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Késztilt Budapest Józsefuarosi onkormányzatKépviselő-testületz0L3. novembeľ 6-án 15.00

óľakor a Jőzsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatal III. emelet 300.as tźrgya|őjábarl
megĹartott 16. rendes üléséľől

Jelen vannak: dr. Kocsis Máté, Sántha Péterné, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.

Ferencz orsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabff Tamás, Kaiser József,
Komássy Ákos, Pintér Attila, dr. Révész Mźrta, Soós Gyöľgy, Szi|ágyi
Demeter. Szili Ba\ázs. Vöľö s Tamás. Zeĺtai o szkź,ľ

Távolmaľadását jelezte: Balogh Istvan Szilveszter képviselő

valamint a meghívottak:
dľ. Sára Botond _ alpolgáľmester, Rimán Edina . jegyző, dr. Mészáľ Erika . a|jegyző,
dr. Kovács Gabriella aljegyző, dľ. Pesti lvett _ Polgármesteri Kabinet vezetoje, dr. Sánta
Zsőfia _ IegyzőiKabinet vezetóje, dr. Sommeľ János Törvényességi és Perképviseleti Iľoda
vezetóje, ľÁátrahá.zi Judit _ Személyiigyi Iroda vezetője, Fábián l{árta - Belső Ellátási
Iroda vezetője, Szedliczkyné Pekári Kaľolina - Szewezési és Képvisęlői Iľoda vezetője,
Majeľné Bokor Emese - Bęlső Ellenőrzési Irođa vezetője, dr. Bojsza Kľisztina -
Humánszo\gá|tatźsi Ügyosztály vezetoje, Hegedűsné Kis Annamária - Családtámogatási
Iroda irođavezeto-helyettese, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Irođa vezetője, Dľ. Kóródi
|ĺva - Hatósági Ügyosztály vezető.helyettes,Igazgatási Iroda vezetóje, Páľĺs Gyuláné _

Pénztigyi Ügyosztály vezetője, dľ. Hencz Adľienn - Gazdálkodási Iroda vezetője, Szabĺí
Endľe - Létesítményiizemeltetési Iľoda vezetője - Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA _
Városfejlesztési és Foépítészi lJgyosnáIy vezetoje, Annus Viktoľ Varosfejlesztési Iroda
vezetője, dľ. Szabó oľsolya - a Jáĺási Hivatal vezeÍője, Wieszt Feľenc VIII. ker.

Rendőrkapitányság képviseletében, Sáfrány Jĺózsef - JIK igazgatőja, Váradi Gizella _
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Kozpont vezetője, Csete Zo|tán Rév8 Zrt. mb.
cégvezetője, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja, Acs Péteľ _ Józsefuaľosi
Vaľosüzemeltetési SzoIgáIatvezetője, Kovács Barbara . Jőzsefvźtĺosi KtjzösségiHazakKft.
képviseletében, Biál Csaba - Józsefvźrosi KĺjaerĹilet-feliigyelet igazgatója, dr. Koroknai
Andľás - JE9Z foigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit JEB vezetője, Kaľakas Lajos
Józsefuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetesééľt Kht. vezetó Keľtészné Bľĺódy Sarolta - Józsefuiĺľosi
Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Kht. vezetó-he|yettese, Bonyhádi Elek _ BKIK VIII. kerületi
Tagcsoport elnĺike, Alfi'ldi Gyłiľgy DLA _ Ptév9 Zrt.Igazgatőtarlácsanak elnĺjke

Dr. Kocsĺs M:áLté

Köszönti a Hivatal munkatársait, azintézmény- és cégvezetóket, valamennyi kedvęs venđéget
és a Képviselő-testÍilet tagjait. E|nézést kér a késésért.

A Képviselő-testület 20113. évi 1'6. rendes tilését' mely az sZMsZ I2., I4-I5. és l7.$-aiban
foglaltak a|apján került összehívásra, megnyitja. Távolmaradásźlt Balogh Istvrín Szilveszter
jelezte. Megkéľi a Képviselőtársait, hogy kapcsolják be a szavazőgépeiket. Megállapítj a,hogy
jelen van 17 képviseló, így a minősített szótöbbséghez 10, az egyszeru szótobbséghez 9
egybehang ző szav azat szükséges.



Tájékońatja Képviselőtaĺsait, hogy a kĺjvetkező rendes ülés váľhatő idopontja 2013.
novembeľ 20. szerđa.15.00 óľa.

Dr. Kocsis l.ĺ.álté
Szavazásra bocsátja az a|ábbi napirendet:

Napiľend:

ĺ.. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsís Máté polgármester

Egľy Attila alpolgármester;
Kaiser József képviselő;
Balogh István Szilveszter képviselő

2. Javaslat a ,,TÉR-KÖZ', ,,'L,, jelű pályázatáva|, az Európa Belvárosa II.
p ľo gľam mal kap cs olatos d tintések m e ghoz atal'ár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Il4źIté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmesteľ
Szilágyi Demeteľ _ képviselő

' Javaslat a ľÉn_xoz B jelű páiyázattal kapcsolatos további diintésekJ. 
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4ltlté _ polgármester

Zentai oszkźlr _ képviselő

4 Javaslat a Corvĺn Sétán;Progľamľal kapcsolatos diintések meghozata|áraTl 
(írásbeli előterjesztés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgármester

2. P énzíigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterj esztések

, Javaslat a Jĺózsefuárosi Onkormányzat2014. évĺ ktiltségvetési koncepciĺíjárat. (íľásbelielőterjesztés,pOTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|lź./ié - polgáľmester

2. Javaslat a Teleki téľi piaccal kapcsolatos diĺntések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
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' Javaslat a szociális ágazat eseti jutalmazásáraJ. (írásbelielőterjesztés,póTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

3. G azdálkod á s t' G azdasőlgi Tá ľs a sá go kat érintő elő te rj esztés ek

1. Javaslat a,,DřI-IIĺ2013 típusú'' béľlakás pá|yázat kiírására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ ügyvezető igazgato

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat aJőzsefválrosiPedagőgiailntézetelhelyezéséľe
(írásbeli eloteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatők

Tájékoztatĺó a hatáľidőben el nem készĺilt előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyzo

Polgáľmesteri táj éko ztatő a lej áľt hatáľidej ű testůileti határ ozatok
végľehajtásáról, az előző ĺilés ĺóta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszktiztik
átmenetileg szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű
lektitéséľől
(írásb eli tźĄ éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Mźńé _ polgármester

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy 17 ígen,0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbi
napirendet:



1ZAVAZÄSNAL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc s zÜrs Écps
rĺ,ą.u,Roza.ľ:
395ĺ2013. (xI.06.) 17IGEN 0 NEM o ľĺ.nľozrooÁssĺ.r-

Napiľend:

1. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogram III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Egry Attila alpolgáľmester;
Kaiser József képviselő;
Balogh István Szilveszter képviselő

2. Javaslat a ,,TÉR-KÖZ,' ,,,'L,' jelíĺ pályázatáva|, az Eurőpa Belvárosa II.
pľogrammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Szilágyi Demeter - képviselő

" Javaslat a ľÉn-roz B jelű pá|yánattal kapcsolatos további dtintósckJ. 
meghozata|ára
(íľásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgiírmester

Zentai oszkáľ - képviselő

4 Javaslat a Corvin Sétány Pľogľamľal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4:áté - polgáľmester

2. P énziigyi, kiiltségvetéssel ka pcsolatos előterj esztések

, Javaslat a Jĺízsefvárosĺ Onkormányzat2014. évi ktiltségvetési koncepcĺójáľal. 
(írásbeli e|őterjesztés,PoTĺ<ÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester



ą Javaslat a szociális ágazat eseti jutalmazásáraJr 
(írásbelielőterjesztés,POTKÉZBESÍTÉS)
E1őterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

3 . G azd'álko d á s t' G azdasági Tá rsa sá go kat érintíĺ elő te rj esztés e k

1. Javaslat a,,DH.|Iĺ2013 típusú'' bérlakás pá|yázat kiíľásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ügyvezető ígazgatő

4. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

, JuvaslataJózsefvárosiPedagőgiaiLntézetelhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lldáté - polgármester

Tájékoztatők

t Tájékoztatő a határidőben el nem készült előteľjesztésekjegyzékéľől
(írásb e li táj éko ztatő)
Előterjesztő: Riman Edina - jegyző

" Polgármesterĺ tájékoztatő a lejárt határidejíÍ testĺileti határozatok
.L.

végrehajtásáról, az előző ĺilés őta tett fontosabb Íntézkedésekről' a
j elentősebb eseményekľől és az iinko rmányzati pénzeszkii zök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mźńé _ polgármester



1. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja

Javaslat dtintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterjesĺés)
EIőterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

Egľy Attila alpolgármesteľ;
Kaiser József képviselő;
Balogh Istvlĺn Szilveszter képviselő

Dľ. Kocsis N,{'áLté

Tájékońatja a Képviselő-testületet kiegészítés érkezett az előterjesztéshez, helyszíni
kiosztással. Az elóterjesztést abizottságok megtárgya|ttlk, a napirend vitáját megnyitja.
Megállapítja, hogy a napirend tźlrgyźhaĺ kéľdés, hozzásző|áS nem érkezett. A napirend vitájtú
lezźrja, és a kcivetkezőhatźrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja a KMoP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonositőszźlmű Magdolna negyed Program
III, Képzések, szakképzések projektelem szakmai tarta|máĺak helyettesítő módosítása
keretében a szociális gondoző, ápoló szak&épzés óvodai dajka sza|<képzéssel történő
kiváltását és kezđęmé ĺy ezi a T ćtmo gatási Szerződés módo sítását.
b) felkéri Rév8 Zt-t a Támogatźsi Szerződés módosítási kérelem dokumentációjrínak
előkészítésére.

Felelős: polgármester
Hatźxidő: 20|3. november 6.

2. felhataŁmazza a polgármesteľt a Tĺímogatási Szerződés módosításaľa iranyuló kéľelem
a|źftására és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgá|tatő
Nonprofit Közhasznú Kft. felé történő benyújtására.

Felelős: polgiĺrmester
Határido: 2013. november 7.

I)r. Kocsis ľ I'áté
Megállapítja, hogy ahatátozatot a Képviselő-testĺilet 17 ígen,0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAYAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZ AT:grIZ AT ALlľrIZ vnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
396t20t.3. (xI.06.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a KMOP-5.I.I|B-I2-k-20I2-0001 azonosítőszámí Magdolna negyed Program
III., Képzések, szakképzések projektelem szakmai larta|mźnak helyettesítő módosítása
keretében a szociális gondoző, ápoló szald<épzés óvodai dajka szakképzéssel történő
kiváltását és kezdemé ny ezi a T ámo gatási S zerződés módo sítását.
b) felkéri Rév8 Zrt-t a Tétmogatźsi Szerzodés módosítási kérelem dokumentáciőjźlĺak
előkészítésére.
Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 6.

2. felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés módosításĺĺra iranyuló kéľelem
a|áírására és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató
Nonprof,lt Közhasznű Kft. felé történő benyújtásara.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. novembeľ 7.

Napiľend 1'l2. pontja

Javaslat a ,,TÉR_KÖZ,, ,,A,, jelű pátyázatáva|, az Frurőpa Belvárosa II.
pľogľammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|L4áté - polgĺĺľmester

Egľy Attila _ alpolgármester
Szil'ágyi Demeter _ képviselő

Dľ. Kocsis Máté
A napiľendetazi|Ietékes bizottságmeg!áĺgya|ta. A napirend vitájźlt megnyitja. Megá||apitja,
hogy a napiľend targyźlban' kérdés, hozzásző|ás nem étkezętt. A napirend vitájátlezárja, és a
kö vetkęző hatźr o zati javas lato t b o c s átj a szav aztsr a

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja Fővarosi Kcizgýlés 157312013.(09.26.) számű hatáĺozatźnak 2. szźmil
mellékletében a ,,Erľópa Belvaľosa Program II., a Palotanegyed Kultuľális
Városmegújítása,, elnevezésii projekt megvalósításaĺa megítéIt3I7.516 e Ft ĺisszegű
támogatást.

b) a pľojekt teljes megvalósítási összege 626.884 e Ft, melybőI3I7.516 e Ft főváľosi
támogatás, 186.934 e Ft a páIyazatban résffievó paľtnerek <jnľésze és 122.434 e Ft
ĺinkormányzati sajźt forrásból tevődik ĺjssze.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. novembeľ 06.



2. elfogadja az előterjesztés I. számu mellékletét képezo a ,,Európa Belvárosa pľogľam
II., a Palotanegyed Kultuĺális Váľosmegújítźsď, elnevezésű projekt megvalósítására
ktjtendő Együttműködési Megállapodás főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a
pol gármesteľt annak a|áir ásár a.

Egyben felhatalmazza a polgármestert az Egyĺittműkcidési Megállapodás tervezetének
és annak esetleges módosításainak aláírására, amenny1beĺ az nem érint önkoľmanyzati
forrásbevonást, határidő módosítást vagy az elfogadott pľogram elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.
Felelős: polgármester
Hatźtrĺdo 2013. novembeľ 06., az esetleges módosításokat követőeĺazonnal

3. a) felkéri a polgáľmestert az Együttműkĺidési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
á|tal történt alźtírásé.ĺ kĺjvetően aZ egyĺittmúködő paľtnerek (taľsashazak, civil
szewezetek' közmtíszo|gá|tatők) tájékoztatásźtra, a velük való egyeztetések
kezdeményezésére és a sztikséges megállapodások, szerződések előkészítésére.
Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2014. marcius 3l.

b) felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szeľződés megkĺitéséhez sztikséges
pľojektelemek részletes műszaki l'arta|mźľrak kidolgozásáľa és előkészítésérę és az
elthez szfüséges dokumentumok és megállapodások, szerződések előkészítésére.
Felelős: polgármester
Hatfuido: 2014. március 31.

4. a Gutenbetg tét új foľgalomtechnikai rendhęz szfüséges tervezési és kivitelezési
feladatok ęIlźttástra bruttó 540.000,- Ft fedezetet biztosít a Jőzsefvźrosi Parkolás-
iizemeltetési Szolgálat költségvetésében.
Felelős: polgáľmester
Hatźltiđo: 2013. november 6.

5. ahatározat 4. pontjában foglaltak miaÍl...

a) az onkormányzat kiadás 1160l címberuhźĺzási előirányzatrő| _ önként vźů|a\t
feladat -540 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím _ önként vállalt fe|aďat -

ťĺnanszírozásí műkĺjdési kiadásokon belül az írźnyitő szęrvi támogatásként
folyósított támogatźĺs kiutalása elóirányzatára a Jőzsefüaľosi Paľkolás-üzemeltetési
Szolgálat tĺímogatása címén,

b) a Jőzsefvźĺrosi Parkolás-üzęmeltetési Szolgálat 30105 cím - ĺjnként váIla|t
feladat - ťĺnanszírozási mfüödési bevételeken belül az fuźnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztm|źn történő jőváírás e|oirźnyzatźú és a dologi
kiadási e|óirźnyzatát _ önként vźl||a|t feladat _540 e Ft-tal megemeli Gutenbeľg tér
forgalmanak kétirányrisítása címen

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 2013 . november 6.



6. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatátozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetésről
szóló önko rmźny zati rendelet következő módo sításán źi v e gy e fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : az önkorm źny zat kĺjltsé svetésnek következő módo sítása

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy |7 igen,0 nem, 0 taÍtőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az a|ábbi
haÍátozatot:

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT S ZoToB B S ÉG SZUKS ÉGES
HATAROZAT:
397120Í3. (xI.06.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadja Fővaľosi Közgyĺlés 157312013.(09.26.) számu hatźrozatźnak 2. szźlmu
mellékletében a ,,Erľópa Belvárosa Program II.' a Palotanegyed Kulturális
Vaľosmegújításď'elnevezésű projekt megvalósításźlramegitélt3|7.51'6 e Ft összegű
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítási ĺisszege 626.884 e Ft, melybő| 3I7.516 e Ft fóvárosi
támogatźs, 186.934 e Ft a pá|yázatban résztvęvó paľtnerek önrésze és |22.434 e Ft
cinkormányzati saj át fonásból tevődik cj ssze.
Fęlelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2013. november 06.

elfogadja az e|őterjesztés 1. szttmu mellékletét képező a ,,Euľópa Belvarosa pľogľam
II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújíttsď, elnevezésű projekt megvalósítására
kötenđő EgyĹittműkĺidési Megállapodás főbb tartalmi elemeit és felhatalmazza a
pol gármesteľt annak a|áit ásfu a.

Egyben felhatalmazza a polgźrmesteľt az Egyuttmúkt'dési Megállapodás teľvezetének
és annak esetleges módosításainak a|ttirására, amenrlyiben az nem éľint tinkormányzati
forrásbevonást, hatiáridő módosítást vagy az e|fogadott progĺam elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.
Felelős: polgáľmester
Hatźriďő 2013. novembeľ 06, az esetleges módosításokat kĺivetőęn azonna|

3. a) felkéri a polgĺĺrmestert az Együttműködési Megállapodás elfogadását és mindkét fél
áIta| töľtént a|áírását kövętően az egytittműködő paľtnerek (tarsashazak, civil
szervezetek. közműszo|gá|tatők) tájékońatására, a velfü való egyeztetések
kezđeményezéséte és a sztikséges megállapodások, szetződések előkészítésérę.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. maľcius 31.

b) felkéri a polgármestert a Támogatási Szerződés megkötéséhez szfüséges
pľojektelemek ľészletes műszaki tntalmának kidolgozására és előkészítésére és az
phhez sztikséges dokumentumok és megállapodások, szerződések előkészítésére.
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Felelős:
Hatźriđó:

polgármester
2014. március 31.

a Gutenberg tér új forgalomtechnikai rendhez sziikséges tervezési és kivitelezési
feladatok el|átására bruttó 540.000,- Ft fedezetet biztosít a Jőzsefvátosi Parkolás-
üzemeltetési Szolgálat költségvetésében.
Felelős: polgáľmesĹer
Hatĺáĺidő: 2013. november 6.

ahatáĺozat 4. pontjában foglaltak miatt:

a) az onkoľmárryzat kiadás 11601 cimbervházási előirányzatrőI - önként vállalt
feladat -540 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02 cím _ ĺjnként vállalt feladat -

ťlnalszírozási működési kiadásokon belül az irányitő szęrvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása előktnyzatára a Jőzsefüaĺosi Paľkolás-üzemeltetési
S zo|gźiat tźtmo gatása címén,

b) a Jőzsefvttrosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat 30105 cím - önként vźi|a|t
feladat _ finanszírozási műk<jdési bevételeken beliil az irźrryítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztlm|źn torténő jőváírás e|őirányzatát és a dologi
kiadási e\őfuźnyzatát _ önként vállalt feladat -540 e Ft-tal megemeli Gutenberg tér
forgalmának kétiránýsítása címen

Felelős: polgármester
Hatźtriđő : 20 13 . november 6.

felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźlrozat 5. pontjában foglaltakat a költségvetésľől
szóló ĺjnko rmźny zatí rendelet k<jvetkező módo sításánál ve gye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő : az ĺinkormányzat k<ĺltségvetésnek következő módosítása

Napiľend l/3. pontja
Javaslat a TER-KOZ B jelű pályázatta| kapcsolatos további diintések
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Zeĺtai oszkár _ képviselő

Dľ. Kocsis M.áúé
Elmondja, hogy az előteľjesztést az illetékes bizottság megltlĺgyalta. A napiľend vitáját
megnyitj a. Megadj a a szőt dr. Révész Mfuta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
A pá|yázattal kapcsolatbarl' az a javaslata, hogy az Önkormźnyzat 20 millió foľinttal
támogassa a jźftszőtér funkcióbővítő megúj ít ását, mhĺtn 8 0 millió helyett
csak 60 millió foľint támogatást kapott. Ez az egyik vetziő, amit szeretne javasolni. A másik
pedig, hogy ne hússzal, hanem 16 millióva| tźtmogassák, mert úgy gondolja, hogy a
sportpályanak a felújítása nélkül nem jó, azttaÍťJák a legfontosabbnak.

4.

5.

6.
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Zentai Oszkáľ
Mint a korzet képviselője természetesen a tér minél alaposabb, minél jobb megťrjulását, illetve
a ptiyázat ľészeként az ottari programok binositását szeretné. Dę mielőtt még megteszi a
konkľét javaslatát, - azért hadd mondja el - nem elveszítettek 20 miltió forintot, hanem
megnyertek 59 millió forintot, ami eddig nem állt rendelkezéstikľe. Ebben a hatźrozati
javaslatban arról dĺjntcnck, hogy elfogadják ezt az 59 millió foľintot. Javasolja, hogy 25 nrillió
forinttal kerekítsék fel, hiszen itt még lehetne bővíteni azokat a SZoFT és HARD
fejlesztéseket, amit a II. Jĺĺnos PáIPápatériek megérdemelnek.

Jakabfy Tamás
Ezeka SZOFT progľamok közösségépítő pľogramok, miféle foglalkozásokból, progľamokból
állnak?

Zentai oszkár
lMagźnő| a pźiyázat tarta|márő| az aú. mege|őzó képviselő-testi'ileti ülésen dĺjntöttek, ahol
részletesen tartaImazta az e|őterjesztés, hogy melyek lesznek ezek a mai napon SZOFT
programként emlegetett elęmek. Ilyenek lesznek például, hogy a magáĺ játszőtérenjelen lesz
egy olyan felnőtt, aki figyel az ottant játékokĺa, ęze|<hez eszközöket biztosít, illetve olyan
különböző játékprogramokat modeľal le, amik sokkalnagyobb számbanvonzztk - reményeik
szerint - a játszőténe jĺinni vźryyőkat' Illetve, amit még szintén tarÍalmazott, a
gyermekmegorzést, hogy a szülok |-2 őrźtra ott tudjĺák hagyni a moderátorná| a gyermekeket,
aki szakképzett módon tud ľájuk figyelni ésvigyázru.

Jakabfo Tamás
Utóbbira visszatérve, tehát ez a bizonyos ember, aki ott fog vigyźzni, attól szakképesítést
fogunk kĺjvetelni?

Zentai oszkár
Nyilvánvalóan, természetesen, a jogszabály mentén, és a jźńszőtér hasznźiői érdekének
legmesszebb menők figyelembe vételével fogiák eztmajd a közremfü<jdők ellátni.

Dr. Révész Máľta
Úgy gondolja, ha a SZOFT programok 10 millióra mennek ftil, akkoľ ennek megfelelően
módosítani kellene ahatáĺozati javaslatot, de ezzel nincs pľobléma. Természetesen bźnki lesz
ezzel'a feladattal megbizva, aztermészetesenaz év végén elszámol afe|hasznźlt összegekkel.

Dr. Mészáľ Eľika
Jelen előterjesztésben az egyittmfüödési megállapodásról đĺint a Testület' amiben elfogadja a
60 millió forintot, a fővaľosi tĺímogatást. Felmeľtilt, mennyi ĺjnĺésszel egészítse ki a testület a
páIyánatot. Szeľetné elmondani, hogy fedezetet kell biztosítani. Amikor a tźlmogatási
szerzőďést is megkötötte a Testiilet, akkor lehet kidolgozní azt a kozbeszerzési vagy nem
kozbeszerzési eljaľást, ami soľán, meg fogia majd valósítani a programot. Tehát itt még a
támogatási szerzőđés aláírásź./- követően tud majd elindulni az egész megvalósítás, és majd
akkor tudnak konkľét vál'aszokat is adni a feltett kérdésľe.

Dľ. Kocsĺs Máté
Megkérdezi, van-e mé g valakinek kérdés e, hozzászőIása?
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Zentai Oszkár
Az elhangzottakat figyelembe véve a javaslatomat nem módosító javaslatként teszem meg,
hiszen magam sem tudnám megmondani erľrek a fedezetét. Viszont nem fudom, hogy
szükséges-ehatátozatba foglalni, hogy felkéťiik a Hivatalt, egy későbbi a szerzođés a|áírását
követő testületi ülésre, egy olyan javaslat előkésztésére, ami tartalmazza az eme|t összeget és
azza| egyutt a kivitelezést.

l)r. Kocsis Máté
Nem akarja. személye elleni támadásnak értékelni a mondandóját, de csak őt kérheti fel a

Képviselő Ur, a Hivatalt semmiképp, tehát a polgármesteľt kérheti fel. Megkéľdezi, van-e
kérdés, hozzászőIás? Ha nincs, a napirend vitáját |ezźrja. Tekintettel atra) hogy
előteľjesĺőként tette a javas|atát a Képviselő Ut, a másik előterjesztő némi korrekcióval, de
eń. e|fogađta, ekképpen nem módosító javaslatként értékeli. Megállapítja, hogy a napirend
ttrgyában további kérdés, hozzásző|áS nem érkezeÍt. A napirend vitźLjátlezárja, és a következő
hatáĺ ozati javaslatot bo cs átj a szav azásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1. a) elfogadja Fővaľosi Kĺjzgyűlés 157312013. (IX.26.) szźlműhatáĺozatának2. számu
metlékletében a ,,JÁTSzórÁnsa.K _ II. János PáI papa téri jtńszőtér közösségi célú
fejlesztése'' elnevezésű pľojekt megvalósításáľa megítélt 59 100 eFt ĺĺsszegű
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítása kizźlrőIag fővárosi tźlmogatásból valósu| meg, az
onkormány zat ow észt nem bizto sít.
Felelős: polgármester
Határidő 2013. november 06.

2. elfogadja az e|óterjesztés 1 , számű mellékletét képező a ,,JATsZóľÁnser _ ľ.
Jĺános Pál pápa téľi játszőtét közösségi célú fejlesztése'' elnevezésű pľojekt
megvalósításara kötendő Együttműködési Megállapodás főbb 1artaImi elemeit és

f ę|hata|mazzaapo|gźrmesteľtannakaláirására.

Egyben feLhata|mazza apo|gźlrmesteľt az Egyiittmfüödési Megállapodásnak és annak
esetIeges módosításainak aláirásáĺa, amennyiben az nem érint önkoľmanyzati
forrásbevonást, hataľidő módosítást vagy az e|fogadott pľogľam elemeinek lényeges
tartalmi módosítását.

Felęlős: polgármester
Határjdo: 20t3. december 31.

3. a) felkéľi a polgáľmestert a pľojektben egyĹittműködő NépszínhilZ Köľ a Polgari
Ertékekért Egyesület bevonásával a szĺikséges EgyĹittműköđési Megállapodás
előkészítésére.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy az onkormanyzat tital vállalt 3 éves fenntartási
időszak feladatait és azok ťlnanszírozását egyeztesse le a Népszínhźz Kor a Polgári
Éĺtékekéľt Egyesülettel és a Főváľosi onkormĺĺnyzattaI a Tźmogatási Szeľződés
megkötéséig.
Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20114. maľcius 31.
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4. felkéľi a polgármesteľt a Fővárosi onkormányzattal kötendő Támogatási Szerzodés
megkötéséhez szükséges projektelemek részletes műszaki taľtalmának kidolgozására és
előkészítésére és az eIlhęz szükséges dokumentumok és megállapodások, szerződések
előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határiďo: 2014. február 28.

5. felkéľi a polgármesteľt, hclgy a Támogatási Sr'ęrz,ődés aláíľását kŕivetŕĺ képviselő-
testĹileti ülésľe készítsen előteľjesztést, amely taľta|mazza az emę|t összeget és a
kivitelezési kĺiltségeket.
Felelős: polgármester
Határidő: aTtmogatźlsi Szerzodés a|áírását követő képviselő-testületi tilés

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem' 0 tartózkodással a Képviselő-testtilet az a|ábbihatározatot
fogadta el.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z lrĺn'lŐ s Íľp,TT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
398t2013. (Xr.06.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-tęstület úgy dönt, hogy

a) elfogadja Fővaľosi Közgnĺlés 151312013. (IX.26.) számťr hatźrozaténak2. számĹl
mellékletében a ,,JATSZOTARSAK _ II. János Pá| pápa téľi jźńszőtér közösségi célú
fejlesztése'' elnevezésű pľojekt megvalósításara megítélt 59 100 eFt ĺisszegű
támogatást.

b) a projekt teljes megvalósítása kizá,ĺőlag fovarosi támogatásból valósul meg, az
onkormány zat oltrészt nem biztosít.
Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2013. november 06.

elfogadja az e|őtetjesztés 1 . számu mellékletét képezó a ,,I{TszoľÁnse.r _ n.
János Pál pápa téri játszőtér közösségi célú fejlesztése'' elnevezésű projekt
megvalósításĺíľa kcltęndő EgyĹittmfüĺidési Megállapodás fobb taľtalmi elemeit és
f e|hata|mazzaapo|gármesteľtannaka|áírására.

Egyben felhatalmazza apolgźrmestert azBgyittmríkĺjdési Megállapodásnak és annak
esetleges módosításainak aláírásźlra, amennyiben az nem érint cinkoľmányzati
forrásbevontst, hatźridő módosítást vagy az e|fogadott pľogľam elemeinek lényeges
taľtalmi módosítását.

1.

I-7IGEN

polgármesteľ
2013. december 3 1.

2.

Felelős:
Hatfuidő:
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3. a) felkéri a polgármesteľt a projektben együttmúködő Népszínhaz Kör a Polgári
Eľtékekért Egyesület bevonásával a szükséges EgyÍittműkc]dési Megállapodás
előkészítésére.

b) felkéri a polgĺírmestert' hogy az onkormĺányzat á|tal vállalt 3 éves fenntartási
időszak feladatait és azok ťlnanszírozását egyeztesse le a Népszínhźz Kor a Polgári
É'tok"ko't Egyesülettel és a Főváľosi onkormányzalÍal a Támogatási Szerződés
megkötéséig.
Felelős: polgármester
Határiđo: 2014. maľcius 31.

4. felkéľi a polgármestęrt a Főváľosi onkormanyzattal kötendő Támogatási Szerződés
megkötéséhez sztikséges projektelemek ľészletes műszaki 1'arta|mának kidolgozásáta és

előkészítésére és az eŁ.lhez szfüséges dokumentumok és megállapodások, szerződések
előkészítésére.
Felelős: polgáľmester
Hatźłiđő 2014. fębruár 28.

5. felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés aláírását kovető képviselő-
testületi iilésre készítsen előterjesztést, amely tarta|mazza az emelt cisszeget és a
kivitelezési koltséseket.

Felelős: pol]a.*",..,
Határído: aTámogatási Szeľződés a|áirását ktivető képviselő-testiileti ülés

Napirend |ĺ4. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Programmal kapcsolatos đtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis lĺ.álté
Az eIőteqesztés eredeti címe megvźitozott. Az előterjesztést bizottság nem tĺíľgyalta. A
napirend vitáját megnyitja. Kérdések, hozzászőIások. Az iilés vezetését źúadja Egry Attila
alpolgámesternek.

(I5 óra 43 peľckor dr. Kocsis Mĺźté polgĺźrmesteľ elhag,łja a termet, ígl a Képviselő-testület
létszáma 16 Jőre csökken. Az ülés vezetését átveszi Egry Attila alpolgármester.)

Egry Attila
Megállapítja, hogy a napirend targyábarlkéľdés, hozzźsző|éts nem étkezętt' A napirend vitáját
IezéĄa, és a következőhatźrozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. felhata|mazza a polgármestert, hogy a Coľvin Sétĺány Program szeľződéses
jogviszonyának, kozos megegyezéssel tĺjľténő megszüntetése és a megszüntetésre
keľülő szeruodési rendszer elszámolása érdekében kezdjen érdemi tárgyalásokat a
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f.

szeÍzóďő partnerekkel, amelyek eredményéľől számoljon be a Képviselő-testiilet 2013.
évi decemberi második ľendes ülésén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. decembeĺ 18.

felkéri a polgĺírmesteľt, hogy kezdeményezze kozjegyzői nem peľes eljárásként
igazságĹigyi szakértő kiľenclęlését, annak érĺĺekéhen, hogy a hat,átrozat 1. pontjában
meghatározott feladatok szempontjából jelentős tények és egyéb kcirülmények
megállapításľa kertilj enek különĺj sen az alábbi kéľdések tekintetében :

- a szerzodéses partnerek k<jz<jtti, ingatlan-csoportokĺa vonatkozó esetleges csere

értékarźnyos-e,aszolgáItatásésazellenszo|gáItatásegyensúlybaĺáI|-e,

- mekkora a cserével érintett ingatlanok egyenkénti és csoportonkénti aktuális forgalmi
éľtéke.
Felelős: polgármester
Hatttrido: f013. decembeľ 02.

felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban említett kozjegyzőí nemperes e|járás
megindítása céIjábőI forduljon a Buđapesti Kĺizjegyzói Karnara elnökéhez anrĺak
érdekében, hogy szakmailag minden tekintetben megfele|ő, az eljarásban szeľeplő
ingatlanok értéke miatt szükséges fokozott gondossággal eljaró kozjegyzó kerĹiljtln
kiválasztásra azzal, hogy Budapest Főváros tertiletén a polgármester bármely olyan
kozjegyző előtt kezdeményezheti a nemperes eljáľás megindítását, akí illetékességgel
bir az éľintett ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgáľmester

Hatáľidő: 2013. november 15.

felkéri a polgáľmestert, hogy az &intett ingatlanok tekintetében gondoskodjon a 2008.
évi LXV. törvény 9. $ c) pontja alapján a nem <inkormĺányzati tu|ajdonban álló
ingatlanok tekintetében esetlegesen szükséges hozzźljźtu|ő nyilatkozatok
beszerzéséľől.
Felelős: polgármester

Hatźrido: 2013. december 16.

a) ahatźnozat2. pontjában foglalt kozjegyzói nem peres eljaľás kezdeményezéséľe és

lefolytatásĺáľa (munkadíj, költségtérítés, készkiadás, egyéb) 20.000'0 e Ft keretĺisszeget
biaosít a működési általános t.artalékteľhére'

b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül
az á|ta|tnos tartalék eloirźnyzatárőI _ kötelező feladat _ 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
a 11706-02 cím dologi e|ofutnyzatára_ oĺtként vállalt feladat -kiizjegyzői nem peres

eljĺírás címén,

c.) felkéri a polgĺírmestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a),b) 2013. november 06. c) pont esetén legkésőbb 2013. december 31.

a
J.

4.

5.
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Egry AttÍla
Megállapítja, hogy 14 ígen,0 nem, 2 taĺtőzkodással a Képviselő-testÍilet elfogadta az a|ábbi
hatźttozatot:

1ZAVAZ^SNAL JELEN vAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHI Z MIN o S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT
399t20r3. (Xr.06.) 14IGEN O NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. fe|hata|mazza a polgármesteľt, hogy a Corvin Sétany Pľogľam szerződéses
jogviszonyźnak, kozos megegyezéssel történő megsztintetése és a megsztintetésľe
keľülő szerződési rendszer elszámolása érdekében kezdjen éľdemi táĺgya|ásokat a
szerzőđő paľtnerekkel, amelyek eredményéľől számoljon be a Képviselő-testület 2013.
évi đecemberi második rendes ülésén.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2013. december 18.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze kozjegyzői nem peres eljaľásként
ígazságugyí szakértő kirendelését, annak érdekében, hogy a határozat 1. pontjában
meghatáĺozott felađatok szempontjából jelentős tények és egyéb köľülmények
me gá||apításľa kerĹilj enek különö s en az a|ábbi kérdé s ek tekintetében :

- a szeruőđéses partnerek kĺjzĺjtti' ingatlan-csopoľtokľa vonatkozó esetleges csere
értékar źny os - e, a szo l g á|tatás é s az el l ens zo|gáItatás e gyensúlyb an á|I- e,

- mekkora a cserével éľintett ingatlanok egyenkénti és csopoľtonkénti aktuális
forgalmi értékę.
Felelős: polgármesteľ
Hatariđő 2013. december 02.

felkéľi a po|gármestert, hogy a 2. pontban említett kozjegyzőí nemperęs eljárás
megindítása cé|jábő| forduljon a Budapesti Kozjegyzői Kamaľa eln<jkéhez annak
érđekében, hogy szakmailag minden tękintetben megfeleLo, az eljárásban szereplő
ingatlanok éľtéke miatt sztikséges fokozott gondossággal eljaľó kozjegyző kerüljön
kjváIasztásta azza|, hogy Budapest Főviáros területén a polgáľmester bármely olyan
kozjegyző előtt kezdeményezheti a nempeľes eljarás megindítását, aki illetékességgel
bír az érintett ingatlanok tekintetében.
Felelős: polgáľmester

Hatráridő: 2013. novembeľ 15.

felkéri a polgrírmestert, hogy az érintett ingatlanok tekintetében gondoskodjon a 2008.
évi LXV. torvény 9. $ c) pontja alapjtn a nem önkormĺĺnyzati tulajdonban á||ő

ingatlanok tekintetében esetlegesen sztikséges hozzájáru|ő nyilatkozatok
beszerzéséről.
Felelős: polgĺíľmesteľ

Határidő: 2013. december 16.

a
J.

4.
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5. a) ahatározat2. pontjában foglalt kozjegyzői nem peres eljaĺás kezdeményezésére es
lefolytatására (munkadíj, költségtérítés, készkiadás, egyéb) 20.000'0 e Ft keretösszeget
biztosít a működési általanos tartalék terhéľe,

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon belül
az á|talános tartalék e|őirányzatárő| _ kötelező feladat _ 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít
a II706-0f cím dologi e|őirźlĺyzatáľa - ĺjnként vállalt feladat -kozjegyzői nem peres
eljárás címén,

c. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatban foglaltakat a költségvetés kovetkező
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős:
Határidő:

polgáľmesteľ
a),'b) 2013. november 06. c) pont esetén legkésőbb f013. december 31.

2. P énziigyĺ' kiiltségvetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napiľend 2ĺl. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Onkormányzat20t4. évi költségvetési koncepciójára
(írásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľł4áté - polgármester

(Szó szeľinti leíľásban.)

Fgry,łttĺa
Irásbeli előterjesztés, amelyhez ahe|yszínen a Képviselok csere előterjesztést, az I. számil
melléklet cseréjét, illetve a könywizsgálói jelentést kaptak. Az e|óterjesztést a bizottságok
meg!fugyaltak. A napirend vitájátmegnyitja és megadja aszőtSzi|iBalazs képviselőnek.

(15 óra 44 peľckor dr. Kocsis Móté polgármester visszajott az ülésterembe, a Képviselő-
testület létszáma ígł ismét ]7 íő. A Polgórmester visszaveszi az ülésvezetést')

Szĺli Balázs
Pénzmaradvány nélküli működési bevételek időarányos fe|haszná|ása az teljesen rendben van.
Azonban azt gondolom, hogy az nincsen rendben, hogy ilyen nagyméľtékíi pénzmaradványt
görgetünk évek óta, mert ez akadáIyozza a reális tervezést. Az előterjesztés 3. oldalrának
tetején és alján szerepelnek a bevételek. Hitel pénzmarađvĺĺny fiiggő bevételek nélkiili
módosított előirźnyzattxal szemben a lap tetején 63'I %o.os a teljesítés, a|ap a|ján 48,2 oÁ-os

a teljesítés . Ań. szeretném megkérdezní, hogy elíľás-ę, vagy én értelmezem rosszul, hogy itt
nem ugyan aľról van szó, hanem két különböző dologrő|? Azintézmény,i műkođési bevételek
kamat önkormányzati vagyon hasznosításából szźtrmaző bevételek és AFA bevételek nélktil
55 %o-ra teljestiltek, 20 oÁ ponttal kevesebb, mint amennyire időarányosan szükség lett volna.
A magyaráző szoveg szerint ennek az a 80 milliós bevétel kiesés az oka, ami még nem
érkezett meg az orczy Kert átadásából adódó an. Azonban, ha eń a 80 milliót hozzá adnánk,
ha ez beérkezeÍt volna, akkor mar 38 %-os felĹilteljesítés történt volna. ht va|ami, azt
gondolom, hogy nem stimmel, és szeretném megkérdezĺi, hogy ennek mi lehet az oka? Az
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önkormányzati vagyon béľbeadásából származő bevételek, lakbéľ-, helyiségbéľleti đíj,
kĺjzteľiilet-foglalás, egyéb bérleti díj, itt a szöveges ľészben 68,2 %;o szerepel a teljestilésné|, a
táb|źzatban 69,9 %o, a szöveges részbeĺ, pedig ań írja, hogy 4,2 %o-ka| maľad e| a tqvezett.
időaľányos e|oirányzattő|. Ez a 4,2 %o sem a 68,2-veI, sem a 69,9-ce| nem á1l arányban. Van
benne egy olyan mondat, hogy a |akbérhátralékok folyamatosan emelkednek, a gazđasági
válság hatástra a lakosság fizetési moľálja továbbľa sem javult. Eĺ an. gondolom, hogy ez
nem morális, hanem szociális kérdés, tehát alapvetően a nagy többség számára nem a fizetési
morál romlott, hanem a fizetési teljesítőképesség romlott, ami nem moráliskérdés. Azt
gondolom, hogy 20|3-ban nem is feltétlenül a gazđasźryí vá|sággal, hanem a Kormány
szociálpolitikźĄáva| magyarźzható. Szintén a hátra|ékkal kapcsoIatban. Azt tudni kell, hogy
Józsefuarosban a költségelvĺĺ lakbérek a budapesti kerületek köziil az egyik legmagasabbak.
Ennek azt gondolom, hogy az az oka, hogy annyira rossz állapotú a lakásállomány, hogy
ennek a fenntartási költsége nagyon magas' és ezt a lakókkal próbáljuk megfizettetni.
Gyakoľlatilag azért fizetnek józsefuaľosi lakók magas lakbért, mert rossz minőségű lakásban,
és ľossz minőségű épületekben laknak. Ezze| kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy
amikor a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kiáltvanynak az elfogadása kapcsán volt egy vita,
akkor mondta Polgáľmester fJr, hogy mi is tervezzifü a rezsicsökkentés keretében a lakbérek
csĺikkentését, csak még nem időszenĺ a döntés erről, mert ennek a gazdasági feltételeinek a
vizsgźt|ata folyik. Ań. szerctném megkérdezni,hogy ez avizsgáIat még minđig folyik-e, vagy
esetleg már lezáruIt, és lehet-e tudni valamit ennek az eredményéről? Felhalmozási
tőkejellegű bevételek táblazatában szeľepel 6 db ingatlan, amelyĺek az árverése sikeľtelen
vo|t. Azt szeretném megkérdezni, milyen 6 db ingatlanľól van itt sző? Kiadások tekintetében,
al-thoz, hogy az egyensúlyt tartani tudjuk, a},thoz a kiadások alul teljesítettek. Ez egy nagyon
dicséretes dolog, hogy ezze| az egyenstllyt tudjuk tar:taĺi, đe ugye ez azt is jelenti, hogy egy jó
pár olyarl dolgot, amit terveztijnk, azt nem tudtuk végrehajtani? Ami nekem szęmbę tűnt a
kiadásoknál, hogy majdnem mindenhol alul kellett teljesítenünk, azért van egy olyan pont,
amiben nem hogy nem spóroltunk, hanem még felül is teljesítettĹik az e|óirtnyzatot, ez pedig
a PR tevékenység. Azt gondolom, hogy ez e|ég sajátos éľtékrendet mutat. A kiadások kĺjzött
szerepel aBárka Színhaznak a költségei . Az a kérdésem, hogy ezt meddig kell nektink ťtzetni,
mikor veszi át az A|Iam? A felújítási etóirányzatok 7,3 Yo-ra te\jesültek, aminek az az oka,
hogy jĺivőre athtlződő kiadások vannak' Az a kérdésem, hogy miéľt vannak ezek a jövőre
áthűződő kiadások? A ktjzbeszerzések tárgyalásakor máľ nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy
nem időben készülnek el a közbeszerzésse| kapcsolatos előterjesztések. Kaiser Ur is je|ezte a
Bizottságon, hogy ez itt nagyon nincsen rendben, úgy ttĺnik, hogy rossz a tervezés, későn
fognak neki, későn jut az illetékęseknek az eszébe, hogy ki kell írni a kozbeszerzést, Azt
gondolom, hogy a kĺiltségvetési koncepcióval egy időben el kellene készíteni a jĺivőľe
kiírandó pźtlyźnatokat, hogy a költségvetés elfogadásakor már készen legyenek. Nem éľtem,
miéľt csak akkor lehet elkezdeni báľmit is tervezni, amikoľ már megszületett a kĺiltségvetési
döntés? Végül az utolsó kéľdésem. Az Intézménymfüödtető Központnál miért van
alulteljesítés az év végi bevételek tekintetében?

Dľ. Kocsis M:áté
Kĺiszönjfü a kérdéseit. Elsőként én válaszolnék kettőľe, azlÍźn Páris Gyulané
ügyosztályvezető asszonynak ađom meg a szót.
Az egyik arczsi kapcsán feltett kérdése a Képviselő Úľnak. Szeľetném je|ezní, csak on nem
volt itt az eIőző képviselő-testületi ülésen, hogy mar döntött Józsefuaľos onkoľmanyzata a
ľászorulók rezsitámogatásárő|. Amire on gondol ) aZ a lakbér. En" a kettőt ne keveľjük!
Ajánlom figyelmébe. A lakbérnél is elhangzott' hogy átgondoljuk annak a mértékét, đe
tekintettel arra, hogy egyrésú. ez a munka még folyik, másrésń. a jĺivő évi költségvetés



ismeľete nélktil felelősségteljesen eÍTe nem lehet javaslatot tenni, ez egye|őľe még nem
tárgyiasult. Ugyan akkoľ arľa felhívom a figyelmét, hogy az on által említett kormźnyzati
rezsicsökkentés és a 10 %-os lakbérmérséklés, helyi lakbérmérséklés között van egy óriási
különbség. Míg a lakbér 10 %-os mérséklése az onkoľmányzat bevételeit csökkenti, tehź.i- a

sajátközrefordítandó ĺisszegeinket csĺjkkenti, adďig mondjuk a kormányzati rezsicsökkentés
kiilföldi eneľgiaszolgáltatók proťĺtját csökkenti. oľiási különbség, hogy honnan vesszfü el a
rezsicsĺikkentést, és milyen értelemben érte|mezzik azt,ha csĺjkken valami I0 Yo-ka|. A PR
koltségek tekintetében Egry Attila alpolgármester úr t.og Onnek válaszolni. Ugyan akkor én
annyit elmondanék, hogy kétértelműen fogalmazott. A PR költségek azok a kerület
megítélését javító intézkedések, ezek nem politikai kiadások. Azt gondolom, on sem vitatja,
hogy jelenleg Józsefuáľos egyik legnagyobb problémája a megítélése. Nem jelenleg, ez igy
vo|t az elmúlt 40 évben. Mi azĺ tutizt-,Jk ki célul, ha javul a kerület megítélése' ha jobb
véleménnyel vannak az áI|anpolgĺáľok Józsefuárosról, akkoľ nő a befektetési hajlandóság,
emelkednek az ingat|aĺiáľak, és minden, arĺť' ezze| együtt jár a váľos számáĺa pozitiv hatásokat
jelent. Még a szociális megegyzésére, bár hosszan tudnám sorolni, hogy miét csak egy
általános politikai |őzlngnak tartom a kormányzaĹ1al kapcsolatos kijelentését, nem fogom,
mert továbbľa is aztva|Iom, hogy nem való ide az orczágos politikai adok-kapok, főleg ilyen
megfoghatatIaĺ źita|ánosságokban sem. Ugyan akkor arra felhívnám a ťĺgyelmét, hogy 1-1,5

éwel ezelőtt késztilt egy kimutatás a |akbérfizetési, vagy éppen a lakbér nemfizetési
hajlandóságľól, és abból kiderĹil, hogy egyá|ta|án nem azok nem ťlzętik a |akbért, akik a
legrosszabb szociális helyzetben varnak. Tehát az a tapasńa|at, hogy a nehezebb anyagi
körülmények kĺjzött éLők, a rosszabb szociális helyzetben élők előbb ťrzetik be a lakbért, mint
azok, akikjobb körĹilmények kozött élnek. Tehát egyáItalán nem fiigg az arryagi viszonyoktól
a ťlzetési hajlandóság. Ez egy nagyon érdekes dolog ktilönben, de így van. Innentől kezdve
viszont nyugodtan mondhatjuk fizetési morálnak, meľt aki kevésbé tehetné ffieg, ez
általánosságban kijelenthető, aki kevésbé tehetné meg, hogy ťĺzeti a lakbért, vagy kevésbé
birja ťĺzetni, az mégis jobban befizeti. Akinek' több pénze vaÍI, az meg áItalźnosságban
elmondható, hogy kevésbé hajlandó befizetni. Eppen ezért én nem hoznám be a szociális
szá|at ebbe a kérdésbe. Ez igen is moráliskérdés. Van, aki úgy á|I a kerĹilet

ingatlanvagyontůloz hozztl, hogy ő abba beko|tozott, neki ahhoz joga van, neki az jár,
bármennyi is a törvényes bevétele. Itt nagyon sok olyan állampolgánól is szó van, akinek a

bevételei nem mindig kcivethetők. Bármennyi is az ő bevétele, nem ťlzet, hiszen neki ez 1áĺ.
Majd, ha netán a fulajdonos onkormányzat Iépru óhajt ebben' vagy a vagyonkezeló, akkor
pedig a sajtőhoz ľohan abban a ľeményben, hogy majd őt megvédi a nyilvánosság. Eppen
ezért ez igen is moľális kéľdés, és nem szociális kérdés.
Egry Attila alpolgáľmester úrnak adom megaszőt.

Egry Attila
A PR tevékenységgel kapcsolatban, hogy miért is mutat ez 87,9 %o-ot? Ez azért egy picit a
számok játéka. Biztos ęmlékeznek rá, hogy év kĺizben tĺlrtént egy átszervezés, mí szennt a

Józsefuaros újság kikerült a JóHír Kft-hez innen a Polgáľmesteri Hivatalból. Tulajdonképpen
ez az źiszervezés, illetve az,hogy siĺrítettiik a|apszámot, és most mar hetente jelenik meg, ez
okozza ań', hogy az eredetí eloirányzathoz képest most egy gyoľsított felhasznźiásnak ttĺnik,
de időközben megemeltük ezt az e|óirźnyzatot. Ez okozza ań,hogy mint hogyha most többet
használtunk volna feI a pénzbő|' Ez nem így van.
Köszcinom szépen.

Dr. Kocsis lN.ĺ.áLté

Páľi s Gyuláné Ĺigyoszt á|yv ezető asszony' parancso lj on.

Ez egy picit a számoknak a jźÍéka.
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Páris Gyuláné
Az e|őtetjesztés 3. oldalának felső ľészében szereplő számok, az akęru|et osszesen számait
mutatja, míg az utolsó bekezdésben csak az onkormźnyzati koltségvetés számait tarta|mazza,
tehát a kettő eltér, a kerület tĺjbb, mint az onkormányzat, ezért nekem a szźnalékok is. Az
előterjesĺés 4. oldalán az önkormtnyzati vagyon bérbeadásábőI származó bevételek sorban
több adat szerepel, mint az előterjesztés 5. oldalán, ahol a 68,2 %o is szercpęl. A' 68,2 Yo csak a
kisfalus |akásgazdálkodással kapcsolatos számokat tarta|mazza, míg a tźlblźzatban az egyéb
IleIIl Ĺizleti vagyorľral kapustrIattrs bevétęlęk is szcr.cpclnck. Az iutézrlrélryi rlríĺktjtlési
bevételek valóban, ha az Orczy Kert átađásábőI sztrmaző bevétel teljesülne, akkor
többletbevétel lenne. Itt egy kedvezően alakuló előiráĺyzat. A 6. oldalon a felhalmozási
táblźlban, ań. hiszem elírás tcjľtént, 6 db áľveľés, és nem 6 darab ingatlan áľveľés, harlęm az
árverések számtń akartuk feltÍintetni. Ha jól emlékszem az adatoka. Aú. hiszem más
számsza|<l hiba, vagy más számszaki magyarźzat nem volt. A felújításokkal kapcsolatosan,
valóban a felújítások nagyon alacsonyan teljesültek. A költségvetés tartalmazza a
pá|yazatokból tervezett felújításoknak anagy részét is. Természetesen, ahogy ez folyamatosan
abizottséęon ez látszik, akozbeszeľzések menete, az eredményig való eljutás hosszú idő, és
ezért vannak, hogy nagyon sok áthúzódó feladat |esz 20t4-re. Ezek az e|okányzatok mind
feladattal teľhelt pénzmarađványként fognak megjelenni a 20I4-es költségvetésbęn. A JIK
költségvetésének teljesítése mind bevételi' mind kiadási oldalon, valóban alacsonyabb az
idoaranyos teljesítéstő|. ott az étkeztetést kevesebben veszik igénybe, mint azt a tervezésnél,
amivel számoltunk, ezér:t alacsony mind a bevételi, mind a kiadási oldalak teljesítése.

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Sara Botond alpolgáľmester úĺ, paľancsoljon.

Dľ. Sáľa Botond
Annyi kiegészítést tennék egyrészt a szőba kerülő 80.000.000.- Ft, az orczy park átadásźlhoz
kapcsolódó összegről, hogy szeptember elején kerĺ.ilt ź./radźsra hivatalosan is az orczy park.
Az ebhez kapcsolódó megálIapodás is egyidejűleg keľült aIáfuásra. A száľr/rát elktildtük. A
szám|źtban szereplő teljesítési hatarido még nem jáĺt |e, ezt nyomon ktivetjiik, tehát ennek a
80.000.000.- Ft + AFA összegnek a beérkezése ez harlarosan varható. A másik, pedig a
Baľka Szinházzal kapcsolatos kéľdés. Az átadással kapcsolatos eljaľás az ott tart,
gyakorlatilag véglegesítettük a megá|lapođás-tervezetet. Infoľmációm szerint - Jegyző
Asszony meg tudja erősíteni _ a következő tęstületi ülésen, de legkésőbb a decembeľi elsőn be
fog kerĹilni ennek atarta|ma a Tisztelt Képviselő-testtilet eIé jőváhagyásra. Mi úgy tervezzik,
és az a szándékunk' hogy január elején mindenképpen megtĺĺrténjen a fulajdonátadás, de
ęhhez kel| az MNV is. Az az ígazság, hogy ađminisńtatív eljárás. Mi azon vagyunk, hogy
most még tervezni kell vele, de a jövő évben máĺ cjsszességében, mint tulajdonos' a Barka
Színhźnzal máľ nem terveziink. De mi januaľban szeretnénk a tulajdonj ogot átnlhazn.
Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté

Jakabff Tamás képviselő úr, paľancsoljon.

Jakabff Tamás
Kĺiszönöm a szőt. Előszĺjr is az onkorm ányzat költségveté se az, miből ís éI az onkormányzat.
Tulajdonképpen állami normatívákból, a legnagyobb saját bevétele az iparuzési adó. Az
iparőzési adőnáI a tervnek, úgy látom, hogy a 47 ,6 oÁ-a telj esült. Az időnek a 7 0 oÁ-a közben
eltelt. Azt szeretném megkétđezni, hogy - nem tudom pontosan, hogy vannak a fizetési
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hataĺidők _ az év végéľe vźrhatőaĺ mennyi kiesést fog jelenteni? A masodik kérdésem az
szintén a Barkához kapcsolódna. Viszont abból a szempontból, hogy adtunk kétszer tagi
kĺjlcsönt a Bárkanak, és hogy ennek a visszatérülése már |ejárt, ennek a visszatériilése
várható-e azźńađás előtt,vagy annak a kömyékén?
A következő pont az a Vajdahunyad utcai visszavásáľlás. En ebből az anyagből éľtesĹĺltem,
hogy itt egy jogvita Van folyamatban. Én szeretnék erről a jogvitźnől, illetve a felek
álláspontjáľő|, tęhát, hogy miért nem fogadja ę| ezt a lépést a befektető, erről szeľetnék egy
täjékońatást kémi. Ez1 akar lehet képviselői kéľdésként is tekinteni, tehát nem' kell, hogy
feltétlentil most megkapjam, de szeretnék írásban valamilyen tájékońatást kérni. Ujrapapírra
keľiilt az,hogy a LELEK-Programnak a lakásaiban a volt hajléktalanok nem tudjrík ťlzetni a
rezsit. Ezek a volt hajléktalanok mźr bebizonyították, hogy képesek onálló éIetre, dolgoznak,
munkát ad nekik az onkormźtnyzat, muĺkát ad nekik a IYSZ. Ha ez még is másodszor,
harmadszor papírca keľiil, hogy nem tudják ťlzetni arczsit, akkoľ két eset lehetséges. Vugy
keveset fizet nekik a IYSZ, feltételezem, hogy annyit ťĺzet, mint a többi a|ka|mazottjának,
vagy pedig ezekben a hźnakban iľreális a fogyasztás. Azt gondolnfü, talźn cé|szerű volna
valamifele fenntartható rezsicsökkentés' valamiféle közműfelújítást eszközĺjlni ezekben a
htnakban, mint ahogy az onkormányzati bérlakások elég nagy tobbségébeĺ. A hatźlrozati
javaslat 3. pontjában talá|hatő egy prioritási lista a k<jtelező fęladatokľa. Eń. va|ahogy ligy
látom, hogy ez egy fából vaskaľika. A kötelező feladatok azértkote\ezók, mert mindet meg
kell csinální. Az1gondolom' hogy kötelező fe|ađatokra prioritási listát egyáIta|źn felállítani is
egy nonszensz dolog. Ań. szeretném kérni, hogy a 3. pontľól külĺjn szavazást taĺtsanak. A 4.
pontnál az onkért. vtůIa|t feladatoknak a prioľitása van fęlsorolva. Itt maľ van értelme a
pľioritásnak, viszont énelemszerííęn az értékvá|asnás kérdése, és a ľészletek kifejtése nélkül,
én ezze| az értékvá|asztással teljesen nem tudok egyetéľteni, úgy hogy eľről is kiilön szavazást
szeretnék kérni. Köszönöm.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Elsőként dr. Saľa Botond alpolgáľmester úr vtůaszol.

Dr. Sáľa Botond
A Baľka Sziĺ.hźzzal' és a20 milliós tagi kölcsönnel kapcsolatban azt tudom elmondani, ma az
|átszik, hogy valószíniileg az źúadást kcjvetően lehet ezt rendezni. Az onkormźnyzat'
természetesen, mint volt tulajdonos' eĺTe jogot formál, jogfenntartással fog élni. Semmi féle
lemondás, illetve javaslat nem fog a Testület elé kerülni. Egyelőre ennek a visszafizetési
lehetősége nem látszik. Eľre azt tudom mondani, hogy az átadást követően |esz ez ľendezve.
Az eľľe vonatkozó javaslat, teľmészetesen majd a Képviselő-testtilet elé fog kerülni.
Köszönöm.

Dľ. Kocsis M:áLté

Páris Gyuláné tigyo szt á|yv ezeto asszony' parancsolj on.

Páris Gyuláné
Az iparuzési adónak haľom időpontja van, hattlndeje, amíg az onkormányzat megkapja.
Április 10., október 10. és december 3l. október 10-én megkaptuk a II. félévi ipaľ.uzési adót.

Ezt az eloterjesĺés még nem taľtalmazza. Szźtmolunk íparuzési adókieséssel, de erĺe igazźn
nincs ľálátásunk. A Fővaľosi onkoľmanyzat tĄa nyilván. E|ózo évek tapas^a|atai a|apjźn,
adatai a|apján lehet, hogy lesz, de ez teljesen bizonýalan.
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Dľ. Kocsis Nĺ.áté
A Vajdahunyaddal kapcsolatos kérdéséľe akkor élnénk a felajánlott lehetőséggel, hogy 15

napon belül írásban válaszolunk a Képviselő Úrnak.
Dr. Révész }i4láĺta képviselő asszony, paľancsoljon.

Dr. Révész lÜ'Iárta
Előszöľ a 9. olđalon lévő <jnkormtnyzati feladatok felsorolásból szeľetnék kérdezni a
közfoglalkońatásra. A 9. oldalon a 2. bekezdésben az szercpel, hogy az e|őirźnyzat
felhaszná|ás 61,9 oÁ-os. Aú. szeretném kérdezĺi, mi ennek aZ oka, hogy a
közfoglalkońatottak számźtta, vagy a közfoglalkońatás idejéľe a IV. negyedévre többet
tervezťĹink, és majd így fog eznul'lára mermi? Mi ennek az oka, hogy csak ekkora a teljesítés?
A következő oldalon a 6. számú szövegkozi tábIázatban foglaljak össze a készítók a
társadalompolitikai és szociális juttatásokat. Itt an" látjuk, hogy a temetési segély mindkét
részĺéI 40 % köÍillre teljesült. Ezt tekinthetjfü úgy, hogy hála az Istennek, kevesebben haltak
meg, de ezzel egyutt azt is tudjuk, hogy a kerĹiletek közül a Jőzsefvárosi onkormányzat az,
amelyik a legalacsonyabb temetési segélyeket ťlzeti. Talan ęzt érđemes lenne még egyszer
átgondolnunk. Ugyancsak az egésszel kapcsolatban, ítt ań. |átom, hogy az adósságkezelési
szolgźiat is 47 %,-ra teljesült. A természetben nyújtott rendkívĹili gyermekvédelmi támogatás
17,6 oÁ-ra. Kozgyógyel|átás 24,4 %. Nagyon alacsonyak a teljesítések. Azt szeľetném éppen
ezért javasolni, hogy nézzijk át ezeket a rendeleteket, mert ugyan akkor az inteľneten
megjelent felméľés alapján Magyarországon az egy foľe jutó éves nemzeti vásĺíľlóeronél a
Budapesten lakóknak az źĺt|aga30 oÁ-kal magasabb. Kivétel a VIII. kerĹilet, amelyik a |00 oÁ-

ot sem éľi el. Tehát az orczágos átlag alatt vagyunk, amiből mégis csak arra kéne
következtetnĹink, hogy az itt élőknek nagyobb sztiksége vaÍI a szociális támogatásra.
Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Jegyző Asszonynak adom meg a szőt,parancsoljon.

Rimán Edina
Kĺjszönöm szépen. A segélyekkel kapcsolatosan a Képviselő-testület đecemberi első ülésére
készülünk, remélhetőleg odaéľĹink az első ülésre egy átfogő felülvizsgálattal az
ĺinkormaĺryzati segé|yek, segélyezési rcndszer átfogó felülvizsgálatáva|. Itt mindenképpen
kitértink a Képviselő Asszony áItaI kifogásolt terĹiletekľe is. A közfoglalkońatással
kapcsolatos kérdésre. Teljesen kihasználjuk az év végéig akozfoglalkoztatási keretet, amit a
Képviselő-testiilęt meghattrozott. Itt most nęm értem a pľoblémźi, mert időarányos a
teljesítés. A maximális létszámot, amit jóváhagyott a Képviselő-testÍilet azt megigényeIte az
onkormanyzat, aHivatal és intézményei. A kiťrzetés most utólagos, lehet, hogy egy péĺnlgyi
csúszás van ebben a teljesítésben. Köszönclm.

Dr. Kocsis M:áLté

Komássy Ákos képviselő ur, parancsoljon.

Komássy Ákos
Néhany módosító indíwanyt szeretnék tenni. Mindenekelőtt, hagy je|ezzem, hogy
meglátásom szerint a cé|kiťuzések és a prioritások sorrendje részben nem alakult teljesen
életszerűen Magyaroľszágon egyre szélesebb ktjrben elteľjedt a nyomoľ és a szegénység, és

Józsefuáľosĺak ezzeI adott esetben duplán szembe kell nézni, hiszen a szociális kihívásokkal
mindig is küzdöttünk. Ennek megfelelően még egy 1'arta|mi a|átźlmasztás a módosító
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indítványoknak. Szintén tudjuk, hogy alapvetően tulterheltek a gyermekeLlátő íntézményeink,
és ennek a veszélye különosen fennáll jovore, amikoľ három évre száI| le a tankötelezettség
kora, és az ővodai kapacitások kielégítő voltáľól még minđig nem sikeľült meggyőződnünk
tudtommal. Szóval a módosító indítványok konkľétan a következők:
A 2014. évi célkitiízések, tehát a kettes számll hattrozati javaslatban szeľeplo pontok koztil
javaslom' hogy a b) pont az ercdeti előteqesnésben d)-ként szeľeplő a rászoru|ő családok,
idősek éIethelyzetének mentális egészségének és lakáskĺirulményeinek javitása legyen,
a c) pont Józsefuaros gyermekintézményeinek fejlesztése, korszenisítése legyen,
a d) pont munkahelýeľemtés, foglalkoztatás bővítés pá|yakezđő vállalkozók segítése,
az e) pont a kdzmunkapľogramok lehetőségének maximális kihasználása. Itt egyébként az
eredeti előterjesĺésben g) pontként szereplő célkitiĺzést szedtĹik ketté, azéft mert fontosnak
taľtjuk mind a kettőt külön-ktilön megnevezni és kiemęlni, és f) pontként szerepe|jen az orczy
negyed fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Meľt szép az orczy negyed fejlesztésének
megkezdéséről íľni, nektink is nagy szívĹigytink, de önmagátőI attő| még, hogy tudjuk, hogy
az orczy negyed kĺízisben van, és reménykedtink benne, hogy majd a Ludovika Projek<t, az az
Orczy negyed fejlesztésében is segít, ezmég nem fejlesztési koncepció, és meggyozóđésünk
szerint elősztjr ennek a kidolgozása szükséges. Mar pedig, egyévi k<iltségvetésről van szó,
előszöľ tegyiink ennek eleget, és utĺína tudunk neki látni a negyed fejlesztésénęk. A másik
módosító maga az az onkéntvźila|t feladatok prioľitási sorľendje, tehźń ahatározatijavaslatok
4. csomagjaľa vonatkozlk. Az önként vállalt feladatok prioľitási sorľendje:
A 4.határozati javas|at csomagjára vonatkozik. Javaslom, hogy a határozatijavaslat b) pontja
Józsefuáros gyermekintézményeinek fejlesáése és korszeríĺsítése legyen, c) pontként tartsuk
meg az eredeti előteľjesztésben tervezett b) pontot' tehát idősügyi feladatok, közrend,
ktjzbiĺonság színvonalźnak emelése, egészségügyi szűrőszombatok folytatása. D pontként
szurjuk be a teljes egészében önkoľmányzatitlJlaidonűbérhtzak és benne tizemelő bérlakások
korszeľűsítését, tekintettel arra) hogy ebben a kérdésben is tragikus a helyzet, és a
legszegényebbeket sújtja a teljes egészében önkoľmanyzati tulajďonűbérhźzainkban fennálló
állapot. Még ehhez a hatátozati javaslatcsomaghoz, e) pontként, pedig az eľedeti

előterjesztésben j)-ként szereplő panelprogľam folytatása szerepeljen, és Í)-tőI pedig az
eľedetei előteľjesztésben c)-től kezđodő pontok folytatódjanak tovább. Köszönöm.

Dľ. Kocsis N ĺáté
Szili B aLázs képviselő úr, paľancso lj on.

Szili Balázs
Az intézménymfü<idési bevételek, akkor, mint megtudtlk az Orczy Keľt és 80.000.000.- Ft-ot
|esztlmíwa többletbevételt mutatnak, ez örvendetes , maEanTI is egyet értek vele, de attól még
nem kaptam váIasú. aÍÍa a kérdésemľe, hogy miből adódott ez a tobbletbevétel. Fizetési
morál. Azt gondolom, hogy az a szemlélet, mely szeľint, aki nem ťtzet, az nem akaľ ťtzetĺi, az
az itt é|olnek a lebecsülése. Polgĺĺrmesteľ Ur általjobb kcjriilmények kĺjzött élőknek nevezetl
emberek kĺiltségelvĺi lakbéľt ťĺzetnek, ami olyan magas' hogy jelentős résziik nem tudja
fizetru. Nyilván van olyan is, aki nem akarja ťlzetĺi, de azt gondolom, hogy nem ez a
je|Iemzo. Lakbéľcsökkentés. Itt voltam a múltkoľi ülésen, amikor döntés született arľól, hogy,
akik lakásfenntaľtási támogatásban részesülnek, azok alanyi jogon 3.000-- Ft-os támogatást

kapnak' de én nem eľről beszéltem, hanem a Polgármester Ur á|ta| megígért
lakbércsökkentésről. Végül a PR-ral kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a keľĹiletĺink
megítélését a jő kommunikźrciőnáI hatékonyabban növeli a k<jrĹilmények javítźsa aktlr a
koztisztaság, akár a kozbiztonság területén.
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Dr. Kocsis ľ.ĺ.álté
P ári s Gyul an é ljgy o sńá|y v ezető as szo ny' p aľanc s o lj on.

Párĺs Gyuláné
Ebben olyan bevételek vaĺľlak' hogy szolgáltatások dijai, áI|aĺnhtutartáson beltilre, kívĺilre
sz,ámlázotÍ bevételek. Pélĺ]ául az iskoláknála béľbęacĺásból szttmaző bevételek, ami iclejott az
onkormanyzathoz az e|ső félévben, kötbérek, késedelmi kamatok. Ilyen bevételek azok,
amikből tcjbbletbevétel keletke zett vagy fog keletkezni.

Dr. Kocsis N{.áté
Megkérdezem' van-e még valakinek kérdése, hozzásző|ása? Ha nincs, akkor a Komássy
Képviselő Ur á|tal elmondottakat módosító javaslatként fogjuk értékelni. Előterjesĺőként
nem tĺĺmogatom a módosítást. Nincs is értelme egyébként. Ezek a feladatok mind
elvégzendők, tehát teljesen mindegy milyen sorrendben állítjuk őket fel. Most játszhafunk
azza|, hogy az f) legyen a b) pont, a d) legyen a c), az e) meg a g) pont, a j) pont keľtiljcln
előre, mindegyiket meg kell csinální. Azokat a feladatokat vettĺik itt lajstromba, amelyeket
minden köriilmények közĺjtt el kelllátnunk. Ebbőlkövetkezően akríľ azt is mondhatném,hogy
a sorrenden módosíthatunk, a logikája ugyan ez ennek a dolognak, de on is mondhatná,hogy
mivel teljesen mindegy milyen sorrendbe állítjuk a feladatokat, mindegyiket el kell
végeznĹink. Engedje ffieg' hogy az eredeti előterjesaésen e miatt ne változtassunk.
Alapvetően egy szociális szempontokat mérlegelő, és ań. előtérbe helyező költségvetési
koncepció prioľitási sorrendjét lathatják. Azokkal a monđataikkal meg nem tudok mit
kezđeni, hogy nő a nyomor' meg minden ľosSZ' tehtń ezekre engedjék meg, hogy hagy ne
vá|aszo|jak' En.betudom a kcitelezoęn elmondandőak dobozába. Elmondtźk. Az iigy érdemét
illetően, pedig semmi jelentőségĺik nincsen. Módosító indítvlányként tudom csak feltenni
szavazásra Képviselő Ur javaslatát, azza| a megnyug1atással, hogy rigyis mindennel
foglalkoznunk kell. Tisztelt Képviselő-testület! Eképpen elsőként Komássy Akos képviselő
á|ta|tętt módosító javaslatokľól kell szavaznllt.lk. Először a kettes határozati pont tekintetében.
Aki támogatja a kettes hatźrozati pont tekintetében tett módosító indífuányokat, az szauazzon
igennel, aki nem tétmogat1a, az szavazzon neÍnmel, akinek nincs véleménye, az pedig
tartózkodjon!

2.az onkormányzat 2014. évi céĺkit{izéseit az alábbiakban határozza meg:

a) A kerüĺet vonzerejének, népességmegtartó erejének novelése, az életminőség javítása
melynek eszkĺ)ze többek lcĺ)zott az osszefüggő integrált vórosrészi programok
folytatása: az MNPIII. keretében a szociális városrehabilitáció a városrész
leromlását, leszakadĺźsát akadályozza; aZ EUB II folytatása a hazai és nemzetkozi
turisztikni vonzerőt erősíti, versenyk,lpes turisztikai rendszert alakít, Corvin Sétány
program' mely erősíti a városrész megítélését, gazdasági vonzerejét, ingatlanárait.

b) A rászoruló családok, idősek élethelyzeténelďmentóIis egészségének és
l alcłźs ko r ül mé ny e i ne k j av í t á s a.

c) Józs efi áro s gyermekintézményeinek fej les ztés e, korszerűsítése,

d) A munkahelyteremtés, afoglalkoztatás bővítés, a pályakezdő vállalkozók segítése,

ą a kozmunknprogramokban aktív részvétel, maximális kihasznáĺása
fl Az orczy negyedfejlesztésének megkezdése.
g) A knzteľüIetelďkazterek megújítása, ú1jáépítése, mely fejlesztési intézkedések

hatásahént a kerüIetben élők társadalmi-gazdasági helyzete és életminősége javul.
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Az idősügyi stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása _ egészség, biztonság,
gondoskodós az idősodő és a már idős embeľek is minél tovább megőrizz,źk társadalmi
aktivitósukąt.
Egészségügyi intézmények infľastruhúra fejlesztése, szolgáltatási hiányok
megsz,üntetése és szolgáltatások bővítése, az egészségügyi szolgáĺtatásokhoz való
hozzáférés javítása. A Józsefvĺźrosi Egészségügyi Szolgólat épületének bővítése,

felújítása, mellyel az önkormányzat az egészségügyi feladatait magasabb színvonalon
tudja ellótni, és a járó beteg szakellótás korszerijsít,źsét iS jelenti.
A közterületek biztonságának növelése, az antiszocióIis viselkedések szómdnak
c s ö kkent é s e, térfi g,l e l ő kamer ar ends zer b őv íté s e.

A ko zt e r ül e t e k r e ndj é ne k, t i s zt a s á gának fo ko z ás a.

A modern kerüĺet kiąlakítása.

Felelős.. polgármester
Határidő: 20]4. évi lu;ltségvetési rendelet eĺfogadása

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy 3 igen szavazatta|' 14 ellęnében, 0 tartőzkoďźlssal a Képviselő-testtilet
elutasította a javaslatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
400t2013. (xr.06.)

h)

i)

k)

a

3IGEN 14 NEM O TARTOZKODASSAL

A KépviselőĄestiilet úg,, dont, hogl nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indínányót, mely szerint a hatórozati javaslat 2. pontja a kovetkezőképpen változzon:

2.az onkormányzat 2014, évi c,llkitĺizéseit ąz alábbiakban hatórozza meg:

a) A keľtłlet vonzerejének, népességmegtartó eľejének növelése, az életminőség javítása
melynek eszkôze többek kazatt az osszefüggő integrólt városrészi programok
folytatása: az MNPIII. keretében a szociális városrehabilitóció a vórosrész
leromlását, leszakadását akadályozzą; az EUB II folytatása a hazai és nemzetközi
turisztikai vonzerőt erősíti, versenyképes turisztikni rendszert alakít, Corvin Sétány
pľogram, mely erősíti a városrész megítélését, gazdasági vonzerejét, ingatlanárait'

b) A rószoruló családok, idősek éIethelyzeténeUmentális egészs,ég,ćnek és
l akńs ka rilmé ny e ine k j av ít ás a.

c) Jó z s efv ár o s gł e r me ki nt é z mé ny e in e k fej l e s z t é s e, ko r s z e r ij s ít é s e,

d) A munkaheĺyteremtés, afoglalkoztatás bővítés, a pályakezdő vállalkozók segítése,
e) a kÓzmunknprogramokban aktív résmétel, maximális kihasználása
fl Az orczy negyedfejlesztésének megkezdése'
g) A kÓzterületeHkazrcrek megújítása, újjóépítése, mely fejlesztési intézkedések

hatásahánt a kerületben élők társadalmi-gazdasági helyzete és életminősége javul.
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h) Az idősügyi stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása - eg,źszség, biztonság,
gondoskodás az idősodő és a már idős emberek is minél tovább megőrizzék társadalmi
ahivitásuknt.

Đ Egészségüg,łi intézmények infrastruktúra fejlesztése, szolgáltatósi hiányok
megszüntetése és szolgáltatások bővít,ćse, az egészsĺźgügyi szolgáltatósokhoz való
hozzóférés javítósa. A Józsefvárosi Egészségügli Szolgálat épületének bővítése,

felújítósa, mellyel az ĺjnkormányzat az egészségüg,,i feladatait magasabb színvonalon
tudja eĺlátni, és ajóró beteg szakelldtás korszerűsítését isjelentL

j) A kozterületek biztonságának növelése, az antiszociáIis viselkedések számónak
c s o kkent é s e, t érfi gy e I ő kamer ar ends z er b őv ít é s e.

k) A közteľületek rendjéneb tisztaságának fokozása.
a A modern kerüĺet kialakítása.

Felelős: polgármester
Hatóridő: 20]4. évi koltségvetési rendelet elfogadósa

Dr. Kocsis ľ I.áúé
A Képviselő Úr á|ta| tett módosító javaslat a négyes hatáľozati pont tekintetében kerül most
szav azásra. Kérem, döntsenek erľől.

4.az onkormányzat cjnként vállalt feĺadataira 20]4. évi kÖltségvetés tervezésének prioritási
sorrendj ét az alábbiakb an fogadj a el :

a) Uniós és más forrósokból megvalósuló projehek kivitelezése, befejezése, a
projektekkel váltatt koteĺezettségek teľvezése, valamint a ĺÉĺrl< programfenntartása

b) Jó z s efv áľ o s gy e r me kint é z mény e ine k fej l e s zt é s e é s ko r s z er íjs ít é s e

c) Idősügłi feladatok, kozrend, közbiztonság színvonalónak emelése, egészségügyi
s z{Ír ő s z o mb at o k fo ly t at á s a.

d) a teljes egészében ônkormányzati tulajdonú bérházak és a benne üzemelő bérĺakasok
korszerűsítését

e) Panel program folytatósa.
fl Kornyezeti hatások javításán belt;l a ,,Virágos Józsefiáros,' megteremtése,
g) Feĺalvizsgóĺat utón az onkormányzat és a kakségvetési szervek áĺtal ellátott, onként

v áll al t fe l adatok finans zíľ o zás a'
h) Felalvizsgálat után az előző években előre vállalt kotelezettségekfinanszírozósa.

Đ Az onkormányzat gazdasági társaságai ákal ellótou tjnként vállalt feladatok
finanszírozósa, támogatása, valamint ą gazdasági társasógok díjazása a
feladatellátás s al knpcs olatosan.

j) Nemzetiségi önkormónyzatok mijkadési és pólyázati támogatása.
k) Táľs asházak felúj ítós ának támo gatás a.

u Civil szeľvezetek, alapínónyok, eg,,házak, sportolók, magánszemélyek (nem szociális
j ellegű) pályázati támo gatás ár a céltartalék kepzés.

Felelős: polgármester
Hatóridő: 20]4. évi költségvetési rendelet elfogadása
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 3 igen' 74 el|enszavazatta|, tartózkodás nélkül a Képviselő-testĺilet
elutasította a módosító indítvaný.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH]Z AT ALH) Z Hĺn-lo s ÍľpTT SZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
401t2013. (xI.06.) 3 IGEN 14 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüĺet úgł dönt, hogł nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indínányát, meĺy szerint a határozati javaslat 4, pontja a kovetkezőképpen változzon:

4.az onkormányzat onként válĺalt feĺadataira 2014. évi kakségvetés tervezésének prioritási
sorrendj ét az ąlóbbiakban fo gadj a el :

a) Uniós és más forrásokból megvalósuló projektek kivitelezése, befejezése, a
projektekkel vállalt kÓtelezettségek tervezése, vąlamint a ĺnĺrx programfenntartása

b) Jó z s efv ár o s gl er m e ki nt é z m é ny e ine k fej l e s z t é s e é s ko r s z e r íÍ s ít é s e

c) Idős.ügyi feladatok, kcjzrend, közbiztonság színvonalának emelése, egészségügli
s zűr ő s zomb at o k fo lytat ás a'

d) a teljes egészében onkormónyzati tulajdonú bérháząk és a benne ťjzemelő bérlakńsok
korszerűsítését

e) Panel programfoĺytatása.
fl Kornyezeti hatások javításán beluĺ a ,,Virágos Józsefváros,, megteremtése,
g) Felülvizsgálat után az onkormányzat és a koltségvetési szervek áĺtal ellátott, önként

v ál l aĺt fe l adat ok fi nans z ír o zás a.

h) Fel.üĺvizsgálat után az előző években előre vállalt kotelezettségekfinanszírozása.
Đ Az onkormányzat gazdasági társaságai által ellátott onként vdllalt feladatok

finanszírozása, támogatósa, valąmint a gazdasági társasógok díjazása a
feladatellátás s al kapcs olato s an'

j) Nemzetiségi Ónkoľmányzatok műkodési és pályázati támogatása.
k) Társasházak felújításónak támogatása.
l) Civil szervezetek, alapínónyoh egyházat sportolók, magónszemélyek (nem szociális

j e l l e g{Í) p ály óz at i t ám o g at á s ár a c é l t ąr t ąl é k kép z é s.

Felelős: polgármester
Hatóridő: 2014. évi kaltségvetési rendelet elfogadása

Dr. Kocsis M:áté
JakabĄ Képviselő Úr kéľt pontonkéntí szavazÍst a 3. és a 4. pontok tekintetében. Az
alpontokkal egyiitt 5 pontból á||őhatfuozat szavazása két részre oszlik. Elsőként az I.'2. és az
5. pont tekintetében kérem a Képviselő-testület minősített szótöbbséggel döntsĺin.

A Képviselő-testrilet úgy dönt, hogy

I . a 2013 . évi költségvetés I-III. negyedévi telj esítésér ő| sző|ő tźljékoztatást elfogadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatátido: 2013 . november 6.
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2. az onkormányzatz}I4. évi cé|kituzéseit az alábbiakban hatźlĺozzameg:

a) A kerület vonzeľejének, népességmeglartó erejének növelése, az éIetminoség javítása
melynek eszkozę többek kozött az cisszefüggő integrált városľészi programok
folýatása: az MNPIII. keretében a szociális városľehabilitáció avárosrész leromlását,
Ieszakadásźú akadáIyozza; az EUB II folýatása a hazai és nemzetközi turisztikai
vonzęrőt erősíti, versenyképes turisztikai rendszert alakít, Corvin Sétany pľogÍam'
mely eľősíti a váľosľész megĺtélését, gazdasĺagi vonzeľejét, ingatlanáľaiĹ.

b) Az orczy negyed fejlesztésének megkezdése.
c) A közteľületeklköztęľek megújítása' újjáépítése, mely fejlesztési intézkedések

hatásaként a kerületben élők társadalmi- gazđaságiheIyzete és életminősége javul.
d) A ľászoruló családok, idősek é|ethelyzeténelďmentális egészségének és

lakásk<jriilményeinek j avítása.
e) Az idősügyi stratégiában megfoga|mazott célok megvalósítása _ egészség, biztonság,

gondoskodás az idősĺjdő és a már idős embeľek is minéltovább megőrizzéktársadalmi

Đ ĺffi;i intézmények infrastruktura fejlesztése, ,,o|.,u,,u,u,, hiányok
megsztintetése és szo|gáItatások bővítése, az egészségügyi szolgáItatásokhoz való
hozzáférés javítása' A Józsefuaľosi Egészségtigyi SzolgáIat épületének bővítése,
fe|tĄítása, mellyel az önkoľmźnyzat az egészségügyi feladatait magasabb színvonalon
fudja ellátni, és a jźrő beteg szakellátás korszeľűsítését is jelenti.

g) A munkahelýeľemtés, a fog|aIkoztatás bővítés, a pályakezdő vá|Ia|kozók segítése, a
közmunkaprogramokban aktív részvétel.

h) A közteľĹiletek biztonságĺínak növelése, az antiszociális viselkedések szźlmának
csökkentése, térfigyelo kamerarendszer bővítése.

Đ A közteľĹiletek rendjének, tisztasźęźlnak fokozása.
j) Az intézményi ellátóľendszer korszerÍĺsítése.
k) A modern kerĹilet kialakítása.

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

3. a jogszabźiybaĺ megfogalmazott alapelveken felül az onkormányzat tervezési
alapelveit a következőkben határozza meg..

A tervezés kotę|ęzó, á|Iamigazgatási és önként vá||a|t feladatok bontásban történik.
A tęľvezés-, valamint a költségvetés végrehajtása során törekedni kell a bevételek és a
kiadások, ezen belül, kiemelten a műkĺjdési és felhalmozási, felújítási köItségvetés
egyensúlyának, stabilitásának meg&zéséľe, hiány nélküli tervezésére. Mrikt'dési hiany
nem tervezhető.
A személyi juttatások tervezése ,,nullbázisú'' módszerrel történik a képviselő-testület
á|ta| jővźůlagyott létszámkeľet a|apján. A cafetéria és egyéb juttatások csak abban az
esetben tervezhetők, ha a működési költségvetés nem forráshiiínyos.
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabá|yi és a
feladatváltozások hatását, az ttrvá|tozźsokat. A vásĺĺľolt é|e|mezés az érvényes
szerződésben szereplő díjjal' a kozuzemi díjak a 20|4. évre várható díjemelések
figyelembe vételével tervezheto. Növekmény csak tĺĺbbletfeladatból, vagy szewezeti
váItozásből adódhat.

a)
b)

c)

d)
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A Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat 2014. évben önkormányzaÍi támogatásban
kizźrőIag az önkormtnyzati kötelező alapfeladat e||átásfua - aháziorvosokkal kötött
megállapodásban vállalt kötelezettségekĺe, az Onkormányzat alkaLmazottainak
foglalkozás egészségügyi ellátására - részesülhet az eIőzó években végbement
önko rmány zati konszol i dác ió miatt.
Kĺjtelező feladatok el|átását átgondolt, a feladatokat tudatosan, aZ aktuális
prioritásoknak megfelelően ľangsoroló, a foľrásokkalvaló szigorubb, racionálisabb és
hatékonyabb gazdáIkodás Íigyelembevételével, és annak megkövetelésével kell
biztosítani.
A hatékonyabb gazdá|kodás megvalósítása érdekében 20|4. évben törekedni kell a
kapacitás kihasználtságok további n<jvelésérc, akapacitás kihasznźltsághoz és a nem
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél önköltségszámításon alapuló
b evételi mértékek me ghatźlr o zásáv a| ke 11 tĺjbb l etbevéte l eket el éľni.

h) ,q.t tell tekinteni a jelentős nagyságrendet képviselő önként váIla|t feladatok tételeit,
mértékét.

Đ A tewezés során törekedni kell a döntések célszerűségi,
eredményességi és hatékonysági szemponfu megalapozottságtra.

j) Az onkoľmányzatnáI, az intézményeknél, a gazdasági társaságoknál,
Hivatalnál éľvényesíteni kell a szigori takaľékos gazdźikodást.

k) Az onkormányzat á|ta| nýjtott pénzbeli és közveteÍt támogatások méľtékét a
költségvetési egyensúly megteľemtése éľdekében feltil kell vizsgálni és cscjkkenteni
szükséges az e|óző évhez képest, csak önkoľmźnyzati kiemelt célokľa, feladatolaa
lehessen támo gatást nyúj tani.

l) Az onkoľmányzat je\enlegi adósstryźi|omźnyának összege nem növelhető.
m) Kiemelten kell kezelni és keresni a különféle pźiyázatokhoz való kapcsolódás

lehetőségét' mind az intézmények, mind a fenntaľtó részéró|. Kiemelt feIadat a
pźt|yźzatok eredményes lebonyolítása is. Szfüséges a külső eľőforrások fokozottabb
bevonása a gazđźlIkodásba, lehetőség szerint tobb pá|yazat benyújtźsźxa|. Ennek
érdekében nagy hangsúlý kell fektetni apźiyćuatok ťrgyelésére, előkészítéséľe.

n) 2014. évben megfelelő mértékú taľtalékot kell képezni a koltségvetés kockźzattnak
csökkentése érdekében.

o) A helyi adók esetén törekedni ke|I az adófelderítésre, az adók és egyéb önkormányzati
követelések teljesítése érdekében tovább sziikséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csĺikkentv e ezze| a kintlévőségeket.

Felelős: polgármester
Hatźniđo : 20 I 4. évi költsé svetési rendelet elfo sadása

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 ígen, 4 nem' I Ártőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
határozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATAR oZ AT:H) Z AT ALH) Z vrľĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
402t2013. (Xr.06.)

e)

s)

gazdaságossági,

a Polgármesteľi

1 TARTóZKoDÁSSAL12IGEN 4 NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. a2013. évi költségvetés I-I[. negyedévi teljesítéséről szóló tájékońatást elfogadja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. november 6.

2. az oĺlkormány zat 20 I 4 . évi célkittĺz éseit az alábbiakban hatátozza meg

a) A keriilet vonzerejének, népességmegtaľtó erejének növelése, az éIetminőség javítása
melynek eszköze tcibbek kcjzött az cisszefliggő integrált vĺíľosrészi programok
folytatása: az MNPIII. keretében a szociális varosrehabilitáció a városrész leromlását,
|eszakađásźń akadá|yozza; az EUB II folýatása a hazai és nemzetkĺjzi turisĺikai
vonzerőt eľősíti, veľsenyképes turisztikai rendszert a|akít, Corvin Sétány pľogram'
mely erősíti a városrész megítélését, gazdasági vonzerej ét,ingatlanérait.

b) Az orczy negyed fejlesztésének megkezdése.
c) A köZterÍiletelďköĺerek megújítása, újjáépítése, mely fejlesztési intézkedések

hatásaként a kerületben élők társadalmi- gazdasági helyzete és életminősége javul.
d) A rászoľuló családok, idősek éIethelyzetének/mentális egészségének és

lakáskörülményeinek j avítása.
e) Az idősiigyi stľatégiában megfoga|mazott célok megvalósítása_ egészség, biztonság,

gondoskodás az idősödő és a maĺ idős emberek is minél tovább megorizzék taľsadalmi
aktivitásukat.

Đ Egészségügyi intézmények infrastruktuľa fejlesztése, szo|gáItatásí hiányok
megszüntetése és szolgá|tatások bővítése, aZ egészségtigyi szolgźitatásokhoz való
hozzáf&és javítása. A Józsefuáľosi Egészségtigyi SzolgáIat épületének bővítése,
felújítása, mellyel az cĺnkoľmźnyzat az egészségügyi feladatait magasabb színvonalon
tudja ellátni, és a jtnő beteg szakellátás koľszenĺsítését is jelenti.

g) A munkahelyeremtés, a foglalkoztatás bóvités, a pályakezdő vźlllaLkozók segítése, a
közmunkapľo gľamokban aktív részvétel.

h) A köZteniletek biaonságźnak növelése, az antiszociális viselkedések számźnak
csökkentése, téľfi gyelő kameľarendszer bővítése.

Đ A közteľĹiletek rendjének, tísztaságának fokozása.
j) Az intézményi ellátóľendszer korszerűsítése.
k) A modern kerület kialakítása.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20 1 4. évi költségvetési rendelet elfo gadása

3. a jogszabáIyban megfogalmazott a|apelveken fe\n| az onkoľmĺĺnyzattervezési alapelveit a
kĺj vetkezőkb en határ ozza me g:

a) A tervezés kilte|ező, źi|amigazgatási és önként vállalt feladatok bontásban töľténik.
b) A tervezés-, valamint a költségvetés végrehajtása során torekedni kell a bęvételek és a

kiadások, ezen beliil, kiemelten a működési és felhalmozási, felújítási kĺiltségvetés
egyensúlyának, stabilitásrának megőrzésére, hiány nélkĺili tervezéséľe. Mfüödési lĺány
nem tervezhető.
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c) A személyi juttatások tervezése ,,nullbázisú'' módszerrel történik a képviselő-testiilet
á|tal jővźlhagyott |étszánkeret a|apjtn. A cafetéria és egyéb juttatások csak abban az
e setben tervezhetők, ha a műkĺldési kciltségvetés nem forráshiányo s.

d) A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi és a
feladatváltozások hatását, az árvá|tozźsokat. A vásarolt élelmezés az érvényes
szerzőđésben szereplő díjja|' a kozizęmi díjak a 2014. évre vaľható díjemelések
figyelembe vételével tervęzheto. Növekmény csak tobbletfeladatbő|, vagy szewezeti
váItozásből adódhat.

e) A Józsefuĺírosi Egészségügyi Szolgálat 2014. évben önkormányzatí támogatásban
kizźtrőIag az cjnkormźnyzati kötelező alapfeladat e||átásźra - a hźniowosokkal kötött
megállapodásban vállalt kötelezettségekre, aZ onkoľmányzat a\ka|mazottainak
foglalkozás egészségtigyi eIIátására - ľészesülhet az e|óző években végbement
önkormanyzati konszolidáció miatt.

Đ Kötelező feladatok e|Iátását átgondolt, a feladatokat tudatosan, az aktuális
pľioľitásoknak megfelelően rangsoroló, a fonásokkalvaló szigorubb, racionálisabb és

hatékonyabb gazdá|kodás figyelembevételével' és annak megkövetelésével kell
biztosítani.

g) A hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása éľdękébęn 2014. évben tĺjľekedni kell a
kapacitás kihasználtságok további növelésére, a kapacitás kihasznáItsághoz és a nem
kötelező feladatęllátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél önköltségszźlmításon alapuló
bevételi méľtékek mes'határozásáva| kell többletbevételeket elérni.

h) ,ą.t tell tekinteni a jJentős nagyságľendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit,
méĺtékét.

i) A tęrvęzés során tĺjrekedni kell a döntések célszeruségi, gazdaságossági,
eredményes sé gi és hatékonysági szemponfu me galap ozottságara.

j) Az onkoľmányzatĺźi, az intézményeknél, a gazđasági taľsaságokĺĺlá|, a Polgármesteri
Hivatalnál érvényesíteni kell a szigorű takaľékos gazđá|kodást.

k) Az onkoľmányzat á|ta| nýjtott pérzbďli és közvetett támogatások mértékét a
költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felül kell vizsgálni és csökkentęni
sztfüséges az e|őző évhez képest, csak önkoľmźnyzatĺ kiemelt célokľa, feladatokľa
lehe s sen tźmlo gatást nyúj tani.

1) Az onkoľmányzat jelenlegi adóssagá|Iomtnyĺának tisszege nem növelhető.
m) Kiemelten kell kezelni és keresni a ktilönféle pá|yźzatokhoz való kapcsolódás

lehetőségét, mind az intézmények, mind a fenntaľtó részérő|. Kiemelt fe|ađat a
pá|yazatok eľeđményes lebonyolítása is. Szfüséges a külső eľőforrások fokozottabb
bevonása a gazdźikodásba, lehetőség szerint több pályázat benyujtásáva|. Ennek
érdekében nagy hangsúlý kell fektetni apźiyźnatok figyelésére, előkészítésére.

n) 20|4. évben megfelelő méľtékú taľtalékot kell képezni a k<iltségvetés kocktnatźnak
csökkentése érdekében.

o) A helyi adók esetén tĺjrekedni kell az adófelderítésre, az adók és egyéb önkormányzati
kĺjvetelések teljesítése érdekében tovább sztikséges fokozni a beszedési munka
hatékonyságát, csökkentve ezzel a kintlévőségeket.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

Dľ. Kocsis Nláté
A hármas és a négyes pont tekintetében kérem a Képviselő-testÍiletet, hogy szavazzanak.
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1. az oĺlkormźnyzat kötelező felađataíra 2014. évi költségvetés tervezésének pľioritási
sonendj ét az alźlbbíakban fo gadj a el :

a) Felvett hitelek, kölcsönök, váltók és kamatainak fizetése.

b) Az önkormányzati, a költségvetési szeľvek és a Polgármesteri Hivatal kötelező
feladatainak, mfüödtetésének bizto sítása.

c) Az oktatásí ĺrtézrnények jogszabá|yban meghatározott működtetésének biztosítása,
lrrinilrruru .az elozo évi szitttelr.

d) Nemzetiségi önkormany zatok mfü ödési feltételeinek biĺosítása.
e) Az onkormányzat gazďaságí táľsaságai tita| el|átott kĺitelező feladatok ťlnanszirozása,

támogatása. valamint a gazdasági társaságok ďíjazása a feladatellátással kapcsolatosan.

Đ Mfü<jdési általános tarta|ék képzése előľe nem tervezhető kĺlltségekĺe, külső negatív
hatások kompenzálására, közfoglalkońatás oĺtĺészére, áIlani támogatások
lemondásár a, v ź,Jasztási ttĺbbletköltségekľe céItartaIék képzése.

g) Múködéshez elengedhetetlenül sztikséges nagyértékű eszktjzĺjk beszerzésére,
felúj ításokĺa felhalmozási- felúj ítási céltartalék képzés.

h) Tisztségviselők, képviselők, bizottságitagok dijazása, juÍtatása, kciltségtérítései.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: z0I4. évi k<lltségvetési rendelet elfogadása

2. az onkotmányzat önként vállalt fe|ađataira2014. évi költségvetés tervezésének pľioritási
sorrendj ét az a|ábbiakban fogadj a el :

a) Uniós és más fonásokból megvalósuló projektek kivitelezése, befejezése, a
projektekkel vállalt kötelezettségektervezése, valamint a LELEK program fenntaľtása

b) Idősügyi feladatok, kcizrend, kozbíńoĺság szinvona|ának emelése, egészségtigyi
szílt ő szombato k fo lyatás a.

c) K<imyezeti hatások javitásźn belül a,,Virágos Józsefuaros'' megteremtése,
d) Felülvizsgá|at után az onkormanyzat és a költségvetési szeľvek áItaI e|Iáto|t' ĺjnként

v tila|t feladatok ťlnanszír ozźsa.
e) Felülvizsgálat után az ęIóző évękben előľe vállalt kĺitelezettségek ťlnanszítozása,

Đ Az onkoľmányzat gazdasági társaságai á|ta| ellátott <jnként vá||alt feladatok
ťlnanszírozźsa, tźlmogatźsa. valamint a gazđastryi taľsaságok dijazása a
fe|ađateLlétás sal kap c s o lato s an.

g) Nemzeti s é gi önkoľmany zatok mfü ö dé si és páIy ázati támo gatása.
h) Taľsash azak felÍlitásának támogatása.

Đ Civil szervezetek, alapiwźnyok, egyhźnak, sportolók,magánszemélyek (nem szociális
jellegű)pźiyázatitźlmogatásátracé|tartalékképzés.

j) Panel progľam folytatása.

Felelős: polgármester
Hatánďő : 20 1 4. évi költségvetési rendelet elfo gadása
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy |2 igen, 4 ĺem, 1 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
határozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATII>Z AT ALIIIZ MtNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
H,ą.ľn.Rozłľ:
403/20Í3. (XI.06.) 12IGEN 4 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

1. az onkormányzat kötelező fe|adataira 2014. évi költségvetés teľvezésének pľioritásí
sorrendjét az altlbbiakban fogadja el:

a) Felvett hitelek, k<jlcsĺinök, váltók és kamatainak fizetése.

b) Az ĺinkormźnyzati, a költségvetési szervek és a Polgĺĺrmesteľi Hivatal kcitelező
feladatainak, múködtetésének biztosítása.

c) Az oktatási iĺtézmények jogszabźllyban meghatározott működtetésének biztosítása,
minimum az elózó évi szinten.

d) Nemzetiségi önkormány zatok műk<jdési feltételeinek biztosítása.

e) Az onkormányzat gazdasźęitársaságai á|taI e||átott kötelező feladatok ťlnanszltozása,
ttĺĺnogatása, valamint a gazdasági társaságok díjazása a feladatellátással kapcsolatosan.

Đ Mfüödési általános l.arta|ék képzése előre nem tewezhető költségekľe, külső negatív
hatások kompenzálására, közfoglalkońatás önľészéľe, állami támogatások
lemondásáľ a, váIasztási tĺibbletkĺiltségekľe céltartalék képzése.

g) Múködéshez elengedhetetlenül szfüséges nagyéľtékű eszk<jzök beszerzésére,
felúj ításokĺa felhalmozási- felúj ítási céltaĺalék képzés.

h) Tisztségviselők, képviselők, bizottságitagok dijazása, juÍtatása, költségtérítései.

Felelős: polgármester
Hatarídó : 20 l 4. évi költsé svetési ľendelet elfo sadása

2. az oĺtkormźnyzat <jnként vállalt fe|adataira 2014. évi költségvętés tervezésének pľiońtási
sorľendj ét az a|ábbíakban fogadj a el :

a) Uniós és más foľrásokból megvalósuló pľojektek kivitelezése, befejezése, a
pľojektekkelvállalt kötelezettségekteruezése, valamint a LÉLEK program fenntaľtása

b) Idősügyi feladatok, közrend, kcizbiztonság színvonalának emelése, egészségügyi
szí,lr o szomb atok fo lyatás a.

c) Kĺiľnyezeti hatások javításán belül a,,Virágos Józsefuáros'' megteremtése,
d) FelülvizsgáIat után az onkormanyzat és a költségvetési szervek źita| e||áto|t, önként

vál l alt feladato k ťĺnanszir o zása.
e) Felülvizsgálat után az e|őzo években előre vállalt kđtelezettségek ťlnanszírozása.

Đ Az oĺtkotmányzat gazđasági társaságai áItaI ellátott önként vállalt feladatok
ťlnanszítozása, tźmogatása. valamint a gazđasági társaságok dijazása a
feladatellátással kapcsolatosan.

g) Nemzeti s é gi ĺi nkorm źny zatok műkö dé si és p áIy ázati tźlmo gatása.
h) Társash ázak f e|tĄításának támo gatźsa.
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Civil szervezetek, alapiwányok, egyházak, sportolók,magánszemélyek (nem szociális
jellegű)ptiyázatitźtmogatćsćtracéItarta|ékképzés.
Panel pro gram folytatása.

Felęlős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. évi kĺlltsésvetési rendelet elfosadása

Napiľend 2l2. pontja

Javaslat a Teleki téľi piaccal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Az előtelesztést az illetékes bizottságmegÍfugyalta. A napirend vitźĄát megnyitja.

Pĺntéľ Attila
Az e|óterjesztésben is szó van arról, hogy 15 éves hatfuozoÍt idejű bérleti jogviszony
szerepelne a bérleti szerzőđésben. Eń. részben azza| inđokolják, hogy a béľlők hátrányos
he|yzetét helyi érdekek ne tudjfü kihasználni. Ebben valamilyenfajta fenyegetést érez,
kiváncsi lenne ana'hogy ezeket a bérlőket, mi, ki és mivel fenyegeti? Atervezett költségek és
bevételek között, amitÍerveznek kiszámlźzni a leenđő bérloknek, a hulladéksztilítás költségei
nem egyeznek. Tĺjbbet fizetünk a hullađék elszźilításáért, mint amit a bérlőktől beszednének.
Ennek miazoka?

Dľ. Kocsis Máté
Alföldi György Urat megkéri, hogy válaszoljon Képviselo Úľ kéľdéseire.

AlÍt'ldĺ Gytiľgy DLA
A fenyegetettséget eń, ilgy értette, hogy picit a töľténelmet kell ide idéznitik. Ezek a
szeruőđések mind úgy jöttek létľe, hogy ęzek az emberek akik piacoznak, mind részesei
voltak az ę|őző piac történetének. Tobben k<jzöttĹĺk voltak tulajdonosok, több jövőbeni
bérlőnek voltak tulajdonjogi típusú szętzođésęi, ezek mind felbontásra keľültek, tehát a
tulajdonjogéľt kellett valami olyat felajánlarĺi az Önkormĺányzatnak, aĺri számźna hosszútávon
tudja biztosítani a megélhetését. Meglátása a|apján, erre ta|źl|tákl<l ęzt a 15 éves hatĺĺridejtĺ
szerzódést, ami mindkét féI számaľa megnyugÍatő. Egytészt az onkormźnyzatnak,hiszen ęz
egy bérleti szerződés, és tudjaérvényesíteníazérdekeit, másrészt abérlőnek, aki 15 évre előre
Iátja, hogy itt biĺos keretek közt fud továbbdolgozni' és így megkötötték veliik ezeket az
előszerzőďéseket. A hulladékęIszá||itźsná|, azt gondolja, hogy ez két dolog és ezt a JVSZ-es
kollegáknak kell pontosan részletezni. Az onkoľmĺányzat három vagy négyfajta módon,
tudomása szerint hĺĺromfajta módon száI|íthat el hulladékot. A hulladéknak egy része az, ami
az onkormźnyzatnak, mint tizemeltetőnek keletkezik, ez nyi|vźnaz onkormányzatnakkell
ťĺzetni. A többi tételéľt például a ľomlott hús elszállítása, vagy a zclldhulladék elszállíttsa egy
megáIlapított tarifarendszer a|apjan lesz szétbontva. Ezeknek a taľifaknak az cisszessége ki
kell adja azt az összeget, amennyiéľt az Önkormányzat e|száIIitatja ezeket a hulladékokat. Rés

i)

i)



ha van benne, csak annyi, amennyi az onkormányzat iizemeltetésében a kornyezetben
található hulladék ö s szeszedéséből fo s származni.

Jakabff Tamás
Pintér Attila Képviselő Umak, természetesen az ĺisszes ilyen továbbsztm|tzős ľezsikoltségnél
nem ugyanannyi a bevétel és a kiadás, például hulladékból is keleltkezIk a bérlőknél is és
azon kívtil is, így értelemszeruen az źxarrná| és a gźnná| is, sehol sem egyezik. orul, hogy
eljutottak addig a szintíg, hogy a piacnak a hasznźt\atbavételéről beszélnek, ennek nagyon
örül. Néhany kérdése van. Első csokoľ, arri az tizemeltetéshęz szfüséges. Azt javasolja az
előterjesztő, hogy Lízing, vagy tartós bérlet konsľukcióban legyen beszerczve. Azt gondolja'
hosszabb távon olcsóbban jön ki, ha megveszik ezeket az eszkozoket, minthogy |iziĺge|jék.
Ennek valamilyen elemzés képezi-e a hźúteÉ! vagy pedig nincs annyi pénziink és ezért
kénýelenek voltak farugni az egyszeń kiadásokbó|, és azt źltttanszformálni valami folyamatos
kiadássá? A bevételek és a kiadások bemutatásaľól szóló 2. szánű melléklet nagyon szép,
szeretné megköszönni annak, aki ezt készítette, nagyon szépen mutatja be a piac
iizemeltetéséből származő bevételeket és kiadásokat. Kiilönösen úgy, hogy nemcsak a jövő
évet, hanem egy teljesen tisńa lappal induló évet is bemutat egy ktilon oszlopban. Ezt az
oszlopot kellene a leginkább f,rgyelni, ezfogamegmutatni, mennyibe fog keriilni a piacnak a
fenntaľtása hosszútávon. An. mutatja, hogy az tisszes bevétel 113 millió forint, az összes
kiadás 132 millió forint, tehźú ilgy nagyjából ott taľtanak, hogy évente bele kell tenni
köľülbelül 19 millió forintot a piacnak a mfüödésébe. E,z a tervezet. Yiszoĺlt. ęzze|
kapcsolatban megkéľdezné, hogy erre a tiszta évre is 8 millió forintnyi belépési díj van
tervezve? Ugy gondolja, hogy az elejéĺ feltciltik a piacot, utána máľ nem nagyon lesznek új

belépők. Ez a szźĺmítás ezen a ponton nem jó, mert ez a 8 millió foľint bevétel nem fog egy
tiszta évben realízá|ődni. A 19 millió foriĺľ ft'lött méga 8 millió forintot is bele kell tenni a
piacba. Kérdezi,hogy ez a 8 millió forint, hogy jĺitt ki?

Alföldi Gytiľgy DLA
A 8 miltió forint belépési díj a szetződésekben van benne, és az onkoľmĺĺnyzatnak a
ľenđeletei a|apjáĺvan kiszĺĺmítva. Az első évet nagyon sokan meg fogjuk tapasńalni' majd ki
fog derÍ.ilni, hogy pontosan mennyit ťlzetnek villanyra, gázĺa, hulladék eLszá||ításra. Ezek csak
előre tervezett, várhatő fogyasńások, amelyet bekalkuláIak. A^' gondolja, hogy a táb|ázatok
pontossága most tervezet szinten pontosnak tekinthető. Nyilván ezekkel a következő évben
nem lehet kalkulálni. Ha lesz néha-néha egy, az bónusz, de kiilön éves üzemeltetésnek a
költségei lesznek benne.

Szűcs Tamás
A gépek, berendezések beszeľzédésével kapcsolatosan tęľmészetesen végeztek egy
kalkulációt, hogy mi a gazdaságosabb, mi a rentábilisabb, hogy ha megvásáĺ|ásra kertil, vagy
esetleg bérlésre. MindenképpeÍI azjött ki, hogy a bérlés annyiból szerencsésebb, hogy a píac
folyamatos üzemeltetését kell biztosítani. Ha valamelyik gép meghibásodna, és ha a mi
tulajdonunk, akkor vonatkozna rá garancia, YdW lehetne úl szerződést kötni, de probléma
lehet a folyamatos üzemeltetésben, így viszont vagy kettőt kellett volna beszerezni, vagy
tartalékot beszerezĺi, hogy valamilyen módon e^. át lehessen hidalni. Így viszont olyan
szerződéseket lehet kötni, hogy adott időn belĹil, akáÍ 24 &án belül gépet biztosítanak,
cseregépet. Ez vo|t ami amellett döntĺjtt, hogy a 48 hónapos bérleti időszakot kivetítve,
mindenképpen ez a kedvezőbb az onkorm ányzat szźtmźra.
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Komásy Ákos
Továbbra is támogatjuk, hogy megújuljon a Teleki téri piac, ĺjrül annak, hogy már a folyó
ügyekľol folyik a döntéshozataI. Mennyi lesz avége? Mennyibe kerül mindcisszesen nekik ez
apiac?

AlÍöldi Gytiľgy DLA
Az eIőzó előterjesztésben igen pontosak voltak az építésre vonatkozó számok, és ebben az
előterjesztésben pedig egész pontosak akiegészítő bereĺđezéseknek a szánai. Legközelebbľe
megmondja eń., osszeadja és meg tudja mondani, hogy merrnyíIesz az, egész pontosan.

Dr. Révész Márta
Szeretné, ha összehasonlíthatná, hogy a ńgi piacnak menyi volÍ. az éves fenntartása? Mit
jelent az,hogy,,mobíliď'? Gépek, eszközök, mobíliĺĺk bęszerzéséről, mi ennęk a definiciója?
A piac fenriartása, az kotelezó onkormányzati feladat-e? Vagy pedig minden
önkormányzatnak kotelező piacot fenntaľtania?

Dr. Kocsis M:áLté
Ennek a típusú piacnak a ferntartása nem kotelező önkormányzatí fe|adat. de ha aľľa tenne
javaslatot szeĺłęzzék ki, akkoľ nagyon mérgesek lennének, jobb ha mi látjuk e|' Az
őstermelői ĺírusok piaca az kerilt be az új Mcĺtv-be, mint kötelező önkormĺínyzati fe|adat.
Mivel itt ennek helyt adtak, - meg máshol is _ teljesítik a kötelező önkormźnyzati feladatot,
de aú' gondolja, hogy egy ilyen kciltségvetésű foösszegű tinkormányzat, mirú. amilyen
Józsefuaľosé, 15-20-25 millió forintot egy évben arľa költ el, hogy egy itjjá épített népszerű
piacát fenntartsa, nem követ el nagy híbát. Ennek mindig lesznek költségei. Révész il;4láľta

képviselő asszony megkérdezte, mennyi volt az e|ózo piac fenntaľtási költsége? Nem tudja
meg fudjĺák-e mondani, de ez nem összehasonlítható, más típusú vo|t az a piac. oľömmel
fordítana máskor is erľe a piacra, hogy ez jó állapotban, színvonalason fenntaľtottan
mtĺkĺldjĺin hosszú évekig. Az tény, hogy mindenki támogatja ennek a piacnak az építését.
Mindent megtesznek, hogy ez így legyen, hétről hétľe jönnek ennek a pluszkölségei, de ezek
indokolt költségek. Hangsúlyozza,hogy a költségek indokoltak, csak sokkal jobban szeretné,
ha|ttná előre, hogy mivel állnak szemben. Kéľése, a hivatal és az intézményrendszer felé is,
ho gy mindig időben j e|ezzék a v á"Itozásokat.

Pintér Attila
Már többszor \<ĺitízá|ta, hogy a tervezési pontatlanságok meglehetősen nagyok voltak. Egy
legelső beszámolóhoz visszanyű|va, amelyben a Teleki téľ felének eladásáľól volt szó, ott
még körtilbelül 350 millió forintos becslés szerepelt 9 piac építéséľe vonatkozóan, ełlhez
képest a kétszeresénél jámak. Jakabfy Képviselő Uľ figyelmét felbivná arra, hogyha
figyelmesen elolvasná az előterjesńést abbarl benne van, hogy a belépési díjak kiesése miatt
nĺjvekszik 2015-ben, 20l6-banapiac üzemeltetésének költsége, az25-26 millió forint lesz.

(16 óra 3j perckor Komássy
létszóma I 6 főľe csökken.)

képviselő elhagyja a termet, íg a Képviselő-testťjlet

Dr. Kocsis Nl.áté
Megkérdezi, van-e kéľdés' hozzásző|ás. Megállapítja, hogy a napirend tźtrgyźhaĺ további
kérdés, hozzźsző|ás nem érkezett. A napirenđ vitáját lezźtrja, és a követkęző határozati
j avaslatot bocsátj a szav azásra.

Ákos
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A Képviselő-testület ťlgy dönt, hogy

|. az t| Teleki téri piac üzemelteté séhez szükséges gépek, eszkĺizök, mobíliák beszerzéséte _
az eloteĄesztés 1. sz. mellék|etét képező tartalommal - összesen bruttó 30.851,0 e Ft
keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetés terh&e e|őzetes kötelezettségvállalás
keretébenkötelezőĺinkormányzatif eIadatként.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2013. november 06. és a20I4. évi költségvetés tervezése

2. ahatátozat I, pontjában foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal _kote|ező felađat - a
2014. évi koltségvetés terhérc 22.406,0 e Ft-ra - clnkoľmĺĺnyzat sajźú. bevételei terhére
I7 '642,0 e Ft és ź.favísszatéľĹilés bevétel terhére 4'763,5 e Ft összegben -, továbbá a2015-
2017 , évek kcjltségvetésnek terhéľe évente 2.667,0 e Ft-ľa - önkormányzat saját bevételei
terhére 2.100,0 e Ft és áfa visszatérülés bevétel terhéľe 567 ,0 e Ft iisszegben és a 2018. évi
koltségvetés terhére 445,0 e Ft-ra - önkormányzat saját bevételei terhére 350,4 e Ft és áfa
visszatérülés bevétel terhére 94,6 ę Ft összegben

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. november 06,20|4' évi és az ań"követő évek kĺjltségvetésének teruezésę

3. elfogadja az e|őterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Teleki téľi piac tizemeltetését
biztosító szolgáltatásokat kĺjtelező önkormányzati feladatként, melynek költségeiľe
előzetes ktitelezettséget vá|Ia| az onkormźlnyzat saját bevételeinek és a piac
üzemeltetéséből származő bevételek terhére. 2015, évtó| az <jnkormánvzati foľĺźs teľhére
18.799,0 eFt,2016. évtőI26.000'0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 06., 2014. évi és az ań, követő évek költségvetésének

teľvezése

4. felkéri a polgármesteľt a hatźtľozat 1. és 3. pontja szerinti kozbeszerzési és kozbeszerzésí
értékJnaártel nem étobeszerzési eljaľások előkészítésére és lefolytatásara.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: a kozbeszerzési e|jarások és kozbeszerzési éĺtékhatźlrt eI nem érő beszeruési

eljaľások lefolytatásanak hataľidej e 2014. februźlr 28.

5. a) az új Teleki téri piac bérlőivel kötendő bérleti szerződések megkötése soľán az
onkormányzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások és használat alapján
továbbszám|ázza az elektľomos átarĺ, az ivővíz, a füIdgázszolgáItatás đíját, va|anint a piac
uzeme|tetéséből eredő zöldhulladék-, szerves eredenĺ hulladék-, kommunális hulladék
bérlő á|ta| leadott és az tizemeltető által nyilvźntartott mennyiség szá||ítás díját, a
bérlőknek további más kĺiltséget, đíjat nem kęll ťĺzetni.

b) felhata|mazza a Yárosgazdálkodási és Péĺlzugyí Bizottságot - a Képviselő-testtilet
29|l20I|, (VII.07.) számű határozatában' a Tźtrgya|ő delegáció á|ta| kidolgozott
szempontok, valamint ezeĺ hattttozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevételével - a
bérlőkkel kötendő bérleti szeruódések elfogadásara.
Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Yárosgazdálkodási és Pénziigyi

Bizottság
Határiđo: a) pont esetén 20|3. november 06., b) pont esetén 2013. november 06. ĺapjátő|
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6. fęlkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a2013. évi költségvetésről szóló
ľendelet módosításĺánti és 20I4-tő| az éves kĺjltsésvetésľől szóló rendeletek készítésénél
vegye figyelembe.
Felelős: polgármester
Hatźridő: a 2013' évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása, valamint

2014. évtől évente a kĺjltsésvetés tervezése.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület
elfogadta.

yZ^VAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPuSELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrN o S ÍTETT SZOToBB S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HeľÁRozłľ:
404ĺ20ĺ.3. (xI.06.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. az új Teleki téri piac ĺiemeltetéséhez szfüséges gépek, eszközĺik, mobíliák beszetzésére _
az e|oterjesztés 1. sz. mellékletétképező tartalommal - összesen bruttó 30.851,0 e Ft
keretösszeget biĺosít a 2014. évi k<iltségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalás
keľetébenkötelezőönkormányzatif e|adatként.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201,3. novembeľ 06. és a20I4. évi kĺiltségvetés tervezése

2. ahatátozat 1. ponť1ában foglaltak miatt előzetes kötelezettségetváI|a| _ kötelezo feladat - a
2014. évi kĺĺltségvetés terhére 22.406,0 e Ft-ra _ önkoľmányzat saját bevételei teľhére
I7.642,0 e Ft és áfavisszatérĹilés bevétel terhéľe 4.763,5 e Ft ĺisszegben -, továbbá a2015-
2017. évek k<iltségvetésnek terhérę évente 2.667,0 e Ft-ra - önkormányzat sď1źń bevételei
terhére 2.100,0 e Ft és áfavisszatéľĹilés bevétel terhére 567,0 e Ft összegben és a20|8. évi
költségvetés terhére 445,0 e Ft-ra - önkormányzat sajźtt bevételei terhére 350,4 e Ft és áfa
visszatériilés bęvétel terhére 94,6 e Ft összegben

Felelős: polgáľmester
Hatfuíďó 20t3. november 06,2014. évi és az azt kĺjvető évek költségvetésének tervezése

3. elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezł5, a Teleki téri piac tizemeltetését
biaosító szolgáltatásokat kötelező önkormányzati feladatként, melynek kĺiltségeiľe
e|őzetes kötelezettséget vállal az onkormányzat saját bevételeinek és a piac
üzemeltetéséből származő bevételek terhéľe. 2015. évtő]r az ĺlnkormánvzati forĺźs terhére
18.799,0 eFt,2016. évtő|26.000,0 e Ft összegben.

Felelős: polgáľmester
Hatánđo: 2013. november 06., 2014. évi és az azt követő évek költségvetésének

tervezése

4. felkéri a polgármestert a határozat 1. és 3. pontja szerinti kozbeszerzési és közbeszerzési
értéIúlatárt el nem étóbeszerzési eljaľások előkészítéséľe és |efolytatásźra.

Felelős: polgĺírmester
Hatáĺĺďő: a kozbeszerzési e|jźrások és kozbeszerzési értékhatźtrt e| nem érő beszerzési

eljáľások lefolytatásanak hatĺíridej ę 2014. februaľ 28.
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5. a) az új Teleki téri piac béľlőivel kötendő bérleti szerződések megkötése során az
onkormanyzat a bérlők részére a ténylegesen mért fogyasztások és hasznáIat a|apjan
továbbszám|ázzaaz elektromos áĺam, azívővíz, aťolđgázszolgáltatás díját, valamint a piac
üzemeltetéséből eredő zcjldhulladék-, szerves eredetű hulladék-, kommunális hulladék
bér|o áIta| leadott és az üzemeltető által nyilvántartolt mennyiség szá||itts díjtt, a
béľlőknek további más költséget, díjat nem kell fizetní.

b) fe|hatalmazza a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot - a Képviselő-testület
29I/201I. (V[.07.) sztmu hatátozatźlbaĺ, a Tárgyalő delegáció á|ta| kidolgozott
szempontok, valamint ezeĺ határozat 5.a) pontjában foglaltak figyelembevételével - a
bérlőkkel kötendő bérleti szerzódések elfogadásara.
Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság
Hataľidő: a) pont esetén 2013. novęmber 06.' b) pont esetén 2013. november 06. napjátő|

6. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat a 2013. évi költségvetésről szóló
rendelet módosításĺáná| és 20|4-tő| az éves költsésvetésről szóló rendeletek készítésénél
vegye figyelembe.
Felę1ős: polgĺĺľmester
Határidő: a 2013. évi kĺiltségvetésľől szóló rendelet következő módosítźsa, va|amint

2014. évtőI évente a költsésvetés teľvezése.

(I6 óra 39 perckor Komássy Ákos Képviselő visszajött ą terembe, ígl a Képviselő-testület
létszóma ismét 17 Íő' )

Napirend 213. pontja
Javaslat a szociális ágazat eseti jutalmazására
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

Dľ. Kocsĺs lsĺálté
Az előterjesztés címe és taľtalma csere előterjesztésben megtestesiilve megvá|tozott, ezt
helyszíni kiosztással kapták meg a Képviselők. Az e|őteľjesztést - még az qedętít - a
bizott s ágo k me g!ár gy alták. A nap irend v itáj át me gnyitj a.

Jakabs Tamás
Nagy cjľömének szeľetne hangot adni, most, hogy a váľos vezetése talźn a legkevésbé
megťlzetett szociális szféráĺa öszpontosította ezt a pluszjutalmat. Az eređeti előterjesztés
męllékleteire hivatkozĹk, - az újban máľ nincsenek - vannak olyan kategóľifü a különbtjző
intézmények kozött, főIeg az intézménymfüödtetésnél, tehát a JIK szervezetében, aho| az egy
fore jutó bruttó havi áltagbér a|ig van 100.000.-Ft flolött. Ez gyakor|atí|ag azt jelenti, hogy
majdnem mindenki minimálbéren van ezekben a szeĺĺezeti egységekben. Ugy gonđolja, ez a
szféra ahol meglehetősen alul ťlzetett a|ka|mazottak vannak az onkotmtnyzat
intézménveibęn.
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Dr. Révész lĺá'ľta
A hétfői bizottsźgi tilésen elég sokat beszéltek erľől, midenki támogatta azt a kívánságot,
<jrülnének annak, ha a kcjvętkező évi koltségvetésben is lehetne szźlmítani eÍre a 13. havi
kifizetésre a szociális területen.

Dr. Kocsis lĺ.áté
További kérdés, hozzźsző|ás. Megállapítja, hogy a
hozzźsző|éls nem érkezett.. A napirend vitĄźt |ezfuja,
bocsátja szavazásra.

napirend ttlrgyćtban további kéľdés,
és a következő hatétrozati iavaslatot

2.

a
J.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a szociális ágazat a|kalmazottait2013. évben (oszirőzsa Gondozó Szo|gáůat, Józsefuáľosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti . Központ, Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék, Katica
Bölcsőde és Napkĺizi otthonos ovoda bölcsődei részlege) egy havi béľĹiknek megfelelő
eseti j utalomban részesíti j övedelem-kiegészítésként,
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|3. novembeľ 12.

az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általĺános tartalékon beltil az
általanos taľtalék _ kote|ező feladat - e|oirányzatań| 59.136,0 e Ft-ot' a jutalom és
járulékai - önként vźi|a|t feladat - cé|tarta|ék előfuányzatfuőI I.373,7 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťtnanszírozási mfüödési kiadáson belĹĺl az irźnyitőszerví
tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatźna,
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 06.

a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťlnanszítozási műkĺjdési bevételen belül az
irányítőszervi tĺímogatásként foIyósított tĺĺmogatás Íizetési szźlmlźn töľténő jőváírása -

ĺjnként váLla|t feladat - és a kiadás - onként vállalt feladat - személyi juttatás előfuźnyzatát
47.644,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájáru|źsi adó
e|őfuányzatát |2.864,9 e Ft-tal céljelleggel megemelí a szociá|is ágazat eseti jutalmazása
címén, melyet k<iltségvetési szervenként és azon belül címľendenként az elóterjesztés 1.

szźtmu melléklete t észLetez'
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. november 06.

felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet követkęző módosításanál a
hatźlr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

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

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a hatźtrozatot 17 igen, 0 nem, 0 taĺtőzkodással a Képviselő-testület
elfosadta.

4.
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1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATHI Z AT ALHI Z lĺľlĺo s ÍľBrľ szóľop g sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
405ĺ2013. (xI.06.) 17IGEN O NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

I. a szocitllis ágazat a|kalmazottait 2Ot3. évben (oszirőzsa Gondozó Szolgálat, Józsefuarosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti 

' 
Kĺizpont, Józsefuárosi Egyesített Bölcsőđék, Katica

Bĺjlcsőde és Napközi otthonos ovoda bolcsődei részlege) egy havi bérĹiknek megfelelő
eseti jutalomban ľészesíti j<ĺvedelem-kiegészítésként,
Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 12.

2. az oĺlkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjđési cél és általanos tartalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat - előirźnyzatárő| 59.136,0 e Ft-ot, a jutalom és
járulékai - ĺinként vállalt feladat - cé|tarta|ék elóbźnyzatźnőI I.373,7 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11108-02 cím ťlnanszírozási működési kiadáson belül az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _ eloirtnyzattľa,
Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: 2013 . novembeľ 06'

3. a költségvetési szervek bevételi, azon belül a ťlnanszírozási múködési bevételen belül az
irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetésí szćĺĺriźn tĺjľténő jőváirása -

önként vállalt feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat - személyi juttatás eIőkźnyzatát
47.644,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájarulási adő
e|őírźnyzatát 12.864,9 e Ft-tal céljelleggel megemelí a szociá|is ágazat eseti jutalmazása
címén, melyet költségvetési szervenként és azon belül címĺendenként az előterjesztés 1.

szźlrcľ(l me ll ékl ete r ész|etez,
Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. november 06.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kcjvetkező módosításanál a
hatáĺ o zatb an fo glaltakat vegye fi gye l emb e.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: legkésőbb 2013. december 3 1.

3. G azdátlkod ást' Gazdasá gi Tá rsaságo kat érintő előteľj esztések

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a,,DH-Ill2O 1 3 típusú'' b érlakás p á|y ánat kiíľásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Kovács ottó _ igyvezető igazgatő

Dľ. Kocsis M:álté
Az e|oterjesztést az illetékes bizoÍtságmeg!źngyalta. A napirend vitáját megnyitja.
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Dľ. Révész Márta
A páIyazatot józsefuárosi családok részére írták k1', ugyanakkor a megpá,Iyazhatő lakások
között nagyon sok az egyszobás lakás. Azért kérdezi ezt,mert tud olyanľól, aki pontosan azért
kerult lehetetlen helyzetbe, meľt megözvegyu|t, és ezért képtelen a ďevizahite|étfizetnl. Azt
szeľetné kérni, lehetővé kellene teĺlni aú., hogy az ilyen esetekben, ilyen szeľencsétlen
helyzetbe kerĹiltek is páIyźzhassanak, ha az egyéb feltételeknek megfelelnek.

Dľ. Kocsis Máté
Legjobb tudomása szerint páIyázhatnak, de eloszöľ megkéri dr. Saľa Botond alpolgĺĺmestert,
hogy válaszoljon, és Kovács ottó urat is előterjesztoként.

Dr. Sáľa Botond
A đevizaadóssággal ľendelkező egyedülálló is pá|yázhat, tehéú nincs kizáľva a pá|yázatbőI, a
család az előnyt jelent. Ha nem így van, akkoľ az előteľjesztést módosítani kell. Egyetért a
Képviselő Asszonnyal. Alapvetően a család előnyben részesítéséte, azért volt szfüség mert
komoly igény merĹilt fel arra, hogy a családok egyĺitt maľadhassanak. Gyakorlatban vaÍI arra
példa, - nem is kevés esetben _ hogy szétkclltöznek, pont azért, hogy a lakhatásuk biztosítva
legyen. Fő szempont az, hogy a család egyutt maľadhasson. A szobaszĺímokon váItoztatni
nem tudnak.

Kovács ottó
ntadia a szőt Hajdú Katalinnak , akí alakástigyekkel foglalkozik.

Hajdű Katalin
Megköszöni a szőt. A befogadóképességet a hatályos rendelet szabáIyozza, amely a
lakásigény mértékének alsó és felső hataľáthattrozza meg' Egy szoba esetén az alső határ két
fü, és a maximum felső határ a másfél szoba lehet, đe a befogadóképességet szabá|yozza az
52.. s, ami szerint a lakószoba alapteľületét kell figyelembe venni, ott pedig személyenként 6
m.lfő.

Komássy Ákos
Tisztelt Polgámester IJr, Tisĺelt Képviselő-testület! Mindenekelőtt öriil annak, hogy a
devizahitel á|đozatainak a megsegítésére ismétpáIyázatot ír ki az onkormźnyzat. Apá|yazat
tárgyátképezó lakások ĺisszeállítása, ugy érzi,hogy megint nem sikeriilt 100 Yo-osta. Ha ań.
mondja Alpolgáľmesteľ lJr, hogy az erľe fordíthatő lakásá|lomány, akkor nagyon-nagyon
csehül állnak. Devizahitel adósság miatt vergődő és ęIźryerezés alatt á|Iő, eleve tľagikus
helyzetben lévő embeľeknek kiírnak 16 olyan lakást, aminek a kétharmada egy millió foľint
Íölötti becsült helyreźi|ítási kciltséggel bír. Fontos, persze' a semminél sokkal jobb ez, de
nincs meg a rea|itása annak, hogy egy ľommá adósodott a |akását ęIárvqezetí tárgyaként
megélő család a lakás he|yrcáIlítását tudja vállalni. A felújítások egy tészét, családi
segítséggel is meg lehet olđani, de javasolja, hogy a jövőben keressenek olyan lakásokat,
amelyeken legjobb esetben nulla, de legalábbis minimális helyreállítási költség vaÍI.

Véleménye szerint az eszköz meghiúsítja a cél elérését.

Dr. Révész Márta
K&dez| van-e arľa lehetőség, ha indokolt, akkoľ ne záĺják ki ań. sem, aki egyedül akar
ko ltözni a pá|y tnők korébő l ?
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Dľ. Sára Botond
Egyetért Képviselő Asszonnyal, javasolja az előterjesztőnek, hogy fogadj abe ezt a javaslatot,
mert valóban nem egyértelmű így, viszont megerősítést kapott arra, hogy mindenki
páIyázhat.

Dľ. Kocsis M:áLté
Komássy Képviselő úrral egyetért, h|tn az idén előszĺjľ. A kerĹileti lakásállomany valóban
nem jó. De jó ha tudja az eIőzményeket. 1990-tol a 2000-es éveknek a végéíg, kozepéíg
tehető az a folyamat, amikor a kenilet lakásállomźnyának a haszná|hatő, jő részét, értékes
tészét, mondjuk úgy, hogy kifillézték. A területi eloszlása is érdekes a lakásállományunknak,
például a Palotanegyedben és a Tisztviselőtelepen nincsen önkormányzati tu|ajđon, tehát
metsző pontosságga| váIogatták kl az értékes és használható lakásokat, és az utókornak, ami
ezt aKépviselő-testületet jelenti, meghagýĺík a fĺildszintí és az alagsoľi vizes pincéket, mint
ugynevezetthasznźihatő ingatlanállománý. Ez az ingatlanállomźny egyébként többe keril az
onkormányzatnak, mit amit hoz, ľĺĺadásul a felújításuk főleg ugye közel ötęzres
nagyságľendről beszéltink, felméľhetetlen összeget emésztene fel. A lakásainknak a jelentős
része, még az üres lakásainkľa is, sőt az tiľes lakásainkľa kül<jnĺisen igaz, jelentős része emberi
életre teljesen alkalmatlan. Hiába van 400-450 tires lakásunk, ezeknek a jelentős része
haszná|hatat|an. Ez az, arĺit egyébként annak idején a Varos Mindenkié Csopoľt nęvezetli
szervezet képtelen volt fölfogni, hogy lehet ilyeneket mondani, hogy adjunk lakást, meľt van
450 tires lakás, de ezekbe nem lehet bekölt<jztetní, ezek teljesen haszná|hatatlanok. Ráadásul
az egészségre kaľos. Ezek mind elvizesedett, bepenészedett, dohos, rossz semmire nem
hasznáIható üres lyukak. Szomorú he|yzet, hogy ez van, de itt is érdemes lenne 1990-ig
visszamenni, nem volt egy átfogó, megfontolt ingatlanpolitikája a kerületnek, sem a telkek,
sem pedig a lakáscélú ingatlanoknak a tekintetében. Nekĺink nehéz örĺikség, de ezze| egyiitt
kell élnünk, abból adunk ami van, ezvan' ezmarađt. Van-e még kérdés?

Jakabfy Tamás
Annyi kiegészítést szeretné tenni a Polgármestęr Ur mondanđój élloz, éĺte|emszeľúen más
oldalról ĺézi eń. a kérdést, mint például a Vaľos Minđenkié Csopoľt. ok anól az o\da|rő|
néz1k eń' ak&dést, hogy azutcán lakni még egészségtelenebb, mint egy dohos lakásban.

Dľ. Kocsis M:áté
További kérdés hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját Iezźlrja, és szavaztlsľa bocsátja a
következő hattr o zati j avas l atot :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

I.)20|3. novembeľ 11. - 2013. december 13. kozött ptiyázatot ír ki, olyan Józsefuárosban
élők tészéte, akik đeviza a|apű jelzá|oghiteliiket nem képesek törleszteni, vagy
visszaťlzetni, és ezért az á|Iandő lakóhelyiiket és tulajdonukat képezó, Budapest VIII.
kerületben taIáIhatő lakásukĺa vonatkozó đeviza alapu kĺjlcsĺinszerződést a ťlnanszítoző
pénzügyi intézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoni lapjźra a végrehajtási jogot akát a
ťtĺanszítoző pénzngyi iĺtézmény javára, akár kozlJ.zemi díj, vagy k<ĺzös költség kĺjvetelést
érvényesítő végrehajtást kérő javźna feljegyezték, valamint a ťĺnanszíroző pénzigyí
intézménrryel és az ingatlanra feljegyzett, köziizemi dij, vagy kĺjzös költség követelést
érvényesítő végrehajtást kéľővel, a lakás közös értékesítésére megállapodást kötött) vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljátás folytán megszűnt, és legalább a hánatás egy felnott
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tagja rendelkezik jovedelemmel, a pźiyźlzatta kiírt lakás felújítási kötelezettségével, 1 év
határozotÍ. időrę szóló bérleti szerződéssel, előbérleti jog biztosításával, költségelvĹí bérleti
díj előíľása mellett, az alábbiakban felsorolt és megnevezett 16 đarab bérlakásra.

1.) Budapest VIII.' Dankó u.20. fszt.3. 1 szoba 33,30 m2

komfortos
2.) Budapest VIII., Dankó u. 34. IV. ęm.2. 1'5 szoba 46'1| mf
összkomfortos
3.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15. 1 szoba 34,f8 m2
ö'sszkomfoľtos
4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em.f7. l szoba 30,03 m2
összkomfortos
5.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em.2L 1 szoba 36,25 m2

komfort nélküli
6.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. 11. 1 +2 fé|szoba 72,87 m2

komfortos
7.) Budapest VIII., Korányi S. u. 20. I. em. 10. 1 szoba 25,3f m2

komfortos
8.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26,80 m2
osszkomfortos
9.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. ęm.2. I szoba 27,10 m2
összkomfoľtos
10.) Budapest V[II., Pľáter u.3O-32.I. em. 8. 1,5 szoba 42,OO m2

összkomfoľtos
11.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. ęm.24. l szoba 44,70 m2
komfortos
12.) Budapest VIII.' Szigetváriu.4.II. em.26. l szoba f6,47 m2
komfoľtos
13.) Budapest VIII., Szigetvári u.4. fszt.f . 1 szoba 42,68 m2
félkomfortos
14.) Budapest VIII., Szigony u. 10. V. ęm.24. 3 szoba 65,80 m2
összkomfortos
15.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. 1 szoba +hall 42,02 m'
komfortos
16.) Budapest VIII., Vay edám u. 6. I. em. 36. 2 szoba 59,33 mf
komfoľtos

Felelős: Kisfalu Kft.
Határído: 2013. november 1 1 .

2.) felkéri a VarosgazdáIkodási és Pénnlgyi Bizottságot a pá|yźnat eredményének a
megá||apításźra.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hattnído: 2013 . november 6.

3.) hozzájáru|', hogy a pá|yázatra kiíľt lakásolaa kötött béľleti szerzőđésekben bérbeadó, 10
éves elidegenítési tilalmat kössön ki.

Felelős: Kisfalu Kft.
Határido: 20|3 . novembeľ 6.



4.) hozzźtjźlruI, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Afa a
Kisfalu Kft . bevételét képezze.

Fe1elős: Kisfalu Kft.
Határíđő : 2013 . november 6.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a hatáĺozatot a Képviselő-testület
elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHc.Z EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
406t20I3. (xI.06.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.)2013. november 1I. - 2013. december 13. közott pźiyázatot ír ki, olyan Józsefuaľosban
élők részéte, akik deviza alapú je|záIoghítelfüet nem képesek tĺlrleszteni, vagy
visszaťĺzetĺi, és ezétt az á||anđő lakóhelyiiket és tulajdonukat képező, Budapest VIII.
keľĹiletben talźtlhatő lakásukĺa vonatkozó đeviza alapú kölcsönszerződést a ťtnanszíroző
pérungyí irtézmény felmondta, és az ingatlan tulajdoní lapjáta a végľehajtási jogot akáĺ a
ťlĺanszíroző pénzngyíintézmény javźtra, akźlrkozizemi díj, vagy közös költség kĺivetelést
éľvényesítő végrehajtást kérő javára fe|jegyezték, valamint a ťĺnanszirozo pénzngyi
intézménrryęI és az ingatlanĺa fe|jegyzeÍt, kozuzemi dij, vagy közös költség követelést
érvényesítő végrehajtást kérővel, a lakás k<jzĺis éľtékesítésére megállapodást k<jtĺjtt, vagy a
tulajdonjoga a végrehajtási eljáľás folytán megszűnt, és legalább a házĺraĺńs egy felnőtt
tagja rendelkezik jövedelemme|, apá|ytzattakíítt lakás felújítási kötelezettségével, 1 év
határozott időre szóló bérlęti szeľződéssel, előbérleti jog biztositásáva|, költségelvÍi bérleti
díj előíľása mellett, az alábbiakban felsorolt és megnevezett |6 đarab béľlakásra.

1.) Budapest VIII., Dankó u.20.fsń..3. 1 szoba 33,30 m,
komfortos
2.) Budapest VIII., Dankó u. 34.IV. em.Z. 1,5 szoba 46,|| m2
összkomfortos
3.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. I. em.15. 1 szoba 34,28 m,
összkomfoľtos
4.) Budapest VIII., Diószegi S. u. 15. II. em.27 . 1 szoba 30,03 m2

összkomfortos
5.) Budapest VIII., Dobozi u. 19. III. em.2L l szoba 36,25 m'
komfort nélküli
6.) Budapest VIII., József u. 59. I. em. 11. 1 +2 fęlszoba 72,87 m2

komfortos
7.) Budapest VIII., Korányi S. u.20. I. em. 10. 1 szoba 25,32 m,
komfortos
8.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. III. em. 1. 1 szoba 26,80 m2

összkomfoľtos
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9.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. IV. em.Z. I szoba 27,I0 m"
összkomfoľtos
10.) Budapest VIil.' Pľáter u.3O-32' I. em. 8. 1,5 szoba 42,OO m,
összkomfortos
11.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. ęm.24. 1 szoba 44,70 m2
komfortos
12.) Budapest VIII., Szigetvári u. 4. II. em.26. 1 szoba 26,47 m2

komfortos
13.) Budapest VIII., Szigetvári u.4. fszt.2. 1 szoba 42,68 m2

félkomfoľtos
14.) Budapest VIII., Szigony u. 10. V. em.f4. 3 szoba 65,80 m2

ö,sszkomfortos
15.) Budapest VIII., Vajdahunyad u. 8. I. em. 8. I szoba +hall 42,02 m2

komfortos
16.) Budapest VIII., Vay Ádám u. 6. I. em.36. f szoba 59,33 m2

komfortos

Felelős: Kisfalu Kft'
Határiđő: 2013. november 1 1.

2.) felkéľi a Yárosgazdálkođási és Pénzngyi Bizottságot a páIyénat eredményének a
megá|Iapitására.

Felelős: Kisfalu Kft.
Hataríđő : 2013 . november 6.

3.) hozzźljźttul, hogy a páIyázatra kiírt lakásokľa kötött béľleti szeruődésekben béľbeadó, 10

éves elidegenítési tilalmat kösson ki.
Felelős: Kisfalu Kft.
Hatáľidő: 20|3. november 6.

4.) hozzájáru|, hogy a pá|yázaÍi JelentkezésiLap ellenértékekéntbefizetett 500,- Ft +Áfa a
Kisfalu Kft . bevéte|ét kép ezze.

Fe1elős: Kisfalu Kft.
Hattriđó: 20|3 . november 6.

4. HumánszolgáItatással kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javas lat a J őzsefv áro si Pedag ó giai Intézet elhelyezés ére
(írásbeli előteľj esztés')
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lĺ4áté _ polgármester

Dľ. Kocsis lĺ.áté
A bizottságok megtáĺgyalttk az előteľjesztést, a napirend vítáját megnyitja. Kérdés,
hozzźsző|ás nincs, ezért avitát|ezźtrja. Szavazásra bocsátja a kĺivetkezohatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dont' hogy
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1. a) biztosítjaaJőzsefuaľosi Pedagógiai Intézet elhelyezéséta34803lIhĺsz. a|attfelvett97I
m" alapterĹiletű, teľmészetben^Budapest, VIII. Tolnai Lajos u. 7-9' szám alatti ingatlan III.
emeletén összesen 176,48 m, teľiileten, valamint három Íő feladat eLlátásźlloz szfüséges
munkafeltételeket (irodai bútorok, informatikai és kommunikációs eszközök) 2013. november
15. napjźĺő|,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. november 1 5.

b) a Jőzsefvźtrosi Pedagógiai Intézet műktidtetési feltételeit (feladatok, ťlnanszírozás,
koltségek viselése) a Képviselő-testtilet 97/2013. (III.20.) számu határozata alapján
Budapest Józsefuáros onkoľmányzatźnak a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központtal
2013. május 15-én kötött haszntůati szerződésben foglaltak alapjźnbiztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 1 5.

c) felkéri a polgĺĺľmesteľt a Képviselő-testĺilet 97l20I3. (III.20.) sz.határozatáva| elfogadott
Budapest Józsefuáros onkormrányzatźnak a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központtal
2013. május 15-én kötött hasznáIatí szerzóđés kiegészítésére a határozat 1. pontjában
foglaltakkal,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 1 5.

2. hozzźtjárul, hogy a Jőzsefvtxosi Pedagógiai Intézet telephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos u.7-9. (hĺsz. 34803lI) számalatti ingatlan bejegyzésre keľüljön,
Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2013. december 3 1.

3. a) a Jőzsefvźtosi Iĺtézményműkĺidtető Központ költségvetésében 600,0 e Ft-t bínosít a
hatá'rozat 1. a) pontjában foglaltak szerinti sziikséges munkafeltételek kialakításához a
működési általános taľtalék terhére.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20|3. november 1 5.

b) a határozat 3. a) pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
múk<jdési cél és általános taľtalékon be|u| az általános taľtalék - k<jtelező feladat -

előirányzataľól átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11108-02 cím ťrnanszírozási műk<jdési
kiadáson be|i| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kotelezo
felađat előir źny zatétr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. november 15.

c) a Józsefuĺíľosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kcitelező feladatťlnanszírozási
bevételen beliil az iráĺyítőszervi Íźlmogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szźlrritn
történő jőváírása e|óírźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás - kĺitelező feladat dologi
előíráĺyzatát céljelleggel 600,0 e Ft-tal megemeli a hatáĺozat 3. a) pondában foglaltak
beszetzése céljából.
Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: 20|3. november 15.
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d) a hatáľozat 2 pontja szerinti telephely f0I3. évi működési kĺiltségeinek fedezetéĹil a
JózsefuarosiIntézményműkodtető Központ 721'03 cím dologi elofuźnyzatát jelöli meg.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. november 6.

e) a hatáĺozat 2 pontjában foglalt telephely mtĺködési költségeire a következő évek
költségvetésének terhére taľtós kdtelezetts éget vá'||al.
Felelős : polgĺíľmester
Hatáľidő: 2013. novembeľ 6. napjátő| folyamatos

4. felkéri a Jőzsefvźtrosi Intézménymúködtető Központ ígazgatőját ahatfuozat 1 a) pontjában
foglaltak szerinti munkafeltételek klalakítźsához szükséges irodabútorok, eszkozok
beszeľzéséľe.
Felelős : Józsefrĺĺrosi [ntézmén)ĺrnűkĺjdtető Központ igazgatőja
Hatáľidő: 2013. november 1 5.

5. felkéľi a polgármestert, hogy jelen hatáľozatbart foglaltakat a 2013. évi költségvetési
rendelet kĺjvetkező módosításanál és az onkormányzat 2014. évi költségvetésének
teru ezésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása legkésőbb 2013. december 3I., a
2014. évi kciltsésvetés teľvezése

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem' 0 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet elfogadta az a|źlbbi
hatźrozatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z Mĺnqo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
407t2013. (Xr.06.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a) biztosítjaaJőzsefuĺĺrosi Pedagógiai Intézet elhelyezéséta34803lIhĺsz. a|attfelvett97I
m2 alapteriiletű, természetben Budapest' VIII. Tolnai Lajos l.7-9. szttm alatti ingatlan III.

emeletén összesen 176,48 m, teľĺileten, valamint haľom fő feladat e||átásához szfüséges
munkafeltételeket (irodai bútoľok, informatikai és kommunikációs eszközök) 2013.
november 15.napjátőI,
Felelős: polgármester
Hatźriđó: 2013. november 1 5.

b) a Józsefuĺírosi Pedagógiai Intézet mfüödtetési feltételeit (feladatok, finanszírozás,
kĺlltségek viselése) a Képviselő-testület 97l20I3. (III.20.) szźlmu hatźrozata alapján
Budapest Jőzsefvátos onkormányzatźnak a Klebelsberg Intézményfenntartó K<izponttal
2013. május 15-én kötött hasznáIati szeruődésben foglaltak alapjźn biztosítja.
Felelős: polgármester
Hatfuiđó: 2013. november 1 5.
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c) felkéľi a polgármestert a Képviselő-testület 97 /2013. (III.20.) sz. határozatáva| elfogadott
Budapest Józsęfuaros onkorman yzatának a Klebelsb er g Intézményfenntaľtó Központtal
2013. május 15-én kotott haszná|ati szerzódés kiegészítésére a hatźrozat 1. pontjában
foglaltakkal,
Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2013. november 1 5.

2.hozzájárul, hogy aJőzsefvátosi Pedagógíailĺtézet telephelyeként a Budapest, VIII. Tolnai
Lajos u. 7 -9. (hľsz. 34803lI) szám alatti ingatlan bejegyzésľe kerĹiljön,
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. decembeľ 31.

3. a) a Jőzsefvźĺosi Intézménymtĺködtető Központ ktiltségvetésében 600,0 e Ft-t bíztosit a
hatátrozat 1. a) pontj źtban fog|altak szeľinti sztikséges munkafeltételek kialakításźlhoz a
múködési általános tarta|ék terhére.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 15.

b) a hattrozat 3. a) pontjában foglaltak miat1 az onkormanyzat kiadźs 11107-01 cím
mÍĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános taľtalék - kotelező feladat -

e|őirźtnyzatĺĺľól átcsoportosít 600,0 e Ft-ot a kiadás 11108-02 cím finanszírozásí mfüödési
kiadáson bęlĺil az irttnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ktitelező
fe ladat e|oir źny zattr a.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2013. novembeľ 1 5.

c) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - kĺitelęző fe|adatťlĺanszitozási
bevételen beli| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źn
töľténő jővélírása e|óittnyzatát és ezzel egyidejrileg a kiađás - kötelező feladat dologi
e|oirényzatát céljelleggel 600,0 e Ft-tal megemeli a határozat 3. a) pontjában foglaltak
beszerzése céljából.
Felelős: polgármester
Hatźriđo: 2013. november 1 5.

d) a hatálrozat 2 pontja szerinti telephely 2013. évi mfüĺidési költségeinek fedezętéu| a
Józsefuárosi Intézménymfüĺjdtető Központ 72103 cím dologi eLoirźnyzatát jelĺili meg.
Felelős : polgĺĺľmesteľ
Ijattriđo : 2013. november 6.

e) a határozat 2 pontjában foglalt telephely műkĺjdési költségeire a kĺjvetkező évek
költségvetésének teľhéľe taľtós kĺjtelezetts éget vá||al.
Felelős: polgármester
Határidő : 20 |3 . novembeľ 6. napjátőI folyamatos

4. felkéri a Jőzsefvárosi Intézménymfüĺldtető Kĺlzpont igazgatőját ahatározat 1 a) pontjában
foglaltak szerinti munkafeltételek kialakítźsźthoz szfüséges irodabútorok, eszkĺjziik
beszeľzésére.
Felelő s : Józsefu aro si Intézményműkĺjdtető Központ igazgatőj a
Határíđo : 2013. november 1 5.



5. felkéľi a polgármestert, hogy jelen hatźrozatban foglaltakat a 20T3. évi költségvetési
ľendelet következő módosításánál és az onkormanyzat 2014. évi költségvetésének
terv ezésénél ve gye fi gyelembe.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. évi költségvetési ľendelet módosítása legkésőbb 2013. decembeľ 3I., a
2014. évi költségvetés tervezése

A Képviselő-testiilet névszerinti szavazásí listáját a jegyzőkłinyv mellék|ete
tartalmazza.

Tájékoztatók

' Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
I. ,,:,

( írásbel i tt! ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis Nĺ.álté

A napiľend vitájátmegnyitja. A vitát |ezĄa,tájékoztatő lévén szavazni nem kell.

2. Polgáľmesteri tájékoztató a lejárt hatáľidejiĺ testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őtz tett fontosabb intézkedésekľől, 

^j elentősebb eseményekľől és az łinko rmányzati pénzeszkłizök átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötésérőI
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľlĺ.túé _ polgármester

Dr. Kocsis Nĺ.áńé
A napirend vitájátmegnyitja. Jakabff Tamás képviselő úrnak megadja aszőt.

Jakabff Tamás
A legutolsó ponthoz szeretne hozzászőLni. A múltkor kérte, - de nem sikeľiilt mostanĺa sem
prezentá|ni - hogy a lekötések összege mellé egy foľdulónapi állomanyt is legyenek olyan
kedvesek tenni, mert most csak az van, hogy 58 milliárd volt lekötve az utőbbi időszakban,
amely összeg nyilvĺĺn tele van duplikátummal.

Dľ. Révész Nĺ.árta
Arról szeretne hallani, hogy a Józsefuarosba érkezett bolgár küldöttség együttmfüöđés,
|átogatás céIjából érkezett, szerették volna a keriiletet megĺézní, vagy eÍTe jártak? Szóval
miért voltak itt?

Dľ. Kocsis M.áté
Alpolgáľmester Asszony válaszol.



Sánta Péterné
Sajnálja, hogy nem kapott nagyobb nyilvánosságot a bolgár küldöttség lźńogatása. Eń. ók
szervezík mindig, meľt egy európai uniós támogatáson a Tengeri Akadémia' Dunamenti
onkormanyzatok osszefogásában |źúogatást tesznek Magyaľországoĺ, két abszolút
dunamenti kerületben, a XII. kerületben, és a VIII. keľĹiletben. A Bolgár Nemzetiségi
onkormanyzat vezetőjét vonják be és így szervęz7k meg a 45 fős buszt megtöltő pedagógus
küldöttséget, illetve a ktildĺjttségnek a programját. Minden alkalommal 

"gy 
óvodát és egy

iskolát látogatnak meg. Mind a külsőségeket, mind a Í.oglalkozásokat megnézve,
tapasńalatokat gyűjtenek, miutrín bemutatják nekik az intézményeket. Sőt nem is csak
negyedikén voltak, hanem két egymás utáni pénteki napon. Ugyhogy összesen 90 főt láttak
vendégül, és nagyon tetszett a vendégeknek az iĺtézméĺyek és az intézményekben folyó
munka is.

Dľ. Kocsis M.áté
Van-e további kérdés Ha nincs, a napirend vitáját|ezáqa. Az ülés végén a képviselői kérdések
következnek. Jakabs Tamásnak adja meg aszőt

Képviselői kérdések (szó szeľinti leíľásban)

Jakabff Tamás
Kösz<jnĺjm szépen. oľömmel hallottam a Polgármesteľ Ur ĺyl|atkozatát a Ludovika téri
fakivágások ügyében. A múlt héten megkérďeztem ugyan ezt, de szeretném megkérdezni,
hogy ez alatt az egy hét alatt sikeľtilt-e valamiľe jutni ebben az ĺjgyben?
A második kérdésem az a Kék Pont üggyel kapcsolatos. Itt is csak annyit szeretnék
megkéľdezni, hogy milyen lépések történtek a Testiilet dĺintése őta, tehź,i- vźlrhatő-e, hogy ez
az futa|omcsĺikkentési feladat meg fog szűnni január l-jével a kerĹiletben' vagy valamilyen
más módon fogjuk eń.atevékenységet folýatni?
A haľmadik kérdésem azmégegy picit koľábban készült. Aľró1 szólt volna, hogy mostanában
a Magyar Nemzeti Bank a forintkamatokat elég jelentősen csökkentette. Arra gondoltam,
megkérdezném, hogy az onkormányzat figyelembe vette-e ezt a tényt, hogy szeretné-e az
adósságunkat ujra euróról forintra vá|tani.Időkĺizben' persze hallottam én is azt a hín, hogy
az ĺ|Iarĺ źń fogsa vállalni jĺivő évben az cisszes adósságot. Lehet, hogy ez a kérdés végĹil is
maľ idejét múlttá vált. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Hagy kezdjem a legutolsóval. Valóban jól hallotta a Képviseló TJr ajövő költségvetési évet
illetően az onkormtnyzat megszabadul immaĺon a teljes adósságállomźnyátő|. Ez egy
öľömhír, majd mindenki ott értékeli, ahol ez sztikséges. A Kék Pont ügybęn szeľintem a
Képviselő-testtiletnek, legalább is a többségének viszonylag hattttozott és világos álláspontja
van. Ilyen színvonalú tűcsere pľogrambó| ez a keľület nem kér. Egy színvonalasabból kér.
Egyébként most már megkaptuk azokat az ađatokat, amelyek más tticsere programokra
vonatkoznak. Van olyan tűcsere program' ahol a tűcsere artny meghaladja a I25 oÁ-ot, tehźú

Iehet ezt jól is csinálni. Az, aľli történik az onkormtnyzat és a Kék Pont között a

nyilvánosság előtt az a szokásos foľgatók.j'y.,' ami ilyenkor szokott t<jľténni. Valaki e||źú. egy
feladatot, a saját szociális éľzékenységét, és mindenféle érzékenységét kidomborítva ezt
hel1yel-közze|, de inkább rosszul végzí. Ha a megbízoja ezzel a munkával elégedetlen, akkoľ

- de tényleg' nagyon világos és már ismert forgatókönyve van - jön a médía, azután az
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ombudsman, azutźln az Alkotmánybíróság) ma a TASZ, meglepő módon, mint új szereplő
ilyen ügyekben. A TASZ is nagyon mélyen ismeri a jőzsefiłźrosi problémákat, gyakran
találkozom taszosokkal. Nem akarom őket kompletten minősíteni, de nem vádolnám meg őket
azzal, hogy ismeľik a kerület problémáit. Az én álláspontom az,hogy a Kék Pont ügybenezen
aziÍon kell maľadnunk. Elmondtuk többször, nem a tűcsere progranrmal van gondunk, hanem
a szolgáltatás színvonalával, na meg a'zza'l, hogy egy helyen tijńénik. Tőlem aztán|lármilyen
TAsZ, az összes ilyen egy kaptafźlra működő szeÍvezet idejöhet, meg nyílt levelet írhat, meg
ezt csinálhat, meg azt csináIhat, akkor is meg fogiuk kovetelni a tisztességes feladatellátást.
Ez a|ink, nemtörődöm munka, amit a Kék Pont a tűcsere programban múvelt, és ellepte atu a
keľtiletet, ez sajnos nem fenĺrtaľtható, ha ezer nyí|t levelet írnak, akkor sem.
Afakivágásban annyi előrelépés történt, természeteseÍLaz ügýő1mi sem voltunk elľagadtaťva.
Itt jegyzem meg, ktiszönĺim, hogy ezt a testtĺleti ülésen felhozta. Az Alpolgármester Ur, dr.
Saľa Botond, azőta tfugya|t az érintett kormĺĺnybiztossal, aki szintén nem tudott a
fakivágásról, ami meglepő dolog. Ugyan akkor arľa kérttik őket, hogy egyrészt végtelenül
megtisztelve éreznénk magunkat, ha a kerületĺinkben, akár egyetlen darab fát is ki akarnak
vágni, akkoľ csak ťrgy a kölcsönös bizalom jegyében, tájékoztatnának, ez jő| esne.
Mindenképpen úgy éreznérlk, hogy fontosak vagyunk Józsefuárosban. A másik, amiľe kértük
őket, és erľe nekik á||itőIag teľvük is volt, hogy a kivágott fákat lehetőleg hatványozoÍt
sztłrlbanpótoljak. I32 fźlnak az elültetését ígérték meg. Sajnálatos, ami történt, de megtörtént.
Két dologban bizhatunk' hogy a jcivőben nem ttjrténik ilyen, legalább is a mi tudomásunk
nélkiil, és amit most kivágtak, azt valóban olyan sztlmban pótolják, ahogy ań. ígérték. Errrryi
történt. Mindenki megpróbálja, a kivitelezo, abeľlhźľ'ő és a megľendelőre gondolok, letolni a
felelősséget magáról. Ettől fiĺggetlenül, ami történt, az szetintem is elfogadhatatlan. Ezt most
is fenntartom.
S zili B alázs képvi selő úr, parancsolj on.

Szili Balázs
Köszönĺjm szépen a szőt, Polgármester Úr. A Magđolna negyedben a lakók nagy örömmel
fogadták azt a döntését az onkormányzatnak, hogy 10.000.000.- Ft-ot biztosítottunk a
poloskaiĺtásra. Azonban a Szigetváľi utca 4. szźlĺrl alatti haz lakói áItal jelzettek szerint a
kivitelezés hatékonyságában még lenne javítani való. A Szigetvaľi utca 4. sztrrruházbarlmźx
újra elaľasńotĺa a lakásokat a poloska, aminek az az oka, hogy vannak olyan lakások,
amelyeknek a béľlői nem lakják ezeket a bérleményeket, és ezekbe a lakásokba nem jutottak
be a poloskairtók, és ezekből újra elterjedt a poloska az egészházban. Nyilván ennęk a hosszú
távĺr megoIdása a bérlemény jogviszonyok rendezése) az olyan bérlőknek a kisztĺrése, akik
nem lakják a bérleményeket. Rtivid távú megoldása, pedig az lenne, ha megfalá,lnák annak
jogi megoldását,hogy az onkoľmrínyzat bejusson a sajźĺt tulajdonába akkor is, ha azt abérlo
nem lakja, és így nem teszi lehetővé a bejutást. Ań. szeretném megkéľďezĺi, hogy ebben az
ügyben milyen lépések válrhatőak, és azt is szeretném megtudni, hogy mi az oka annak, hogy
én eń.16 nappal eze|őtt a VPB tilésén feltettem, és azőta sem kaptam vźiaszt, sem eĺTe' sem a
másik ott e|hangzott kérdésemre. És eztmźr mege|ózően a Kaľácsony Sándor utca 22. szźmil
ház panaszával kapcsolatban is 22 napra kaptam meg a vźiasń., nem pedig 15 napon belül.
Szeretném kéľni ezeknek a hataľidőknek a betartźsa a jövőben pontosabban töľténjen meg.
Kcjszönöm szépen.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Kovács ottó ĺigyvezető igazgatő lx váIaszol Képviselő Úľ kérdésére.
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Kovács ottó
A Szigetváľi utca 4. poloskairtással kapcsolatosan a válaszokat ĺjsszeállítotruk. AZt tudni kell,
hogy a 23. vagy 7. pontosan nem tudom, az épiletnek a teljes poloskaírtásźt több ütemben
végezzik. Azokban az épületekben is előfordulhat sajnálatos módon, és eń. aŻ,hiszem, hogy
konektül el kell mondani, ahol an' gondoltuk, hogy sikeresen lezarult egy poloskairtási
folyamat, én nem hiszem, hogy azért, mert nem tudunk bejutni az tiľes lakásokba, eú. éĺ azt
gondolom, hogy valószetut\ęn áLlitás.Inkább azért, meľt sajnálatos módon vagy máshonnan
bevándorolnak poloskák az épn\etbe, vagy akźlr az ott lakók, sokszoľ a szemetelos életmódnak
köszcinhetően, maguk is behozzák ezekbe az épületekbe az ágyi poloskától kezdve, az egyéb
csótányfajtákíg az összes létezo kártevőt. Mi, amikoľ ezt a munkát elkezdtiik, tettük eú. annak
éľdekében, hogy sokat segítsünk a keriilet ezen lakóin, illetve ezeÍL épületek
komfortfokozattnak jőérzése éľdekében. Nem gondolnám, hogy negatív lenne ennek a
visszhangja. Igyekezni fogunk, hogy onnan is kiiĺtiuk a poloskákat, ahol Képviselő Úr szerint
még van.

(I7 óra 00 perkor dľ. Kocsis Máté kiment a teremből. A Képviselő-testület létszámal6 főre
csokkent. Az ülés vezetését ánete Egľy Attila alpolgármester.)

Egry Attila
Komássy Akos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszĺjncĺm szépen. Tisztelt Alpolgármesteľ Uľ! Ismét on-line fogadóóľĺímľő| hoztam egy

kéľdést, amelyre nem tudtam válaszolni. Röviden összefoglalom' nem fogom felolvasni. A
lényege az, igaz-e hogy az elmúlt években kĺjzel 100 milliós nagyságrendű összeget ťlzettek

ki jogséĺtő módon eltávolított munkavállalóknak akozszf&ában? Gondolom, hogy a keľiileti
Oĺlkotmáĺyzatra céIoz ezzel. A|ta|ában a kozszférábarl, az szerintem nem egy

megv áIaszolható kérdés. Kcjszönöm szépen.

Egry Attila
A Hivatal írásban,15 napon belül válaszol.
Guzs Gyula képviselő úr' paľancsoljon.

Guzs Gyula
Köszön<jm szépen a szőt. Segítséget szeretnék kéľni a Baross utca és a Szigony utca saľkiín

lévő zöldségessel kapcsolatosan, meľt elég sokan megkerestek emiatt már. A Hivatalnak
tudomásom szerint hosszú időbe keriilt, míg a fabódét végľe le tudtuk bontatni. Most maľ

hosszú hónapok óta ismételten Ĺizemeltetik a zöldségest. Ma máľ egy óriás sátľat is
felállítottak, és ebben kérném a Hivatal segítségét. Köszönöm.

Egry Attĺla
Képviselői kéľdésľe AIj egy ző Asszony v tiaszo|, p arancsolj on.

(l7 óra 08 perckoľ dr. Kocsis Máté polgáľmester visszajott a teľembe, így a Képviselő-
testiilet létszáma ismét ]7 fő. Az üĺés vezetését a Polgármester visszavette')

Dľ. Mészár Erika
Kĺjszcjnöm a szőt Elnĺjk Úr! A Hivatal valóban fud a problémáľól, ahogy elmondta a

Képviselő Úr is. Maga a teľület azonban nem közterület, hanem magántertilet, innentől



kezdve igen korlátozottak az eszkozeink. Most aú' ahe|yzetet vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk
ebből a magánterületből közterĹiletté átminősít ést végezĺi. Koszönöm.

Dľ. Kocsis ľ{.álté
Képviselo Úr, van egyébként az onkormźnyzat Hivatalában hatósági ügyekért felelos
a\egyző. Egytésń. ez az o tertilete, másrészt szerintem forduljon hozzábiza|ommal, ha ilyen
problémája van. Nem is rij köztisztviselő ezen a területen, tehtúbízzunk a szakéľtelmében, és
az ezzel kapcsolatos tudásálrarr, és rrrost szr5barr is ki tudja egészíterli az e||lulg'zoĹtakaĹ.
Paľancsolj o n A|j e gy zĺ5 Asszony !

Dr. Kovács Gabľiella
Köszönöm. A probléma a|apja az,hogy ez abizonyos árusítas magánteriileten folyik, és nem
kote|ező tizlethelyiségben árulni. Gyakorlatilag ez a jelenlegi arusítás, báľmilyen sztirnyen
haĺgzik, a hatályos jogszabá|yok által nem kifogásolható. Többször vizsgá|ta hatóság. Más
hatóságoknak is jelezttink, hiszen lehet más hatóság szempondából is vizsgáIni eń. a
tevékenységet. Mindenhonnan az jött vissza, hogy a jogszabźiyoknak megfelel. Amiért le
lehetett bontani a mege|őzó faépiiletet, annak az oka az vo|t, hogy az építmény maga egy
gźnvezetéken volt, és azért lehetett lebontani. Most nincs semmi a gázvezetéken.

Dr. Kocsis lĺáLté
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.

Pintér Attila
Kĺjszönöm szépen a szőt Polgármester Úľ. Még mindig a2004-2008 közĺjtt egyedi dĺjntéssel
osztogatott önkoľmányzati lakások ügyében tenném fel a kérdéseimet, egy kérdést. Nem akadt
meg a lemez, ugyanis nem kapok olyan vźiaszokat, amik engem megnyuglatntnak azzal
kapcsolatban, hogy ebben a kéľdésben az onkormányzati vagyorĺral felelős döntések
születtek. Azlgyaĺ már kidertilt, hogy aziratanyag egy jelentős ľésze hiźnyzik, tehát például
nem találjuk nyomát a kérelmeknek. Ezeket a lakásokat kérelemre kellętt, hogy Képviselő-
testület dĺjntése a|apjan odaadjźlk a leendő bérlőknek. Ezze| kapcsolatban lenne egy kérdésem.
Tudomásomľa jutott, hogy ezeknek a lakásoknak a jelentős tészét a tulajdonos kb. egy évben
belĹil, vagy hát a bérlők megvásĺáľoltfü, és így tulajdonosok lettek. Az onkormtnyzat
gazđasági éľdekeit véleményem szerint nem szolgźija az, hogy lakásokat bérbe adunk, és
azlÍán 45 %o-on pedig, rövid úton megveszi a bérlő. Ha minden aľon sziikség van a bevételre,
akkor meg lehetett volna árveręzéssel ettől szabadulni. A másik ok, pedig az lehet, hogy
szociális alapon juthattak ezek az emberek ęzę|<hęz a lakásokhoz. Viszont, ha nem sokkal
ezutźn meg tudják vásaľolni ezeket a lakásokat 45 oÁ-on, akkor felmerül a kéľdés, hogy vajon
őkigazat mondtak-e, amikor kérelmeńék ezeket a lakásokat. Ha valaki meg tud vásárolni egy
Iakást 45 %o-on, akkor nem gondolom, hogy szociálísan ľászorul aľ:a, hogy önkormányzati
lakást kapjon. Én szerintem itt felmeľül a csalás gyanuja. Ezze| kapcsolatban kérném a
Hivatalnak az áI|ásp ontj át.

Dr. Kocsis M:áúé
J egy ző Asszony, parancsolj on.

Rimán Edina
Ktjszĺjnĺjm szépen. A Hivatal álláspontját úgy tudnrám összefoglalni' hogy akkor tudunk ezzel
kapcsolatosan bővebb tájékoztatást nyújtani, és akkor lehet eldĺjnteni ań, hogy az
oĺlkormányzati vagyonnal kapcsolatosan felelős' vagy felelőtlen volt-e gazdtl|kodás, amikor a
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jelenleg folyamatban lévő büntetőeljarások |ezźĺrulnak. Ugyanis a BRFK Korľupcióellenes és
Gazdaságvédelmi Főosńźiyajó néhány lakás Ĺigyében nyomoz. Akik, majd gondolom én, a
nyomozás |ęzárása után vagy tesz vádemelést, vagy nem tesz. Enől majd ttĄékońatjuk a
képviselőket. Köszönöm.

Dľ. Kocsis l{áté,
Dudás Istvánné képviselő asszony, parancsolj on.

(I7 óľa l4 perckor dr. Kocsis Máté kiment az üĺésteľemből. A Képviselő-testület létszáma ]6
főre változott. Az ülésvezetést átýette Egry Attila alpolgármester.)

Dudás Istvánné
Köszönöm szépen a szőt Polgĺĺľmester Úľ. Az ęIőbbi napirendi ponttal kapcsolatban
e|harĺgzotí, hogy a kertiletnek nagyon kevés olyan hasznźl|hatő, jő állapotban lévő
lakásállománya van, ami esetleg bérlakás páIyázatok esetén felhasználható. En magam is
tudok legalább 2-3 olyan lakásról, amit évek óta nem laknak. Bérlője vaq ťlzetik a bérleti
díjat, de évęk óta nem laknak. Ezek a lakások viszonylag jó állapotú, második, haľmadik
emeleti nagymérettĺ lakások. Esetleg volna-e lehetőség arra, hogy megvizsgálja a Hivata| aŻ.,
hogy ezeknél a lakásoknál megszunt-e az a kiutalási ok, ami miatt egy önkormányzatilakást
kiutalták? Meľt van valahol más ingatlana, valakinél lakik. Gyakorlatilagvan egy elég nagy
elfekvő olyan lakásállomány, amiben nem laknak. En elhiszem, hogy jogszabáIy szerint
ťlzetik a bérleti dijat, tehźú kilakoltatási ok vagy bérleti felmondási jog nincsen. Van-e
tudomása az onkormányzatnak arról, hogy hány ilyen lakatlan, đe bérbe adott, viszonylag jó
állapotú lakása van? Kĺiszönöm szépen.

Eg.y Attila
Képviselő Asszony kérdésére Kovács ottó válaszol.

Kovács ottó
Köszĺĺncjm szépen. Írásban fogunk válaszolni, természetesen. A kérdésľe egy jogi vá|aszt
fogunk adni' hogy egyáIta|źn megtehetjtik-e az olyan típusú lakásoknak a bérlőjének a
felmondást, akik egyébként ťlzetnek, és a lakás karbantartásĺĺnak eleget tesznek alapvetően.
Másodsorban megpróbáljuk kigyűjteni, hogy hány ilyen lakásról van tudomásunk. Ez nem
lesz kĺinnyĹĺ' nem tudom a15 napba, hogy fog beleféľni.

Egry Attila
Pintér Attila képviselő úľ, paľancsoljon.

Pintéľ Attila
Koszönĺjm szépen a szőt. Érdemes kéľdéseket feltenni, meľt mindig kapunk rij információt.
Tehát van feljelentés folyamatban. Ezze| kapcsolatban megint lenne egy kéľdésem.
Vélelmezem, hogy a Hivatal is vizsgálhatta, nem most, akar régebben ezeket azlgyeket,vagy
a Polgármesteri Hivata| részéro| valamelyik szervezeti egység, és ők is gyanút fogtak, és
feljelentést tettek. Ha ez igy varl, tehát tudjuk, hogy ki a feljelentő, vagy maga a Hivatalnak
egyik szervezeti egysége, így ezeket a feljelentéseket meg lehet nézni, hogy mit írt Ie a szerző
ebben?

Egry Attila
Képviselő Ur kérdésére Jegyzó Asszony vá|aszo|.
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Rimán Edina
Köszönom szépen. Rendőrség tźtjékońatása a|apjtn ismeretlen volt a feljelentő, és

tudomásom szeľint, Iega|ább is az én vezetésem alatt a Hivatal' mint szeľvezeti egység nem
vizsgéita ezeket azigyeket. és feljelentést sem tettünk ilyen ügyben. Köszönöm.

Egry Attill
Komássy Akos képviselő uľ.

Komássy Ákos
Egy eIőzó képviselő-testületi ülésen feltett kérdésemet szeľetném dióhéjban felfrissíteni, mert
akkor valahogy a másik kéľdés agyon nyomta az eÍÍe adandó váIaszt, de íľásban is megfelel a

vá|asz. Az otczy apartman jelenséggel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi az
onkoľmány zat sttatégiźlja ezze| a tźlrsasházakat konny en szá||odává tevo ťĺzeto vendéglátásos
jelenséggel kapcsolatban, ahol nincs engedélykötelezettség, ęzért az Önkormanyzathatősági
jogköľében nem tud vele mit kezdeni, de egyébként meg taľsasházakban indulnak, speciel
pont a Kévés hźr;akbarrvaÍL ez az orczy apaľtman. Szóval, hogy ezze| a problémával hogyan
néz szembe az onkoľmźnyzat, és milyen potenciális megoldásunk van ezekĺe a helyzetekľe?
Kĺjszĺjnöm.

Egry Attila
Képviselő Ur kéľdésére Jegyzo Asszony váIaszol.

Rimán Edina
Koszönöm szépen. Csak annyibanvá|aszolnék, hogy ezt amtilt heti képviselo-testületi ülésen
is feltette a Képviselő Úr, és az oÍ7ÍIan szźlmitot|15 napon belül válaszolunk. Köszĺjnĺjm.

(I7 óra 16 perckoľ dr. Kocsis Mát,ź visszajött ą terembe, aki az ülés vezetését ánette. A
Képviselő-testület létszáma 1 7 íő.)

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzźrszőIźls nincs, azu|ést17őra 18 perckor bezfuja.

Budapest, 2013. novęmber 1 8.tl
.Aĺ!4::"\

Rimdn Edina
jeg,lző

I !!\+ŕ 7 f;:1
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Szedliczkvné Pekaľ arolina
Szervezési és Kép

A jegyzőkönry az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületz}I3.
november 6-ai ülésén elhanszottakat hitelesen tanúsíti a.

A jegyzőkönyvet készítették:

e ,Jil'':ł,-*-' ĺ
Szedliczkyné Pekári Karol ina
Szervezési és Képviselői Irodavezető

- ), z/ ,()' ju=,Ĺ/ĺ/,ĺ. {-/) 
,

FazekasnéflargaLívía
Szerv ezé{i és Képviselői Iroda _ ngyiĺtéző

A Képviselő-testĺilet ieeYzőktinwének mellékletei:

- név szerinti szavazási lista
- jelenléti ív
- meghívó
- előterjesztések

!
ĺ-.
' 9.-
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 15:31
Típusa: Nyí|t
Határozat száma 395; E|fogadva
EgyszerĹĺ szavazás

Tárgya: Napirend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Mellék|et

lgen
Nem
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

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

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 15:32
Tĺpusa: Nyĺlt
Határozat száma 396; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalósít ásá.ĺu a| kapcsolatban

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
összesen 18 100.00

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 15:33
Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozatszáma397; Elfogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a ,,TER_KOZ'' ,,A'' je|ű pźiyázatáva|, 
^z 

Euľópa Belváľosa II.
pľogrammal kapcsolatos diintések megh oza talára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 ,ĺ00.00 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

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsĺs Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh |stván

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 15:42
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 398; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat il ľnn-roz B jelű pátyázattal kapcsolatos további döntések
meghozatalára

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

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

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

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 15:43
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma: 399; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Corvin Sétány Pľogľammal kapcsolatos diintések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 87.50
0 0.00
2 12.50

77.78
0.00

11.11
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Pintér Attila
Ba|ogh |stván
Dr. Kocsis Máté

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

Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ĺdeje: 2013' november 06. 16:20
Típusa: Nyí|t
Határozat száma:400; Elutasítva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefváľosi Onkoľm ányzat 2014. évi kiiltségvetési koncepciőjára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

3 17.65 16.67
82.35 77.77

Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

14

Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szi|ĺ Ba|ázs
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr' Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyí Demeter
Voros Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván

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

TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 06. 16:21
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 401: E|utasítva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Jőzsefvárosi Onkoľmányzat2014. évi kłiltségvetési koncepciójáľa

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

3 17.65 16.67
14 82.35 77.77

Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 ĺ00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Komássy Akos
Dr. RévészMárta
Szili Ba|ázs
Dr' Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Ba|ogh lstván

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06 16:21
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:402; E|fogadva
Minosített szavazás

Táľgya: Javaslat a Józsefváľosi onkormányzat2014. évi kiiltségvetési koncepciójáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 12 70.59 66.66
Nem 4 23.53 22.22
Tartózkodik 1 5.88 5.56
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

Dr' Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Soos György
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész|Ý|áĺ7a
Sántha Péterné
Szili Ba|ázs
Pintér AttiIa
Ba|ogh lstván

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

Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 06. 16:22
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 403; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárg ya : Javaslat a Józsefváľosi Onkor mányzat 2014. évi köItségvetési koncepc iójára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

12 70.59 66.66
4 23.53 22.22
1 5.88 5.56

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

Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMáĺta
Szi|i Ba|ázs
Pintér Attila
Ba|ogh István

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

TávoI



Szavazäs eľedménye

ldeje: 2013. november 06. 16:39
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:404; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos dłintések meghozata|ára

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vörös Tamás
Zental oszkár
Ba|ogh lstván
Komássy Akos

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

TávoI
TávoI
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Szavazäs eredménye

ldeje: 2013. november 06. 16:42
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 405; Elfogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a szociális ágazat eseti jutalmazására

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
Távo| 1 5.56

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|Ý|árLa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Balogh lstván

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

TávoI

tt



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 16:53
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 406; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a,,DH-IU2013 típusú'' bérlakás páiyázat kiíľására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00
0 0.00
0 0.00

94.44
0.00
0.00

Szavazott 17 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

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

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

Távol

L2



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 06. 16:53
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:407; Elfogadva
Minősített szavazás

Tá ľg ya : Javas |at a Józs efvá ľos i Peda g,őgiai Intézet elh elyezéséľe

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 ĺ00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56

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

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

Távol
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