dľogosok e||átźsźt biztosítja az
onkormanyzat azzal, ha tűcsere program vaÍI a keľĹiletben. Pontosan ez az az álhumánus érv,

amit a korábbi hozzásző|ásában is kiemelt. Amennyiben' ha jól emlékszik, még a
hajléktalanok kapcsán felmeľült vitáikban is Önĺjk valami egészen mást értettek a
hajléktalanok humánus ellátásán, mint ők. Gondolja, nyilván onök azt gondolják, hogy a

hajléktalanok ellátásban osztogassanak papundeklit a hideg napokon, az alkoholistak
e||átźLsánźLI esetleg a vodkát tegyék ingyenessé, a családtagjaik részéľe, pedig a leukoplastot.
Azt gondolja, ezek azok az áIhlľnźnus megkĺlzelítések, amelyek a taľsadalom valódi
problémáit nem oldjak meg, csak akkumulálják és fokozzák.Ha jő| éľtette, akkoľ atanácsa az
édesanyának, aki a gyermeke kezébőI fecskenđőt vesz ki atétęn az,hogy olvassa azLMP, az
onök újságiát.

Egry Attila
Dr. Saľa Botond alpolgaľmesteľnek adja meg a szőt'

Dr. Sára Botond
Megszólítv a éteńe magźft. Annyit reagá|na, hogy Képviselő Úľ nem kell számolni ał.lhoz a
dľogosokat, hogy lássfü aú., hogy az eImtút 3 évben súlyosbodott a probléma, hanem valós
józsefuarosiakkal kell beszélgetni, és el kell olvasni a leveleikęt. Az egyértelműen láthatő,
hogy a dľogfogyasńők sztma megnőtt, és a drogpľobléma megnőtt a kerületben, és kimeri
mondani azt, hogy az egyĺk elősegítóje ennek, szetinte, a rossz szolgźl\tatást végzó Kék Pont
volt. A második reakcĺőjźraa Képviselő Urnak, nem tud más kĺjvetkęztetést levonni, mint azt,

hogy a ĺehéz sorsba kerülő emberęknek a megoldást az LMP szerint a drog nyujtja. Aki
ĺehéz emberi sorsba került, azfogyasszon drogot, és az LMP szeľint eznýjt megoldást.

Egry Attila
Pintér Attilĺának adjameg aszőt.

Pintér Attĺla
Jakabfu Képviselő 

,ÍJt 
hozzźszólásĺĺľa reagáI. olyan utópisztikus megoldási javaslatot vźnolt

fel, szorítsák ľá a Kék Pontot, hogy gytĺjtse be az összes fecskendőt, vagy jöjjĺin vissza hozzá.
Egy ilyen tricsere program a miatt sem múködhet, hogy elképze| egy kábítószerhasznáIót, aki
beltivi magát, bele keľiil egy kábulatba' és akkor utána azzal fog foglalkozni, hogy ahaszná|t
fecskendőjét gondosan becsomagolja, elrakja, hogy majd visszaviszi legközelebb a cseľére.

Szerinte eznem megoldható , ez ava\őságban nem valósítható meg.

Eg.y Attila
Jakabfu Tamásnak adja meg aszőt.
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Jakabs Tamás 
,

Alpolgáľmester Ur második megtregyzésére, szerinte, reagá|ĺi is felesleges, mert akkora nagy
felre értés vagy ľosszindulat. Az első megegyzését úgy fordítja le, úgy rövidíti le, hogy a Kék
Pont rossz szo|gźĺ|tatást nýjt, ez elhangzott. Viszont azt nem érti, hogy onök szerint miért
jobb az, ha nincs szo|gáItatás, mintha Van egy rossz szolgáItatts? Ha nincs szo|gtitatás, akkor
az afe|adaL a7' a problóma, az attőI móg nem fog megoldódni. Ha nem lesz szoIgáItatás, nem
fognak megszabadulni a fecskendőktől akkor sem, és még az is lehet, hogy súlyosbítjak a
heIyzetet, Az gondolja a megoldás egy jő szo|gá|tatás lenĺre, ahol a tűcsere tűcsereként
miĺködik, és akkor a ,,tűmegmaradás'' törvénye szeľint kevesebb fog belőle keľtilni a
kcjĺeľületľe.

Egry Attila
Vörĺjs Tamás képviselőnek adja megaszőt.

Vtiriis Tamás
A Losonci téľ képviselőjeként rengetegszer keresik meg az ott lakók a pľoblémáikkal. Veltik
sokat találkozik, a drogosok őt a közügyekben elkerĹilték, nem találkozott veltik, ellentétben
azza| a je|enséggel, hogy a Losonci téren a homokozóban tömegesentalá|hatő tű, rengeteg tű,
azza| igen. Azt gondolja, nagyon sok oldalról lehet vizsgálni egy ilyen problémát, đe azért
hajlik arÍa a megá||apitásra, hogy a tett halála az okoskodás, meľt ebben ahe|yzetben, lépni
kell egy önkoľmĺĺnyzatnak, és nem szociológiai, és egyéb fęlméréseket készíteni ' nézni.
Nagyon fontosak, és ľendkívül informatívak tudnak lenni, de alapvetően a probléma forľását
ismerik. Ne tegyenek úgy, mintha mindenki rácsodálkozna, hogy ez az egész folyamat
egyszer csak itt a gazdasági válsággal begyfuílzött és hiľtelen eluralkodott a keľületen. Ennek
a rengeteg elhasznált fecskendőnek az okozőjajelentős mértékben ez az íntézmény, amely
e|Iátja ezęket a dľogosokat tűvel, azokat a drogosokat, akik adott esetben _ bĺĺr nincs tisztában
a tarifźl|<kal _ több tízezet foľintot képesek elkölteni, sokszor búnoző életmódból szetzett
pénń kĺjltenek dľogra, azonban a fecskendőt már nem vásaroljfü meg. 10.- Ft egy fecskendő
arra mźtr sajnálják a pénzt. Ugy gondo|ja, ez nem önkoľmányzati feladat' nem Józsefuaros
onkormanyzatának a fe|adata, és azt hiszi, hogy a problémát tinmagában kell kezelni, és
megoldani, és nęm elkenni mindenféle álhumlánus és dagályos beszéđdel.

(Dr. Kocsis Máté 18 óľa 34 perckor visszajcitt a terembe, átvette az ulésvezetését. A
Képvi s e lő -te sttilet létszźtma | 7 for e v áIto zott.)

Dľ. Kocsis Máté
Megkéľdezi a Rendőrség, a JYSZ, illetve a K<jĺeriilet-felügye|et vezetoit, kívĺínnak-e
hozzásző|ĺi avitához?
Me gadj a a szőt S e gyevi Zoltźn ľendőrkap i ttny r é szér e,

Segyevi Zo|tán
Két dolgot szeretne elmondani. Saját tapasńalatai, illetve a napí szolgálatok tapasztalatai is
ań. mutatjźk, hogy valóban a keriilętben a közteľületeken is, illetve a lakőhazak kĺjzĺis
teľületein is nagyon-nagyon sok veszélyes hulladék keletkezik, illetve talźt|hatő meg. Ezt a
hozzájuk beérkező á||ampolgán bejelentések is alátrímasńják. A Rendőrkapitányság igen
fontosnak taľtja a bűnmegelőzési tevékenység végrehajtását, ębben folyamatosan egy
nagyobb, komplexebb rendszeren belül ők is folyamatosan dolgoznak. Kiemelné ebből a új,
most induló btĺnmegelőzési iskolai programot, amiben aktívan ľészt vesznek.
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Dr. Kocsis l.ĺáté
MegkérdezíazA|apítvźnyIgazgatőjźń,kívtn-ehozzásző|n1?
Megadj a a szőt Pĺácz J őzsef igazgatőĺak.

Rácz József
Koszöni a lehetőséget, hogy válaszolhatott, és köszöni a hozzászőlásokat is. Meglepi, hogy
ennyi indulat van a képviselő holgyekben és urakban. A Kék Pont minden évben elkészíti a
kerület szttmár a beszámolóját, amelyet ebben az évben is elfogadtak.Ezek a pľoblémák akkor
is előjöhettek volna, legalább most előjöttek. Azza| egyetért, hogy itt olyan pľoblémaľól van
sző, ami messze meghaladja a kerület lehetőségeit, akár a pľevenciőra, akár a kezelésre'
ľehabilitációľa gondol. Itt tomeg droghasznźiőtőI van sző, ez I00 milliós vagy milliardos
nagyságrendű beavatkozásta lerure sziikség. Az, hogy itt laknak, vagy nem itt laknak. Ez egy
anonim program' megkéľdezik a klienseket, hogy hol laknak. Nagyon sok klienst ismernek
személyesen. Ez nem egy tűelosztó progľam. Munkatáľsak vannak ott, akik tűcserét végeznek.
Ismerik a kliensek egy jelentős részét, tudjfü, hogy hol laknak. Egyébként aKźiváría térľől
azért ko|toiłtek éppen a Magdolna és a Lujza utca saľkára, mert ott van a legtöbb
droghasználó. Ha ott van a legtöbb ťú, az nem azért van, meľt odaköltozttink, hanem előtte is
ott volt a leg1öbb tű, és azért ko|tońek oda, meľt ott van a legtöbb ttĺ és legtöbb injekciós
droghasználó. Nem is nagyon lenne életszertĺ, mert ma, ha valaki 5-8-szoľ injektál, annyiszor
beutazzon valahonnan, egy budapesti másik keľületből, és visszautazzon' Tiĺcsere van,
aminek az utőbbi két, három évben miért lett ilyen magas a trĺforgalom. Ennek két oka van.
Az egyik az,hogy a designer dľogok emelkedésével, ami 2010-től jelent meg' az injektálások
szźlma napi 1-3-ľó1, felment napi 5-10-re, akźr 10 fölé is, és ennek el lehet képze|ni az
injekciós szfüségletét. A másik, pedig a ťlnanszírozásukba beállt vá|tozás. Fuľcsa dolog, de
csökkent az áItah:k kiadott tuk száma, ezért nemhozzźk. vissza. Amikor régen tobb tút adtak
ki' akkor sokkal tĺjbbet hoztak vissza, akkoľ a visszahozźs aránya 80 oń volt, most ez sokkal
alacsonyabb, mert maximum 15 tút adnak ki. Ha visszahoz 100 tűt, akkoľ is csak 15 tűt fog
kapni a tűcserében. Paľadox módon, hogy ilyen kevés tűt tudnak adni, nem gľĺjtik össze, és

nemhozzźk el. A tűcseľe prograÍnnak az is egy feladata, hogy megtanítsa a felhasznáIőt arca,
hogy eltegye a tut. Az e|őzo évek tapasztalatai aľľa utalnak, hogy el is teszik a tűt és

visszaviszik.Eztanítható dolog és meg |ehetezt taĺlulni. Vannak olyan programok kĹilfijldön,
ahol tényleg tűosztással foglalkozslak, mert olyan a járvaĺryugyihe|yzet. Ezze| a jáwányngyi
he|yzettel kapcsolatban egy megjegyzést tesz. Ezze| nem riogatni szeretnének, csak vannak
tapaszta|atok, elsősorban Bukarest vonatkozásában, ahol a designer drogok terjedése
megtörtént ugyan úgy, ahogy Budapesten,bezźrtak tűcsere programokat és megugľott a HIV
fertőzottek szźlma az injekciős használók kozott. Athénben is ugyan ez l'rlrtéft. Ya|őban ígaz
az, atlit a Képviselő Ur említett, hogy jelenleg az iryekcíős dľoghasználók köztjtt nincs HIV
fertózott. Ez egy jó hír. A bukaresti vagy az athénĺ példa arrautal, hogy ettől mindig taľtani
kell, hogy ez elindul. És ha eZ ęgyszer elindul, akkor ezt nagyon nehéz megakadályozni.
Azokkal a megegyzésekkel nagyon egyet ért, hogy itt olyan jelenségről van szó, amelynek
megoldása nem a kerület fe|ađata, itt a nemzeti dľogellenes stratégia, arĺi váĺhatóan ősszel a
Parlament elé kerül, tarta|mazza a tűcserét is, és tartalmaz olyan rehabilitációs terápiás
lehetőségeket is, amelyek akár a VIII. kęrületi szerhaszslálókkal kapcsolatban is ľeményľe
adnak majd okot.

Dr. Kocsis N,{.áté

Ács Péter igazgatőnak adja meg a szőt.
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Acs Péter
Azt gondolj a IYSZ tevékenységéről egy elég részletestáblźzat, illetve összefoglaló feljegyzés
készült. Szeretné annyival kiegészíteni - mi nem szerepel ebben az írásos anyagbarl. Egyrésń,
a kollégáiról szeretne beszélni, akik közül hĺĺľom takańtőtmźr tuszúľt meg. Azontakaľítókľól
van sző, akik nem speciálisan ezeket a hasznáIt fecskendőket, illetve tfüet szeđik össze'
hanem szedik cissze az illegális szemetet a köZteriiletekről. MéIyen egyetért azol<kal a
képviselőkkel, akiket megkeresnek a válasńők. Higgyék el, a legtĺibb panaszos a JYSZ
Igazgatősźlgánál csapodik le. Volt már szeľencséje, sajnos nem egy esetben, édesanyával
beszélni, aki hońa magáva| a 7 éves gyeľmekét, hogy megszűrta a tű. A felelősséget rá
próbálta terhelni, hogy a JVSZ nem szedi ĺlssze a ttĺt. Higgyék e|, a világ <isszes takaritőja
kevés lenne a}lhoz, hogy nonstop 24 óttharl biztosítsak ennek a rengeteg közteľĹiletnek a
négyzetméterenkénti źńvizsgá|ésźtt,hogy megta|áIják _ dr. Ferencz orsolya által is említett _
mondjuk, Golgota téĺi bokorban elrejtett tűket. Ez óriási kapacitást igényelne, és
teľmészetesen ezzeI óriási arĺyagí hátteret is kellene biaosítani. Rendőri mi voltjaľa utal
vissza. Nagyon sok olyan üggyel talá|kozott, nem itĹ a lőzsefuiírosban, hanem Kobányán,
rendőľkapitányként, amikor nagyon sokan úgy vallottak, hogy a fogyasńási szeľt, illetve a tűt
Józsefuárosban vásároltfü, itt fogyasztották, és áttérve más keľületbe követték el a
bűncselekményeket. Azt gondolja, ez is hozzájáru| allhoz, hogy nemcsak józsefuárosi
lakosokľól beszélnek, amikoľ fogyasztókľól beszélnek.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy az e|Í5terjes:ztéssel kapcsolatban további kéľdés' hozzászőIáS nem érkezett.
A napirend vitźljátlezźttja, és a kovetkezóhatározati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. .a Budapest Józsefuárosi onkormányzat és a KÉK Pont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia Közhasznú Alapítvány közott megkötött, 2010. mĺĺrcius 18. napjan kelt
határozat|an időre sző|ő együttműködési megállapodást rendes felmondással 2013.
december 3I. ĺapjával felmondja.
Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|3. december 31.

2. fe|hatalmazza a polgáľmestert ahatérozat I. pontja szęńnti felmondás a|áírásźra.
Fęlelős: polgármester
Hatláridő: 20|3. szeptember 30.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a kĺizösségi ellátásokhoz való hozzáférés jövőbeni
biztosításźra vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2013. november havi
első ľendes ülésére.
Felelős: polgármester
Hatariđő: Képviselő-testĹilet 2013, november havi első renđes ülése.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgálja meg a rÉr Pont Dľogkonzultációs Központ és
Dľogambulancia Kozhasznu Alapítvánnyal a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźtm alatti
helyiségekľe megkcltött helyiségbér|eti szerzi5dés megsziintetésének lehetőségét.
Felelős: polgármester
Határiđő: Képviselő-testület 2013, novembeľ havi első ľendes Ĺilése
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Dr. Kocsis Máté
Megź:,IIapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 2 nem szavazattal, I

tartő zko đźls s al elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z nĺn,ĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
358/2013. (Ix.18.) 14IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat és a KÉK Pont Dľogkonzultációs Központ és

Drogambulancia Kozhasznú Alapítvany közott megkötĺitt, 2010. máľcius 18. napjan kelt
határozatlan iđőre szőIő egyĹittműködési megállapodást ľendes felmondással 2013.
december 31. napjával felmondja.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. december 31.

2. fe|hata|mazza a polgármestert ahatźnozat I. pontja szeľinti felmondás a|áirástra.
Felelős: polgármester
Hattridő : 2013 . szeptember 3 0.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a közösségi ellátásokhoz va|ő hozzźférés jĺivőbeni
bínosítástta vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2013. november havi
első ľendes ülésére.
Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺĺľidő: Képviselő-testĹilet 2013, november havi első rendes Ĺilése.

4. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy vizsgá|ja meg a KÉK Pont Dľogkonzultációs Központ és

Drogambulancia Kozhaszntl Alapítvĺánnyal a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szám alatti
helyiségelae megktjtött helyiségbérleti szetzodés megsziintetésének lehetőségét.
Fęlelős: polgármester
Hataľidő: Képviselő-testiilet 2013. november havi első ľendes üIése

Napiľend 614. pontja
Javaslat az Alkalm azotti Juttatás i Szab á|y zat m ó d os ítás á ra
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis M:áté
Csere előterjesztést kaptak a képviselők pőtkézbesítéssel. A napirend vitájat megnyitja.
Kérdés, hozzźsző|ás hianyában a napiľend vitáját |ezárja. Szavazásra bocsátja az a|źlbbi

hatáĺ o zati i avas l atot :
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A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1) elfogadja ahatározat mellékletétképező,,A Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsefuaľosi
onkormányzat áItaI fenntaľtott intézményekben alkalmazottijogviszonyban foglalkoztatott
do l gozók j utt atási szab tlly zat,, - ot.
Felelos: polgármester
Hataľidő: 20|3. szeptember 18.

2) felkéri a polgármestert a fenti 1. pont szeľinti szabáLyzat aláirástra.
Felelős: polgáľmester
Határídő : 20 13 . szeptember 24.

3) az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beltil az
általános tarta|ék - kötelező feladat _ eIőirźnyzattrőI 43,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11104 cím - ĺjnként vállalt feladat - személyi juttatás e\őftźnyzatáta 34,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő jaĺulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|óirányzatźlta 9,2 e Ft-ot
átcsoportosít pedagógusok 50 éves munkaviszony jutalma címén.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptembeľ 18.

4) a)felkéri a po|gármestert, hogy a határozat 1 . pontj ában foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésekoľ vegye figyelembe.

b) az I.) pontban foglaltakkal tartós önként vźi|a|t működési kötelezettségetvźllla|.
Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

Dľ. Kocsis N{.áńé

Megállapítja' hogy 17 ígen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatáĺozatot.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISEIO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z Nĺn,ro s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
359t2013. (IX.18.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

1) elfogadja ahatározat mellékletétképező,,A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormanyzat á|ta| fenntaľtott intézményekben alkalmazoÍtijogviszonyban foglalkoztatott
do l gozók j utt atási szab á|y zat,, - ot.
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. szeptember 18.

2) felkéri a polgármesteľt a fenti 1. pont szerinti szabźiyzat aláításźna.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 24.

3) az oĺlkotmáĺyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tarta|ék - kote|ezo feladat _ előirányzatárőI 43,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11104 cím - önként váIIaIt felađat - személyi juttatás e|őirtnyzatára 34,0 e Ft-ot,
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munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|oitányzatára 9,2 e Ft-ot
átcsoportosít pedagógusok 50 éves munkaviszony jutalma címén.
Felelős: polgármesteľ
Hatźlrído: 2013. szeptember 1 8.

4) a)felkéľi a polgáľmestert, hogy a hatźlrozat 1. pontjában foglaltakat a20I4. évi költségvetés
tervezésekor vegye fi gyelembe.

b) az I.) pontban foglaltakkal taľtós ĺjnkćnt vállalt működćsi kĺjtclezettséget vóllal.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása

A 359/2013. (Ix.18.) számú határozat mellékletét a kivonat 1. számú melléklete
tartalmazza.

7 . Egyéb előteľjesztések

Napirend 7ĺ|.pontja
Javaslat a Képviselő.testüIet és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatárói sző|ő 2512013. N.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának és Alapító Okiľatának
módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

Az e|őteqesztést bizottságok meg!áĺgyaltfü. Napirendvitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás
hiárĺyában a napiľenđ vitájźt|ezźqa. Szavazásrabocsátja az alźlbbihatározatijavaslatot:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és Mtĺködési Szabá|yzatźnak az előterjesztés 2. szám,Ú

mellékletét képezo módosításat elfogadj a.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2013. szeptembeľ 1 8.

2. felkéľi a polgármestert és a jegyzot a Polgármesteri Hivata| Szetvezeti és Mtĺködési
S zab áIy zat e gys é ge s szerke zetbe fo g lalt új p éldanyán ak a|áít ásfu a.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatĺĺridő: 2013. szeptember 19.

3. az eloterjesztés 3. sztlmű mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az eloteqesztés 4. szźlmű męllékletét képezo, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot 2013. szeptember 19-i hatźiyba lépéssel
elfogadja.
Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|3. szeptember 1 8.



4. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt a 3. pont alapján elfogadott Alapító okiratot
Módosító okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírźsára.
Felelős : polgármest er, jegyzó
Határidő: 2013 . szeotember 1 9.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy 17 igen, 1 nem, 0 tartőzkodással a TestĹilet elfogadta a következő
határozatot.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZo To B B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
360t2013. (rX.18.) 17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. a Polgáľmesteri Hivata| Szeĺvezeti és Mfütjdési Szabá|yzatának az e|oterjesztés 2. szttmtl
mellékletét képezó módosítását elfogadj a.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2013. szeptember 18.

2. fe|kéti a polgármestert és a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
SzabáIyzategységesszerkezetbefoglaltiljpéIdányánaka|áirástna.
Felelős : polgármest er, jegyző
Hataridő: 2013. szeptember 19.

3. az előterjesztés 3. szám.ű mellékletét képező Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint az e\őterjesztés 4. szám,(l mellékletét képezo, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľatot 2013. szeptember 19-í hatáIyba lépéssel
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határido: 2013. szeptember 1 8.

4. fęlkéri a polgármestert és a jegyzot a 3. pont alapjźn elfogadott Alapító okiľatot Módosító
okiľat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|áírására.
Felelős : pol gármest er, jegyző
Hatźtridő: 2013. szeptember 1 9.

Dr. Kocsis M:áLté

S zav azást a bocsátj a a rendelet-t ęrv ezetet.

A SZAVAze.sNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ ľ'ĺn.IosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspl.o-ľpsľÜrpľp 17 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST FoVÁRos vilI.
KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonľrÁľyza.ľ xnpvrsnLo _ TEsTÜLEľnľnx
4412013. (Ix.20.) SZÁMÚ oľxonľĺÁľyzĺ.ľl RENDELETET A xÉpvrsnlo-
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TESTt]LET És SZERvEI SZERvEZETI És ľĺuxouÉsr sza.ľÁr-yzĺrĺpoĺ
szoĺo 25 t 2013. N .27 .) oľxonľĺÁľyzaľr RENDELEI nĺóo o sÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis Ndáté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselo-testtilet megalkotta a

44 /f0I3 . (IX. 20.) számu rendeletet.

Tájékoztatók

Tájékoztató a hatáľidőben el nem készůilt előterjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tźĄ ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyzo

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyábaĺl a napirend vitźĄát lezárja. Nem
ke|| szavazni ľóla.

Dr. Kocsis lĺáLté
Néhány nappal ezelott a vice.com weboldal egyik újságírója megjelentetett egy cikket,
amelyben azokat a hírhedt helyeket sorolta fel a világon, ahová a tuľisták maguktól nem
szívesen mennének. 10 hely a világon, a vi|ág 10 legrosszabb váľosa, és ebbe a listába bele
tette Józsefuarost is. Tokkal, vonóval, hozztúeszem. A szerzód ań" ír1a, a lista összeállításában
olyan emberek segítették, akik az adott országban élnek, vagyis maga az iĄságirő még soha
nem járt ítt Jőzsefvźrosban, de gyanítom, hogy tV Sem' akit ezekľől megkérdezett. Szeretném
kiemelni, hogy a magyaÍ sajtó, különösen az intemetes sajtó meglepően, mondhatom, mát
már btntőarl koľľekt módon, zavarőarl koľrekt módon jáĺt e| velünk szemben, egyébként a
sajtóorgánum politikai beállítottságától fliggetlenül. Nem is sorolom fel őket, mert
kivételezésľe ad okot. Mindegyik kétségbe vonta és kérdőre vonta a cikket. Volt olyan,
kifejezetten ellenzéki újság, amelyik mát abevezeto szĺivegében űgy írt erco| az Ĺigyről, hogy
legalább 10 éve, de talán soha nem jźlrt az aztĄságírő Józsefuaľosban, aki ezt írta ľólunk.
Ebből kifolyólag, szeľintem, mĺĺľ csak egyetlen egy cselekvési magatartásunk van, hogy
valamilyen úton-móđon kerítsük e|ő ezt az l:jságírőt, lássuk őt vendégül itt két napig
Józsefuaľosban. Javaslom, j<ijjĺin el majd a Képviselő-testület tiléséľe, vagy fordítva,
ta|źikozzon a Képviselő-testülęt vele. Vigytik őt kĺjrbe a kerületbe, ismerjiik el, hogy vannak
még feladataink, van még néhany nehéz he|yzetu utcánk, đe ań. kéťfü ki, hogy az egész
Józsefuárost a világ 10 legrosszabb települése közé sorolja. Erľe biĺosítsunk némi feđezetet.
Erre fogunk majd javaslatot tenni a megfelelő helyen, a megfelelő szinten. Pusztĺĺn az eIvi
egyetértésfüben reménykedve, és abban' hogy levesz minket atapasńalatszetzés után erről a
listaľól, és nem jáľat |e minket vllágszerte, kérném, hogy ha nincs más álláspontjuk, ezze|
értsenek egyet. Természetesen, ha valakinek hozzźszőIási szandéka van ebben az igyben,
akkor erľe keríttink soľ.
A másik ügyĹink azpedíg, Szíli képviselő uľ je|ezte egy levélben, hogy amai testületi ülésen
felszólalási szźnđéka van nem napirendhez, és nem a képviselői kéľdések kĺjľében, hanem
attól fiiggetleniil. Ügyrendi javaslatot tennék aľľa, hogy erre adjunk lehetőséget most Szili
Baltĺzs képviselő úrnak. Kérem, az igyrendi javaslatľóI szavazzanakl
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sZAv AZ^SNÁt JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ S ZoTo B B sÉc szÜrsÉcB s
HATAROZAT:
361t2013. (rX.18.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy felszólalási jogot bizosít Szi|iBalázs képviselőnek, aki
napirendi pont-' és képviselői kérdéskörön kívül szeretne felszólalni.

Dr. Kocsis Máté
77 igen,0 nem' lartőzkodás nélkül a Testtilet az igyrendi javaslatot elfogadta. Szi|i Ba|ázs
képviselő úr, öné asző.

Szili Balázs
Kciszönöm a szőt Polgármester Úr! A tegutóbbi ľendes ülésen Vörĺjs Tamás képviselő úr a
képviselői kérdések során állításokat foga|mazott meg a feleségemmel kapcsolatban, és eĺre
szeretnék reagźini. Morális aggá|yait ismeľtette Vĺir<js képviselő ur, amiatt, hogy a feleségem
1995-ben 117.000.- Ft-éľt megvásáro|ta az önkoľmányzatí Iakásź4 amelyet 2003-ban 5,2
millió Ft-ért adott el Józsefuaros onkormanyzatának, majd' az abér|ő, aki ebben lakott 2OO7-
ben 900.000.- Ft-ért ismét megvásaľolta a lakást. Második fe|szóIa|źsában, hiszen mégis csak
képviselői kérdés volt a kategória, nagy nehezen sikerült kipréselni magából egy kérdést is,
amely ugy hangzott, hogy mennyire általánosan elfogadott vetziő volt ez az ügymenet, ami itt
történt. Ugye, gondolom, az mindenki előtt ismert, hogy amikor a ręndszerváItás soľán a
tanácsok átalakultak önkormanyzato|<ká, akkor szinte valamennyi kerületi tinkoľmányzattgy
döntött, hogy nem tudja fenntartani anagy, hatalmas méľetű lakásállományát, ezért a forgalmi
érték töľedékért fe|ajáĺllotta a lakásokat megvételre a benne lakók szttmźtra. Tehát 1995-ben a
feleségem egyike volt annak a kb. 10.000 józsefuárosi bérlőnek, aki a forgalmi érték |5 %o-án
megvásárolta a lakást. 2003-ban úgy döntöttiink a feleségemmel, hogy egy háromszobás
lakásba fogunk költöZni. Ennek ugye t<ibb módja van. Az ember vagy kiírat magának egy
|akáspźiyźaatot, amit megnyer' vagy pedig felvesz hitęlt, és ebből a hitelből vásáľol magának
egy lakást' Mí az utóbbit választottuk. Ennek folyomanyaként eladásra kerĺilt a feleségem
lakása. Ebben az időben folý a Corvin Sétĺĺny Pľogľam. Gondolom az is mindenki előtt
ismert, hogy a Corvin Sétány Program során a bontandó épületben lakók szttmáĺa cserelakást
kellett biztosítani. Az a speciális helyzet adódott elő, hogy a nagy többség nem kívánt a
Jőzsefvárosból elköltozni, ezért a vásárolt lakások nagy része józsefuaľosi lakás volt. Maľ
pedig a jozsefvárosi tulajdonosok nem kis szźza|éka valamikoľ bérlő volt, és a rendeleteknek
megfelelően ugyan úgy, mint a feleségem 15 %-ért vásĺárolta meg a lakást. Tehát, igen, Vĺir<is
képviselő ilt, ez egy teljesen általános, megszokott ügymenet volt, hogy a Corvin Sétĺíny
Program során olyan lakásokat vásarolt meg az Önkormányzat, amiket e\óző|eg
töredékértéken adott el. Nyilvrán a rendelet azt is biztosította, annak a lehetőségét is
biztosította, hogy az abér|ő, aki megvásároltaa|akást, az abér|o' aki bekerĺilt ebbe a lakásba,
az utźlna újľa megvásárolhassa. Ie|zem 2007-ben mfu ťlđeszes többség volt, tehát ennek a
rendeletnek,ha ezt onök nem tartják megfelelőnek, akkor meg lett volna a lehetőségfü, hogy
változtassanakrajta. Nem nagyon értem, hogy ezt miért rajtam kéľi számon, hogy az:úljbér|ő
mennyiért vásárolta meg a lakást. V<irös képviselő ý*uk a kissé felfujt ngy |áttatásával még
kevésbé volt bajom, mint azza|, hogy Polgármester Uľ továbbtupírońa ezt azigyet ań. źi|ítva,
hogy 2003-ban én magam az ugy idejében a Rév8 Zrt. mllnkatársa voltam, tehźlt rá|átásom
lehetett, hatásom lehetett arľa, hogy hogy vásáľolja meg az onkoľmźnyzat a feleségem
Iakásat. Ezhazugság. on 2013.junius l9-ei testületi ülésen még azt vágta a fejemhez, hogy
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milyen alapon teszek én megjegyzést lakásügyben, amikoľ 2004 őta a Rév-ben dolgoztam.
Tehát on pontosan tudja, hogy 2003-ban nem dolgoztam a Rév-ben, mégis an. á||itja, hogy ott
doIgońam, csak azért, hogy kicsit szebbé, ahogy foga|mańa, szebbé tehesse a történetet.

Szintén e|hangzoÍt Polgármesteľ Uľ részérőI, hogy btintetőjogi relevanciája is van ennek az
ügynek. Kizáró|ag azért nem kezdeményez eLjźľást, mert ez maľ elévĹilt. Ez megint csak nem
ígaz, hiszen nem azért nem kezdeményez e|jtrást' mert maľ elévtilt, hanem azért nem
kezdeményez e|jźtrást, mert mar volt egy vizsgźtlat. 2007-ben kirendeltek igazságigyi
szakértőt abból a célból' hogy megvizsgáIja, hogy a feleségcm lakásanak a megvásár|ása az
reális éľtéken történt-e. Ez a szakértőívizsgtiat azt á||apította meg, hogy reális értéken tĺjľtént.
Polgármesteľ Úľnak még a végén volt egy jóindulatú kérdése, hogy vajon magántulajdonú
lakásba költozttink-e, vagy pedig még volt egy önkormányzati köľ, mert azt ő nemtudja, Ez
kivételesen igaz, tényLeg nem tudta, hiszen az utánunk nyomozók csak a képviselő-testületi
ülés után jutottak el a lakás eladóihoz, akiket ügyészséggel fenyegetve próbáltak arua rábirĺri,
hogy a szerzőđést adjak oda. Miután kidertilt, hogy a lakást a FIDESZ-KDNP 2006 és 20|0
kozottí frakciőtagsának a szüleitől vásároltuk, ez a nyomozás abba maľadt. Polgármester Úr!
En azt gondolom, hogy ez egy rendkívĹil gagyi politikai eszköz, hogy ha elhangzik egy
nyilvános laitika, arĺi a|akáspá|yazat során elhaĺgzotÍ, akkor eľľe onnek az a vá|asza, hogy
megpróbálja hiteltelenné tenni, megpľóbálj alejźnatru ań., aki eń' aWitikát elmondta. Amikor
én képviselő lettem, akkor tudtam, hogy hova jcivök, tehát nem ért ez váľatlanul. Azonban ań.
gondolom, hogy az, hogy egy asszoný tágalmaz, hogy szerencselovagnak, strómannak titulál,
úgy hogy pontosan tudja, hogy nem tudja megvédeni magát) az egy rendkívtil aljas és gyáva,
férfiatlan cselekedet. Tudomásul veszem' hogy megkęzdőđott a kampany. Kĺiszĺjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté
Képviselő Úr! Annyi dolgot mondott, hogy nem is tudom, mivel kezdjem. Talan semmivel.
Csak aĺľryi kérésem lenne, amiket tőlem ídézett azt a következő Ĺilésen ossza meg a
képviselő-testiileti ülésen, és ha nem fedi a kettő egymást, akkor álljon maľ meg itt kozépen,
és kérjen ęlnézést. Amit most a szárlba adott, azokat a mondatokat legyen kedves már
bebizonyitaĺi. Én tul régen nézegetem onöket allhoz, hogy magyarazkodjak ez ügyben. Még
csak azt sem mondom, hogy meg vagyok lepve, hogy kifoľgaÍta a szavaimat. Egyébként
onnek jog szerint nagyon ígazavan. Morálisan viszont még mindig védhetetlen. A 115.000.-
Ft-os megvett lakást ugyan annak az onkoľmányzatnak 5,2 milliőéľt eladni. Engem nem
gyózottmegezze| a nagyon hatásos fe|szőIalásával. Velem máľ nem kell elszámolnia, nekem
ne magyarázkodjon ebben az igyben, magźnak magyarźnkodjon, meg akinek akaľ. A
hozzásző|źlsćú címezze annak, aki _ hogy mondjam - ezt eredetileg szóba hozta. Az peđig
Vöľös Tamás képviselő ur, akinek személyes érintettség okán megadom a szót. De azza|,
hogy azt ne felejtsiik el amit most állított, hogy én mondtam, azt kĺjvetkező ülésen ossza itt ki.
Megegyezttink, Képviselő Úr? Szó szerint a ma e1hangzotta|<kal, és az akkor elhangzottakkal
összevetjtik, ha pedig pontatlanul idézett, |egalább 4 esetben, akkor el fogom váľni, hogy
kérjen elnézést tőlem. Jó, ha ebben megegyezhetĹink, akkor Vĺjrtis Tamás képviselő urat illeti
asző.

Viiľiis Tamás
Köszcjnöm szépen, Polgáľmester Úr! Én egyrésń. megszólíttattam Szili képviselő ut á|ta|,

másrésztől, pedig a hozzászőlás taľtalmai részéve| is foglalkozni kívtnok. Szili képviselő
úrnak még megértem az elhangzottak tekintetében észrevehető hianyosságai!, hiszen nem volt
ítt az i|ésen. Most nekiink igazábőI elég furcsan hangzik, Polgármester Urral egyetemben,
hogy akkor on most szĺĺmon kéri ań., amit mi mondtunk úgy, hogy on nem volt jelen ezen a
testiileti ülésen. Most nekünk kéne onnek megmagyarázni a szavainkat. En azt gondolom,
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hogy előszöľ on olvassa el a jegyzőkönyvet, nézze meg, és lltźna tegye fel a kérdéseit.
Egyébként, hogy pontosítsam, hogy lehet, hogy nem voltam világos, de elmondom újra.
Legkevésbé a lakás megvásárlása volt az, amivel alapvetĺĺen foglalkoztunk, ahogy on is
említette ez akkoriban gyakoľlat volt, hogy az akkoľi tanácsi lakásokat bizoĺy ilyen aron
adták oda az azt haszĺálóknak, ez áIta| is átstruktutá|va az ĺinkormanyzati és az áIlani
vagyont. A probléma nem ítt áI|. A pľobléma ott á1l, hogy on felvetett egy álpľoblémát. on
azt alátszatott keltette, most el is ismételÍe, hogy Kaiser képviselő ur kiírat magétta egy lakást'
egy lakáspá|yźzatot, hogy megnyeťe. En azt gondolom, hogy _ függetlenĺil attól, hogy a
biintetójogi felelosség megáll-e, Vagy sem - de mindenképpen figyelemĺe méltó, hogy on eĺ
a kérdést feszegeti. Ugyanis tĺgy a|ta|ćnosságban feltenném ań. a kéľdést, hogy vajon
megkérdőjelezheti-e azt, e|őhozhatja-e azt a témát morális alapon valaki, hogy |ĺíratja az
egyik képviselő magára a lakást. Pont egy olyan személy kérdezi és vádolja ezzę|
képviselőtársát,vagy legalábbis tegyük fel, aki politikai kapcsolatait kihasználvamegveteti az
onkormanyzatÍa| a lakást, mert éppen sziiksége van rá. Teľmészetesen' nem állítom, hogy ez
történt, de maradjunk annyiban, hogy elég érdekes kérdéseket vet fel az onkormányzat
véteIźľa és az elađźts közötti kiilĺlnbözet, az igen nagy. Én azért azt gondolom, hogy azzal egy
képviselőnek abszolút érdemes foglalkozni, sőt kell is, hogy felelősen így lehet feltárni a
korábbi gazdá|kodźlsát, hogy vajon normális gyakorlat-e az, hogy pźlt év leforgása a|att egy
önkoľmányzat egy önkormanyzati |akás vásárlásával 4 millió forintot veszit, En szerintem
nem az. Szerintem ez kérdéseket vet fel, még akkor is, ha 2006-ban itt jobboldali többség volt,
ďe azért szeretném onnek a figyelmébe ajanlani, hogy egyá|talán nem biztos, hogy az
értékbecslés akkor volt rossz. Az a 900.000.- Ft-os vételár nem volt, vagy eladási áľ nem volt
reális. Én ezt nem tudom, de hogy valami nem stimm e| itt, az egészen biĺos. olyan nincsen,
hogy egy lakás egyszer 5 millió forintot érjen, ptr évre rá, pedig 900.000.- Ft-ot érjen a
nélkül, hogy bombata|á|at érné. En úgy tudom, hogy egyébként ez nem történt meg, de majd
eztis megtudjuk, lehet, hogy a magyarázatok kĺlzött ez is szerepelni fog. Éna*.gondolom,
hogy azért tanulságos ez a beszéItretés, és azért kell nagyon ođaťrgyelni rá. En ań. hiszem a
kampany elkezdődĺjtt, đe az biztos, hogy az on felszólalása volt a keľĹiletben ennek az egyik
jelzőfénye, meľt az, hogy egy nyilvános páIytnaton, és ezt számtalanszor elismételtĹik, nem
örcjklakást, képviselő, aki egyébként rászorul, minđen kľitériumnak megfelel, felújítási
kcitelezettséget vállal, értékét növeli az onkormányzatnak, egy ilyen eset előáll, az Ón
szájábő| Képviselő Úr, ez nem hiteles. Nem azért' mert on egy szocialista politikus, és én ezt
mondom, még akkor sem, ha on adott esetben, tegyĹik fel, bár nyilvĺín megérti a kételyeket,
teljesen jóhiszeműen j árt eI ezekbeĺazugyekben, de hogy pont on ezt felvesse' hogy ne lássa
azt, hogy valami azért tortént a múltban, ami miatt éĺ eń a kérdést nem feszegetem, ez
sztlmomra döbbenetes. Én nem tudom elképzelni azt,hogy on, amikor ezt akérdést meglátta,
nem jutott eszébe, hogy volt-e nekem az onkormányzatĺal valamilyen uz|ęti kapcsolatom
valaha. Vettem-e, adtam-e, minden rendben volt-e? En nem fudom elképelni. Es ez még csak
a fe|színi része' és moráliskérdésekľől nem beszéltiink, hogy vajon rendben van-e ez az
tig1ľnenet, arri amúltban töľtént? En an. gonđolom, hogy nincsen rendben, és nem fog olyan
embert ta|á|ni ebben a keľületben' de gyanítom, hogy máshol Sem ezen a világon, aki szerint
normális az,hogy pát év a|att4 millió forintot veszítsen egy önkoľmźnyzat egy ilyen egyszeru
ügyeleten. Ez ilyen egyszenĺ kéľdés. Itt nem arról van sző, hogy rátudjuk-e onľe sütni a
béIyeget, Vagy sem' aľról van szó, hogy ez azugymenet aggá|yos. Ez nem politikaikérđés, ez
gazđá|kodasi kérdés. Yagy adott esetben, én nem tudom, de van o.lyan vélemény, aki szerint
biintetőjogi kérdés. De egy valami egészen biztos Képviselő Ur, hogy ezek a kéľdések
nemcsak engem éľdekelnek, hanem az on és az én vá|asztőimat is. És eľre én szeretnék
vá|asń. kapni a j<ivőben, és szeretném, ha az ilyen és ehhez hasonló esetek ugyan így

85



napvilágra keľüljenek, és ezekkel foglalkozzunk, és nem politikai alapon kitalált, és
mindenfele a|apot nélkülöző vádaskodásokkal.

Dr. Kocsis Máté
Szili Balász képviselő úr, paľancsoljon.

Szili Balázs
Nem Vörös képviselő irr, íÍt arról van szó, hogy valami módon meg kell pľóbálniuk
hiteltelerné tenni egy kritikát megfogalmaző embert. Mind ezt azért _ én eń. az e|ején ĺem
akaľtam felhozni _, de ha már belevittek, akkor beszéljtik eú, végig, annak az élét próbáljak
meg elvenni, hogy az bizony egy megcáfolhatatlan tény, hogy 2006 őta, amióta FIDESZ
irányításÍl az onkormányzat egyetlen egy olyan |akáspáIyázat sem keľiilt kiírásľa, amelyben
bármilyen lakással nem ľendelkezó józsefuaľosi lakos pá|yźzhat. Ellenben négyet is sikeľĹilt
egymás utan kiírni köztisztviselőknek és önkormtlnyzati képviselők számźna. Négyet, pont
annyit' amennyi ahhoz kellett' hogy az onök képvisetője ĺisszehozzo9 egy éľvényes
páIyźaatot. És hogy még szebb legyen a kép' hogy a Polgáľmester Úr szófoľdulatát
alkaImazzam' az a képviselő, aki önmaga is azt á||itja, hogy részt vett ennek a pźiyázatnak a
pontozásiínak a kidolgozźlsttban. Azt gondolom, ez az egész, úgy vállalhatat|arl, ahogy van.
Ezek után szásrlomĺateljesen érthető, hogy onök megpľóbálnak előhozni valamilyen ürügyet,
amivel ań.monđhatják, hogy nekem bizony nincsen erkölcsi alapom, de van.

Dr. Kocsis M:áLté

Kaiser képviselő uľ kér szót, teljes joggal. oné a szó.

Kaiseľ Jĺízsef
Amikor 2006-ban képviselő lettem, akkoľ lettiink figyelmesek, hogy a lakásokat osztogatják
és fosztogatjak. Mint tudjak onök is, ańtĺlrtént, hogy mindenfele pá|yázatnélkĺil a szocialista
vezetés, Mitus Zsuzsa, Haľs Gábor és a többiek, az onök emberei osztogatták a lakásokat. Kb.
100-150 lakás hĺnt el szőľén-száIán. Erre döbbentiik rá 2006-2007 foľdulójan. Szórén, száIźn
100-150 lakás. olyan lakások, amelyeket onĺjk odaadtad báľkinęk. Tudnék sorolni neveket,
meľt tettünk feljelentéseket, odaadták baľkinęk, és azokmegfogtfü és megvették. En pl. tudok
egy Rakóczitéti lakást, egy nagy emberi jogvédő ember' aki - nem mondom a nevét _ kapott
egy ĺinkormźnyzati lakást, és megvette 100.000.- Ft-éľt. 7-8 millió forintért adta tovétbb

féléven belül. És en'tudjuk. Tettiink feljelentéseket. Ilyen emberek voltak. És amikor ezehe
rádöbbentÍink 2006-2007-ben, akkor a képviselőtarsaimmal egyiitt dolgoztunk ki egy olyaĺl
pontrendszert, amibe nem lehet belenyúlni kíviilről. Ahogy onök belenyúltak aptiytnatokba
régen, kívĹilről. EzértLett a pontrendszer kidolgozva2007-ben, hogy ne tĺiľténjen olyan, hogy
100-150 lakás trĺnik el, mint az oncik ciklusa a|att 2006 és 2007 között. Tudja, errő| sző| a
toľténet. Ez nem effe a pá|yázata volt, hanem onc'k ellen, hogy onök ilyen dolgokat
végeztek az onkorményzat területén. Kifosztottak és kirabolták onök az onkoľmźnyzatot.
Köszönöm.

Dľ. Kocsis M:áLté

Dr. Révész Mártaképviselő asszony kért szőt, de nem tudom onnek megadni, mert nem volt
sem személyes érintettsége, sem semmi. Arról nem beszélve, hogy meddő vitának gondolom.
De nem ezért nęm adom meg a szőt, hogy mert én minek gondoIom ezt a vitźú, hanem meľt
nem látom a formáját, hacsak nem tigyrendi javaslatot teszĹink eľre. Képviselő Asszony,
mennyire szeretne hozzászőIni, egy tízes skálán? Sajnálom eń. a vitát, amiben megegyezttink
aú"remé|em, hogy a k<jvetkező tilésen rigy lesz.



RátérĹink a képviselői kérdésekľe. Dľ. Révész }i4árta képviselő asszony.

Dľ. Révész Márta
Emlékképem szerint a Harminckettesek terén ültettünk platánftĺkat. Én is. És most mind a

kettő helyén csonk van. Szeretnék érđeklődni utána, hogy mi történt. Köszönöm.

ľ,gry Attila
Iľásban, 15 napon belül a Képviselő Asszony megkapja a vá|asń. JakabĄ' Tamás képviselő
úr.

Jakabfy Tamás
Van néhány kérdésem. Az első csokor az az, hogy vannak Józsefuárosban olyan dolgok,
amelyek nem tudnak elkészülni. Most két dolgot szeľetnék kiemelni. Az egy1k az egy zebta.
Szerencsére pont a mai bizottsági ülés táľgyalta, tehát viszonylag tárgýa|an lett. Szeretnék
kérni egy tájékoztatőt, hogy mi tartott több mint egy évig azebrának a kialakításábaĺa Német
és a József utca sarkán. Valószínűleg most már meg fog oldódni pár héten beliil.
A második csokoľ a kerékpártárolók. Szeretném kérdezni, hogy hogy állnak a
kerékpártarolók?
A következő kérdésem, a következő csokor. Nyaľi sajtó hírek jelentek meg Józsefuaľossal
kapcsolatban, amikről szeretném megkérdezni, hogy mennyire ígazak, vagy pedig, csak
hírlapi kacsák-e? Az első az az) hogy Józsefuiárosban ta|á|t áI|ást Bozsoki Dániel neviĺ
úľiembeľ, aki aPtzmány Péter Egyetem BTK-nak a HoK elnöke volt, amíg le nem váltották,
á||itő|ag azért, mert pénzeket kerestek ľajta. Mellesleg ęz az uriember a X. kerületi
Fidelitasnak az elnöke. Ań szeretném megkérdezni, valóban dolgozott-e itt' vagy dolgozik-e
nálunk' intézményiinknél, cégiinknél? Bizonyítékkal nem rendelkezem ńIa csak egy
sajtóhínel.
A következő ilyen sajtó híľ. Egy internetes poľtálon megjelent egy video, amelyben aľról van
szó, hogy egy hölgyet megbüntetętt a Közterület-felügyelet egy Teleki téľi kameľtnak a
felvételére a|apozva, hogy egy szelektív hulladékgytĺjtő mellé tett áI|itőIag szemetet. Most ezt
most be is mutattfü az íĺtemetes poľtálon eń. a viđeőt, és így élérő1 vette az egészet a kameľa,
és én annyit |źĺtarn ebből, hogy semmi nem látszik. Ami még érdekesebb volt, hogy a
KözteľĹilet-felügyelet egyik vezetóje nyilatkozott, hogy ennek a portálnak, és bemondták,
hogy az onkormanyzat Sajtő osztá|ya ezt a nyi|atkoztat letiltatta. En an" szeretném kérdezni,
hogy mi volt ennek a letiltásnak az oka? Mert engem nem a rendszeľváltás utani korokat idézi
ez a đo|og, hanem a rendszerváltás előtti ilyen késő' ,,kádáÍi" időket.
A következő kérdésem ígazáből a Polgármester Urhoz szőlt volna. Emlékszem, 2010 vagy
2011 tavaszfuőI egy kampányára, amikor a Polgáľmesteľ Úr 1,5 méteres ruddat mérte ki a
jarđa céLjtra ,sztikséges szélességet több utcában is. Ań. szeretném megkérdezni a
Polgĺírmester Urtól, mikoľ fog eljutni egy ugyan ilyen vagy hasonló 1,5 méteres ruddal a
Puskin utcába, a Kľúdy utcába, a Kisfuvaľos utcába, a Homok ltcźlba és esetleg mégatöbbibe
is?
Utolsó kérdésem a Polgármester Úrhoz az az) hogy levelet kaptunk. Levelet kaptunk talźn a
múlt héten a Polgármester Urtól. Máskor is szoktunk levelet kapni, áItalában húsvéti,
karácsonyi képeslapokat szoktunk a Polgármester Úľtól kapni. Ezekkel nem volt kiilöncĺsebb
pľobléma. De én ań. gondo|om, hogy most a jőzsefvárosi. Az előbb elhangzott, hogy
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elkezdődött a kampany. Tehát most az látom, hogy mindenki kapott egy boľítékot
Polgáľmester Úrtól, nyilván kozpénzbőI ťĺzetre, amelyben Józsefuáľos elért eľedményeiről
tĄékońat. Ami teljesen rendben van, csak teljesen felesleges dolognak tartom aú, hogy ezt
egy külön levélben küldte el a Polgármester fJr, és mondjuk nem jelent meg a Józsefuáros
újságban, egy cikk formájában. En ań. szeľetném megkérdezní ezzel kapcsolatban, hogy a
költségvetés melyik címéről töľtént a kifizetés, kj végeńe a küldemények kézbesítését,
mennyi pénzt kapott érte és milyen versenyeztetési eljárásban választottuk ki ezt a céget?.

Egy leges legutolsó, ľ'nfu nem is kéľdés, hanem kösztjnet lenne, szirrĹén PtrlgaurrrcsĹeľ Uthoz
szól. Sajnos nincs itt, de azért gondolom, a jegyzókönyvben el fogja olvasni. Szeretném
megköszönni a Polgáľmester Urnak, hogy nemľégiben a Parlamentben a.FIDESZ Frakció
nevében bocsánatot kért egy Kormánýagnak az LMP tĺárselnoknőjét sértő, egyébként meg
bunkó és mega|áző váIaszáért. Nagyon sajnálattal vettem fudomásul, hogy pont ez aKormány
akarja a fiatalságot erktjlcstanratanítani. Ajánlanám nekik, hogy jó lenne előszöľ magukba
ĺézni.

Egry Attila
Köszönjük Képviselo.Úr. KQszönő szavait továbbítom Polgármester Úr részéte, a feltett
kérdéseire írásban fogvźiłsń. kapni. Egyetlen egy kérdést most szőban megválaszol Kovács
ottó, még pedig a kerékpáľtáľolók témájában.

Kovács ot{ó
Jó híľem van. Ha igaz, jovő héten elkezdődnek a munkálatok. Most mar |ezaj|ott minden
eljtrźn, minden egyeńetés a Fővárossal és a kerékpáros klubokkal is. A jövő hét folyamán
elkezdődnek a kerékpártámaszok telepítésének munkálatai.
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Egry Attila
Megkĺiszĺini mindenkinek a mai napi munkáját. Az iilést 19:14 perckoľ bezárja,

Budapest, 2013. szeptember 27 .

A jegyzőkonry az Mcitv-ben foglalt rendelkezéseknek meg
szeptemb er l 8 - ai ü1é s é n eLhangzottakat hitel e s en tanúsítj a.

2013.

Szervezési és Képviselői Irodavezető
flrt^rnI,\9-ď,CwĄ

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Irođa _ugyintéző

A Képviselő-testület iegyzőkiinwének melléklete:
Mellék|et - név szerinti szavazási lista

- meghívó
- jelenléti ív
- előterjesztések
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Mel|éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 15:30
Tĺpusa: Nyílt
Határozat száma 329; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

94.44 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 1 5.56 5.56
Szavazott í8 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen í8 100.00

17

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

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



MeIlék!et

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 15:30
Típusa: Nyílt
Határozat száma 330; Elfogadva
EgyszertÍ szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% össz%
100.00 100.00

0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen í8 100.00

!gen
Nem

Balogh lstván
Dr. Dénes Margĺt
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pĺntér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

18

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



Mel!éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 336; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Döntés he|yi adók működtetéséről

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen í8 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zental Oszkár

lgen
Igen
Igen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen



MeIlékIet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:34
Típusa: Nyílt
Határozat száĺna 337; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a 2013. évi költségvetéséről szóló 912013.(||.22.| rendelet
módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 88.89 88.89
0 0.00 0.00
2 11.11 11.11

Szavazott í8 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margĺt
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.



Mel!ékIet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:35
Típusa: Nyĺ|t
Rende|et száma 41 E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a 2013. évi költségvetéséről szóló 9l2o,|3.(||.22,| rendelet
módosĺtására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 77.78 77.78
0 0.00 0.00
4 22.22 22.22

Szavazott í8 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen 18 í00.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zental oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺIa
Szili Balázs

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



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. ,ĺ6:35

Típusa: Nyí|t
Határozat száma 338; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: A Józsefuárosi Önkormányzat 2013.
teljesítéséľő| szóló beszámolója

Eredménve Voks: Szav% össz%

Melléklet

évi kö|tségvetésének l. féléves

lgen
Nem
Tartózkodik

17 94.44 94.44
0 0.00 0.00
1 5.56 5.56

Szavazott í8 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margĺt
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz orsoĺya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. Révész MáĺIa
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Pintér Atti|a

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



Melléklet

$zavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:36
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 339; E'|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat fedezet biztosítására a Corvin Sétány Program
lebonyolításával kapcsoIatban

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańozkodik

18 100.00 100.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 í00.00 100'00
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
0.00

Osszesen

Ba|ogh lstván
Dr' Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész Már7a
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

í8 í00.00

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



MeIléklet

Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:45
Típusa. Nyí|t
Határozat száma 340; Elfogadva
Mĺnősített szavazás

Tárgya: Javaslat az MNPlll Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz
kapcsolód ó d öntések meg h o zata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 1 5.56
Távo| 0 0'00
osszesen 18 í00.00

17

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

Nem sz.
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen



Metléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:46
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma341; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ügyrend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen í 8 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00

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

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



MellékIet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:46
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 342; E|utasítva
Minősített szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% össz%
Igen
Nem
Tartózkodik

1 5.56 5.56
13 72.22 72.22
4 22.22 22.22

Szavazott 18 100.00 ĺ00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
összesen 18 100.00

Jakabfy Tamás
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós György
Szĺlágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Szi|i Ba|ázs

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

10



Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:46
Típusa: Nyíĺt
Határozat száma 343; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat az MNPl!l Táľsadalmi és Gazdasági alprogramokhoz
kapcsolódó döntések meg ho zata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

18 100.00 100.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 ĺ00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

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

11.



MelIéklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:47
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 344; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Magdolna Negyed Program lll keretén be|ül, a BRFK.va|
megk<itött megbízási szerződés módosÍtására

Eľedménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańozkodik

18 100.00 100.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen 18 í00.00

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

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

!2



MelIék|et

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:48
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma345; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Gróf Teleki László életét és a Teleki László tér tcirténetét bemutató
emlékhe|y kialakítására kiírt képzőművészeti pá|yázat eredményének
megá|lapítása

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 88.89 88.89
0 0.00 0.00
2 11.11 11.11

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

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
Tart.
Tart.

13



Me!|éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:50
Típusa: NyíIt
Határozat szánla 346; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Szomszédsági fórumsorozat a Magdolna Negyed Program lll.
megvalósulása kapcsán a Magdolna Negyedľől és annak fej|esztésérő!

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

100.00 100.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen 18 100.00

18

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabíy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr' Révész|Ý|áĺ1a
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

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

1.4



Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 16:51
Típusa: Nyílt
Rende|et száma 42; E|fogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat az önkormányzat bevételeinek |akáscé|okra és az ezekhez
kapcso!ódó infľastľuktuľá|is beruházásokra vonatkozó felhaszná!ás
szabá lyai ról szó|ó 3412013. (Vl.25.) ö n koľmán yzati rende let módosításá ra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 í00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
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
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

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

15



Mel|éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:01
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 347; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közterület.fe|ügye|et és a Józsefuárosi
Városüzemeltetés i Szol gá|at feladatai nak hatékonyabb el látására

lgen
Nem

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

17 94.44
1 5.56

94.44
5.56

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 18 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen 18 í00.00

!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem

94.44

1.6



Mel|éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:02
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma 348; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.vel kapcsolatos
tu lajdo nosi döntések meg h ozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

14 77.78 77.78
4 22.22 22.22
0 0.00 0.00

Szavazott 18 100.00 í00.00
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen 18 100.00

0.00
0.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Egry Attila.
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
SziIi Ba|ázs

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

!

I

i

17



Melléklet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:02
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 349; E|fogadva
Minősített szavazás

Táľgya: JóHír Józsefvárosi Média és Ga!éria Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
vel kapcsolatos tu lajdo nos i döntése k meg ho zata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 77.78 77.78
0 0.00 0.00
4 22.22 22.22

Szavazott í8 í00.00 100.00
Nem szavazott 0
TávoI
Osszesen 18 100.00

0.00
0.00

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

Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tań.
Tart.
Tart.
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Me!léklet

Szavazás eredménye

fdeje: 2013. szeptember 18. 17:05
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma 350; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Döntéshozata| a településrendezési eszközök módosítása során
szükséges partnerségi egyeztetés szabályairó!

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Taftózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott í8 í00.00 í00.00
Nem szavazoft 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen í8 í00.00

Ba|ogh István
Dr' Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soos György
Szi|ágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
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Melléklet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:16
Típusa: Nyílt
Határozat száma 351; E|utasítva
Minosített szavazás

Tárgya: Módosító

Eredménve Voks: Szav% Össz%
4 22.22 22.22

11 61.11 61.11
Tartózkodik 3 16'67 16'67
Szavazott 18 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen í8 100.00

lgen
Nem

Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
SziIi Balázs
Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Sántha Péterné
Szi|ágyi Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Soos Gyorgy

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

20



Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:16
Típusa: Nyí|t
Rendelet száma 43; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javastat a Józsefuárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek
haszná|atáról és használatának rendjéről szóló 18l2o13. (|v.24.,) ĺinkormányzati
rendelet módosításáľa

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 94.44 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 5.56 5.56
Szavazott í8 100.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen 18 í00.00

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
Tart.
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Mellék!et

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:17
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma352; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat további fedezet biztosítására a Márkus Emília utca kivite|ezése
tárgyában valamint n,a Józsefváros Máľkus Emília utca Rákóczi út irányába
történő megnyitásához kapcso|ódó útépítési és forga|omtechnikai munkák
kivite lezése'' tárgyú közbeszerzés i eljárás eredményének megá l la pításá ra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańózkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
5.56

Osszesen

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

18 100.00

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

TávoI

22



Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17.31
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 353; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Golgota tér (38812. hrsz.) megújításához szükséges fedezet
b iztos ításá ra és közbesze rzés i pá|y ázat ki írásá ra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

18 100.00 100.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 í00.00 100'00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen í8 100.00

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

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
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Melléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:32
Típusa: Nyí|t
Határozat szánla 354; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabá|yzat (JóKÉsz)
módosítására a volt Józsefuárosi pályaudvar teľületére vonatkozőan

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 94.44 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 1 5'56 5.56
Szavazott í8 ĺ00.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. Révész\Aárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Pintér AttiIa

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
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MeIlékIet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:32
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 355; E|togadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat óvodai állásheIyek módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 100.00 í00.00
Nem szavazotL 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen 18 100.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész MáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szĺlágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
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Mel|éklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:33
Típusa: Nyílt
Hatáľozal szánla 356; E||-ogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat az alapítványok 2013. évi pá|yázati támogatására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tańozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00

5.56TávoI
Osszesen 18 100.00

17

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

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

Távol
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MeIléklet

szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 17:34
Típusa: Nyílt
Határozat száma 357 E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ügyrend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 18 100.00 100.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í8 í00.00 100.00
Nem szavazoft 0 0.00
Távo| 0 0.00
osszesen í8 í00.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár

Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
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MelIékIet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 18:42
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 358; E|fogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javas|at a rÉx Pont Drogkonzu|tációs és Drogambulancia Közhasznú
Al a pítvá n nya ! kötött együttm ű ködés i megál lapodás fel mondásá ra

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 14 82.36 77.77
Nem 2 11.76 11.11
Tartózkodik 1 5'88 5.56
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen 18 í00.00

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

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

TávoI
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MelIékIet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 18:43
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 359; Elfogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat az Alkalmazotti Juttatási Szabá|yzat módosĺtásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

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

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. Révész Máĺ1a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos

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

Távol
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Mel|éklet

Szavazás eľedménye

fdeje: 2013. szeptember 18. 18:44
Típusa: Nyĺ|t
Határozat száma 360; Elfogadva
Minősített szavazás

Táľgya: Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szólő 2512013. (v.27.| rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal
Szeľvezeti és Működési Szabályzatának és Alapító okiratának módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz orsoĺya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Dr' RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos

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

TávoI
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MelIéklet

Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 18:44
Típusa: Nyí|t
Rende|et száma 44; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabä|yzatáró| szólő 25l2o13. (v.27 .) rendelet, va|amint a Polgármesteri Hivata!
Szervezeti és Működési Szabályzatának és 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 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
Osszesen í8 í00.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attĺla
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Szĺlĺ Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos

lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
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MeIléklet

Szavazás eredménye

ldeje: 2013. szeptember 18. 18:48
Tĺpusa: Nyílt
Határozat száma 36,ĺ; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ugyrend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 0 0.00 0'00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen í8 100.00

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

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

Távol
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