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Késztilt Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormáĺyzatKépviselő-testület 20|4.
februáľ |2-én 14.00 órakor aJőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as tźngya|ő-

jában megtaľtott 1. rendkívĺili üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis iľl4lźúé, Balogh István, dr. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, Egry
Attila, dr. 

'Ferencz 
orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser JózseĹ

Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Révész iľĺdáÍta, Soós György, dr. Szilágyi
Demeter. SzilíBalazs" Vör<js Tamás. Zentai oszkaľ

Távolmaradását je|eztez Santha Péteľné - alpolgáľmester

valamint a meghívottak:
dľ. Sára Botond _ alpolgármester, Rimán Edina - jegĺző, dr. Mészáľ Erĺka - a|jegyző,
dr. Kovács Gabľiella - a|jegyző
dľ. Pestĺ Ivett - Polgáľmesteri Kabinęt vezetóje, dr. Palotai Péter . Polgáľmesteri Kabinet
Titkaľság irodavezetóje, dr. Sánta Zsőfia_ Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Sommeľ János -
Törvényességi és Perképviseleti lroda vezetóje - Mátľaházi Judit _ SzemélyĹigyi Iroda ve-
zetője, Szedliczlĺyné Pekáľĺ Karolĺna - Szervezési és Képviselői ltoďa vęzetője, Majerné
Bokor Emese - Belső Ellenőrzési koda vezetoje, dľ. Bojsza Kľisztĺna _ Humiínszolgáltatási
|Jgyosztá|y vezetoje, Hegedíĺsné Kĺs Annamária - Családtámogatási Iroda irodavezető-
helyettese, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Páľis Gyuláné - Pénnlgyi
IJgyosnáIy vezetője, Pénzes Attita _ VagyongazđáIkodási és Üzemeltetési Ügyosztály veze-
tője, Szabó Endre - LétesítményĹizemeltetési Itoda vezetője - dľ. Szabó Oľsolya . a Járási
Hivatal vezetője, Segyevi Zo|tźn ľendőľőrnalgy - VIII. kerületi Rendőrkapitanyság vezetője,
Sáfrány József - JIKigazgatőja, Váľadi Gizella _ Józsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Csa-
ládsegítő Központ vezetoje, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb. cégvezetóje, Kovács ottó - Kisfa-
lu Kft. tigyvezető ígazgatőja, Ács Péteľ _ Jőzsefvárosi Kĺjĺerület-feltĺgyelet és Vĺáľosüzemel-
tetési Szo|gálatvezetője, Kovács Barbara - Jőzsefvtlrosi KĺizosségiHazak Kft. tigyvezetője,
Biál Csaba - Jőzsefvźrosi Parkolás-tizemeltetési Szolgá|atvezetoje, Kaľakas Lajos - József-
vaľosi Gyermekek Üdtiléséeľt Kozhasznű Társaság vezetóje, Keľtészné Bródy Saľolta - Jó-
zsefuárosi Gyermekek Üđtileseeľt Kozhasznis' Társaság vezető-helyettese, Nagy Gáborné -
Humánszolgá|tatásiBízottsźryktilsős tagsa, Bozsik István _ JKKSZ Kft. igazgatőja



Dľ. Kocsis M.áté
Köszönti a Hivatalmunkatarsait, azintézmény- és cégvezetoket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testtilet tagsait. A Képviselő-testtilet 2014. évi 1. rendkíwli ülését, mely az
szll4sz I2-I7. $-aiban foglaltak a|apjtnkerült összehívásra, megnyitja. Távolmaľadását beje-

lentette Sántha Péterné Alpolgármester Asszony. Megkéri Képviselőtarsait, kapcsolják be a
szavazőgépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 17 képviselő, így a minősített szótöbbséghez
I0, az egyszeru szóttibbséghez 9 egybehangzo szavazat sziĺkséges. A kovetkező rendes ülés
iúiípontja 2014.lrláľcius 5. szeľda, 15,00 óľa.

Az alabbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):

- 5. Javaslat Márton 2001 Kft. és az Oľange Kft. kłitbéľľendezésre vonatkozó aján-
latának elfogadására

t**

{<**

Dľ. Kocsĺs lNIáté
Szavazásta bocsátj a a módosított napirendet:

Napirend:

, Javaslat a Józsefuárosi Onkorm ányzat 2014. évi kiiltségvetéséľől szóló ľen.
delet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

, Javaslat a Józsefváľosi Nemzetĺségi onkormányzato'kkal kapcsolatos dłinté.
sek meghozatz|ára
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

. Javaslat a 2014. évi ktizbeszerzésit9ry iónáthagyására
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

1 Jőzsefuáros Ktizbiztonságáért és Kiiztisztaságáért Szolgáltatĺí EgyszemélyesTr 
Nonpľofit Kft. ůizleti teľve a 2014. évre
(írásĹeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esztő: Bozsik Istvĺĺn _ ugyv ezetó



Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 tanózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbi
napirendet:
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A Képviselő-testület az a|źhbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

, Javaslat a Jĺózsefuárosi Onkormányzat2014. évi ktiltségvetéséľől szĺíló ľen.
delet elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

) Javaslat a Jrózsefuárosi Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal kapcsolatos dtinté-
sek meghozata|ára
(írásbeli e|őterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

1 Javaslat a2014. évĺ kłizbeszerzésit9ry ióná.ů.agyására
(írásbeli előterjeszés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺĺ.áté - polgáľmester

n Jőzsefváros Ktizbiztonságáért és Ktiztisztaságáért SzolgáItató Egyszemélyes-. Nonprofit Kft. üzteti teľve a2014. évre
(íľásbeli előterj esztés, P ólrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő : Bozsik István _ ĺjgyv ezető

Napiľend l.. pontja
Javaslat a Józsefuárosi
delet elfogzdńsára' (írásbeli előterjesztés)

Onkoľmányzat 2014. évi kiiltségvetéséľől szólĺó ľen-

Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľiĺźfié - polgármester

(Szó szerinti leíľásban)

Dľ. Kocsis M:áúé
A Képviselő-testtilet tagai cseľe előteľjesztést kaptak, illetve aÍlhoz egy egyes szźlmu mellék-
letet, szintén csereként pótkézbesítéssel. Ehhez kapcsolódóan egy csere ľendelet tervezetet és



annak mellékleteit. Továbbá pótkézbesítéssel egy könywizsgá|ői jelentés keĺült cin<ikhöz,
illetve az egyeńető megbeszélésekľől készült jegyzőkonyvek is ott fekszenek önök e\őtt. Az
előterjesztést az 1l\etékes bizottság meg!árgyalta, és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-
testületnek. Napirend vitájźú megnyitom. Most elsőként SzĹ|i Balázs képviselő úrnak adom
meg a szőt, patancsoljon.

SziIĺ Balázs
Köszönöm szépen a szőt Polgáľmesteľ Úľ! MegkönnyÍ,Lené a:z áĺ.ĺ.ekiľrtheĺ.iiségeĺ., lwgy!ĺa,eľz
e|óterjesztés része kompatibilis lenne a mérleggel. A mérlegben ugyanis a 20|4. évi teľvet a
2013. évitényadatokkalhasonlítja össze, ami egy ľeális képet mutat. Migaz előterjesztés szö-
vege a 2014. évi tervet a 20|3. terwel hasonlítja össze. Ebből adódik, olyan ellentmondás,
hogy az előterjesztés szcĺvege szeľint az ĺjnkormányzati feladatok dologi kiadásrínak a cscjk-
kentését teĺvezzijk, mikĺizben a mérlegből az derül ki, hogy 400 millió foľinttal tĺjbbet terve-
ziink, mint amennyit ténylegesen költötťiink 2013-ban ezen a Soron. Ennél is nagyobb a kont-
rasń. a koltségvetési szervek saját bevételeinél, ami az előteľjesztés szĺivege szerínt,IĺYo-os
csökkenés, I5%o-kal magasabbľaterveztijk, míg a bevétel a mérlegben atavalyi tényleges köl-
téshez képest I8Yo-kaL alacsonyabb. Ugyancsak a kcjltségvetési szervek saját bevételénél, ha
megnézzuk a2012. és a20|3. évi adatokat, akkor azttapasńaljuk, hogy jelentős volt a bevé-
tel. Tĺibblet á kiadáshoz képest 20l2-ben fél milliárd forint, 20|3-ban |,2 mi||iárd forint. En-
nek ellenérę 20|4-ben. 400 millió foľinttal teľveztĺnk kevesebb bevételt, mint kiadást. Ennek
mi lehet az oka? Tehát a költségvetési szervek saját bevételének a 400 millió forinttal kisebb
tewezését, mint a költségvetési szervek sajátkiađásainak tervezése. Nagyon jó hír, hogy Jó-
zsefuáros újjá épül' de ennek költsége meglehetősen sajátos titemezésĺĺ, hiszen most a vá|asz-
tás évében épület felújításra tizszęr annyit költiink, mint,2013-ban, ami azt je|enti, hogy a
váIasńásí kampany azért renđesen ľányomja bélyegét a költségvetésünkĺe. En, ttlmasnja alźl
még néhány apróbb tétel is, mint például 70 millió forint rcprezentációs promóciós költségre,
hogy a polgáľmester sĄát maga źt|tal a város maľketingben 50 millió foľintos döntési jogköľe.

Van egy olyan tétel' hogy munkaviszony megszĹintetéséből adódó többlet költségek cé|taľta-
Iéka 12 millió forint. Az lenne a kérdésem, hogy ezÍntalmazza-e az elvęszítętt per kártérítési
kĺlltségeit? Az elóterjesztés első sztlm,Ú mellékletében a mérlegben van néháĺy számomĺa
néhány nehezen éľtelmezhető elem, amit szęretném kérni, hogy világítsák meg szźlmomĺa.
Egyéb mfüĺjdési célú kiadás 0 forint, ebből elvonások és beÍizetések 193 millió foľint, ębből
á|Iamháztartáson belül 143 millió forint' ebből áIlafiháztaÍtáson kívĹil 750 millió forint. 0

foľintból hogy lehet ilyen sok költséget ťlnanszirozni? Működésrĺ célú támogatások á||anház-
tartáson belül szintén 0 foľint. Ebből a 0 forintból helyi önkormányzatok általános műktjdésé-
hezkét és fél milliaľd forintot biztosítunk. Szintén ugyancsak a mérlegben szerepel a felhal-
mozási célú támogatások, ami szintén 0 forint, és ebből felhalmozźlsi célú támogatás áI|am-

hánartásonbelul772 millió forint. A felhalmozási összes bevétel 4 miIliáĺd 800 millió forint,
đę arészIetezésben csak két 770 milliós, egy 7 milliós, meg egy 27 m1|Iíős tétel szerepel,tehát
nem deriil ki ebből a táblźzatból, hogy ez akoze| 5 milliard forint miből tevődik összę. Es
gondolom, hogy itt lehet a Magđolna negyed proglam épület felújításrínak az ewőpai uniós
bevétele, valószínűleg itt lehet még az Auróľa felújításaľa kapott pénz, de ez ÍLem derĹil ki
ebből a mérlegbőI. Kĺjszönöm szépen!

Dr. Kocsis M.áLté
Elsőként Egry Attila alpolgármester úr vtt|aszo| a kérdéseire, hogy ha nem tud maľadéktala-
nul, vagy valamelyik kérdésében kéťük a Hivatal segítségét, akkor pedig Páris Gyulané tigy-
osztá|yv ezető asszony fog reagálni. Parancsolj on Alpolgármester Ur !



Egry Attila
Koszönöm a szőt Polgaľmesteľ Úr! Kérni fogom majd a Hivatal segítségét atáb|ćzatokd<a|
kapcsolatos kérdések megvá|aszolźstra, és akkor addig az IJgyosztáIyvezeto Asszony fdl is
fog tudni késziilni, hogy pontosan melyik cellában melyik összeg szerepel, és hogy meľre kell
olvasni a ce||tlkat. Ebben mindenféleképpen segítséget fogunk nyújtani a Képviselő Umak. A
2014. évi költségvetéssel kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjam a legfontosabbakat,
mielőtt a kérdésekĺe még vźiaszolĺék. Kclltségvetésiink egyensúlyos. E nélkül nem lehet el-
menni, ezt nem lehet szó nélkül hagyni, megemlítés nélkül. Az eIóterjesztés is tartalmazza, de
fontos, hogy a Képviselő-testiilet ezt igy szőbaĺ avíta közben megeľősítse, fudomásul vegye,
megismerje. Költségvetéstink egyensúlyos, oly mértékben' ha megnézzfü, és külĺjn váIaszt-
juk, akkor a mfüödési tész 500 millió többletet mutat. Ez aztjelenti, hogy nem csak hogy ki
tudjuk ťlzetĺi a számlainkat. hanem a mfüĺiđésiink, még akáľ egyedi, eseti, speciális, havźrja
a helyzeteket, és fog tudni finanszfuozni.Illetve, az az egészséges helyzet áIIt elő a mfüĺjdés-
ből' amit megtakaľítunk, hiszen ez a-tĺjbblet egyfajta megtakaľítás, aú. a kerületnek a fejlesz-
tésére, szépítéséľe fudjuk fordítaĺli. Ugy gondolom, hogy évről-évľe, ha 500 millió foľintot a
belső ťlnanszírozásból területfejlesztésre tudunk fordítani, M egy nagyszeru eľedmény lesz.
És hosszú távon a budapesti keľiiletek ktjzül messze ki fogunk emelkedni ęzze| ateljesítmény-
nyel. Már pedig, hamegnézik a koltségvetésnek a strukturáját, akkor az egyérte|műen látszlk,
belőle, hogy ez egy fenntaľtható fejlődés. Ezek a saľok számok nem csak aziđei évben tartha-
tóak, hanem a kĺjvetkező években is. Az onkoľmanyzatmindig gondosan figyel arĺa,hogy az
előre vállalt kcjtelezęttségei mennyire terhelik meg a kĺiltségvetést, és mindig gondosan figye-
li' hogy ezek az előre vállalások mellé a bevételek is tudnak-e teljesĹilni. Ha megnézztik, ak-
kor láthatják, hogy többen dolgoznak Jőzsefvátosban idén, mint tavaly.Końisńviselő, kĺjzal-
ka|mazotÍ. cégeinknél el tudtuk érÍti azt, hogy a válságon úgy monđ tul jutva, máľ tudjuk a
|étszámot bővíteni. Biztos mindenki emlékszik rá,hogy avá|ság éveiben kellett átszervezé-
sekkel, költségvetési ľacionalizá|źssa| az egyensúlyt biztosítani Józsefuiĺľosban. Ezen túl ju-
tottunk, és most abban a szakaszban van Józsefuaľos, hogy tud bővülni, tud szépülni, ftil tu-
dunk venni több dolgozót cégeinkhez, intézményeinkhez, akik kerületĹinkéľt tudnak dolgozni.
Ez egy nagyon fontos megállapítása ennek az előterjesztésnek. Ha még a stľukturájźrő|bęszé-
ltink, akkor látni kell, hogy akoze| 6 milliaľd forintos fejlesztési tész azok az uniós pá|yźna-

tokból állnak össze. Az onkormźnyzat külső ťlnanszírozást az idei évben nem vesz igénybe,
holott a jogszabźlly lehetővé tenné, hogy fejlesztésre hitelt vegyen ftil. Jelen pillanatban az
előterjesaés nem számol kiilső hitel felvétellel. Ugy gondoljuk, hogy az uniótól elhozott fej-
lesztési pénzek, elegendőek lesznek. Azért, hogy ha ezt osszeadjuk, hogy azutőbbi években
milyen fejlesztéseket nyertiink el, és mik azok, aĺrik még idén is folynak, akkor ebből látsző-
dik, hogy ez a 6 milliaľd forlnt nagy részét, ezek teszik ki. Es itt ľcigtĺin engedjék meg, hogy
váIaszo|jak Szili Képviselő Ur felvetésére, melyben aztfirtatja, hogy biztos kampany jelleggel
töľténnek az épi|et felújítások az ídén. Szeretném jelezni Képviselő Uľnak, illetve a Képvise-
lő-testĹilet számáta is, hogy az épi\et felújítások nagy tésze is az az MNP Magdolna negyed
program három keretében valósul meg, amelyben két lábon tĺjľténik a felújítás. Egyrésztő| a
társashźzaktudtak veltink pá|yźuĺĺ, és ők mát a munkanak nagy részét el is készítętték. Más-
résztő| pedig 100%-os önkormrínyzati hźzal&al az onkormányzat pá|yźzotĹ, és a felújítások
pedig folyamatban vannak. Ezigaz,hogy ez az osszegbizony tízszet nagyobb, mint a korábbi
években volt, és éĺ ań' fudom mondani, hogy hála Istennek, az onkormáĺyzat pźiytzott, és

eljutothmk odáig, hogy azok abérhźzak, amelyek rettęntően elavultak a kerületünkben' meg
fudnak újulni. Az ĺjnkormźtnyzat saját erőből, ilyen mértékrĺ bérhazfe|t!ítást biztos' hogy nem
tudott volna végľehajtani ilyen rĺjvid iđő a|att. Ez nemjelenti azt,hogy az íđei évben eń.be
kell fejezni. Ez aztjelenti, hogy ez az idei évben elkezdődĺjtt, és a kĺjvetkező években egy
fontos cél, hogy egy hasonló volumenű béthźzfej|esztés meg tudjon valósulni. A bérhtzfej-



lesztésnek egyébként a másik |ába, hogy ne csak a Magdolna negyed pĺogramĺól beszéljiink,
azElxőpa Belvárosa II progľamban van, ahol 500 millió forint értékben újulnak meg épüle-
tek. Igaz ott egy nagyobb ttltsashźzi önĺész is ľészét adja ennek az osszegnek. Képviselő Ur
másik kérdése a váľosmaľketinggel, reprezentációs költségekkel kapcsolatban azt tudom el-
mondani atava|yi évben is ilyen nagyságrendű költségek voltak beteľvezve.Enań. gondolom,
hogy bátran vállalhaduk ezeket a költségeket, vaÍI annyi eredmény a kerĹiletben, amit el lehet
mondani, és úgy gondolom, hogy el is kell mondanunk, és ehhez bizony költséget kell rendel-
ni. Valamint hiába mondja azt aKépviselő Ur azt,hogy polgármesteľi döntéshez van kötve ez
a keret felhasznáIása. Ha megnézi a tava|yi évi döntéseket, minden döntés a Képviselő-
testület elé került, és képviselő-testületi jóvahagyással történtek a városmaľketing, illetve a
kommunikációs koltségek felhaszná|ásra a nagy|éptékűek természetesen. Most, hogy ha aľról
beszélünk, hogy azért ne vesszĺink el a ľészletekben, ha október 6-án megkoszoruznlk az em-
lékművet, azbizoĺy azis reprezentációs költség. En úgy gondolom, ne szaladjunk bele abba
az érte|metlen vitába, hogy akkor miért nem tĺjľténik képviseIő-testületi előterjesztés Képvise-
lő-testtilet elé egy október 6-ai koszorúvásĺĺľlás, mert ez is repľezentálásnak minosül a költ-
ségvetés szempontjábőI. Az idei költségvetésben mźr lttsződik, nem esett róla szó, de szeret-
ném elmondarli, az adósság konszoliđáciő. Az idei évben már csak 60 millió forintnyi adós-
ságszo|gáIat az, arĺli teľheli az onkoľmźnyzaÍot. A januári, februári hónapból eredő kötele.
zettségünknek kell még eleget tenni' hiszen február 28-tőI az 'ĄIlałrl átváIla|ja a maľadék min-
tegy 6 milliĺírd forintnyi adósságát az onkoľmtnyzatnak.Eznagyoĺkomoly tehęľ cscjkkenés
az tnkormźnyzat szźtmźĺra. Nagyságrendileg ez 5-600 millió forintos adósság szolgálatot je-
lentett volna évenként' még a következő tiz-tízenöt évben. Kcjszönĺjm szépen, és Ügyosĺály-
vezetó Asszony váIaszo| a többi kérdésre.

Páris Gyuláné
Kĺjszönĺjm a szőt! A kciltségvetési mérleg tago|źsát, és a költségvetési méľlegnek a tartalmát
az á|Iatlháztaľtási tĺjrvény íľja elő. Ez a költségvetési méľleg annak ttikľében készült el. Való-
ban vaÍI benne egy logikai hiba. A 2013-as váĺhatő tényadatok bĺjlös sorokat ftjlösszesítette.
Ez sem a2012. tényben, Sem a 2074-es kciltségvetési soľokban nem így jelenik meg. És nem
így jelenik meg20l4. éves kĺiltség bemutató egyéb táblakban. Ezaz egyetlen logikai hiba van
benne, tehát csak a böIcjs sorokat kell figyelembe venni. 2014. éves költségvetés tervezésénél,
jó elmondom. Pl. egyéb mfüödési célú kiađás, és a|á van bontva, hogy ebből elvonások és
befizetések, ebből működési célú kĺjlcsönök nýjtása. Tehát van egy rész|etező, ezeket á|ta|á-
ban nem összesítetttik ftjl, illetve sehol nincs ťoltisszesítve a 2014. évi kciltségvetési rendelet
mellékleteiben. Itt a költségvetési mérleg f0I3. vźrhaÍő tény adatainál lett felosszesítve csak.
A költségvetés előterjesztési részében a20I3. évi eredeti e|őirányzathozviszonyítot|uk min-
denhol, hisz akkoľ vesszfü szźlIrtba először, hogy mik azok a feladatok, amelyeket el kell látni
adott évben majd az onkoľmĺínyzatnak. Ami év közben jön azvagy t<jbblet feladat, vagy egy-
szeri feladat, vagy egyszeri bevétel, de természetesen ezeknek a hatásait a2014. évi kĺiltség-
vetésnél figyelembe vettfü. Ezért van az, hogy például a mfüödési bęvételek növekędnek
2013. eľedeti előfuźnyzathoz képest, nagyobb métékben esetleg, mint a 2013. évi tényadatok-
hoz képest. Tehát mindenfeleképpen a2013. évi eredeti elóirányzat az, ami összehasonlítás
a|apjáu| szoIgá|. De még egyszer mondom, hogy a 2014. évi költségvetés teľvezésénéI figye-
lembe vettük mindazokat az évkozi vźitozźsokat, amelyekről a Képviselő-teshilet dĺjntött,
vagy esetle g jogszabźiyi vá|tozás kĺjvetkeztében kellett a kciltségvetésbe beilleszteni. A 1.arta-

lékon szerepel a munkaviszony megszüntetése miatt várható egyéb kifizetések. Ez nem a pe-
res ügyekbő| származó, ha esetleg nyugdíjba vonulás, vagy olyan felmentés, vagy végkielégí-
tés van, amivel nem számoltak az intézmények, a költségvetés szervek, meľt nem volt biztos,



de évközben bármi lehet. Azokat tarta|mazza a tar:ta\ék. Ezekre a peres ügyekĺe, mind az on-
kormźnyzatnál, mind a Hivatalnál külĺjn elóirźnyzatot terveztiink. Kĺjszĺjncim.

Dr. Kocsis lĺ'áté
Dr. Révész Máľta képviselő aSSZony paľancsoljon!

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen a szőt| Nekem három kérdésem lenne. Az egyik a 13. havi jutalommal
kapcsolatos. Amikoľ erľől döntött a Képviselő-testiilet, akkor abban is mindenki egyetéľtett,
hogy a kĺjvetkező évben ís ezt fenn kívanj a 1.artanĺ. Tehát az lenne a kéľdésem, hogy a 13.

havi jutalom 20|4. évre be van-e teruezve? A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy ugyan
csak döntés sztiletett arról, hogy a népkonyha adag számát növeljiik 300-ró1, 500-ra, és hogy
új helyet \eresiink neki. Ez az ađag, ennek ktiltségei szerepelnek-e a kĺjltségvetés tervęzę-
ttinkben? Es a haľmadik ugyan csak hasonlő, az pedig Tľefoľtból kikĺiltozendőházi gyerekoľ-
vosok költségei, hogy azok benne vannak-e akétt a JESZ-né1, akiíĺ másutt, én nem ta|áItam
meg, de ettőlmég lehet, hogy benne van. Kciszĺinöm.

Dľ. Kocsis M:áté
A harmadik kérdésére az a váIasz, hogy a megvásárlás és a tervezés tekintetében bekeľült, a
Trefort utcai gyermekorvosi ľendelő kialakítás, illetve átko|töztetése. A népkonyha tekinteté-
ben nem kerÍilt be a költségvetésbe az adagbővítés. Ugyancsak így van a 13. havi juttatás, de
itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogy a logikába és atervezésbe, a k<iltségvetés terve-
zésében benne vaÍI az, hogy a pénzmarađvány fliggvényében kerítiink sort ezekľe a kiadások-
ra. Bínatő előjelek vannak a pénzmaĺadvtny mértékére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy
ezęket a feladatokat, amelyekęt valóban a Testülęt vźilalrt, és én magam is sokszor képvisel-
tem eń. az tilźspontot, az április, májusi péĺumaruđvány ismeretében be fogiuk hozlĺ ismétel-
ten a Képviselő-testĹilet elé. Tęhát nincs az a fejtinkben, hogy ęz ne lenne, csak a jelen kĺilt-
ségvetési helyzetben, ameddig nem látjuk a pénzmarudvany méľtékét, nem keľült bele. Szili
képviselő úľnak az e|obb minden kéľdésére tudtunk válaszolni? Ezt e| felejtettem megkéľdez-
ni. Parancsoljon!

SzÍli Balázs
Koszcĺnöm szépen! Szĺĺmomľa egy dolog nem világos, ha a mfücidési bevételek I4,5 mil|itxd,
a múk<jdési kiadások meg I4,9 milliaľd, akkor, az miért nem kevesebb, miért több? Tehźú. ez
nekem nem érthető. Ktjszĺjnöm.

Dľ. Kocsis lfiĺ'áLté

Alpolgármester ur!

Egľy Attila
Kösztjnöm aszőt Polgármester Ur! Ezek statisztikai elemzési kérdések, amit még a Képviselő
|Jr a felszőlalása elején tag|a|t, hogy a tervet a ténnyel, aténý a terwel, vagy atényt atény-
nyel hasonlítsunk tissze. Mindent lehet mindennel osszehasonlítani, csak utána meg kell hatá-

Íozni, hogy mi az érte|me annak az osszęhasonlítísnak . Itt a statisztika nem szól semmi más-

ról, csak eľľől. Természetesen a Képviselő Úr megtehďi. Azért a^frJdru kell, hogy a koltség-
vetésnél szokás mindig a teľvet a terwel összehasonlítaní, még akkor is, hogy ha az egy tenĺ,
és utána źúdo|goztsra kerül. Az is egyfajta mutatót ad az elemzonek, hogy éppen ez, ennek mi
az &te|me. De való ígaz, hogy e|so látszatra nagyobb értelme van a 20l3-as tényadatokat
megnézni, és a mostani tervet. Csak azt is meg kéne nézni akkor, ha belemegyĹink egy ilyen



elemzésbe, hogy mi volt, ami 20l3-ban esetleg egyedi döntés volt, és csak, és csak a 20l3-at
érinti, és a l4-et nem. Mi az, ami20l4-ben egyedi költség, vagy bevétel, kiugróan magas, és
mi az, ami nem? Mert akkor, ha most trendeket kialakítani, illetve folyamatokat akaľunk vizs-
gáIni, akkor ezektőI is mind le kéne tisztítani a költségvetést, és akkoľ lehetne látní aÁ. a foly-
tonosságot, amita Képviselő Úr gonđolt megvizsgálni, és egy trendbe belehelyezni.Ezsokkal
tovább mutat anná|, mint sem hogy itt a Képviselő-testületen ezt most itt megfejtsük, hiszen
ez egy nagyon komoly munka és analízis, hogy ezektől letisztítsuk a 13-as és a 14-es évet. En
rĺgy gondolom, ha aPénzlLgyi Ügyosztály már nagyon fog unatkozĺi, arĺń hát egy jó daľabig
nem váľható, hogy ha a jogszabá|yi környezetben komoly változások nem tcjľtérnek, meľt
folyamatos munkát biztosít egyrészrőI a jogszabály előírás, másrészľől pedig a Képviselő-
testület a sok-sok döntésével a pénzigynek. Akkor lehet belekezđeni egy ilyen típusú elem-
zésbe, illetve báÍki, akinek van eÍTe kedve, ereje és analitikus vénźĄa, akkor azmegleheti, mert
az ađatok rendel k ezé s ére ál lnak az IJ gy o snál yon. Kĺj szönöm !

Dr. Kocsis M.áté
Jakabff Tamás képviselő úr paĺancsoljon!

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen! Akkor én kezdeném a költségvetéssel kapcsolatban, apozitivumokkal.
Tehát egy nappal az .Jlés előtt maľ volt kdnywizsgáIőijelentés. Ezen kívül a költségvetés az,
mínt az Alpolgármester Úr megemlítette, nullás egyensúlyos. Mondjuk, eń. tlgy tudom, hogy
maľ sokkal szigorubban szabáIyozzák a t<lrvények is. Ezen kívĹil, azis pozitívum, hogy igazá-
ból nincs ez fenekestől fřĺlforgatva, tehźń a tavalyival viszonylag összehasonlítható. Htĺ né-
hány negatívumot is megemlítenék. Az egyik az az, hogy egyedi tigyeket hozbe ebbe a költ-
ségvetési dcjntésbe. Tehát most kettőt, az egyik a parkolásnak az előrehozását. Április 1-jéľől,
maĺcius 1-jéľe aťlzető parkolásnak egy újabb zőĺáját. A másik, meg hogy a Teleki téri piacra
plusz 9 milliót ad. Tehát én szerintem ez a két dĺjntés nem való az éves költségvetésbe. Ezt
nem tudom, szerintem ezt külön előteľjesztésként kellett volna, vagy lett volna jó Testiilet elé
tenni. Egyébként a paľkolás előre hozása aztźmlogathatő, mivel, igazábő| örülĺink neki, hogy
mégis csak 3 hónap helyett Zhőĺapot csúszott csak a feltételek kialakítása. De a Teleki térnek
a 9 milliój a, hát azt nem tudom ne számoltam, de máĺ lega|ább a hatodik olyan dĺintéstink,
ami plusz pénń. von be a Teleki téri projektbe. En. maľ elég sokszor elmondtam már, szerín-
tem ezt maľ két éwel ęzelótt kezdtem, hogy ez úgy látszik, hogy ez elégtervezve ez az egész
pľojekt, és már tjssze se nagyon meľem számolni, hogy mennyi plusz pérube került ez apiac-
építés. Ezt mźr nem is nagyon érdemes cisszevetni az ęređeti ígéretekkel maľ megtetttik paĺ-
szor az évek folyamán. Akkor a kérdések következnek. Adósság szo|gáIattal kapcsolatban én
azon csodálkoztam el nagyon, hogy van költségvetésben adóssźry szolgźlat. En úgy tudtam,
hogy 20l4-es évben mát az onkormanyzatnaknem kelladósságszo|gá|atotteljesíteni, viszont
eÍlhez képest majd' ezt pontosítsák. Kérem, hogy akkor ęzek szeľint nem' vagy nem januaľ
elsejétol, vagy nem minden adósságot vźúIa|t áú az źilarn. És hát az utőbbi esetben viszont
nagyon hitnyzik a kimutatás a fennmaľadó adóságokról. A kcjvetkező kérdésem az az, hogy a
Kisfalu soľai között a lakbéľeket, tehźLt egészen pontosan a |akbét, és lakáshasznźiati díjakat,
eń' milyeĺ változással tervezték be, úgy értem, hogy sztaalékos változássa|. Azt szerętĺém
megkérdezni, hogy vajon lesz-ę 10, vagy többszĺjr 107o-os rezsicsökkentés a lakbérekné|? Ezt
már Szili Képviselő Ur tavalyi évben is megkérdezte. Es szeretném tudni, hogy megbicsaklik-
e a rezsicsĺjkkentés a keriiletben? A zźrolt e|őirányzatok között UZI-es szźtmon zárolvavan a
fapótlás, és környezetvédelmi előirźlnyzat. Azt szeretném kérdezni,hogy akkor ftiloszlatjuk-e
a Fatanácsotis ezzel? Es maľ említette egyik képviselő tĺíľsam, azU20-as számonzáto|vavaĺ
ez a Ilmillió forint munkaviszony megsztintetésből adódó, többletköltségek céltaľtalék cí-



mén. Egyik kérdésemet már megkérđezte, azt hiszem munkai.igyi perekkel kapcsolatban. Ak-
kor egy kicsit kiterjesĺőenk&dezném meg lgyanezt, hogy esetlegesen jogerősen elvesztett
munkaügyi perekĺe milyen címeken, mennyi összeg taLtihatő a költségvetésben? Azutźn a
kovetkezőt mźlr szintén említette valaki, hogy a rendelet-tewezetbőI úgy tűnik, hogy csak a
polgármesternek |eszkoze, nem csak a városmaľketinghez, hanem a civil-, egyhźz-, és spoľt-
Ĺámĺrgatásĺ.lkhoz is. Ez a22. $ első porrtjĺának a 1r ľésze, egyébkérrt. En ań' szeľetném megkér-
dezni, mivel hogy a polgármester hatátoz erről a keretről, ettől még'meg!źltgyaljźlk-e abizott-
ságok, vagy a Testiilet? Es, hogy |esz ez biztosíwa az íđei évben? Es az utolsó kérdésem pe-

dig,aKözösségi HźzakNonprofit Kft-velkapcsolatos.Ittań.látom, hogy 312 millióbó|,243
millió lett a főosszege,69 millióval kevesebb, tehát ugye ittis az van, hogy atava|yítewet az
idei terwel hasonlítom, lehet, hogy a tavalyi tény az maľ más volt. En ań. szeretném megkér-
đezní, ennek mi az oka' tehát feladat átcsoportosítással jt'rt-e, vagy pedig H13-ma1 van kap-
csolatban? }ilert eú. csak a számokból, csak a cellĺĺkból nem éľtem egész biztosan, és azért ez
elég jelentős csökkenés. Köszcinöm!

Dľ. Kocsis M:áLté

Haĺom kérdést érzeka magaménak, a t<jbbiben az Alpolgáľmester Úľnak fogom átađru aszőt.
Az első az az) hogy a tavalyi gyakorlatnak megfele|ően zaj|1k idén is a civil-, egyhźn-, és

spoľttámogatásoknak az elosztása. Mind ĺisszegségében, mind pedig az e|osztás mechanikáját
tekintve nagy meglepetésre számítson a Képviselő Uľ. A másik az,hogy másođszoľľahozzák
szőba ezt az ígynevezett marketingkeretet. Ha figyelték a tava|yi évi pénzngyi lépéseinket,
akkoľ láthatták, hogy a marketingkerct az gyakoľlatilag egy általĺĺnos műkĺjdési tartalékként
funkcionált. Év végéľe le is apadt nem maľketing célú fe|hasznźiźlsra, hanem egyéb Testiilet
által meghatźrozott ktizcélok felhasznźiźlsáľa. Tehát ez nekem ugyan rossz híľ, onöknek va-
lami kéjes tjľömet mégis jelenthet, hogy ez vźlrhatőan idén sem lesz másképp, azzal egyiitt,
hogy továbbľa is ftinntaľtom, hogy a kerület rossz hírén nekÍink ilyen eszkĺizĺjkkel is javíta-
nunk kell. A harmadik kérdés, amit magamĺa vonatkoztaÍtam, az pedig szeretném, ha tudná a
Képviselő Úr, hogy utolsó csepp véremig kitartok a Fatanács \étezésę mellett. Nem vagyok
paľtner abban, hogy bárki egy ujjal ishozzányuljon a Fatanácshoz,vagy báľmelyi tagstlhoz, az
annak osszegéhez.Es az idei évre jó munkát kívĺánok a Fatanács valameĺľryi tagianak! Alpol-
gármester Ur paľancsolj on !

Egry Attila
Köszönĺjm a szőt Polgáľmesteľ Ur! A Fatanács kapcsán kęrültek szőba a záĺoIt e|őirźnyzatok.
Általánosságban mondanám ęI, azfuo|ásokat elképzeléseink szerint apénzmaradvány elszá-
molásáig kívanjuk csak fenntaľtani, az az źĺprl|is végéig. Ez is bevált gyakorlat a Képviselők
e|őtt ez ismeľt lehet, meľt hiszen, a korábbi években mindig-mindig tettÍink záĺo|ást a kciltség-

vetésben. Ez tulajdonképpen csak egy további biztosítása annak, hogy az egyensúlyt fent tud-
juk taľtani' annak ellenére' hogy elmondtam, hogy a műk<idési oldalon 500 millió forintos
tcibblet van, és ĺlsszességében pedig egyensúlyos a költségvetés. Egy pici tiirelmet szeľetnék
kéľni a Fatanácstól, baľ addig a munkájukat el tudjak végezIi, hiszen az üléseknek van értel-

me, és e|őkészítő munkátokat meg lehet tenni. A pérz fe|hasznáLźlsa az vźnhatőan a pénzma-
radvány felhasználása után válik, lesz elérhető, és történhet meg. A civil és egyházugyi kéľdé-
sekkel kapcsolatbarl, egészen pontosan azídei év, és a korábbi évek is, és ahogy azeIjźrás
történik az aHmźnszo|gáItatźtsi Bizottság javas|atáĺa dönt a Polgáľmesteľ. Es ezt nem sze-
retnénk most sem megváItoztatĺí, ez egy eljárási technika, de azért itt látni kell, hogy a Hu-
mźnszo|gźlltatási Bizottság fogja tenni a javaslatot. A Polgĺĺľmester helyben szokta hagYľ
ezeket, persze én most kívánom' az eddigieket mindig helyben hagýa a Polgármester Ur,
tolmácsolom a szavait. De nem szeľetném egy évre megkötni akezét azza|,hogy az idei éven



is helyben fogja hagyni. Ezt a lehetőséget azért hagyjuk meg neki. A lakbénel kapcsolatban,
annyit mondanék el, hogy a Képviselő-testület már döntött azza| kapcsolatban, hogy az idei
évben lakbéremelés nem lesz. Igy a lakbéreknek ateruezése is eképpen történt meg. Az adós-
sźryszolgáIattal kapcsolatos kéľdés' illetve annak a konszolidáciőjźnal kapcsolatban, hogy én
maľ mondt arÍL az elozo hozzászólásomb an, az Álla* februaľ 28-va| vźi|a|ja áĺ az onkormány-
zat ađősságát, és bizony itt még januáľ-február hónapra esett kamatfizetés, amelynek nekünk
eleget kelltenni szerzőđés szerint, en,kértę az A||aĺn is, hogy csak a miatt ne essünk késede-
lembe, meľt tudjuk, hogy |t fog]a ezt vĺa||a|ni. Ami máľ maľcius l-jétiĺl letĺ, volrra ľlzeLés, azL

nem kell megtenntink ań ĺĺI|am,megteszi. De ezpici osszeg ez a költségvetésben. Ügyvezető
Asszony válaszol.

Páľĺs Gyuláné
Kcjsz<jnöm a szőtl. Az adősságszo|gá|attal kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy
atéhIazat az előterjesztéshármas számú mellékletében megtalálható. Ahogy elmondtam maľ
a taľtalékon csak azok a tételek szerepelnek anylgdijazás miatti esetleges kifizetésekĺe' ami-
rő1 nem tudnak az iĺltézményvezetok, vagy a költségvetési szervek vezetőí, és esetleg év koz-
ben tcjrténik ilyen esemény. Ez az e|ofuźnyzat is a pénzmaradvźnyig|esz zźro|va. Addig meg
minden költségvetési szervnek a költségvetésében van annyi fedezet, hogy nem lesz probléma
a kifizetésekkel. Ezekre a peľes ügyekľe az onkormźnyzatntil 20 millió forint vantewezve, a
Polgármesteri Hivatalnál, pedig 17 millió. A Hivatalná| már ítt nagyjából olyan adatok alap-
jan keľült meglervezéste ez a peres ügy, amit mźlr itt lehet sejtení a jogász kollégák mar tud-
ják, hogy mennyi várhatő itt téľítésként. Józsefuárosi Közösségi Házak tźmogatása azért
csökkent, mert a Galéria átkeľĹilt a JóHír Kft-hez, tehát ott jogos a csökkenés a feladat válto-
zásmiatt.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Pintér Attila képviselő úr parancsoljon.

Pintér Attila
Kĺiszĺinöm a szőt Polgarmesteľ Úr! A költségvetést áttekintve látható, hogy nagyon fejlesztés
orientált, nyilvánvalóan az MNP-III. és egyéb fejlesztési programok csúcsosodnak ki ębben a
költségvetésben. De ugyanakkor azt ís látni kell, hogy különös, hogy ha megnézzük egy ko-
rábbi évi kĺiltségvetéssel összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy az onkormanyzat onerejébóI
nem nagyon képes komoly fejlesztésre, vagy pedig arra,hogy a saját ingatlan áIlományźnak a
színvoĺalźlĺ megőrizze. Tehát ehhez az onkoľmtnyzatnak mindenféleképpen fejlesztési pén-
zekéľt kell kuncsoľognia. Most ebben a ciklusban ez nagyon jól sikerült, de hát ez végso soron
azért ez nem biztos, hogy az Önkormányzat tęhető felelőssé, ilyenek a tĺlrvények, amelyek
ilyen finanszitozást biztosítanak az önkormźnyzatoknak. Tehát tulajdonképpen jóljötťĺink ki'
hogy ugye Magdolna negyed egy részétmeg tudjuk újítani. De akkoľ nagyon fontosnak tarta-
nám azt, hogy fordítsunk pénzt az itt éIőI<re is, meľt az itt é|őkĺĺek ugye nem csak az a prob-
lémájuk, hogy éppen most leszakađ a gang ahźzban, hanem az a prob|éma, hogy az ő |akő-
környezetiik leromlott, ez oda vezethető vissza, hogy mondjuk nincsen neki munkája. Es bi-
zoĺy teremteni kellene munkahelyeket, de ehhez például az |enne szfüséges, hogy ezek az
emberek, akiknek nincsen munkájuk, felmérések a|źtőrnasnják, hogy azért nincsen, mondjuk
itt Józsefuáĺosban, nem itt Józsefuáľosban, hanem a józsefuáľosiaknak, meľt a képzettségük
aznem elegendő aŁlhoz, hogy szeľezzeĺek egy munkahelyet. Tehát képzési progľamokat kell
biĺosítani az itt élőknek, azéĺi, hogy munkahelyet tudjanak kapni. Ugyanakkoľ, most mar
Alpolgármesteľ Úr ezt elmondta, đe eń.meg akartamkérdezni, hogy ha az A||amnem vállalta
volna át az adősságot, akkor mennyi pénzt kellett volna még kifizetntink törlesńésrő|. Alpol-



gáľmesteľ IJr azt mondta, hogy ez 500-600 millió forint. Tehát, egyrészt ftjlteszem aztakér-
dést, ami összefiigg a munkahelýeremtéssel is, hogy hol van ehlhez méľt vállalkozásélénkítés,
mert a Miniszterelnĺjk Úr az adősságátvźila|źsért cseľében aztkérte,hogy az ĺlnkormányzatok
vállaljanak részt a vállalkozás és gazdaságélénkítésben, így teremtve munkahelyet a kömye-
zetiikben. De ugye korábban ezt Alpolgármester Uľ is elismeľte, hogy saját erőből nem lett
volna az onkormźnyzat ilyen mértékű vĺíľos rehabilitációra. Akkor, amiről még szeretnék
beszélni az, hogy ugye Józsefuaros Budapest belvárosában helyezkedik el, tehát részbęn az
elhelyezkedése, illetve hät a története is hozzźjáru| aLlhoz, hát itt egyfajta ilyen biíniigyi góc-
pont, hát az|ehet, hogy egy kicsit t,ÚLzás, ďe azért nagyon sok bűncselekmény történik JózseĹ
vaĺosban. Es bizony ezen folyamatosan dolgozni kell, hogy visszaszorítsuk' és ehhez én azt
gondolom' hogy erősíteni kell a köZteriilet-felügyeletet. Sőt, egyfajta akárhogy nevezik, kerü-
let őrségnek, ĺinkormányzatí rendőrség, tehát egy ilyen fajta csopoľtot is létľe lehetne hozni.
Meľt önagában a\thoz, hogy visszaszorítsuk a köZterületi bűncselekményeket, ahhoz affa varl
szfüség, hogy ttibb hatósági jelenlét legyen az utcáĺ. Járorczzęnek egyenruhás emberek,
rendőrĺĺk, közteriilet-feliigyelők, vagy vaľosőr<jk a lőzsefvźnos utcáin. Ehhez önmagában a

kamerarendszer nem elég, de pĺáľ előteľjesztéssel később lesz szó a kameľarendszertink állapo-
taľól is. Bízony-bizony nagyon elavult mtiszakilag ez akamera ľendszeľ, sziikség lerľre ennek
a cseréjére, a kameľák cseréjére, és a kameľa rendszer fejlesztésére, meľt tagađhatatlan, hogy
van bűnmegeLőzőhatésa, de.mint mondottam mindenféleképp sztikség van az egyenľuhások
jźrőrozésére a kĺjzteľĹileten. Es még szeretnék aĺĺól is pźlt szőt szólni, hogy a költségvetésben
1,7 milliard forintot fordítunk szociális gondolkodásľa, ebből 700 millió foľint megy kb. segé-

lyekĺe. Azthiszem, hogy Magyarországon azafď1ta eszme honosodott meg, ami arászoru|tak
segítését összekeveri az ő eltartottsagukat. Tehát, Magyarországon leginkább a rászoru|takat
eltaĺtani igyekszik a kormányzat. Eĺ nem gondolom, hogy ez jó lenne. Tehát a szociálisan
rászoru|ő személyeket, taľsadalmi rétegek he|yzetét érdemben kell javítani. De foglalkozni
kell velük, és teľjeszteni kell azt afajta gondolatot, hogy a szociális gondolkodást igénylő, és

ellátásban valóban ľészesiilő személyek alapvető jogai mellé, ezétt ő tőltik bizonyos dolgokat
elvárjunk cserébe. Tehát például az e|Látásért cserébe a tarsadalmi együttélés alapvető szabá-

lyait tartsák be, vagy akáľ vegyenek részt közmunkábarl,ha arra a|ka|masak, tehát ha munka-
képesek. Teľmészetesen nyilván vannak rászorultak, akik ugye nem tudnak dolgozni, de ezért
fontos lęnne differenciálni a szociális ellátásra jelentkezők kozoÍt, és egyensú|yozru a jogok és

kötelezettségek között akár azzal, hogy egy rendeletet alkotnánk a szociális ellátásban tésze-
sülők támogatásának feltételeiről, ahol a koľábban elmondottak alapjźn akár az önkoľmányzat
ĺjnkéntes munkát is kérhet. Vagy felajanlhat tevékenységeket, amik elvégzését jónak gondol-
ja. És ez azért lenne én szerintem hasznos , és ezt nem csak az aktív koruaknak javasolhatjuk,

hanem nyugdíjas koruaknak is akaľ, meľt a szociális ľászorultak esetében mérséklődhetne az
eltartottság , és az elszigetelts ég érzése, és ők azt gondolhatják , érezhetík, hogy valóban sziik-
ség varr rájuk. Kĺjsz<jnöm szépen.

Dľ. Kocsis lV{.áúé

Tĺlbb vélemény is elhangzott. Képviselő Úr felszólalásában tĺjbb kérđést tett fel, megpľóbálok
több kérdésre reagálni és megválaszolni. Kitéľt a keriilet fejlesztési kilátásaira, illetve az eđdig
megvalósuló fejlesztésekľe. Valóban az önkormźnyzatok'rnk önerejiikből nagyon nehezen
valósíthatók meg nagy fejlesztésekugyanakkor ebben az onkormźnyzatbanvan eÍTe is példa.

Például a Teleki téri beruházás, arri mindenféle ttmogatás nélkül valósult meg. Azzal egyéb-

ként egyetértek, hogy a tewęzését pontatlannak minősíti a Képviselő-testiilet, ettől fiiggetle-
niil a tényen nem vá|toztat, hogy a kerület képes volt a saját forrásait felhaszná|va|étrehozni
ezt az új Teleki téri piacot. Az az állítás ís igaz, hogy nagy fejlesztéseket például, a Teleki téľ

piacnáInagyobb fejlesaéseket önerőből nehezentud. Abban nem értek egyet, hogy egyáltalán
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nem tud, vagy csak nehezen tud egy ĺinkormányzat felváIlalru. Az Európa Unió éppen ezéľt
taláItaki abeťĺzetés és újraosztás rendszerét, hogy ezek a fejlesztések ilyen alapon megvaló-
sulhassanak. Azt a moĺđatát, hogy ,,ebben a ciklusban jók voltunk'' aztkoszönettel fogadom,
jól esik. Szeretném még biztatni a Képviselő Urat és valamennyi képviselő-testtileti tagot,
hogy igyekszem még az utolsó országgyú|ési képviselői minőségemben a napokat anĺlak
szentelem, hogy a Magdolna Negyed Program támogatásźnak nagyságrendjéhez igazított
orcy Negyed Program támogatást még sikeľüljĺln valahogy kilobbizni egyfajta búcsúként az
oľszágos politikától. A kameľafejlesztésľe is állami forrásbarr is golrdtllkoútrak. Haĺrral.osa[ eZ

is a Képviselő-testtilet elé fog kerÍilni. A segélyezettekĺe vonatkozó javasLatźft, csak annyiban
tudom támogatni, amennyiben az más jogszabá|yokkal nem titközik. BáÍ a logikájĺĺnak bizo-
nyos részével egyetéľtek, de a segéLyezés rendszere törvényi keretek közĺjtt zajlik. Kisebb az
önkoľmányzat rcnďę|etalkotási mozgástere ilyen tekintetben, mint más tekintetekben. A mun-
kahelyeremtés ľégi probléma a kerĹiletbeĺ akozbinonsághoz hasonlóan. Három-négy évtize-
des problémlĺkkal nézünk farkasszemet, amikor kozbiĺonságról és munkahelýeremtésről
beszéliink. Mind a kettőben nehezen tudunk előre haladni, de a kettő köztil talźn a munka-
helýeľemtés az amiben egy önkormányzat még nehezebben lép fel. De az elmúlt években
sokat tettünk azért,renđszeres állásborzé|<ke|, álláshely bővítésekke|. Azintézményvezetők is
tanúsíthatják, hogy minden értekezletenhatározott ajanlást szoktam feléjtik megfogaImazni,
abban a tekintetben, hogyha munkavállalókban gondolkodnak, és a tĺirvény megengedi, akkor
legyenek kedvesek keľĺileti munkanélkiiliekben gondolkodĺi.Ez afo|yanat egész jő| beindult
a váľosrészben. Felhívja a figyelmét, hogy 2013 februéĺrjźharl4060 ľegisńráItmllnkanélküli
volt Józsefuarosban, 2014 febľuár1ában mar csak f900 regisńrált munkanélkiili volt. Nagyon
kiugróan jó a munkanélküliség arźĺny csökkenés, illetve a regisztrźit álláskeresőknek a csök-
kenése kiugróan jő adat Józsefuarosban. Ennek a számnak a 60 oÁ-át akozfog|alkoztatás, de
40 % az a vęrsenyszférábarl éľintett munkahelyeket jelenti, tehźLt komoly előrelépés történt,
több mint %-ével csökkent aregisńrá|t álláskeresok szźma a kerĹiletben egy év alať.., ami még
mindig sok. De egy ĺinkormtnyzatnak korlátosak a lehetőségei a7lhoz, hogy munkahelyeket
teremtsen, egyébként a váľos rehabilitáció nem független a munkahelýeremtéstől. A megújult
váľosrészekben k<lnnyebben és kulturáltabb köľülmények kozott nyílnak akár szolgá|tatő vagy
kereskedelmi, vagy egyéb olyan munkahelyek, amelyek lehetőséget adhatnak ezeknek az eÍn-
bereknek. A kozbiztonság kéľdését törvényszeľrinek tartom, hogy szóba hozzam, az e|mult
években 1876 szęmély köľĺizött bÍinözőt fogtak el a kerületben, ennyivel kevesebben 1ófĺá1-

ĺak az utcán. Ez nem ań, jeIenti, hogy jó akozbińonság, hanem azt jeIenti, hogy jelentősen
javult akozbinonság. Nem gondolom ań.,hogy befejeztfü ezt afo|yamatot, súlyos és nehéz
kĺjzbiztonsági kérdések előtt állunk még, de ez a Testület eltĺikélt akozbiztonság javítása mel-
lett. A létszámok tekintetében a kĺjzterĹilet kapcsán reagá|va, országosan,ha a fővárosi kĺjzte-
rület felügyeletet nem szźtmítjuk, akkor a legnagyobb k<izteľiilet-felügyelętet Józsefulíros
tizemeltet. Nem a létszámmal Van a probléma. A kerületek viszonylatában kiugróan sokan
dolgoznak a kĺjĺerĹilet rendjéért, nęm feltétlenĹil fontos ennek alétsztnnnak a végtelenségig
emelése. Az elmúlt években szemtanuja' döntéshozói vagyunk sok olyan Testiilet elé kerĹilő
tigynek, amely ügyek mentén mind a rendőľség, mind a köZterület-felügyelet a korábbi évek-
hez képest számos előrelépést tett. Nem óhajĺmk megállni ezen az úton, a panaszlevelekből
kitűnik, hogy jó pźLtarl rossznak tartJak akozbiztonságot, ők, akik valőjában sértetté vállnak.
Számukĺa nehéz megmagyarázni ań., és eń" embeľileg el is kell fogadni tőlfü, hogy statiszti-
kai elven mindenféle benyomás és hangulati elven javult a közbinonság. Számukľa, akiľől
letépték a nyakláncot, nem javult, hiszen ók áIdozattává|tak. Nyilvan eú. ahangot is meg kell
hallani. Mint képviselőnek, ezt a fo|yarrlatot is látni kell, hogy osszességében az e|mlllt évek-
ben erosöd<jtt a keľületikozbińonság és javuló tendenciátmutat.
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Dr. Kocsis M:áLté
Szili Ba|ázs képviselő úr Parancsolj on !

Szili Balázs
Kcjszönöm a szót Polgármester Úr! Ismerve a statisztika chuľcilli értelmezését nem szeretném
kinyitni ebben a témźtbaĺ a vitźt.. Hogyha tavaly és tavalyelőtt is jelentős bevételtöbblet mu-
tatkozott atáľgyéví múködési kiadások és bevételek közott, akkor mi az oka annak, hogy eb-

ben az évben I4,5 mllliźlrd forintos műk<jdési bevételt terveztek és I4,9 milliaľd forintos kia-
đźst tęweńek. Éftem, hogy a ťlnanszírozási mfüödési bevételek meghaladj ák ezt a 400 millió
forintos hiáný, így az tisszesített műk<jdési bevétel azféImiIlitrd forinttal több, mint a kiadás.
Ez a I4,5 és a I4,9 milliáľd közötti 400 milliós különbség ez miért van, hogyha egyszeľ eddig
nem a bevétel volt a magasabb, hanem a kiadás. Ezmitő| fordult meg ebben az évben?

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Semmilyen politikai fenn hangot nem érzékelek a Képviselo Úr teľaesében az\Jgyosnályve-
zető Asszony megkérem, hogy válaszoljon.

Páľis Gyuláné
Köszönöm a szőt. Polgármesteľ Uľ! Egyik évről a másik évre jelentős jogszabźůyvźůtozások

történnek. Ezek érintik az egyes kiemęlt előkźnyzatokba tartozó bevételeket, kiadásokat. Igy
20l4-re például minden kis értékú tźlrgyi eszkoz, ami edđig szźzezet forint alatt volt, múködé-
si kiadásba keľĹilt elszámolásra.20l4.januáľ I-jétóI ezeket fe|ha\mozttsi kiadásba beruházás-
ként kell elszímolni. Vagy 20l3-baĺmég a szabađpénzmaradvány az a mfü<jdési bevételek-
ben volt, nem pedig aťĺnalszitozásibęvételek között, ezis egy eltolódás. Nehéz így kimutatni
a differencíákat, meľt ilyen jogszabá|yi váItozások is befolyásolják, hogy egyik évről a másik
évre torzul nak az összehasonlításban kimutatott eltérések' sztnalékok.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfu Tamás képviselő uľ Paľancsoljon!

Jakabff Tamás
Ktjszĺinöm a szot Polgármester Ur! Két dologľa szeretnék visszatérni, az egyík a munkahely-
teremtés, képzés kérdése. Pintér Attila képviselő űr aztjavasolta, hogy képzésekkel új mun-
kahelyek fognak létľejönni. Azért nem tudnak elhelyezkedni' mert nem eléggé képzettek.
Természetesen a képzések szeľvezése is nagyon jó, viszont ęnnek csak hosszabb távon van
haszna a\lhoz, hogy ezek az emberck a közeljĺivőben el tudjanak helyezkedni, ezért,o|yarl
munkahelyeket kell teremteni, ahol nem képzett munkaerő is dolgozhat. Polgáľmester Uľ em-
lítette, hogy milyen erőfeszítéseket tesziink. Az ti|ásborzę az nem teremt munkahelyet, az
csak abban segít, hogy egymásra ta|á\anak. Teľmészetesen ez is egy jó történet, de munkahe-
lyet nem teľemt, hanem csak közvetíti a munkaađőkat és a munkavźiIa|okat egymáshoz. Ami
teremtene munkahelyet, és az onkormźnyzat hatáskoľében meg lehetne oldani, pé|đźnl' az
önkormĺĺnyzati épiileteknek a karbantartźsa. Nem kellene feltétlenül az EPKAR-rubíznĺ,ki-
íľni közbeszerzésre, hanem ftjl lęhetne áIIítaru eľre is egy intézményt, amely foleg helyieket
foglalkoztathatna. Azt nem tudjuk előími akozbeszerzésen nyertes báľmilyen cégnek, hogy
honnan hozza a munkaerőt. Ezekkel a dolgokkal a munka, amit itt iégeznek el, olyan embe-

rekdlez kertilnek, akik nem itt helyben laknak. A másik ilyen példa, hogy több ezer adag ételt
rendeliink. Akaľ lehetne egy nem tul óriási beruházássa||éttehozni egy ilyen konyhát, amivel
el tudniínk |źĺní a tobb ezer iskolást, akik a keľületi oktatási intézményekben jámak. Ezzel
szintén így válogathatĺánk meg, hogy kivel dolgoznánk és esetleg a helyi munkaerőt előny-
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ben tudnánk ľészesíteni. A második kérdéskör a Fatanács ,,utolsó csepp vér'' kérdése. A faül-
tetés időszaka egy évben kétszer van, az egyik máľcius, a másik nagyjából október. A máľciu-
si fatiltetési időszakot - egyrészt mert februárbaĺ átmeneti gazďáLkođáS van - gyakorlatllaga
kétütemes felhasznźĺIásból csak egyre' vagyis ősszel keľülhet soĺra .

Dľ. Kocsis Nl.áté
Két kérdéséľe szeľetnék válaszolni a Képviselő Úrnak. Sĺíra Botond Alpolgármester Úr pedig
váIaszol a t<jbbire. Tettiink máľ aĺĺa törekvéseket' hogy akozétkeńetést helyben oldjuk meg,
mźr a testületen is beszéltÍink róla. Azt fogađja el, hogy jelen tudomásom alapján nem lehet
gazdaságosan megcsinálni. Egy ilyen konyhának, amelyik egy ekkora mennyiségben képes
ételt eloállítani körülbelül 50-60 millió forint lenne a kialakítása. A fejadagokľa vonatkozó
egységaľak is növekednének minden hatástanulmány szeriĺt, mivel azok a cégek is' akik ezt
csinálják - nem véletlen, hogy nincs minden keľĹiletben egy saját főzőkonyha azok nem 1000-
2000 adag ételben gondolkodnak, hanem 100-200 ezet adatbarl. Körülbelül ilyen nagyság-
ľendben szeruik be a hozzáva|őkat, úgy kapják rá a kedvezményeket. Próbálkoztunk ezze|,
megforđult mćr afejemben, hogy miért nem főznek ittfőzru tudó munkanélküli családanyák a

helyi óvodákban, csak nem lehet könnyen megcsinálni. Ellenben a másik áILításávaI, mely
szerint kozbeszetzéseken nyertes cégeknél nem lehet azt feltételül szabni, hogy helyieket fog-
lalkoztassunk, de lehet az MNP-III-ban is megcsináltuk a bérhazfe|i$ítások kapcsán és ezt jő
gyakoľlatnak is gondolom. Ezt eltévesztette a Képviselő Uľ, meľt van arra mődszer, hogy
megla|á|ja a Hivatal annak az e|járźĺsrendjét, hogy lehet a nyertes kivitelezőt anakényszerite-
ni' hogy helyieket fogla|końasson. Megadom' a szót Saľa Botond alpolgáľmester úrnak még
kiegészíti avźiasń..

Sáľa Botond
Köszönöm a szőt Polgármester Úr! A nem képzettséghez kötött álláshelyek hirdetése most
mar második lapszámban jelenik megaz újság utolsó oldalĺín. A kdzfogla|koztatás keretében
60 áILás áll tiresen, nem képzettséghez kotött álláshelyek takarítő, utcaseprő és ehhez hasonló
álIás. Ami azt je|eĺti, hogy a közfoglalkoztatásbarljelenleg a keľületben nincs betĺjltve min-
den állás, tehát vannak tires álláshelyek. A józsefuĺíľosi újságban kerÍilt elhelyezésre. Abban
sincs a Képviselő Urnak teljesen igaza, mert intézményi karbantaľtásban vannak kcizfoglal-
koztatottak, mint például a JIK-nél villanyszerelő, festő- és mźľolő más szakképzettséghez
kötött közfoglalkoztatoĹIak vaĺmak, tehźrt az óvodak és az iskolźk intézményeiben közfoglal-
koztatás keľetében látják el a karbantaľtási munkát. A Hivatalnál is kozfoglalkoztatás kereté-

ben ilyen szald<épzettségiĺ emberek vannak foglalkoztatva. Az EPKAR-ral kapcsolatbankizá-
ńIag a bérlakásoknak a kaľbantartását végzik, tehát az intézményrendszernek nagyon jelentős
részében közfoglalkoztatás keretében szakemberek, akik keľĹileti lakosok végzik ezeket a
munkákat. Pintér Attila képviselő úmak, egészíteném ki a kérdését annyiban, hogy vállalko-
zźsfej|esztés is műkĺjdik a keľĹiletben a Horiínszky utca 13. az InkubátorhźnbanaváLla|kozás-
fejlesztés mentoľálás a zaj|1k. Egyébként a Munkatigyi Központtal kaľöltve a képzésben tészt-
vevők 2-3 miIIíő forintot kapnak aMagyar Allamtól támogatásként és ęlindul egy váI|alkozźs.
Ań. osztoĺozziJk, hogy ezek a vá||a|kozások itt maľadjanak a kerületben. Tehát kerĹileti in-
tézményrcndszeľen bęIül a Horánszkyban vállalkozźsfejlesztés és képzés zaj|ik, és remélhető-
leg ezek aťlata| vállalkozók a kenĺletben fognak letelepedni. Van előkészítés arravonatkoző-
an, hogy az iiľes iizlethelyiségeinkben valamilyen módon kedvezményesen irodát tudjanak
bérelni, és ezek avá||a|kozások adót fizessenek ebben a kerületben.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő uľ Paľancsoljon!



Pintér Attila
Köszöntjm a szőt Polgármesteľ Úľ! Gyoľsan reagálnék. A kerületi fonások megszerzése mi-
lyen fontos, de Polgármester Ur érzéke|tette' hogy ezek a forľások megszerzése Polgármester
Urhoz van kötve. Tudjuk, hogy Polgáľmesteľ Urnak mennyi funkciója van, frakciővezető-
lrelyettes, oľszággyűlési képviselő, konurrurikációs igazgatő a FIDESZ-berr. Ha vaĺr egy kerii-
let, ahol a Polgĺĺľmester nem egy országgýlési képviselő, nem a koľmánypárt frakcióvezető-
helyettese - és ę|ĺézést, ha kihagýam egy titulusát - akkor bizony az EU-s források megszer-
zése sem megy ilyen kĺinnyedén. Akkotbizony ott van az ateIepilés magában, ott áll és nem
fognak megújulni azutak. Akozbinonságĺa visszatérve aztmondta, hogy 1870 kĺjrözött sze-
mély elfogása töľtént. Ez arcndőrség munkáját minősíti. De ahhoz, hogy valódi kozbiztonság
legyen, nemcsak azke||, hogy a rendőrcik elfogjĺík ezeket az embereket' hanem bizoĺy abfuő-
ságoknak el is kell ezeket ítélni. Kérđezem,hogy az 1870 elfogás mellé htny év szabadság-
vesztés csatlakozik? Meľt ha az igyészségek, bíróságok csekély bĹintetés mellett tljra szabad-
jaľa engedik, akkor ez a szegény rendőľség sziszifuszi munkában van, mert mindig újra meg
újra elkapja az embereket. Nagyon nehéz akozbiztonság helyzetét javítaru. Báľmilyen kedve-
zó is a statisztika a rendőrség oldaláról nézve az emberek azt érz1k, hogy nem érzik magukat
biaonságban, akkor ennek nyilván meg van az oka. Jakabff Uľnak azt mondanźlm a munka-
k<izvetítés nagyon fontos, tehát ha az onkoľmányzat ebben részt fud vallalni, akkor tegye
meg. Mert vannak olyan emberek' akik nem olyan rátermettek' nem olyan agilisek. Nem
könnyen szereznekmunkahelyet, például aKesztyugyárnakazafelađata, hogy abban segítsen
az á||áskeresőknek, hogy email-t írnak, mert van olyan, akinek nincs otthon számítőgépe.
Vugy nem képes megírni egy email-t.

Dľ. Kocsis lNĺ'áLté

Jakabff Tamás képviselő ur Paĺancsoljon!

Jakabff Tamás
Köszöncjm a szőt Polgármesteľ Ur! Egyetértek Pintér Attila képviselő úľľal, én azt monđtam,
hogy az áIlásborze az nem teremt munkahelyet, hanem közvetít. Visszatérve a fozőkonyha
kéľdésére öriilok annak, hogy itt is fijlmeriilt, és igazábő| az 50-60 millió forint még egy kicsit
kevesebb, is mint amennyit gondoltam. De ebben a ciklusban Kőbźnyźn ezt megcsináltfü és

úgy tudom, hogy nagyon jól mtĺkĺjdik. Nem ráfizetéssel miĺk<jdik és nem drágábban, mint
ahogy korábban beszerczték az ételt. Ez egy mfü<jdő modell lehetne, és átvehetnénk. A kĺjz-
beszerzésekben előírjrík a helyi ktizfoglalkoztatást aYárosgazdálkodási Bizottságbarl akozbę-
szeľzéseknél tényleg e|őirták, hogy most miĺľ megengedik a tĺiľvények, de jelentős korlátot
szabnak, mert csak 5 %o-ban lehet a súlyozásban az értékeIési szempontokban figyelembe
verľri. Ha van egy cég, aki jön távolľól és kicsit a|á igér,,és nem akar helyit foglalkoztatni
attól simán megnyerheti a közbeszerzést. Alpolgármesteľ Urnak akozfog|alkońatott karban-
taľtókkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nem közfoglalkoztatoÍt kaĺbantaľtókat
szeretnék, hanem foglalkoztatott karbantaľtókat. Nem a k<izfoglalkoztatás keľetében szeret-
ném, hogy ezek ajózsefuaľosi karbantartók dolgoznźlnak az íntézményeknél, hanem azt sze-
retném, hogy az intézmény tudná fijlvenni és legalább egy minimá|bérért tudnĺának ott dol-
gozłĺteljes állásban. A karbantaľtásľa szfüség van' nem ktlzmunkában kellene eń.megoldani.
Eztnem gondolom, hogy kĺizfog|a|końatással kellene megoldani, és nem gondolom ań.,hogy
kozbeszeruéssel kellene ezt mesoldani.

Dr. Kocsis M:áúé
Elsőként fumán Edinajegyző asszonynak ađom megaszót.
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Rimán Edina
Köszön<jm a szőtPolgáľmester Úr! Legalább kétszer elmondtam maľ testiileti tilésen, hogy az
Á[amľefoľm operatív Programban az ÁROP-II nyeľtes pátyźza'n;lľlban39 millió forintot nyeľt
az onkormányzat szervezetfejlesztésre. Az egylk páIyazatí ľészben az aZ e|vtrás, hogy egy
tanrrlmány készĹil akozétkeńetés felĹilvizsgáIatfuő|' ami tlgyanerľől szóI, amit most Képviselő
Ur, és Jakabff Képviselő Ur elmondott. osszehasonlításra kerĺilt és számítĺísokkal alátálmasz-
tásra került, hogy az onkormáĺyzatnak mi éri meg jobban, hogy saját konyhát mfüĺjdtet,
vagy ezt a feladatot kiszervezĺ. A napokban a szerzódéskötés megtörténik, akár tavassza| mźr
tárgya|hatja ezt a testĹilet.

Dľ. Kocsis M:áté
A másik két kérdésben is kihangsúlyozom, hogy nem ellenérdekelt felek vagyunk akozétkez-
tetésben, ha meg tudjuk oldani így akkor természetesen meg fogjuk. A közbeszęrzésről is
ugyarĺazt gondolom, ta|źnÍovźlbb is gondolom azt. Az egészkozbeszerzés hatályos jogszabá-
lyi környezete egy baromság' hogyha k&ďezi mind a hazai, mínd az uniós kcirnyezetét figye-
lembe véve. Mégis nonszensz,hogy egy város képviselő-testiilete nem tud úgy donteni, hogy
a varosban é1ő munkanélküliekkel csináltat meg feladatokat' nem tud úgy dönteni, hogy a
váľosban műk<jdő, a vĺíľosban ott székhellyel ľendelkező cégeknek ad ki munkakat. Hatályos
jogszabá|yoknak megfelelően nem lehet ilyen döntéseket hozni bizonyos értéIúlatár ftilött,
amit egyébként egy uniós baromságnak tartok. Kényszerből átvętte ahazaíjoggyakorlat is. A
legboldogabb lennék, hogyha nem 700 millió forintot kellene segélyre adni, hanem ennek a
köľnek a jő része képes lenne és tudna is dolgozni és lehetősége is lenne rá, tehźft ezek mind
mfüodő dolgok. Tehát csak arľa szerette volna felhívni a figyelmet, hogy ne azt higgye, hogy
mást gondol eze|<rol az á||ításutól, csak egyszerűen ĺehéz a hatályos környezetben elérni odá-
ig, amit on is mond. Kísérleteket egyébként tesztink ľá. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képvi-
selő úrnak.

Jakabff Tamás
Kĺjszönöm a szőt Polgĺírmesteľ Ur! Egy mondatot szeretnék még hozzźÉuzru. Pont erről van
szó, nem is feltétlentil volna sziikség itt közbeszerzésre,tehtń az, hogy milyen a közbeszerzésí
jog az igazábő| nem számít, hogyha úgy döntenénk, hogy mi magunk fogiuk e|végezni aú. a
feladatot és nem íľjuk ki kozbeszeruésre. Pont ezt javaslom, például akobányai példával.

Dľ. Kocsis N{.álté

Ezen az úton haladunk mi is. Megkérdezem, hogy van-e még kérdés,hozzźszőIás. A napirend
vitájźĺtlezérom.Szavazásrabocsátomakövetkezőhatározati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. az ti|amhánafiásľól szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 29lA. $ alapjan az előterjesztés 6.

szźtmű mellékletében foglalt tartalommal źt||apítjameg az adósságot keletkeztető ügyle-
te|<hez töľténő hozzźtjźtru|źts részletes szabá|yairől szóló 35312011. (xII.30.) Korm. ren-
de|et2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazďasági stabilitásaról
sző|ő 201.1. évi CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kĺjtelezettségeinek a20I4. évi és az azt kĺjvető 3 évľe várhatő
összegét.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. február 72.



2. a 47212013. (II.l8.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja szeľinti hatfuiđőt
2014. április 1. napjáról 2014. marcius 01. napjaľa módosítja, melynek a|apjźn a hivat-
kozott hattrozatvalamennyi pontjában 2014. április 01. helyébe 2014. március 01. nap-
ja lép.

Felelős: polgármester
Határidó: 2014. máľcius 01.

a) az onkormtnyzat a Rév8 Zrt-veI feladat-ellátási szerzőďést köt az új Teleki téri piac
hasznáIatba vételi engedély megszerzéséhez, va|amint a leendő új bérlőknek az árusítő
helyiségek kialakításrához sztikséges feladatok ellátásaľa vonatkozóan, bruttó 9.198,0 e

Ft összegben.

b) felkéri a Rév8 Zrt-t a feladat-ellátásí szeruoďés elkészítésére és felkéri a polgármes-
tert a szerzodés a|áírásźtra.

a
J.

Felelős:
Határiđó.'

a) pont esetén polgiírmester, b) pont esetén Polgármester, Rév8 Zrt.
a) pont esetén 2014. februaĺ lz.,b) pont esetén aszerződés a|áirásának
hatarideje 2014. februríľ 14.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatáľozatot 12 igen, 3 nem szavazattal,2 tartőzko-
dás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
27t201,4.(rr.12.) 12IGEN 3 NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy

1. az źilanháztartásról szőIő 201l. évi CXCV. tĺirvény 29lA. $ alapjan az e|óteqesńés 6.

szélmumellékletében foglalt tartalomma| áIlapítjameg az adósságot keletkeztető ügyle-
telďleztĺjľténő hozzájaruIás részletes szabźiyairől szóIó 35312011. 6II.30.) Koľm. ren-
de|et2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket' és a Magyarország gazđasági stabilitásaľól
sző|ő 2011. évi CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetésí kĺjtelezettségeinek a2014. évi és az azt követő 3 évre várhatő
ĺisszegét.
Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. február |2.

2. a 47212013. (II.18.) számt képviselő-testületi hatźLÍozat 1. pontja szerinti hatźrídót
2014. ápńlis 1. napjaľól 20|4. március 0I. napjára módosítja, melynek alapjźn a hivat-
kozotthatározatvalamennyi pontjában 2014. április 01. helyébe f0I4. március 01. nap-
ja lép.
Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2014. március 01.
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3. a) az onkormányzat a Rév8 Zrt-veI feladat-ellátási szerzodést köt az új Teleki téľi piac
hasznáIatba vételi engedély megszetzéséhez, valamint a leendő új bérlőknek az árusítő
helyiségek kialakításához szfüséges feladatok e|látźsźtra vonatkozóan, bruttó 9.198,0 e
Ft osszegben.

b) felkéri a Rév8 Zrt-t a feladat-eIlátási szerzőđés elkészítésére és felkéľi a polgármes-
teľt a szeľzijdés aláíľásáľa.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Polgármester, Rév8 Zľt.
Hatáľidő: a) pont esetén 20|4. februar lz.'b) pont esetén aszerzodés a|áírźsának

hataľideie 2014. februar 14.

Dr. Kocsĺs N{.álté

Szav azásra bocsátj a a rendelet-t ew ezetęt.

A SZAVAz,ą.sNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz MINŐSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁRoS rÉpvIspro-rBsľÜrETB I}IGEN, 4 NEM, 1 TARTóZ-
KoDÁSSAL ELFoGADJA És vBca.LKoTJA BUDAPESľ novÁnos VilI. KERtj-
LET JoZsEFvÁnosI oľronľĺÁľyza.ľ xnpvrsElo TEsTÜLEľnľax
31201'4.(I.13.) sZÁMÚ oľKoRMÁNYZATI RE,NDELETÉT A 2014. Évl xol-ľ-
sÉcvľľÉsRoL

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a 3l20I4. (II.13.) számu rendeletet 12 igeĺ,4 nem
szav azaĹtal, I tartő zkodás s al me galkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvIsBI-o
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁROS rÉpvlspro-ľpsrÜrBTq L}IGEN, 4 NEM, 1 TARTóZ-
KoDÁSSAL ELFoGADJA És Hĺpc.ł.LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS vIII. KERÜ-
LET ĺozsnľvÁnosl oNronľĺÁľyzĺ,ľ xnľvrsElo TESTÜLETÉNEK
3ĺ2014.(il.!3.) -SZÁMÚ oľxonnĺÁľyzĺ.Tl RENDELETÉT A 20t4. nvr xor,ľ-
SEGVETESROL

(I5 óra 39 perckor dľ. Kocsis Máté polgármester távozik az ülésről, az ülésvezetést átadja
Egry Auila alpolgármesternek. A Képviselő-testület létszáma l6 főre vóltozott.)
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Napirend 2. pontja
Javaslat a J őzsefvźlrosi Nemzetiségĺ Onkormányzatokkal kapcsolatos dönté-
sek meghozata|árz
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
Az e|óző napirendhez a k<iltségvetéshez kaptĺík meg tegnap mellékletként az egyeztető tárgya-
lások jegyzőkönyvét. Volt a nemzetiségi cĺnkormtnyzato|<kal is ilyen egyeztetés. A jegyző-
könyvben nagyon szépen Iáthatő, finoman szőIva a nemzętiségi önkormtnyzatok nem boldo-
gok az onkoľmrányzat finanszírozásátő|. Sót, az utóbbi néhány évben hasonló volt a helyzet.
Artkérdezi, hogy van egy fix összege ennek az összegnek, meg van egy pźiyźnhatő része, és
eÍTe a pźiyázhatő részre páIyázhat mind a 11 nemzetiségi önkormźnyzat? A Roma Önkoľ-
mtnyzat ís pá|yázhat, vagy pedig marad a 10+1-es felosztás? Mert a Íixrészben különbséget
tesznek a Roma meg a többi 10 <inkoľmanyzatkozott. A páIyźvhatő ľészben fennmarad-e ez a
ktilĺinbségtétel? Vizsgá|tźk-e, és megállapítottfü-e az okźĺ a Roma onkormanyzat épu|eténé|
abeźzásnak? Lehet-e tudni, hogy mi ennek az oka? Ez az épület egy tĺĺrsashtz, ennek a táľ-
sasháznak a felújítását ebben az e|őterjesztésben IOO o/o-ban támogatja az onkorm ányzat. Ez
esetben miéľt nem pźiyázott ez a társasház az egyébként kiíľt tźtrsasházi pá|yázata1|<ra?

Egry Attĺla
A páIyazati tészre tizenegyen páIyázhatnak, hiszen ezbinosítja az egyen|ő bánásmódot. Nem
lehet olyan típusú kül<inbséget tenni, hogy báľmelyik nemzetiségi önkormanyzatotkizźtmźk
abból, hogy eľľe a keľetľe pá|yźzzanak. A beźzást ftidémprobléma okozta. MegvizsgáIźsra
került a Kisfalu Kft.. źlltal, a ftjdém pedig atźrsashźa közcis tulajdona, így eképpenatźrsashź.z
fudja javítani, ezétt őkpáIyaznak és őket támogatjfü, hogy ahtn kĺjz<js részeinek a felújítása
meg tudjon tĺjrténni, mert másképpen nem elháľíthatő abęázźls, és így hiźlba t<jrténne meg a
Roma Nemzetiségi onkoľmányzat á|ta|használt önkoľmtnyzati fulajđonban levő helyiségnek
a felújítása. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Nęm ért egyet azzal, hogy különbséget tesznek az ĺjnkormźnyzatok kdz<itt, és a Roma on-
kormźnyzatnak egy nagyobb összeget biztosítanak. Nyilvanvaló, hogy többen vannak ebben a
keľületben.De ań. gondolja, hogy úgy kellene tennitfü, hogy minden ĺjnkoľmźnyzatnakbizto-
sítanak egy néhány százezer forintos alapcĺsszeget, beleérťve a Roma onkormĺányzatot is, és a
tobbi pénzt, amit a nemzętiségi önkormtnyzato|<nak szánnak, azt egy páIyázat kerętében osz-
tanĺínak ki. Aki színvonalasabb pá|yźzatottesz le, akkor annak tesznek le több pénzt.Eztnem
tutja jő dolognak. Kérdése, a Roma Paľlament helyiség hasznźlatźnak az ügye, még mindig
jogcím nélkiil haszná|jźk ezt az épĹiletet aTavaszmenő utcában, és azért nem lehet őket kiten-
ni onnan, mert nem nyilatkoznak arról, hogy páIyazaton hasznosítanák, azt ahe|yiséget akkor
ők oda engednék az ilj bérIót. Ha mar a Roma Önkoľmanyzat kap néhany millió forínÍot az
onkoľmanyzattő|, akkor próbáljanak tárgya|ni a Roma Paľlamenttel, hogy oldódjon meg ez a
helyzet. A roma kisebbségre nézve ez egy rossz üzenet. Jogcím nélkül, erőszakosan haszná|-
j ák az onkorman y zat he|y ísé gét.
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Egry Attila
Képviselő Úľ kéľdéséľe dr. Sara Botond alpolgármester válaszol.

Dr. Sára Botond
Itt óriási a tévedés, eztaz összeget nem a Roma onkormányzatkapja, hanem egy önkormány-
zatitvlajđonban levő helyiség fe|iĄítástna fordítják. Nagyon nagy a különbség a kęttő kĺjzött.
A másik .łz, hogy vizsgálĺ.ák az onkormtnyzahĺak rľlás tjrlkonĺlźnly,zaLí helyiségbe tt]ľĹélrŰ

áthelyezését, de nincsen helyiség. Ez azért a végleges megoldás, rendbe kell tenni, eZ egy
többségi ĺinkormányzati tulajdonűhźu. Egyébként Jakabfy képviselő in áLta| utalást tett a pá-
Lyázatra, ezért nem tud páIyźnni önkormányzati taľsashtzi pá|yázaton, mert tĺibbségében ön-
kormányzati tulajdonú ez a taľsashźu. Gyakor|atl|agitt en. a helyiséget az onkormányzatnak,
mint tulajdonosnak rendben kell tartani. Az egy más kérdés, hogy a k<jzös teľĹilet nyilvan egy
beźnás okát egy kcjzös tulajdonban lévő teľtilet okozza, csak a hźzban é|ők anyagi helyzete és
ahźznak az arlyagihelyzete nem engedi meg azt,bármi|yen hitelfelvételből, vagy bármilyen
módon hozzátudjanak járulni. Ezértlrlrténikaz,amire Jakabfy Képviselő Úr is utalt, hogy az
onkormányzat támogatja ennek ahźznak a felújítását. A kozcjs tulajdonban levő hibaelharí-
tást finanszirozza, és a helyiségnek valamilyen módon történő ľendeltetésszeru haszná|atra
alkalmassá tételét' Eń.nęmaz Roma onkormányzatkapja, ez egy önkormányzati tulajdon.

Egry Attila
Képviselő Ur további kéľdéséľe ďr. Mészár Erika a|jegyző asszony váIaszo|.

Dr. Mészáľ Eľika
Hangsúlyozni szeretné, hogy a miĺködési hozzájárulásnál sem tesz különbséget az onkor-
mányzat Képviselő-testtilete a nemzetiségi önkormźnyzatok között. A képviselő-testĹileti ha-
tźrozatijavaslatsor 2. pontja épp afĺ a szempontrendszeľt mutatja be, ami a|apjźn megállapĹ
tásra kerĺilt a műktjdésí hozzájarulásnak az osszege. Ez tźlmasńja aIá, hogy miért kapnak kü-
lönböző ĺisszeget a múködési hozzájźrulás tekintetében a nemzetiségi önkoľmányzatok. A
pá|yázat tekintetében pedig mind a 11 nemzetiségi <inkoľmtlnyzat, mint ahogy az elhangzotĺ,
pá|yázhatźIzonosfeltételekke|ugyanarraazosszegre.

Egry Attila
Megadja aszőt Soós György képviselnek.

Soós Gytiľgy
Ki szeretné egészíteru Alpolgármester Ur váIaszát. A Vajdahunyad |4-tő| van sző, u egy
zöldtetős épiilet. A Roma onkormanyzatnak a belső terme ft'lött egy zo|d tető van. Ebben a
hźzban még a Roma onkormányzatoĺ kíviil van öt lakás. Ebből haľomban nagyon időskoru
b-eteg emberek és kisnyugdíjasok laknak. Benga Úr nagyon szívesen megmutatja Képviselő
Urnak az épiIetet, és azokat az źt|Iapotokat, amelyek ott kialakultak. Léúszik, hogy a jegyző-
könyveket kevesen olvastfü el, ami az e|őterjesztésnek a mellékletét képezi. Egyértelmtĺen
Látsz1k, hogy a Józsefuĺíľosi Roma onkormányzatmenrlyi programot indított, 40 gyermeket
fog|alkoztató vaľosi tanodźi, és meg kéne nézni a többi önkormányzatnźi a költségvetési kon-
cepciókat és az egyébjavaslataikat az oĺlkormtnyzat felé. Szerinte önmagáért beszél.

Egry Attila
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.



Pintéľ Attila
Nem a házfe|ujítását kérdőjeleńe,meg. Az onkormányzatnakasajáttulajdonú ľossz állapot-
ban lévő házát miért kell felújítani fiĺggetlenü| attől', hogy most ki van benne. A 7,5 millió
forintos múködési támogatásról beszélt, arrlit a Roma onkormányzat kap. A többi önkor-
mányzat 200.000.- Ft-ot kap. Tehát ez csak különbĺjzik? Nem mondja azt,hogy mindenkinek
adjanak milliókat, hanem ań.monđja, hogy mindenki kapjon 200-300 ezer forintot, és a többi
részre pá|yazhassanak. Programokkal leírjźk, hogy mit szeretnének, és erről dönt a VPB, vagy
akármilyen bizottsźlg. Pontosítani szerette volna. Van még egy <itlete aTavaszmező utcai épu-
lettel kapcsolatban, amit a Roma Parlament Egyesület jogcím nélkül hasznźi. Nem tudnak
kiíľni pźůyźnatot' meľt nem adnak egy nyilatkozatot. De a kisebbségi önkormźnyzatokat tör-
vény szerint el kell helyezni, ezért aktr ođaheIyezhetnék a Roma onkormányzatot, és akkor
már megoldódik ezaprobIéma. Ehhez nem kell pályźnatot kiími.

Egry Attila.
Képviselő Ur kérdésére dr. Mészaľ Erika a|jegyző asszony vá|aszo|.

Dľ. Mészár Erĺka
A múködésre foľdított támogatás ahatározatŻ. pontja,a|apján megfogalmazottak szerint kerül
megźi|apításra. Igen, valóban igaza van Képviselő Urnak, hogy más összeget kap a Roma
Nemzetiségi onkormányzat és más összeget kap miĺködésre a többi cjnkotmźnyzat, de a
szempont renđszer alapjźn kerÍilt megáIlapításra. A Tavaszmező utca 6. tekintetében mind a
Kisfalu Kft. mint pedig a Hivatal vizsgá|ja ahe|yzet megoldását. Valóban fęlmeľült, hogy egy
olyan fimkciót találjanak a helyiségnek, ami minden nemzetiség számára megfelelő. Itt finan-
szirozásí, és egyéb kérdések még felmerültek. Reményei szerint pár hónapon belül előterjesz-
tés foľmájában a Képviselő-testĹilettttrgyalní fog|a a Tavaszmező utca 6. kérdését.

Egry Attila
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

(I5 óra 49 perckor az ülésről eltávozott dr. Ferencz orsolya képviselő, íg,, a Képviselő.
testĺilet létszámą 15 Jőre csokkent.)

Kaiseľ Jĺízsef
Megint kiakadt Pintér Képviselo Tiĺľsának ezen a penetľáns egyenlősdiségén. Mondjon maľ
Pintér Képviselőtáľsa embereket nagyszámban élő ruszin, esetlen ukÍán polgarokat itt a Jó-
zsefuárosban. Itt egy élő cigźny közösség van, akik nagyon sok mindent megtesznek ĺjnma-
gukét és nagyon fontos, hogy önmagukért teszik meg. An, kéri, hogy ne akadályozzák, ha-
nem segítsék ęzt a munkát' Ugy gondolja, hogy az oĺ.ĺnagźlért do|goző polgár bármilyen nem-
zetiségl,l' is, önmagát felemeli és valamit hozzátesz a kĺiztĺsségért, azért az orsztlgért ahol é1.

Mivel ők is magyat á||ampolgárok és ők is magyarok. Nagyon jól tudja, hogy nem azért
mondja, mert ań. gondolja, hogy t<ibbet kell adni a ruszinoknak esetleg a lengyel kisebbség-
hez,hanem kevesebbet kell adni a romáknak, hadd üsstink ľajtuk egyet. Kikéri ezt a viselke-
dését, eń.már tĺjbbszĺir kikérte és a józsefuárosi ľomák nevében is kikéri, habfu nem kérték fel
szószólójuknak, de sok baľátja van közöttik, ezért úgy gondolja, hogy legalább abarátai ne-
vében kikéri. A feszültségeket a többségi és a kisebbségi tarsadalom között nem kellene élez-
ni, hanem pontosan az ilyen tiímogatásokkal, segítségekkel egy nagyon jó viszoný kellene
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kialakítani. Arľa kéri azlstent, hogy Pintér Attila és társai soha ne vezethessék ęzt az onkor-
mányzatot, meľt akkor itt nagyon nagy baj lenne.

Egry Attila
Kaiser Képviselő Űt,szavaitkjegészítí, azza|, hogy hosszú évek hagyományát kĺjvetik. Ne
gondolja Képviselő Úr, hogy egyedi jelenségről van szó. Józsefuáros onkoľmányzaÍ.a' vissza=

tekintve húszon akźtrhány éves múkĺjdésében mindig ilyen iľányelvek szerint jáÍt ę|. Azinteg-
ráciőttílzte zźĺszlajźo?, - egyĹittélés, a kulturális egytittélés, a mindennapoknak a megteremté-
sét tuńe zász|ajára. Ugy gondolja, nincs itt az iďeje annak, hogy ezze| ellentétes gondolatokat
fo ga|mazzanak m e g Jó z sefu aľo s képvi s e l ő -te stületi tilé s én.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Amirőt itt Kaiser Képviselő Úr beszélt, és amire Alpolgármester Úr uta\t azok fantazmagői-
ák. Arľól beszélt csupĺín, ezt apénztpá|yázati úton ađják oda. Nem beszélt arľól, hogy melyik
kisebbségi önkormányzatnak kell odaadni . Ha a ľomák jönnek, beadnak egy nagyon jo páIyá-
zatot, hogy milyen kulturális programot szeretnének Józsefuarosban, legye} úgy. Nem akar
senkitől sem elvenni péĺlń', eń" a fé|reértést oszlassák el. Kaiser Képviselő Ur ne lásson a fe-
jébe mindenfele gondolatokat. Erľe nagyon szęľetné megkérni. Már nem először teszi ezt.

Egry Attila
Megadja a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser József
Ezeket nem látja be a Pintér Képviselő Úr fejébe, hanem ezek a fejébőljönnek ki. Ez az iga-
zság. Egyetért azzal, hogy a Tavaszmező utcai Roma Parlament épületét jőzsefrĺárosi kozös-
ségíhazzá kellene alakítani minél előbb, hogy ne foľdulhasson elő ilyen. Mert ez meg ań' az
értéket rombolja, amiket igyekszenek itt építeni.

Egry Attila
Megállapítja, hogy az e|őteqesńés tźrgyában további kérdés, hozztsző|ás nincs. A napiľend
vitájátleztrja.Szavazásrabocsátjaahatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) elfogadj a az előteĄesztés ]. számú mellékletét képező, a Jőzsefvárosi Roma onkor-
mźny zattal kötendő új, fe lülviz s gált EgyÍittműkö dés i Me gállapo dást.

b) elfogadj a az eIőtetjesztés 2. számú mellékletét képező, a Bolgaľ, a Görög, aLengye|
a Német, az Örmén1 a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, azIJk'ĺáĺ Nemzetiségi
onkormányzattalktjtendő uj, feli|vizsgált Együttműkĺjdési Megállapodást.

c) felkéri a polgármestert az új, felülvizsgált együttműkodési megállapodások a|áíráséra
és azok Budapest Fővaľo s Kormanyhi v ata|a r észér e történő me gkĹildésére.

Felelős: polgáľmester,ĺemzetiségiönkormányzatokelnökei
Határidő: a)-b) pont esetén 20|4. február 12., c) pont esetén 2014. februźr 12.



2. a helyi nemzetiségi önkormányzatol<nak évi működési hozzájárulásként nyújtandó tá-
mogatás meghatátozásakor különösen az a|ábbí értékelési szempontokat veszi figye-
lembe:

- Jőzsefvétoskozígazgatási területén az egyes helyi nemzetiségek tertileti reprezęrľ-
tatív itását, kulturál i s s okszínús égét,

- a helyi nemzetiségi cinkormányzatok nemzetiségek'hez taľtozók aktív
seletét,

- érdekeinek kifejezésre juttatását _ így külön<isen az aÍLyaÍIyelv ápolását, őrzését és
gyarapítását,továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájanak a nemzetiségi ön-
kotmányzatok által töľténő megvalósítását és megőrzését_, a helyi nemzetiségek-
heztartoző egyének és egyben, mint k<jz<jsség jogainak érvényesítését,

- kulturális pľogramszervezését _ így külön<jsen az egyes helyi nemzetiségi <jnkoľ-

mźnyzatok éves beszámolőjára, munkatervére tękintettel megvalósított és megva-
lósítandó nemzetiségi hagyományőtzést,

- a helyi nemzetiségeknek Józsefuarosban betöltött szociális,
deprivác ió s hely zetét.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. február 12.

a Jőzsefvárosi Roma onkormányzat tészére céljellegge|, tárTĺogatźLsként a mfüödési
helyeként hasznźit Budapest, VIII. keriilet Vajdahunyad u. 14. szźlm alatti (hľsz.

3559010lNl, hĺsz. 3559010lN2) irodahelyiség és díszterem fe|Í4itásźra, gázberendezési
tátgyak cseréjére, 5Yo tarta\é|d<erettel bruttó 4.384,0 e Ft keretĺjsszeget biztosít.

es

a).

4. a) elfogadj a az e|őteqesztés 3. számú mellékletét képező, a Jőzsefvźtosi Roma onkor-
mányzatÍa| kötendő, és az eLőterjesztés 4. számú melĺékletétképezo, a Bolglíľ, a Göľög,
a Lengyel, a Német, az otmény' a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák' az IJ|<rán

Nemzetiségionkormányzatta|kötendőtámogatźsiszerzőđésmódosítását.

b) felkéri a Polgármesteľt a helyí nemzetiségi önkoľmányzatoLd<al' kĺltendő
szer ző đések mó do s ítas źnak a|áír ásźlr a.

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Hataľidő:

polgáľmester,nemzetiségionkormźnyzatelnĺĺke
2014.február |2.

polgáľmestet,nemzetiségiönkormányzatokelnökei
a) pont esetén 2014. februĺĺr lz.,b) pont esetén 2014.februát20.

5. a) a Bolgár, a Gtir<ig, aLengye|, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a. Szerb, a
Szlovák, azlJl<ránNemzętiségi onkormányzatokVlll. keriitet Kis Stáció u. 5. (Vajda-
hunyad u. 18, hĺsz. 35604lll3) szám a|atti mfüödési helyként haszná|t, önkormányzati
tulajdonban álló helyiség felújításaľa 1.840,5 e Ft + Afa tisszeget biztosít, melynek fe-
dezete az onkormźnyzatköltségvetésében a 11601 címen kerĹil biztosításra.

b) felkéri a Kisfalu Kft.-t ahatározaÍ.5.a) pontja szerinti mfüĺjdési hely felújítás bonyo-
Iítására, melynek díja 184.050,- Ft + Áfa. A felújítás mríszaki ellenőľzési fe|ađataita



Kisfalu Kft. látja el az onkorményzattal kötott Yagyongazdálkodási szerzőđésben fog-
laltak szerinti módon és díjazással.

c) felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét a felújítás bonyolításáľa vonatkozó szerződés elké-
szítéséľe és felhatalmazza a polgármesteľt aĺurak aláírźsára.

6. a) a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok részére a nemzetiségek jogairól szóló 20|I. évi
CLXXIX. törvényben meghatźrozott feladatok ellźtásźna2014. évre 3.757,0 e Ft páIyá-
zati keretösszeget biztosít.

b) felkéri a polgármestert az páIyźĺzatí támogatásról szóló önkoľmanyzati felülvizsgáIat-
tra és készítsen előteľjesztést a Képviselő-testĹilet 2014. március havi rendes ülésére.

Felelős:
Hatariúő:

Felelős:
Hatfuiďo.

Felelős:
Határidő:

a) pont esetén polgáľmester, b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.
a)-b) poĺrt ese|.éĺt 2014. fcbľuáľ 12., c) porrt ese[éll a szęľ'zo,Jés al:áiĺ,,źsá-

nak ideje 2014. február 20.

polgármester
a) pont esetén 2014. februaľ l2., b) pont esetén a Képviselő-testiilet
2014. március havi rendes ülése

polgáľmester
a) pont esetén 2014. februar |2.,b) pont esetén 2014.február20.

T4IGEN O NEM 1 TARToZKODÁSSAL

7. a) a VIII. kerület Vajdahunyad u. 14. szźtm alatti Ttrsashźnat (közös képviselő Kisfalu
Kft. Realteam Taľsashźzkezelő lľoda) lapostető felújítás céljából a folyamatos beázások
problémájanak megoldása végett egyszeri, 7.600,0 e Ft ĺisszegiĺ, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

b) folkéri a polgáľmesteľt a támogatási szetzőđés elkészítésére és annak aláírźsáľa.

Egry Attila
Megállapítja,hogy a Képviselő-testtilet ahattrozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|,I tartőzko-
dással elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ unĺŐ s ÍľpTT SZoTÖBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
28t2014.(rr.12.)

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

1. a) elfogadj a az e|őterjesztés ]. számú meĺĺékletét képező, a lőzsefvárosi Roma onkoľ-
mźlrty zattal kĺjtendő új, felülvi z s gált Együttmúkö dé s i Me g ál lapo dást.



2.

b) elfogadj a az előterjesztés 2. számú mellékletét képezó, aBolgár, a Görög, a Lengyel,
a Német, az Ormény, a Romĺĺn, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, azIJWtn Nemzetiségi
onkormány zattal kötendő új, feliilvizsgált EgyĹittmfüödési Megállapodást.

c) felkéri a polgĺírmestert az új, feliilvizsgált egyĹittműkĺjdési megállapodások a|áírásfua
és azok Budapest Főváros Kormanyhivatala ľészére ttjrténő megküldéséľe.

Felelős: polg:ĺrmester'nemzetiségiönkormźnyzatokelnökei
Hataľidő: a)-b) pont esetén 2014. februaľ If ., c) pont esetén 2014. februźlr |2.

a helyi nemzetiségi <inkormĺínyzatoknak évi múködési hozzájźrulásként ny$tandő tá-
mogatás meghatarozásakor külĺinĺjsen az alábbi éľtékelési szempontokat veszi figye-
lembe:

- Jőzsefvźlroskozigazgatási területén az egyes helyi nemzetiségek területi rcprezen-
tativ itását, kulturál i s s okszínű ségét,

- a helyi nemzetiségi önkoľm:ĺnyzatok nemzetisége|<hez tartozők aktív érdekképvi-
seletét,

- érdekeinek kifejezésľe juttatását _ így külcincjsen az aÍ|yaÍIyelv ápolását, őrzését és
gy ar apításźń., tov ább á a nemzeti sé gek kulturál i s autonó miáj ának a nemzeti s é gi ĺin-
kotmtnyzatok általttjľténő megvalósítását és megőrzését _, a helyi nemzetiségek-
heztartoző egyének és egyben, mint közösség jogainak éľvényesítését,

- kulturális programszewezését _ íey ktilön<lsen az egyes helyi nemzetiségi önkoľ-
mányzatok éves beszámo|őjáľa, munkatervére tekintettel megvalósított és megva-
lósítandó nemzetiségi hagyomany őrzést,

- a helyi nemzetiségeknek Józsefuaľosban betöltött szociális, társadalmi és
depriváci ó s he|y zetét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. februáľ 12.

a Jőzsefvárosi Roma onkoľmanyzat részére cé1je1legge|', támogatásként a működési he-
lyeként használt Budapest, Vru. kerület Vajdahunyad u. |4. szźlm a|atti (hĺsz.
3559010/N|,Ilrsz.3559010lN2) irodahelyiség és díszterem fe|tĄítástlra, gźzberendezési
tźlrgyak cseréjére, 5o/o taÍta|é|ď<eręttel bruttó 4.384,0 e Ft kęrętösszeget biĺosít.

Felelős: polgármesteľ'nemzetiségiönkoľmźnyzatelnöke
Hatĺĺľidő: 2014. februźn 12.

a) elfogadj a az e|łĺteqesztés 3. számú mellékletét képező, a Jőzsefsłźrosi Roma onkoľ-
mźnyzatta| kotendő, és az e|őterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Bolgáľ, a Görög,
a Lengyel, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a Szetb, a Szlovfü, az lJk'rán
Nemzetiségi onkorm ányzaÍta| kötendő támogatási szerződés módosítását.

c) felkéľi a Polgármesteľt a helyi nemzetiségi önkormányzato|&al kötendő tiímogatási
szerzó đések módo sításanak aIáft ásźr a.

Felelős:
Hataridő:

polgármester' nemzetiségi önkorm źnyzatok elncjkei
a) pont esetén 2014. február |2.,b) pont esetén 2014. február 20.

a
J.

4.
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5. a) a Bolgár, a Gtĺrcig, a Lengyel, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a. Szerb, a
Szlovák, azL]k'ránNemzetiségi onkormźnyzatok VIII. kertilet Kis Stáció u. 5. (Vajda-
hunyad u. 18, hrsz.356041113) sztĺn alatti működési helykénthaszĺáIt, onkormźnyzati
tulajdonban álló hetyiség felújítására 1.840,5 e Ft + Áfa <jsszeget biztosít, melynek fe-
dezete az onkoľmányzatköItségvetésében a 11601 címen kertil biĺosításľa.

b) felkéľi a Kisfalu Kft.-t ahatfuozat 5.a) pontja szerinti műkĺjdési hely felújítás bonyo-
Iítására, melynek đija 184.050,- Ft + Afa. A felújítás múszaki ellenőrzési feLađataít a
Kisfalu Kft. látja el az onkormźnyzattal kdtött Yagyongazdálkodási szerzodésben fog-
laltak szeľinti módon és díjazással.

c) felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetőjét a felújítás bonyolításaĺavonatkozó szerződés elké-
szíté sére é s felhatalm azza a p o 1 gármesteľt annak aláír ásár a.

6.

Fęlelős:
Hatĺáĺidő:

Felelős:
Hatáľidő:

a) a helyi nemzetiségi tjnkormĺányzatokrészére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXX. törvényben meghatározott feladatok ellátására 2014. évre 3.757,0 e Ft pźiyá-
zati keretö s szeget bizto sít.

b) felkéri a polgármesteft azpá|yźzati tĺímogatásról szóló önkormányzati felülvizsgáIat-
tttaés készítsen előterjesztést a Képviselő-testiilet 2014. máľcius havi rendes iilésére.

a) pont esetén polgármester, b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.
a)-b) pont esetén 2014. februáľ |2., c) pont esetén a szerzőđés a|áírásá.
nak ideie 2014. februát 20.

poIgármester
a) pont esętén 2014. február I2., b) pont esetén a Képviselő-testület
2014. maľcius havi ľendes ülése

7 . a) a VIII. kęrĹilet Vajdahunyad u. 14. száłrl a|atti Tźnsashźzat (köztis képviselő Kisfalu
K-ft. Realteam Tĺĺrsasházkeze|o Iroda) lapostető felújítás céljából a folyamatos betŁások
pľoblémájanak megoldása végett egyszeri, 7.600,0 e Ft összegiĺ, vissza nem térítendő
támogatásban ľészesíti.

b) felkéľi a polgármestert a tźlmogatási szerzođés elkészítésére és annak a|áítźsźľa.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatarido a) pont esetén 20|4. februaľ lz.,b) pont esetén 2014. február 20.

(15 óra 58 perc'kor Zentai oszkár képviselő távozik az ĺilésteremből, ígł a Képviseĺő-te,stljĺet
létszáma I 4 főre csokkent.)
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A napirend 3. pontja
Javaslat a2014. évi kłizbeszerzési terv jĺóváhagyására
(írásbeli elóterj esńés, p orI<BzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attĺla
A napirend vitźi1át megnyitja. Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Mindenekelőtt tidvĺjzli, hogy az ideikozbeszerzési tervükben, gyakorIati|ag abérház felújítá-
sos keret megállapodás a|apján zajIő konzultációs e|jźltást|eszámítva csak nyílt kozbeszerué-
sek kerĹiltek betervezésre. Komolyarĺbízík benne, hogy ez így marađ akozbeszęrzések meg-
valósulásáig is. Ennek megfelelően készséggel támogatják a k<jzbeszerzési tervet.

Egry Attila
Amennyiben több kéľdés' hozzászőIás nincs, a napirend vitźlját|ezĄa' Szavazásra bocsátja a
kĺivetkező határ ozati javasl atot.

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1 . jóváhagyja u előterjesztés melléklet ét képezó az onkorm źnyzat 2014. évi kĺjzbes zeruési
tervét és felkéri a polgaľmestert annak a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2014. február |2., a|éirás határideje 2014. februĺĺr 14.

2. felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti közbeszerzési terv honlapon töľté-
nő megjelentetéséről.

Felelős: jegyző
Hatáĺidó: 20|4. február 14.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 14 igen,0 nem szavazattal, Ártőzkodás
nélktil elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGE s
HATÁRoZAT:
2g/2014.(II.l2.) 14 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. jőváhagyjaaz előterjesztés mellékletétképező az onkormányzat2014' évi közbeszer-
zési teľvét és felkéri a polgármestert annak aIáírására.

Felęlős: polgármester

Hataridő: 2014. február I2.,aláirás határideje 2014. február 14.

2. felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti kozbeszeruési terv honlapon torté-
nr5 nregj elentetéséľol.

Felelős: jegyző
Hatĺíridő: 2014. február 14.

(]6,00 órakor Sziĺi Balázs képviselő kimegł aterembőI, ígl a Képviselő-testületlétszáma I3
főre csokkent.)

Napirend 4. pontja
Józsefuáľos Ktizbĺztonságáért és Ktiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. üzleti teľve a2014. évre
(írásbeli eIoteq esnés, P óTKÉzBE S ÍTÉS )
Előterjesztő: Bozsik István _ ügyvezető

Egry Attila
Előteľjeszést bizottság nem targyalta. Megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Megszavazta annak idején, hogy hozzák vissza a céget a végelsztmolásból, viszont, attól
hogy eztmegteszik eznem lesz egy működő cég. Itt alig fog történni valami a20l4-es évben.
Lesz néhány bírósági tźĺrgyal'źĺs,Iesz eszkomásárlás, és ehhez képest az igyvezetőnek a havi
ťtzetése bruttó 165.000.- Ft. Ez szerinte sok, ezéľt kĹilĺinszavazást kér a hatźltozati javaslat 1 .

pontjaľó1.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Révész Mźrta képviselő asszonynak.

Dľ. Révész Máľta
Amiket visszavásaľolnak kamerák, azok, arte|yeket 7 évve| eze|ott pźiyázat felhasználásával
megvásiírolt az Önkormányzat, meľt ebbő| arra lehet következtetni, hogy mennyi vo|t az
amortizáciő?

Egry Attila
Igen, jól gondolja. További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirendi pont táľgyalását|ezfu-
ja. Szavaztĺsra bocsátja ahatźnozati javaslatsor 1. pontját:
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A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy d<int, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvźtos Kozbińonságáért és KöaisztasĘáért Szolgáltató Egyszemé-
lyes Nonprofit Ktlzhasznú Kft. 2014. éviuz|eti tervét az e|őte1esńés I. szám,(l mellék-
lete szerinti tartalommal.

Egry Attĺla
Megállapítja, hogy 11 igen, 1 nem szavazatta|, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta
ahatározat 1. pontját.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tg KÉpvĺsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
30ĺ20|4.(II.12.) 11 IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljaľva úgy döirt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvćttos Kĺĺzbiztonságáért és KöztisztaságáérÍ Szolgáltató Egyszemé-
lyes Nonpľofit Közhasznú Kft. 2014. évi iizleti tervét az előteľjesńés |. számu mellék-
lete szerinti taľtalommal.

Felelős:

Határidő:

Felelős:

Hatĺĺľidő:

Józsefuaľos Közbiĺonságáért és Kciztisztaságáért Nonpľofit Kft . iigy-
vezeto
2014. februáĺ I2.

Józsefuiíľos Közbizto nsźąáért és Köztiszt aságáért Nonprofit l(ft . tigy-
vezető
2014.februtu 12.

Egry Attila
Szavazásta bocsátja ahatáĺozati javaslat 2. és 3. pontjait.

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkĺirében e|jáĺvaúgy dönt, hogy

2. az elotefiesztés 2. szźllrľű melléklete szerinti szakvéleményben foglalt téľfigyelő kameľa-
ľendszerhez kapcsolódó eszközöket 18.743,0 e Ft +Áfa összegben a Józsefuaros Kizbiz-
tonságáért és Kĺjztisztasźgáért Nonproťlt Kft.-től megveszi, az alabbi ťlzetési iitemezés-
sel:

az onkoľmźrnyzata JKKSZ tészére
-2014. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
-2014, május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 2014.július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 20|4. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- 14.743'0 e Ft-ot aperek |ezáĺásakor' de legkésőbb2015. december 3t.ĺapjáíg

ťlzet.
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Felelős: polgármester
Határido f0I4. február 12.

3. felkéri a Jőzsefváros Közbiztonságáéĺt és K<jztisztaságáért Nonpľoťrt Kft. tigyvezetojét, a
hatźlrozat2. ponla szerinti eszkozá||omány értékesítésérol szóló adás-vételi szerzőđés e|-

készítéséľe és felkéri a polgármestert annak aláirására.

Felelős: Józsefuáros Közbiztonságáért és KöztisztaságáértNonproÍit Kft. ügyvezető,
polgáľmester
Hataĺidő: a szerződés a|źtíréstnak határideie 2014. március 31.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem szavazatta|, tar:tőzkodás nélkül a Képviselő-testtilet elfo-
gadta a határozat f . és 3 . pontj ait.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MIN o S ÍTETT SZoTOBB S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
31'l2014.(II.12.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-tęstület tulajdonosi jogkörében eljźlrvaúgy dönt, hogy

2. az előterjesztés 2. számű' mellékletę szerinti szakvéleményben foglalt téľfigyelő kame-
raľenđszerhez kapcsolódó eszközöket 18.743,0 e Ft l-Afa cjsszegben a Józsefuáros
Közbiztonságáért és KöztisztaságáértNonprofit Kft.-től megveszi, az aIźlbbíťtzeté-
si titemezéssel:
az onkormźnyzat a JKKSZ tészére

-f0L4. ápľilis 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
-2014. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
-20|4.július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
-2014. októbeľ 05. napjáig l.000,0 e Ft-ot
- t4.743,0 e Ft-ot a perek Iezźtĺásakor' đe legkésőbb2015. december 3l.napjźig

ťtzet.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2014. február 12.

3. felkéri a Jőzsefvźros Közbiĺonságáért és Kcjztisztaságáért Nonprofit Kft. ügyvezető-
jét, a határozat 2. pontja szerinti eszközállomany értékesítéséről szóló adás-vételi
szeruođés elkészítésére és felkéri a polgáľmesteľt annak aLáirásźra.

Felelős: Józsefuaľos Közbiztonstryáért és KöztisztaságźĺértNonprofit Kft. ügy-
vezető, polgáľmester

Hataridő: a szeruódés aláírástnakhataľideie 2014. máľcius 3 1.
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Képviselői kérdések
(Szó szerinti leírásban)

Egry Attila
Megadja a szőt Komássy Akos részére.

Komássy Ákos
Tisztelt Alpolgáľmester Ur! Tisztelt Képviselő-testület! orömmel néztem végig a|átványter-
veket itt a képviselő-testÍileti üléstermében a majdan elkésztilő, a lőzsefvátosi pályaudvaľ
egykori épiiletében megnyíló holokauszt gyeľmekáldozatainak emléket állító emlékhelyľől.
Mindannyian tudjuk ań.is, hogy egyre élesebb viták vannak a holokauszt emlékév megrende-
zését és interpretációkat, illętve bizonyos történelemhamisítási tévędéseket illetően. Az akér-
désem, hogy milyen t<jľténelmi koncepció a|apján készül a holokauszt gyermekźiďozatainak
emlékhelye, és mikor ismerhetjfü meg ennek atarta|mźú, maľ úgy értem amegnyítźsźú?

Egry Attila
A Képviselő Ur a Sorsok Htnáva| kapcsolatban tette fel a kérdését. Ugye nęm a 20l4-es teljes
emlékéwel kapcsolatban, Sorsok Hźnáva| kapcsolatban? Áilami beruhlŁásról beszéliink, így
a kérdés feltételének cimzését nęhezen tudom éľtelmezni, meľt ha azt mondanám, hogy a Hi-
vatal válaszo|ja meg a kérdését, úgy gondolom, elég nehéz helyzetben lennének. Hiszen nem
ok az ügy uľai. Iegyzó Asszony segítőkészen annyit felajánlott, ha felteszi a kéľdését, akkor a
Hivatal továbbítani fogja az illetékesek felé, így viszont a 15 napot nem fogiuk tudni meg-
ígérni, hogy 15 napon beltil válasz érkezik.
Komássy Akos képviselő ur, paľancsoljon.

Komássy Ákos
oszintén sző|va, fudom, hogy államiben;ŕirźr;ásľól van sző, de azért a Józsefuaľosi onkor-
máĺyzat atányIag aktívan tźtmogatta azt,hogy ez|étrejojjĺin, és itt van köreinkben Kertészné
Bródy Sarolta, aki ha jól tudom a polgármesteri megbízottja a projektnek. Ezért reményked-
tem abban' hogy esetleg van valaki, aki el fudja nekem mondani a torténészi koncepciót,
amely atartalommtigĺitt húzódik. Dę bőven elég nekem az,haeztításban megkapom, akkor,
amikor az illetékes állami megvalósítőktő| eztvá,|aszként az onkormtnyzat, illetve a Polgar-
mesteľi Hivatal megkapj a.

Egry Attila.
Képviselő Urnak szeretném je|ezĺi, hogy az SZM\Z szeľint nem lehet kérdést intézni Ker-
tésżné Bľódy Saroltĺíhoz , azonban jelezte, hogy készséggel válaszol Képviselő Úr által feltett
kérdésre.
Ügyrendben szót kell adnunk Kertészné Bródy Saľolta részére, amennyiben a Képviselő-
tęstiilet úgy dönt, ho gy me gh allgatja a v á|asń.. Szav azzanak|

A Képviselő-testiilet elfogadva Egry Attila iigyrendi indítvanyát úgy dont, hozzászőItlsi jogot
biztosít Keľtészné Bródv Sarolt részére.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźlľozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|,tartőzkođás
nélktil elfogadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR o Z AT Ho Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ s zóro g g sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
32t2014. (rr.12.) 14IGEN 0 TARTóZKoDÁSSALO NEM

A Képviselő-testiilet elfogadva Egľy Attila ügyrendi indífuĺĺnyát úgy dönt, hozzászőIási jogot
binosít Keľtészné Bródv Saľolt részére'

Egry Attila
A Képviselő-testület megadta a szőt, tessék paľancsolni!

(I6 óra 10 perckor Guzs Gyula képviselő visszatért a terembe, a Képviselő-testület létszáma
ismét I5 fő)

Keľtészné Bródy Saľolta
Komássy Urnak itt szeľetném jelezni, hogy töľténészi koncepciókat és magyarźzatot én nem
tudok adni, dę gyanítom, hogy elég sokan itt ebben a kĺjrben nem tudnának adni. Azt gondo-
lom, hogy ebben kifejezetten dr. Schmidt}l4źtria főigazgatő asszony egyedileg foglalkozik, és

a k<jzvetlen munkatársaĺ. ot< tuananaľ ezzel az egészdologgal szorosabban tájékoztatást adni.
Egyet el kell mondani, ęz va|ő igaz,hogy a zsídőkozösségek a MAZSIHISZ és egyéb zsidó-
közösségek között komoly ellentétek és problémák vannak. Viszont, ha a híľekęt tetszettek
nézni és hallani, akkor Magyaľország ízraeIi nagykövete megrótta a zsidő hitkdzségeket,
mondván, felszólította őket, hogy igenis pľóbáljanak kcĺzreműködni és egyĹittmtĺködni a Ma-
gyar Állammal és a Magyaľ Koľmánnyal, és próbáljanak valami közeledéskoncepciót kialakí-
tani. En remélem, hogy Nagykövet Ur felszólítására valamilyen előrelépés fog történni. Mint
onök előtt is tudva Iévő az első kaľdinális kérdés a Szabaďság téri emlékmű. Hagy monđjam
el onöknek itt, ez az éĺ magánvéleményem, de azt gondolom, hogy ezt a magźnvéleméný
nemcsak én képviselem. Nem tudok egyetéľteni ezze| a szoborral, fó|eg az arkangyal és a
birodalmi sas jelképpel. Abban az esetben, én is és sokan egyet tudnánk éľteni, ha egy olyan
felírás lenne, hogy az źtrtatlarl emberek emlékére. Tehát az futatlan szőnak mindenképpen
benne kéne lennie. Tudomásom szerint, hogy ez a Terľor Házźůloz,Főigazgatő Asszonyhoz is
ez a javaslat a MAZSOK áItaImár eljutott. Külĺjnboző komoly torténészeket pľóbálnak meg-
kérni, akik valóban állásfoglalást fudnának adni, és elmondanák saját véleményfüet, és törté-
nelmileg is alá tudnák tźlmasztaĺi ęzt az egész iigyet. En azt gondolom, hogy eľről minden-
képpen ttngya|ni kell' és remélem, hogy valamilyen foľmában nyugvó pontra fog ez az egész
dolog keľĹilni a Szabadság téri emlékművel kapcsolatban. A másik, ugye amit a MAZSIHISZ
kéĺt, hogy a Sorsok Hazát állítsfü le. Erről szó sem |ehet. Ez a projekt elkezdődött, folyama-
tosan végzik a munkfüat, folyamatosan a másik oldalról a gyíijtó munka is elkezdodott, az
igazitlrténelmi gyűjtő munka. Amit a MAZSIHISZnehezményezett, hogy nem igazán
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akarják őket bevonni a történelmi egyeztetésekbe. Azt is el kell mondanom, hogy a Terror
Házźnak a vezetése, és az ottani ttiľténészek és munkatársak igen készségesek. En személy
szerint is olyan embereket tudtam ftjltalálni és megkeľesni, akik még tulélő tidozatok, és bi-
zony 80 év ftjlött jóval, majdnem a 90. évéhęz koze|edve, sőt van olyan, aki 104 évEs, de
olyan szellemi frissességnek öľvend, és hajlandó volt vállalní azt,hogy elmondja az ő, tossz
kifejezés, ,,élményét'', emlékeit. Amivel igen is a Teľror Háza munkatźlrsai, atorténészek na-
gyon komoly munkát tudnak végezni, és olyan infoľmációkhoz jutottak, ami 10-60 évig nem
igazźn töľtént meg. Egyrésń. azért, meľt nem nagyon tcjrődtek vele, másrészt pedig azért, mert
nem beszéltek róluk, és bizony ez akorosńźiy őrtlrő| órĺĺra kevesebben lesznek. Oráĺől' fuára
kevesebben vannak, akikkel még lehet ilyen párbeszédet folyatni. Azt sem lehet mondani,
hogy a Teľror Hźzanem tesz meg mindent, de való igaz'hogy laitikaként jelent azmeg,hogy
a MAZSIHISZ és a zsidóság szeretne szorosabb résń'vá||a|ni ennek a létesítménynek a kiala-
kításában. Maga a munka folyik. En nem hiszem, ez csak a személyes véleményem, hogy
ápľilis l4-&e elkészül. Apľilis 74-ére tulajdonképpen a miĺszaki átadásnak kellene meglennie.
Miután most egy kicsit felfüggesztették egymás között abeszélgetést és atfugyalźsokat, egy
feszültség alakult ki. En' kaĺ is szinezĺlj, męrt ez a feszültség |étezik. Azt gondolom, mindenki
megpróbálja megtenni azt a |épést, hogy közelebb kerüljenek er.ek a dolgok. De mondom,
ermek egy saľkalatos pľoblémája a Szabadság téľi emlékmrĺ. En jó magam is pľóbálok a
MAZSOK és a MAZSIHISZ közĺjtt is, és a Teľror Haza mlxlkatársaikozott is minden elkö-
vetni, és próbálni egy picikét enyhíteni ezęket a dolgokat. Hiszen nem az a cél, hogy ellensé-
geskedés legyen. Az a cé|, hogy ebben az évben,20|4-ben, ez az intézmény megépüljĺin, és
meg tudja nyitni a kapuit.

Egry Attĺla
Komássy Akos képviselő úr, paľancsoljon.

Komássy Akos
Szerintem a Szabadság téri történelemhamisítást azt hagyjuk, mert az tényleg nem Józsefuá-
rosban zajlik. A konkĺét kéľdést SZMSZ-szenĺvé téve, kérek szépen íľásban Polgármester
Uľtól tájékoztatást a Józsefuaľosban megvalósuló holokauszt gyermeká|dozatainak emlékhe-
lyeként létrejĺivő intézméĺy mögött fekvő töľténelmi koncepciórőI. Bízonyźna ez mźr készen
van, meľt építik az épú|etet,bizonyáĺa atarta|mat mźr rég kitaláltfü. Köszĺjndm.
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Egry Attila
Ezze| kapcsolatban is csak azt tudom elmondani, hogy továbbítjuk a kéľdést, sem Polgáľmes-
ter Uľ, sem pedig a Hivatal nem fogja tudni a váLaszt éľdemben elkészíteni.Továbbiť1ukaz
illetékesnek, amint megérkezik, mi haladéktalanul továbbítani fogiuk azt Képvise|o Ur szá-
máta.
Nem látok további kérdést, hozzźlsző|źtst. Megköszönöm a mai napi munkźĄukat, 16 őra 13
perckor az u|ést bezáĺom.

Budapest, 2014. februar 1 9.

A jegyzőktinry az Mĺjw-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a iselő-testület 20I4.
febľuáľ 12-ei iilésén itelesen tanúsítia.
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Szew ezésí és Képviselői Iroda ngyintéz(ĺje

Vidákné Csébi Tímęa
Szervezési és Képviselői Iľoda ngyilltézoje

A Képviselő.testület iegyzőktinwének melléklete:
Melléklet

- név szerinti szavazási lista
- jelenléti ív
- meghívĺó
_ előterjesztések

dr. Kocsis
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A jegyzőkönyvet készítették:
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MellékIet

Szavazás eredménye

|deje: 2014. február 12'
Típusa: Nyílt
Határozat száma:26;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Napiľend

Elfogadva

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

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott ,l- ,,r 0 0.00
Távol 1 5.56

lgen
Nem

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

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

Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2014. február 12.
Típusa: Nyílt
Határozat száma:27:
Minősített szavazás

Elfogadva

Tárgya: Javaslat a Józsefvárosi onkormányzat 2014. évi
elfogadásáľa

Eredménve Voks: Szav% össz%

ktiltségvetéséľől szóló ľendelet

lgen
Nem
Tartózkodik

12 70.59 66.66
3 17.65 16.67
2 11.76 11.11

Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen í8 í00.00

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2a14. február 12,
Típusa: Nyílt
Rende|et száma: 3; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgyaz Javaslat a Józsefváľosi onkormányzat 2014.
elfogadására

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen 12 70.59 66.66
Nem 4 23.53 22.22
Tartózkodik 1 5.88 5.56
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56

évi kiiltségvetéséľőI szóló rendelet

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

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

TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2014. február 12'
Típusa: Nyí|t
Határozat száma:28:
Minősített szavazás

Tźrgya: Javaslat a JőzseÍvárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatos döntések
meghozatalára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańózkodik

14 93.33 77.77
0 0.00 0.00
1 6.67 5.56

Szavazott 15 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16.67

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

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

TávoI
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2014. február 12. Típusa: Nyílt
Határozat száma:29i
Egyszerű szavazás

Tárgyaz Javaslat a2014. évi közbeszeľzési teľv jóváhagyására

Eredménve Voks: Szav% össz%
!gen
Nem
Tartózkodik

14 100.00 77.78
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22'22

Ba|ogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Attĺ|a
Dr. Révész\Aárta
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Dr. Ferencz Orsolya
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné
Zentai oszkár

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

TávoI
TávoI
Távol
Távol



Szavazás eľedménye

ldeje:2O 1 4. február 1 2'
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 30;
Minósített szavazás

Elfogadva

Tfugyaz Józsefváľos Ktizbiztonságáéľt és Ktiztisztaságáért Szo|gáItató Egyszemélyes
Nonpľofit Kft. üzleti teľve a 2014. évre

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 11 84.62 61.10
Nem 1 7.69 5.56
Tartozkodik 1 7.69 5.56
Szavazott 13 í00.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 27.78

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

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

TávoI
TávoI
Távol
Távol
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. február 12. Típusa: Nyílt
Határozat száma: 31; E|fogadva
Minősített szavazás

Tźĺľgyaz Józsefváľos Ktizbiztonságáéľt és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
NonproÍit Kft. tizleti teľve a 20|4. évre

Eredménve Voks: Szav% ossz%
!gen 13 100.00 72.22
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 13 í00.00 72.22
Nem szavazott 0 0.00
Távol 5 27.78
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2014. február 12
Típusa: Nyí|t
Határozat száma:32:
Egyszerű szavazás

Elfogadva

Tárgya: Képviselői kérdések ügyrendi javaslat.

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 100.00 77.78
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 14 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 22.22

Megjegyzés:

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárĺa

,"Soos György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Dr. Kocsis Máté
Sántha Péterné

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

Távol
Távol
TávoI
TávoI


