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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺosi onkormźnyzatKépviselő-testület 2014.
február 28-án 9.00 órakor a Jőzsefvźrosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tár gy alőj ában nre gtat.tott 2. ľen dkív ü li ülé s érő1

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, dr. Dénes Margit, Dudás Istvánné, dr.
Ferencz orsolya, Guzs Gyula, Jakab$ Tamás, Kaiser Józset Komássy
Ákos, Pintér Attila, dr. Révész }y'rź'ľta, Santha Péteľné, Soós GyciľBy, dr.
SzlIágyí Demeter, Vörcjs Tamás, Zęntaioszkáĺ

Távolmaľadtak: Egry Attila _ alpolgiĺrmester,
Szili Balázs - képviselő

valamint a meghívottak:
dľ. Sáľa Botond - alpolgáľmester, Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészáľ Erĺka . a|jegyző,
dr. Kovács GabrÍella - a|jegyző
đr. Pesti lvett - Polgarmesteľi Kabinet vezetője, Szeđliczkyné PekáľÍ Kaľolina . Szervezési
és Képviselői Iroda vezetője, Majeľné Bokor Emese _ Belső Ellenőrzési Iľoda vezetóje, dr.
Bojsza Krisztina _ Humiĺnszolgá|tatási Ügyosĺá|y vezetóje, dr. Kóľĺídi Éva _ Hatósági
|Jgyosná|y vezető-he|yettese, Igazgatásí Iľoda vezetője, Páľis Gyuláné Péĺlzllgýi
Ügyosztá|y vezetője, Pénzes Attĺla _ Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosĺály
vezetoje, Annus Viktoľ _ Varosfejlesztési Irođa vezetője, dľ. Szabó Orsolya - a Jźrźsi
Hivatal vezetője, Segyevi Zoltán rendőľőľnaw _ VIII. kerĹileti Rendőrkapítányságvezetője,
Sáfľány József - JIKigazgatőja, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója, Ács Péter
_ Józsefuĺárosi Kĺjzteriilet-felügyelet és Viíľostizemeltetési Szolgálat vezetoje, Mach József _
Józsefu:íľosi K<jĺerulet-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat varosiizemeltetési vezetője,
Biál C s ab a - Józsefu aĺosi Paľko lás-tizemeltetési Szolgá|at v ezetője



Dľ. Kocsis l,I.áté
Kĺjszönti aHivata| munkatĺáľsait, azintézmény- és cégvezetoket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testtĺlet tagjait. A Képviselő-testület 20|4. évi 2. rendkíviili ülését, mely az
sZMsZ 12-17. $-aiban foglaltak alapján került összehívásra, megnyitja. Megkéri
Képviselőtźlrsait, kapcsolják be a szavazógépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 16 képviselő,
így a minősített szótöbbséghez I0, az egyszeÍti szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat
szfüséges. A ktivetkező ľendes ülés időpontj af0|4. március 5. szetda,15,00 óra.

. **8

Az SZMSZ 25.s (1) bekezdés értelmében tájékońatja a Képviselő-testületet, hogy egy
stirgősségi indítvany érkezett, amelyet az alábbí számon javasol napiľendre venni:

2. Javaslat a vá,Jasztási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(írásbeti előteľjesztés, HELYSZÍM ruoszľĺ.s sa.r;
Előteľjesxő: Dľ. Kocsis iľdáté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nl.áfté
Szav azásra bocsátj a a stirgő ssé get.

2. Javaslat a váł|asztási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(írásbeli előterjesĺés, HELYSZÍM ruoszTÁSSAL)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis iľl4áté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áúé
Megá||apítja, hogy 13 igen, 2 nem, I brtőzkodással a Képviselő-testĺilet elfogadta a
stirgősséget.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYSZERŰ S ZoToB B sÉc szÜrSÉGES
H.ł.ľÁRoza.ľ:
33t2014.(II.28.) 13IGEN 2 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy indokoltnak |źúja a stirgősség okát a siirgősségi
indítványkéntbeterjesztettalábbielőteľjesĺésnél

2. Javaslat a vá|asztási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN ruoszTÁSSAL)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



{<**

Dr. Kocsis NIáté
Szav azásta bocsátj a a módosított napirendet :

Napiľend:
1. Javaslat a Józsefváros kiizigazgatási teriiletén a járművel tőrténő

várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásáról szólĺí 2612010. (vI.18.)
iinkormánvzati rendelet módos ítására
(írásbeli elóterjesztés, póTrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }l4źLté - polgármester

2. Javaslat 
^ 

választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat

(írásbeli előterj esĺés, HELYSZÍN ruoszTÁS SAL)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy 14 igen, 2 nem,0 taľtózkodással a Képviselő-testiilet elfogadta az alábbi
napirendet:

IZAVAZASNAI JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZóT0B B sÉc szÜrcsÉcp s
HATÁROZAT:
34t2014.(II.28.) 14IGEN 2 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-tęstület az a|ábbi napirendet fogadja eI:

Napirend:
1. Javaslat a Jĺízsefuáros közigazgatási teľÍiletén a járművel ttiľténő

várakozás kiegészítő, helyĺ szabáiyozásárő| szóló 2612010. (vI.18.)
tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

2. Javaslat 
^ 

választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyĺlatkozat

(íľásbeli előterjesztés, HELYSZÍM zuoszTÁSSAL)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Napiľend 1. pontja
Javaslat a Jőzsefválros ktizigazgatási terĺiletén a járművel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáiyozásáról szólĺó 26ĺ20|'0. (vI.18.) iinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előteľj esaés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés, amelynek a cimę megváltozott. Az előterjesĺést bizottság nem
tźngyalta. Szóban kiegészíti az e|oterjesztést, mely szeľint a március 1-jétől bevezetendő
paľkoló zőĺabővítés a lakosság tĺimeges visszajelzései alapjan előkészítetlen. Nem tĺlrténtek
meg olyan - elmaľadhatatlan- előkészítési fazisok, mint a lakossága tźĄékońattlsa. Legalább
két módon tájékońatő fiizetek, anyagok kiadásával, illetve lakossági fóľumok szervezésével.
Elmaľadt a mozgáskor|źńozottak vźrakozásfua alkalmas helyek kijelölése is' külön<js
tekintettel a vonatkozó szabáIyoka, amely paľkolóhely darabszánhoz köti a
mozgáskor|átozott ferőhelyeket, illetve a ttimeges visszajelzés alapján a parkolási társaság
sem készült fel a megnövekedett igények kezelésére, illetve nem készült fel a jogosan
beérkezo kérdések kezelésére sem. Ezért javasolja, hogy a paľkolási zőnák bővítését április
15-ig halassztk e|. Április 15-én is csak akkor lehet bevezetni, ha teljesülnek a k<jvetkező
feltételek. A lakosság tźtjékońatása maradéktalanul megtöľténik. Legalább 2-3 meghirdetett,
mindenki számára elérhető lakossági fórum megszervezésre kerĹil. Az érintett övezetben
minden háńaÍtźLsba eljuttat az onkormányzat, illetve annak illetékes Szerve egy könnyen
érhető, nem jogi zsargonthaszná|ő írásbeli tźtjékonatő anyagot. Abban le kell ími, miveljar a
paľkolási ovezet bővítése, mi a lakó teendője ezze|kapcsolatban, hol kell ügyeit intéznie, és a
mulasztás következményeiről is tttjékońatni kell. Mindenki tudja, hogy aki itt |akik az
ingyenes jogosult a kozterĺilt ingyenes haszná|atára gépjźrmtivével. Továbbí feltétel, hogy
felülvizsgálatľa kerüljenek a mozgáskor|źúozott helyek kialakítása. Felül kell vilsgálni azt is,
hogy valóban minden jogszabáIy áItaI e|őírt parkolóhely kialakításra kerĹiljön.Erkezett olyan
panas4 amely mega|apozotÍarl |evezeti azt, hogy hova lehetett volna még további
paľkolóhelyeket kijelcllni, és indokolatlannak taÍtJźIk, hogy azokat nem jeltilték ki. Ezeket az
igényeket, panaszokat maradéktalanul felül kell vizsgálni. További feltétel az április l5-ei
teĺlezett bevezetéséhez, hogy az ngyfé|szol'gźiat, amely kezeli ezeket a kérdéseket és
igényeket, kibővített |étszźlmmal és meghosszabbított munkaidőben fogadja a lakókat, ha
szükséges hét végén is. Ha mind ezek a feltételek teljesülnek, a lakókat széles körben
tájékońatták, minden kérdését meg tudják vá|aszo|ní az &intett ĺivezetben lakóknak, akkor
lehet április 15-én bevezetni. Ha ez addig nem töľténik meg, vagy a Képviselő-testiilet úgy
értékeli, hogy nem maradéktalanul t<iľténtek meg az eIőírt feltételek teljesítése, akkor további
elhalasztásra fognak javaslatot tenni.
A napirend vítáját megnyida, és megadja aszőt Jakabý Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
olyan teľiileten lakik, ahol}}|2-benvezették be a ťĺzetós parkolást. A bevezetés előtt azutca
mindkét oldalán egymás hegyén háttľ;' parkoltak a jármrĺvek, főleg a járdán. Az úttest nem
olyan széles, hogy minđ a két oldalon teljes szélességében lehetett volna paĺkolni. A
ťtzetópatkolás bevezetése után az uttest egyik oldalán megtiltották a várakozást. Azóta lehet
közlekedni az utcában' óriási pozitiv vá|tozás volt. Megköszĺĺni a parkolási felügyelet
munkáját. Nagy előrelépés volt a városképben és a paľkolási kultuľában, ezért támogatja
annak a további területekľe töľténő kiteľjesĺését. A halasztás nekí nem annyira a ,,kedvére



vaIő,,, hogy a vá|asztás után egy héttel legyen ez arendszer bevezetve. Ań" gondolja, aťtzetos
parkolás első sorban a helyi lakóknak az érdeke, ezértmí előbb be kell aztvezetni, tekintettel
ana,hogy ezmźtr a második haIasztás. Eredetileg januaľ l-jére teweńékazőnabővítést.
Ta|áIt a renđelet-tervezetben egy mondatot, amelynek az értę|mezését kéri. Ez a kovetkező:
,,A hozzájtrulás kiadásar őI a hozzźlarulást igazo|ő HOZZAJ ARULAS keriil kiállít ásta.,, . Ezt
hogy kell érte|mezrĺi?

Dr. Kocsis N{.áté
Felőle római pápavźtlasńás is lehet, ha valami nem előkészített. Teljesen mindegy mikoľ
vannak a vá|asztások, nem kötődik ahhoz. Ahogy Ön is mondta a helyi lakókat, az itt
váIasńőkat semmilyen módon nem érinti, ezért mźr a vita elején visszautasítja azt a
feltételezést is, hogy erľrek baľmi köze is lenne a választásokhoz. Ha ez a ptob|éma fęl éwel
eze|őtt vetődik fel, akkor is ugyan ezt az eljaĺásrendet javasolta volna. Egyébként az ápríIis
15-ei hataľidő is, csakaz előbb elmondott feltételek szeľint valósulhat meg.
Megadja a szőt dr.}'4.észáĺ Eľika aljegyzőnek.

Dr. Mészáľ Eľika
Magában az érte|mező ľendelkezésekben, az eredeti ľendeletben * itt csak módosított ľendelet
van a Tisztelt Képviselő-testület előtt magyarźzzźk a hozzájáĺu|ást. E,gyrészt, a
hozzájáľu|ás alatt a matticát kell érteni, mástészt pedig aú. az igazolő okiľatot, amit a
Parkolás-üzemeltetési Szolgálat ad ki az igény|o részére. A két hozzźĄáruIźts szót lehetne
pontosítani a jövőben a rendeletben, de ha az értelmező rendelkezéseket hozzáo|vassák, akkoľ
egyértelműen megállapíthatő a két jelentés.

I)r. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt đr. Révész Máĺtaképviselő asszony részéte.

Dr. Révész Máľta
Emlékezete szerint ahataridő április l. volt, amelyet megvá|toztattakmźtrcius l-jére. Előľe
hozták ahatźtndőĺEgyetért a Polgáľmester Ur által felsorolt feltételekkel, amelyek teljesülése
nélkül a ľendszer nem vezethető be. A rendszer bevezetésének nem attól kellene fiiggni, hogy
ezęket a Polgármester felsorolja-e, meľt egyébként magźúő| az rLem megy. Ez nęm
megnyugtató. Ilyen esetben a Képviselő-testĹilet dĺĺnt. Nem örĹil a többszöri hattltidő
móđosításnak' de természetesen a Testületnek kell felelősségteljes döntést hozni. Nem
teljesen világos számźraa füútvonal fogalma. Úgy tudta, hogy a Baľoss utca és a Népszínház
utca a Fővároshoz tartozík, Parkolás szempontjából ide tartozík. Megkéľdezi, mi dönti el,
hogy hova tartoz1k? Az e|oter1esztés 3. oldalan szerepel' hogy az illetékes szervezetek nem
tájékoztatták megfelelően a lakosságot. Megkérdezi,kík az illetékes szervezetek, aĺneLyek.ezt
nem tették meg? Decemberben saját részére kiváltotta a paľkolási engedélý. Ugy
tájékoztattfü, hogy ebben az évben nem lesz matrica. Ha mégis szfüséges amattica, akkor
mfu hozzá kellett volna jutnia ennyit idő alatt. Megkérdezi, hogy jutnak hozzá a matncához?
Ellęntmondást lát az igyben. Elég rég óta van szó ennek a paľkolási ĺivezetnek a bővítéséről.
Azon a területen, akiket ez étint, azoknak a lakóknak ez kedvęző lesz, meľt mar problémát
okoz a paľkolás, mivel a körutról ,,bedőlnek', az autők. Ezért nem <jrül annak, hogy e|to|jźl< az
időpontot.



Dr. Kocsis NIáté
Valóban azért kezđeményezték a bővítést, mert a helyi lakosok és a váľos érdekét is ez
szolgáIja. Enől nem is tettek le. Hangsú|yozza, hogy enől nem is tettek |e. Az előkészítéssel
van probléma, el kellett dcinteni, melyik a kisebbik rossz. Személy szerint úgy mérlegeIt, az a
kisebbik rossz' ha inkább vźtmak még 1,5 hónapot. Ez okoz bevétel kiesést is, okoz további
tájékoztatasi kötelęzettséget is, hogy ań. is el kell mondani a helyi lakóknak, hogy miért
kellett eá elhalasztani. }ĺ4:ég mindig ez a kisebbik rossz, egy esetlegesen kialakuló olyan
helyzettel szemben, amelyben a helyi lakos azt sem luclja, mit kęll ternie az új rendszerberr, és
az ovezet kiterjesaése után megkapja a pőtđíjfizetési felszólításaít, bírságait. Ha a vźitozásra
felkésztiltek a zőnában lakók, akkor visszatémek az ügyre.
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
A parkoló övezet kiterjesztése jó ügy, a kerületieknek jó ugy. Az előkészítéssel voltak
pľoblémak. Hangsu|yozza, azok, akik a matricát mlár kiváltották, azok folyamatosan
haszná|hatjak is. Ebben nem töľtént váItozás. Ennek a 1,5 hónapnak az az érte|me, hogy
minden lakos, aki erre jogosult azkénye|mesen, hataľidőben intézhesse ügyét. A Képviselő-
testĹilet jól dĺĺntĺjtt, amikoľ az ovezet szélesítéséróLhatźltozott, viszont azt is gondolják, hogy a
Józsefuaľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat nem készítette megfelelően eIó, a lakosságot
nem tájékoztatta és készítette fel megfelelően arra, hogy mi a teendőjiik' Ez az intézméĺy
felelős abban' hogy a lakókat felháborította az, ami történ1k. Eń. valamilyen módon a
vezetőknek orvosolni kell, és nem tudnak mást tenni, mint elmagyarázni az ott é1ő

embereknek, hogy ez egy jó ügy. Időt kell biztosítani arra, hogy fel tudjanak késztilni aĺĺa,
hogy eń. az e|őný é|vezĺĺ tudják.

Tl- trčnncis 1|/Iś+ÁUt . I\ULJIĎ lÝl4lU

Megadja a szőt dr. Mészar Erika a|jegyző asszonynak.

Dľ. Mészár Erika
A parkolás kérdésében kétszintű jogalkotás van. A Főváľosi Kĺizgyrĺlés hatáĺozza meg, hogy
melyek azok a főútvonalak, amelyek a Fővaľos kezelésében vannak, és rendelkezik a
szabályok meghatáĺozásźnőI a paľkoltatás tekintetében. A fővaľosi kęzelésben lévő utakon
történő paľkoltatást is átvette az onkoľmányzat intézménye. A főváľosi rendelet hatźrozza
meg, hogy melyik az atész, amely a Főváľoshoztartozik, és melyik, amely az onkormtnyzat
kezelésében van.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Vĺjrĺjs Tamás képviselőnek.

Viirłis Tamás
A paľkolás bővítés M egyjó dolog. Úgy gondolja, hogy az egyértelmrĺen a lakosság éľdekeit
szo|gáIja. Az ott lakókkal, aki beszél és ismeľi az á|Láspontjukat' az fudja, hogy az ott lakók
kérik, és várjak aszabá|yokminél előbbi bevezetését. Fele1ős lépés ajelen állapotban az,haa
Képviselő-testület észreveszi, hogy problémák meľülnek fel a végrehajtás során, akkoľ lép. A
1,5 hónap késés igazán nem éľinti a lényeget. Akik kiváltották az engedéIý, azokat nem éľinti
hátrányosan. Az említett anomáliák miaff nem tudták kiváltani amaticźtkat, azokat sem fogja
htĺtrány érni. Ennyi rugalmasság kell legyen egy Képviselő-testületben, hiszen ez ÍIem egy
hátráLźLs.



Ez a đöntés kimondottan a lakosság igényeihez alkalmazkodik, és ĺem azzaI megy szembe.
Személy szerint hozzá t<jbben azza| fordlltak, hogy szuk abatáriďó és nem tudjĺák e|iĺtézĺĺ az
ügytiket' és kérték a határidó meghosszabbítását. A lakosság álláspontja is ez volt ebben a
kéľdésben. A Képviselő-testület nem tesz mást, mint azt követi. Szerinte ezt helyesen teszi.

I)ľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Február közepén, amikor dĺjntöttek a költségvetésről, akkor átgondolatlanul kerĺilt a
hatáĺozatok kozé, hogy április l-jéről hozzźk' előľe maľcius l-jéľe g,ĺreĺk. a ťrzetőpaľkolás.
indítását. Ahattrozat megsziiletését ktjvetően volt két hét arľa, hogy a Paľkolás-tizemeletetési
Szolgálat tájékoztassa a lakosságot. A lakók ezt követően ,,ľohantak'' kiváltani az ingyenes
vtrakozási engedélyt. Ugy gondo|ja az a dĺjntés volt ľossz és megalapozatlaĺ. Egy koľábbi
döntés a|apjtn április 1-jén indult volna a parkolás-üzemeltetés, ezért aSzolgá|at aľľa készült,
hogy 6 hét á|I rendelkezésre a megfelelő tájékoztatás elvégzésére. Nem tartja jónak ezt a
kapkodást, hogy hol e|óre hozzák, hol e|ha|asńjźk a bevezetést. Egyet ért a ťĺzető zőna
kiterjesĺésével annak érdekében, hogy a helyi lakosok megfelelő módon tudjanak parkolni.

Dr. Kocsis l'I.álté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester részére.

Dľ. Sára Botond
Tapasztalata szerint a Iakók problémája az vo|t, hogy akkor szembesültek a parkoló ovezet.
bővítésével, amikoľ a Parkolás-üzemeltetési Szolgálat e|kęzdte felfęsteni a parkolóhelyeket,
kihelyezni az altomatźl<at. EÍőszĺlr a Képviseiő-testiiiet tavaly nyaľon dontött erről. Tavaly
nyár őta a lakosságot folyamatosan' megfelelően erľől tájékoztatni kellett volna' és fel kellett
volna készíteni. Ez ĺem történt meg. Az az egy hónap, amelyről beszélnek, ebből a
szempontból ilreleviíns. Nem úgy kellett volna a lakosságnak talá|kozní ezzel az üggyel, hogy
fizíkai|ag szembesül azza|, hanem be kellett volna minden egyes háztarttsba a tźljékoztatőt
szóľni iđőben, és eI kellett volna mondani a lakosoknak, hogy ez egy jő ügy, és mit kell allhoz
tenniiik, hogy kiváltsák a matricát.

Dr. Kocsĺs M:áLté
Megállapítja, hogy a napirend tźrgyában további kérdés, hozzźszőIás nem érkezefr". A
napiľend vitáját|ezźrja, és szavazásľa bocsátja a kĺivetkezohatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. a 27/2014.(II.I2.) számű képviselő-tęstiileti hattrozat 2. pontja szeľinti hatźndőt 2014.
március 1. napjaľól 2014. április 15. napjźnamódosítja.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 20I 4. ápľilis l 5.



f. ahatározat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatI<ladäs 11107-01 cím míĺködési
cél és általános tartalékon beln| az általános tnta|ék - kötelező feladat _ előírányzatát és az
onkormányzatbevéte| 1 1 108-02 cím működési célú támogatások tilamháztaľtáson belülről
- az elvonások és beťrzetések - e|őirźnyzatźý. - kötelező feladat - 12.373,0 e Ft-tal törli,
ezzel a kerületen beliili dupláződás összege 793.940,0 e Ft-ľól 181 .567,0 e Ft-ra cscikken.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 2014. február 28.

a hatátozat 1. pontjában foglaltak miatt a Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat
bevétel 30105 cím mfüödési bevételek _ kĺjtelező fę|adat - eIőfuźnyzatát 18.000,0 e Ft-tal
törli, a kiadás egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések -
kötelező feladat _ eIofuttnyzatát 12.373,0 e Ft-tal, a dologi kiadások - kotelezo feladat -

eloírźnyzattú 5 .627,0 ę Ft-tal törli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. februźtt 28.

felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. poĺtjźhan foglaltakat az önkormányzat
költsé gvetés ének kĺjvetkező módo sításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20I4. évi költségvetésről szóló önkormtnyzati ľendęlet kĺjvetkező módosítása

felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja felül a Jőzsefuźtros kozigazgatási terĹiletén a
jráľművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabtiyozásáĺő| sző|ő 2612010. (vI.18.)
ĺinkormányzati ľendelet lakossági vźrakozási hozzĄáĺu|ás ktiltségeit szabáIyoző
rendelkezéseket, és azok módosításaľa _ tewęzetteĺ 2015. jarluár 1-jei hatályba lépéssel -
készítsen javaslatot a Képviselő-testület 20|4. november havi ülésére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Képviselő-testület 2014. november havi ülése

Dr. Kocsis N,Iáté
MegáIlapítja, hogy a hatáĺozatot a Képviselő-testĹilet L3 igen, 1 nem szavazaÍta|, 2
tartő zko dás mel l ett elfo s adta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRo Z AT:nIZAT ALHIZ MtNo s ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE s
HATAROZAT:
3s12014.(II.28.)

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a27120|4.(II.|2.) szźlmu képviselő-testületi hattnozat2. poĺtja szerinti hataridőt 2014.
március I . napjźtő| 20 I 4. április I 5 . ĺapjtra módosítj a.

ĄJ.

4.

5.
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2.

Felelős: polgármester
Hattlrido : 207 4. április 1 5.

a hatźrozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiaďás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános tartalékon belül az általanos tartalék _ kotelező feladat _
előkźnyzatát és az onkormanyzat bevétęl 11108-02 cím miĺkĺjdési célú támogatások
źi\an.háztartáson belülről - az elvonások és befizetések - eloirányzatát _ kĺitelező feladat -

|2.373,0 e Ft-tal torli, ezzel a keľületen belüli duplazódás összege 193.940,0 e Ft-ľól
181.567'0 e Ft-ra csĺikken.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.

a hatátozat 1. pontjában foglaltak miatt a Józsefuárosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat
bevétel 30105 cím működési bevételek - kötelező feladat - e|oirtnyzatát 18.000,0 e Ft-tal
tĺjľli, a kiadás egyéb mfüĺjdési célú kiadásokon be|n| az elvonások és beťlzetések _
k<jtelezo feladat - előirźnyzatźÍ |2.373,0 e Ft-tal, a đologi kiadások - kötelező feladat -

e|őirźlnyzatát 5.627,0 e Ft-tal törli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. februáľ 28.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 2. pontjźhan foglaltakat az önkoľmányzat
kciltségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Feielős: polgáľmester
Határíđó a20I4. évi kĺiltsésvetésről szóló önkormtnyzati ľendelet kĺjvetkező módosítása

5. felkéri a polgármesteľt, hogy vízsgáIja felül a Józsefuaros kozigazgatási területén a
jáľművel töľténő várakozás kiegészítő, helyi szabáIyozźsźrőI szőIő 2612010. (VI.18.)
onkormźnyzati rendelet lakossági vtttakozási hozzájźrulás kĺiltségeit szabá|yoző
ľendelkezéseket, és azok módosításara -tetvezetten201'5. janlw l-jei hatályba lépéssel -
készítsen javaslatot a Képviselő-testület 2014. novembeľ havi ülésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testület 2014. november havi ülése

I)r. Kocsis NĺáLté
Ezt követő eĺ szavazttsra bocsátj a a rendelet-t ervezetet.

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜI.pľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlil. KERÜLET JóZSEF'VÁRosI
oľxonnĺÁNyzĺ'ľ xnpvrsľr,o TEsTtiLEľÉľax 4ĺ20|4.(IIJ.08.) szÁvĺÚ
oľromĺÁNYZATI RENDELETET A ĺózsľrvÁnos KDZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN A ĺÁnmŰwpĺ, ľonľÉľo vÁnĺxozÁs rľľcÉszÍľó, IłT.,LYI
sZABÁLYozÁsÁnór, szoLo 26/2010. (W.ls.) oľronľrÁľĺvzłTl RENDELET
vrónosÍľÁsÁnór

a
J.



Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazatta|,2 tartőzkodás mellett
megalkotta a 4 l20 I 4. (Iu. 08. ) számí ľendeletet.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A RENDELETALKOTASHoZ ľĺnĺosÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜI-pľp L4 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ novÁnos vlil.
KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľronľrÁľyz,ł.ľ xnpvĺspLo _ TESTÜLEľÉľBx
4/2014.(I[.08.) SZÁMÚ oľronľĺÁľyZATI RENDELETET A .rozsnrvÁnos
riozle ĺzca'ľÁsr rnntrr,n ľpľ .ą. ĺÁmĺĺŰwrl, T oRTÉNo vÁnĺ.rozÁs xrľ cn szÍľ o,
HELYI sZABÁLYozÁsÁnóĺ szoĺo 26/f010. CvI.18.) Öľxonu.tlĺyz^TI RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

Napirend 2. pontja

elfogadásáľa.
(íľásbeli e|őteý esńés, HELYS ZÍNI rlo s zTÁS SAL)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|iĺ.áté - polgáľmester

(Szó szeľintĺ leírásban)

Dr. Kocsĺs Nĺ.áté
Folytatjuk a munkánkat,2. napkend. Javaslat avá|asńási plakátok elhelyezésével kapcsolatos
ĺy1latkozat elfogadásáľa. Irásbeli előterjesńés 

' 
polgármesteľi tészĺőI, a bizottság nem

tétrgya|ta. Napirend vitájátmegnyitom. Komássy Akos képviselő úľ parancsoljon.

Komássy Ákos
Kĺjszönĺjm a szépen|. Tisĺelt Polgáľmesteľ Uľ! Mindenekelőtt úgy a napirenđ szavazás előttí
felvezetéséhez kapcsolódóan szeretném je|ezni, hogy a kormĺĺnyváltó ĺjsszefogás páľtjai nem
fujnak aszfaItot, és nem rugasńanak illegálisan plakátokat. Igy a, ezze|kapcsolatos áI|itásźft

azt tegye ffi€g, hogy vagy a|átámasnja valamivel, vagy visszavonja. Ha báľmely
szimpatizźnsunk ilyet elkövetett, akkor azt sajná|om, és mi mindent elkovetÍink, hogy ilyen ne
forduljon e|o. Az előterjesztésnek, továbbá, szőva| egy ľettentően, én értem, hogy kampany
van, de ettől még egy szerintem egy nem rettentően inkorrekt módja, hogy on meghivatkozik
egy egyeztetést, olyan taľtalommal, hogy ami ott pontosan tudja, hogy ott nem szÍiletett
megállapodás. Es megkapjuk készen, kézbe' helyszíni kiosztással a vá|asztási feltiletekĺől
szőlő vźiasztási illetoségű felületekľől szóló előterjesĺést, miközben egyébként mźr a
kerületben, jó ideje láthatók, és használatban is vannak Fővaľosi onkormĺínyzat áIta|

elhelyezett felületek. Én értem, hogy a FIDESZ-nek az ataktikźlja, hogy a lehető legkisebb
legyen a kampany, és onĺlk megvették ťlzetett hirdetésben aú', amit eľ:e szántak, de lehet,
hogy célszerűbb lett volna' biztos, hogy célszenĺbb lett volna, idoben gondolkodni, a
vźiasztási kampany lebonyolításĺíľól. És lehet, hogy eń. az egyeztetést érdemes lett volna
eljuttatni egy valódi megállapodásig, és annak fényében örömmel támogatnank egy erről
s zó l ó képvi s elő -te stiil eti e l őteľj e s ńést, és hatźr ozatot.
Ezt az e|járást, ezt teljesen elfogadhatatlannak taľtom, és még egyszer mondom, a váďjaít
legyen szíves vonja vissza, vagy támasszaa|á"! Köszĺinöm szépen!

1_0



Dr. Kocsis M:áté
Eszem ágábarl nincs Képviselő Úr! Ugyanis, ha kimegy az utcáĺa, ha néha jtr, kďr a
keľĹiletben, vagy van eĺTe módja, akkor szembe ta|á|kozhat vele. Es a vitában is szeľintem a
képviselők el fogiak mondani, vélelmezem a nagysztnrlu hozzászőlás kérésekből, hogy a
kerületbel a jfudtlcła az onök piľos logója került felfujásra. Előre bocsátom, hogy nem mi
voltunk. Es vélelmezem, hogy Íem az LMP, és nem a Jobbik követte e| ezt a galádságot. A
megállapodásľól annyit, hogy valóban részletes megállapodást nem kötötttink, đe arra nem is
kell szerinte, hogy festékkel nem barmoljuk össze a kerületnek a jźnđáit, mivel ez korábban se
volt gyakoflat a 2010-es választások alkalmával. Arról nem is beszélve, hogy ĺlr<immel
alátámasztom az állítasaimat, hiszen a Helyi Ytůasztási Bizottság előtt is megfordult,
t<jrténetesena jźltda festés ügye. Attól fiiggetlenül, hogy milyen đĺjntés született ott, és attól
függetlenül, hogy a jogséľtő személye nem megáI|apíthatő,legalább itt a Képviselő-testület
ülésén, azt ismeľjük el, hogy kinek az érďekében, melyik jelölőszervezet, vagy melyik jelölt
érdekében keriilt ez a jźlĺđa felfestés. Az a fe|vetése, hogy kikeľültek a főviírosi táblźk, ez
jogos, de én azt gondoltam, hogy ha az ember uľiemberek megállapodását ktjti, még akkor is
ha nem teljes konĺen a plakátolás szabát|yaira vonatkozőaĺ, akkor az én érte|mezésemben, az
vonatkozik minden egyes hirdetési fęlületre. EttőI teljesen független, hogy melyik páľt,
milyen egyéb helyeken kampányol, tebát azt ahozzźtsző|ását nem tudom értelmezni, nem is
taľtom avitźůloz ktltődőnek. Pintér Attila képviselő úr parancsoljon!

Pintér Attila
Kĺiszĺjnöm szépen a szőt Polgármester Úr! Én magam ugyan nem voltam ott ezęn az
egyeztetésen, de úgy hallottam, hogy aľról volt szó, hogy báľ ugyan jogellenes más páľt
plakátját megľongálni, de hát tudjuk, hogy hogy zajlik egy vá|asztási kampany. De hogy
igazźiŕ,őI aĺĺ.ő1' sző|t ez a tárgyalás, hogy nincs sok éľtelme egymás p|akźtjait tépkedni, és

állanđóan a másik p|akätjaíra saját plakátunkat fülľagasńgatni, hanem mindęnki ezehe a
négyoldalú hiľdető, az onkoľmtnyzat által kihetyezett ,hirdető helyekľe rakjon ftil egyet-
egyet. Tehát én nem tudom, hogy Komássy Képviselő Urnak mi a pľoblémája ezze| a fajta
megállapodással. Es azt peđig én is szeretném elmondani, hogy valóban nem a Jobbik volt,
a|<l az Egyltt logóját fűjta a járdára, vagy az MSZP logóját tűjta jardtlÍa. Tehźi azért nektink
van rengeteg dolgunk, tehét esziink ágában sincs ilyesmivel foglalkozni. De ezzeI
kapcsolatban, a Nyilatkozatta| kapcsolatban lenne egy kéľdésem, hogyha mźr végĹil ís ez a
tźlrgya az előterjesztésnek. Tehát lenne egy kérdésem, hogy ez a sorsolás hogyan zajlana, arni
alapján ap|akát felületet biztosítjĺĺk. Másrészľől pedig a másik kérdésem, hogy a Józsefulíros
újságban biztosítandó cjsszesen két oldal ingyenes hirdetési feltilet egymás közĺitt aľĺányosan
felosztva. Tehát, hogy ez pontosan mit jelent, tehát hogy azt jelentl, hogy a miíľciustól április
6-ig minden pźlrt, akit nyilvántartźsba vettek' kap cisszesen két oldalt, vagy- és akkor ezt ő
ftilosztja valahogy, ahogy akarja. Köszönöm!

Dr. Kocsis M:áúé
Dr. Saľa Botond alpolgármester úr vá|aszol a kérdéseiľe. Parancsoljon!

Dľ. Sára Botond
Köszönöm Polgáľmesteľ Úr. A nyilatkozat alapvetően, és a testületi előterjesztés is aľról szól,
hogy az onkormanyzat megprőbáIja megóvni a komyezetet. Tehát részletekbe menően
nincsen benne nyilván va|őan sem szándék az, hogy részletekbe menően legyen benne egy
megállapodás, mert a páĺtok megkĺitik egymással. A sorsolásľa is fogunk tudni tenni
javaslatot, tehát nyilvánvaló. De már azt gondoljuk, hogy az onkormźnyzatĺak részt venni
benne nem kell, azmáĺ apártokkonimegźtllapodás. Alapvetően anyl|atkozatnak aza|áírásźń



azért javasoljuk, vagy szeÍetnénk' ha megtennék a va|amennyi jelölt szetvezet, hogy az
önkoľmanyzati vagyon, igy a jźnđtk, a koztisńaság, minden ami kapcsolódik. Igy a
Iakosoknak akomyezete valamilyen módon megóvásľa kerüljön. Ez az egész nyilatkozat nem
szól másról, mint hogy szeretnénk, hogy mindenki betaľtaná az alapvető jźúékszabályokat, és
az ĺisszes többi, ami a megállapodás, a pártok közti megállapodás tárgya lehet a részletek,
azokat a pártok majd egymás közcjtt megbeszélik. A sorsolás ugyanilyen, természetesen
fogunk tudni tenni javaslatot' eÍTe van más keľületben is példa, hogy ez hogyan zaj|ik,tehźt
nem mi ĹalálĹuk ki ezt uz tnLézményĺ.. Ugyanezt Ĺuclĺrľn elĺľtorttlani a J(s'zseÍv,źu.osi újságnál
kettő oldal nyilván a váIasńásokig, tehát minden héten megjelenik a Jőzsefváros szám, kettő
oldal van biztositva, az artnýos. Nem tudjuk, hány jelölt van, hány jelölt lesz. Nyilvánvalőan
az arźlnyos azt jelentí, hogy ahány jelölt van, ań. a kettő oldalt arányosan fel lesz osztva.
Nekem így logikus, és nyilvánvaló, hogy ott azon a meghatározott felületen, hirdethet majd, a
politikai, a jelölt szęrvezet nyilvan kozzé teheti azt amit gondol. Kösz<jntim!

Dľ. Kocsis NIáté
Azért annyi kiegészítést hadd tegyek, hogy az elmúlt hetekben, ha jól néztem a valamennyi
jel<iltet állító és valós taľsadalom támogatottsággal bíró szewezet megjelenhetett egy nagy
interjú keretében az ujsźryban. Nyílván ez bőviilhet, hogy ha az elktivetkezendő napokban
további jelölt állítások történnek. A döntést én helyesnęk tartom egyébként, hogy a keľületi
|apot fizetett politikai hiĺdetésekĺe ne ajánljuk frl. E,s azt is helyesnek tartom, hogy ezzel
szemben a kerületi lap saját jogan biĺosít egyenlő, a jeltiltek által szeľkeszthető megjelenési
felületet a váIasztásokig hátľa levő valamennyi |apszámĺa. Vöľös Tamás képviselő ur,
paľancsoljon!

Vöľtis Tamás
Köszönöm szépen a szőt Polgármesteľ úľ! Komássy képviselő úr hevesen ti|takozott a jźrda
festés vádja a|ő|,hát és hogy támasszuk a|á, én nagyon szívęsen elküIdöm Önnek azokat a
fotókat, amik a kerületben késztiltek és az MSZP-nek a logója |áthatő rajta amint a jtlrđára
felfestve' hatidézojelben díszeleg. Én azt gondolom, hogy bźr va|őban'pro foľma nem tudjuk
megmondani, hogy azt az onök pártjának egyik aktivistája, vagy az LMP, vagy a Jobbik,
vagy a FIDESZ, vagy a KDMP bĺáľmelyik aktivistája festette fül, én azért eń. mindenkinek a
farfiaziájaru bíznźlm, h9gy mit gondol erről a kérdésről. FI6gy vajgn ki |ęľr91ętt 2 65 kirrsę
állhatott érdękében. Es én azt gondolom, hogy poĺt ez az a magatartás, aĺĺli utźn azt
megk&dezni, hogy mi szükség van bármilyen megállapodásra, ęz minimum cinikus. Én azt
gondolom, hogy ha egy politikai erő nem képes igazábő| betaľtani azokat a játék szabźiyokat,
akkor' itt bizony-bizony a többieknek oda kell tennitik egy, hát nem mondom, hogy etikai
kódex, mert azért eZ nem feltétlentil meríti ki annak a formai követelményeit. De
mindenképpen egy silabuszt, egy vezérfona|at arra, hogy hogyan érdemes kampanyolni. Meľt
azthiszem aztlźLttlJk az e|mtlt választások idejéből is, hogy sajnos bizony tud kaĺokat okozni
egy-egy vtiasztásí kampany a kerületnek. Tehát amikor j.áľjuk a vĺĺľost, és ań.látjuk, hogy
1994-es plakátok vannak levakaľhatatlanul' házfa|akon, kiil<jnbĺjző utcabútoľokon stb., akkor
azon gondolkodunk, hogy eń. húsz éve oda rakta valaki. Elmúlt a váIasztás, a jeltilt vagy
nyeľt' vagy nem. Tehát igazábő| ezt is gyakorlatilag a feledés homálya fedi, és még mindig ott
díszeleg, még mindig ott található valahol a kerÍiletben. Hát ennek elejét kell venni, meľt én
ań. gondo|om, hogy nem aZ a céI, hogy húsz-harminc év múlva is mementóként ott álljon,
hogy én itt indultam ebben aváIasztő keriiletben. Egy plakát, hanem bármilyen jelzés, hanem
az, hogy a vá|asńások idején tájékoztassa, hiľdesse a saját jelöltjét egy pźń. En nagyon
szépen kérnék minden szeľeplőt arta,hogy tartsuk tiszteletben ań.,hogy akár ajárdafelüIet,
akár akoziĺt, akfu ahźnfalak, akźr akoz- vagy magantulaj don, az nem feltétlen, sőt egyá|ta|án



nem aÍTa szoIgźi, hogy a pártok azt fe|használják ilyen célokľa. Én tudom illefue emlékszem
rá, hogy a múltban bőséggel töľténtek hasonló esetek, de én azt gonđolom, hogy itt az ideje,
hogy bizonyítsuk azt, hogy a magyat politika azért az felnőtt aÍra a szintre végre, hogy nem
ilyen módon nem egy ilyen hát egy kicsit balkĺíni hozzá állással nem megsérfue, de azért azt
hiszem értik a mögcittes tartalmat. Egy kicsit kesze-kusza módon történjenek a plakátolások,
és ne rongálják meg közben a vagyont, annyit nem ér a dolog. Es azt gondolom, hogy most
már egyébként kontra produktív is, tehát a lakók is érzékenyebbek tá, mint régen. Koszĺjnöm
szépen!

Dr. Kocsis Máté
Ferencz orsolya képviselő asszony parancsolj on!

Dľ. Feľencz orsolya
Köszĺjncjm a szőt Polgáľmester ur! Komássy Akos képviselőtaľsam gondolataira egy pár
gondolattal reflektálnék. Az a he|yzet, hogy egy civí|izáIt politikai kĺizĺĺsség minden
szereplője szźmźlra magtttőI értetődő kellene legyen, hogy bizonyos íratlan, és írott
szabáIyokat be kell tartaĺ| és egy kampanynak egy politikai életben töľténő jelenléte még
nem kéne ĺinmagában törvénysértésekhez, vagy jogséľtésekhez vezessen. De azt kell, hogy
mondjam, hogy sajnos most elkerülhetetlenné válik, úgy látszik, hogy az onök kerĹiletben
folyó tobbréttĺ politikai aktivitásanak tĺjľvényekkel adott esetbęn nem egészen összhangban
á11ó miben léte miatt kénytelenek vagyunk íľásban is megerősíteni ezekęt a szabá|yokat. Meľt
sajnos nem az egyetlen ez a játđźna festés az Önĺjk tészéróI. Hiszen mindannyiunk előtt ismeĺt
az a tény, hogy a Józsefuárosi GalériábaÍL szeÍvęzett szenior tźncőrźn például az adawédęImi
biaos tehát a Nemzeti Adatvédelmi és Informźrciő Szabađság Hatóság vezetője Péteľfalvi
Attila szakvéleményével megerősítetten nagyvalószíntĺséggel illegális adatgffités fo|yt az
MSZP részére. A NYEF, tehät a Nyugdíjasok Egyiittműkodő Fóruma, és a NYUBUSZ
segítségével úgy, hogy a nyugdíjasok, akik egyébként az életiik nagyon részletes
vonatkozásaiľól adtak adott esetben infoľmáciőt, az életkorukró|, a lat<hatási kdriilményeiken
kereszttil, a havi j<ivedelmtikig. Nem voltak tisztában azza\', hogy valójában onĺjk, azMrSZP
ál1 e mögött az adatgýjtés mtigött . Ez egy nagyon szomoru jelenség, és ezt jő lenne elkeľülni.
KĹilönösen úgy, hogy teljes mértékben lehetőségiik van onöknek is aľra, hogy jogilagtisztźn,
és törvényesen is kapcsolatba lépjenek választóikkal, és bármilyen ađatot, amit az onĺjk
vźiasztői önkéntesen onöknek átađnak, használhassanak. Tehát eľTe van törvényi lehetőség.
És végül egy aprő gondolattal 1990 óta figyelve a különboző vá|asńási kampanyokat, azt
gondolom, hogy valóban kontra produkÍív, és nehezen kĺjvethető az alogika amikor egy páÍt
az emb|émáját,|ogőját a jźttdfua festve tulajdonképp arľakészteti aváiasztő polgarokat, hogy
azon jáĺjanak, azt meglapossák. tehát én megmondom őszintén, hogy nem is fudom követni,
hogy mi volt a koncepciójuk. Köszonöm!

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

EztKoszonöm, hogy szőbahońa Képviselő asszony! Ezt aPéterfalvi Attila jegyzett levelet.
Majdnem a feledés homá|yába merült. En annyival hadd egészítsem ki, hogy itt még tĺjbbről
is szó volt. Hiszen a Józsefuarosi onkormányzat egyik intézményejóhiszeműen ingyenesen
odaađta ezt a he|yiséget ezeknek a fog|a|kozásoknak a megfartásĺĺľa. Majd ez a hoIgy, a
beérkező nyugdíjasoktő| pén^. szedett. Ami önmagában nem helyes dolog, đe tekintettel ana,
hogy hamar kideľiilt, hogy az adatgyujtés olyan személyes adatokľa is iranyult, ami a
jövedelmi helyzetet, családi állapotot, minden egyéb olyan adatot rogzitett egyébként, amit a
Péterfalvi elnök úľ szeľint is aggályosan lehet csak megtenni. Súlyosbítja ahe|yzetet, hogy
mind ez a szervezet valóban egy politikai párt raadásul azMSZP-nek az együttműk<idője. Na,
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most ebből az kclvetkezík, atnit szeľetnék most világossá tenni, meg is kérni mindenkit rá,
politikai szervezeteket, intézményvezetőket, cégvezetoket, a Hivatal vezetését, és mindenkit.
Minden egyes esetben a leghatározottabban fel fogom emelni a szavarnat az e||eĺ, ha az
onkormányzatbármeIy intézményében, bármelyik politikai szewezet kampanýevékenységet,
fórumot, sunyi adatgyÍĺjtést, és pénzgy(ýtést, vagy bármit megszeÍvez. Különĺjsen igaz ez,
azokoĺ, vagy azokban az intézményekben, azokon a helyeken, ahol kifejezetten, vagy
amelyeken kifejezetten azért hft fenn az onkoľmanyzat, hogy közösségi teľet biztosítson.
Lásd idos klubok, lásd, olyan ktlzösségi házak, amelyekbe |átogatők, amelyekben a látogatók
egyáIta|źn nem számítanak aľra, hogy belefutnak egy párt renďezvénybe. Tehát mindenki
tartsa meg szépen a ręnďezvényeit ahol akarja, béreljen egy termet, de szeretném
nyomatékosan kérni, valamennyi <jnkormanyzati intézményvezetőnket, hogy semmilyen
körĺilmények között ne adjon aĺmak hely, hogy egy pźtrt, egy jelölőszervezet akźrmilyeĺ
tevékenységet is ebben a minőségében folýasson. Az iskolákľa is igaznak gondolom eń.,bár
nem az onkormĺányzat, csak ľészben tartoznak az onkormányzat fennhatósága aIá, de előľe
jelzem, ho.gy az iskolakban meglaľtandó kampány rendezvényeket is ugyan ebbe a kĺjrbe
sorolom. Es az ellen is fel fogom emelni mindig aszavamat. Dr. RévészMźtľta képviselő
asszonyé a sző patancsolj on!

Dr. Révész Máľta
Köszönöm szépeĺ a szőt! Akkor kezdem visszafele. Az első. Ezt szeretném, ha elhinnék
nekem, hogy a nyugdíjasoktól való adatgyűjtésrőI a nyugdíjas, a Jőzsefvźtros újságból
értesültÍink. Tehát én nekem fogalmam sincs, nem ismeľjtik a hölgyet,tęhát nincs legalábbis a
józsefuaľosi szervezetnek nincs vele kapcsolata, nem tudtunk az egésnó|. De én a Józsefuaros
újságból úgy olvastam, hogy az illetĺjnek a nevét, és a lakcímé nem kérték. Tehát legalábbis
éĺ, ezt olvastam a Jőzsefvtros újságból. Tehát e miatt én úgy gondoltam, hogy ez nem olyan
súlyu dolog, hogy ez a jogszabályoknak, jogszabáIyokkal ellentétes lenne. A másik dolog,
amit szeretnék mondani, hogy a plakát, nem plakát, a reklámo|<ra, a ľeklámok elhelyezéséľe
va|ő jogszabźiyokat megpľóbáltuk elég ľendesen át nézni. És miután nem voltunk beĺure
biztosak, hogy mindenĺől mindent megtaláltunk és mindent jól éľtelmeztink, én kértem is
hogy nagyon <jrülnék, hogy ha kaphatnék egy olyan segítséget a Hivataltól, amely a|ap1art
biĺosak lehetünk abbarl, hogy nem csinálunk o|yat, ami jogszabállyal ellentétes. Na, most
úgy tűnt, hogy ilyen nincsen, tehźt igy keriilte el a figyelmtinket ez a 20l1-es. Ugyanis
valóban aĺľól van szó, hogy megpróbáltunk ebbe a beszűkítetett he|yzetbe megkeresni olyan
lehetőségeket, amivel nem ütktjziink jogszabźiyba. Most kideľült, hogy beleütköztiink. Nem
tudatosan, tehát nem arról van szó, hogy tudatosan meg akartuk volna sérteni báľmely
jogszabá|yt, awŕl"I is, inkább meľt évek óta szúkiilnek a lehetőségek. Nem biztos, hogy jó volt
az anikor a villanydoboztőI kezdvę mindenhova lehętett ragasztani, és ahol az ember egy
tenyérnyi helyet látott, mindjáĺt az jutott eszébe, hogy oda lehet ragasztaĺi vaIarlit. Nyilvan
ez nem volt jó, és sokkal normálisabb dolog az, ha szabźiyozott keretek közĺitt lehet
plakátolni, és reklámfeltileteket fe|haszná|ĺi. Szeretném mondani, hogy ez volt a hátterében.
A másik dolog az, hogy a Fővaros által kirakott, 4 o|đa|ll plakáthelyek, ha sziikséges meg
tudom mondani, hova, én is ott voltam és láttam. Minden alkalommal úgy ľakfuk ki, hogy
kettőn ott volt a Vas Imľe, kettőľe odaľaktuk a Pál Tibort, és menttink tovább. Dzsekiben
csináltuk, tehźtt az utcán, akik ott voltak, azok, igen, MSZP-s logóval ellátott dzsekiben
csináltuk, azzaI, hogy lássfü azt, hogy ezt csináltuk. Semmit le nem téptiink. Én an"
gondolom, azígy történt, uhogy akik előtttink jźIrtak, uhogy megcsinálták, annak példájaként
csináltuk. A Nyilatkozatta| kapcsolatban azt szeretném kéľni, ha megoldhatő az, hogy az
egyes' hármast és az ötöst fogadjuk el a nyilatkozatná|, ugyanis én a kettest és négyest nem
értem egyértelműnek, ezért nem is gondolom, hogy a páľťunk nevében felhatalmazásunk
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lenne annak az a|áírására. De M I',3. és 5. bekezdések azok természetesen elfogadhatók, és

azzaI semmi gondunk nincsen, és nem lehet. Köszonöm

Dľ. Kocsis NIáté
Az a rész, hogy elfogadjak az onkoľmźnyzat a nýlvantaľtásba vett jeloltek részére
ingyenesen sorsolás iÍjánbiztosítja a plakáthordozó felületet, ez az egyik, amivel nem ért
egyet. Ez a kettes. Parancsoljon Képviselő Asszony!

Dr. Révész Mńrta
Elnézést kérek, igen. Én nem ań. mondtam, hogy nem értiink vele egyet, ań. monđtam, hogy
nem pontos. A kettesnek és a négyesnek a megfogalmazása az nem egyértelmri' nem pontos.
Es egyszenĺen meg kellene még beszélni' pontosítani kellene. Nem ez az, ani az elvekkel
foglalkozik. Nem a kettes és a négyes foglalkozik az elvekkel, hanem a másik harom. Es azért
gondolom, hogy azokkal az elvekkel tökéletesen egyet lehet érteni. Ez maľ a belső
megállapodásunk lehet, ami nem elvi ügy. Azt gondolom, hogy erről beszélni kellene, és
pontosítani, és akkor ez ľendben van. Köszöncjm.

I)ľ. Kocsis Máté
Paľancsolj on Alpolgáľmester Úr !

Dr. Sára Botond
Ktjszönöm a szőt Polgármester Úr! Az onkoľmányzat kéľi a jelöloszewezeteket, írják a|á ezt
a Nyilatkozatot. Az onkormźnyzat nem állít semmit, csak azt, hogy biztosítja ingyenesen a
plakátfeliileteket, és az újságban két oldalt. A ľészletes megállapodást, ugye uta|tam aĺĺ:a
korábban' hogy majd a pártok' miután politikai ügy, majd a pártok megállapodnak egymással,
hogy a felületeket, minđ az újságban, tehát az itt nem szabá|yozott kereteken belül hogyan
töltik ki. Az már politikai rész. Az onkormanyzat biztositja, miután az tljság is az
onkormányzathoz tartozik, a kihe|yezett plakáthelyeket is az onkormźnyzat binosítja. Az
onkoľmrínyzat biztosítja ezt a két lehetőséget, a|źńrattatja nyilván a jel<ĺlőszeľvezetekkel,
aľmak fe|haszná|ásáľa vonatkozó politikai megállapodást majd a pártok megkötik. Az
onkoľmányzat ebbe, a Képviselő-testtilet gondolom, nem akar ennél ľészletesebben
beleszólni. Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis lN.IáLté

Dr. Dénes Maľgit képviselő asszony' parancsoljon.

Dr. Dénes Margit
Tudom, hogy nem számítplakátnak, de nagyon érdekes volt karácsonyi meglepetésként, hogy
egy névjegykártya nagyságű, most maĺ más is kimondta, így elmondom, Pál Tiboľ és logója
ki volt rugasztva azutcźln végestelen végig, villanyoszlopon' egyéb helyen. Ez engem nem is
zavaÍ. Zavarő az, és ebben kellene, az akozmíinek a gondja, de az, hogy a lakások bejutásanál
a kirakott névjegytáblákra is ráragasńották, amikor az ahźz tulajdona, és senki nem kért tőle
engedély, ęzt ĺem tudom elfogadni. Es ebben az arryagban nem látok eľre utalást, úgyhogy
erre is kérek szépen valamilyen passzust, hogy eú, akkor állítsuk meg, meľt ęz egy nagyon
helytelen gyakorlat. Köszon<jm.

Dr. Kocsis ilĺáté
Csak részben tér el a véleményem Képviselő Asszonýól. Igen is zavar, meľt amikoľ a
mozgaImźr elvtaľsak jaÍjak az utcźkat, akkoľ mire gondo|nak, azt ki fogja utt.na e|takafitan1?
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Nem érzem úgy, hogy ez nem a mi gondunk, hanem a BDK-é, hiszen a villanyoszlopokon,
először is rongálja a városképet, másodszor csak kozpénzből lehet csak orľran eltakarítani.
HarmadszoÍta, a balkáni kifejezést, mind errnek fényében, kezdem finomnak érezni a
kialakult kampánnyal, aZ osszefogás, hogy van? osszefogás a koľszakváltźsért.
Kormányváltó tjsszefogás szövetségnek az osszeragasztźsáÍ., meg nem tudom micsodáját.
Egyébként kiegészíthetó ezzęI is, de ezek azok a pontok, amelyek egyébként, amire aŻ"

gondoltuk, hogy elég hozzá jőzanész, meg néhány ember egy asńa|nál Ĺilése, és részbeni
megállapodás abban, ez viszont kimondásra keľült azon a bizonyos értekezleten, hogy
igyeksztink a váľosképét, renđjét maľadéktalanul megórizni. Ha a villanyoszlopokľa
ragasztgatunk ilyeneket, az Íuem tartoz1k ebbe a körbe. Jakabfy Tamás képviselő úr,
paľancsoljon.

Jakabfo Tamás
Köszönöm szépen. En is még a plakátok miatt jelentkeńem, de itt a vita közben beszélt
Polgármester Uľ az onkormźnyzat külĺjnbcjző intézményeiről. Ha nem is éľtek teljesen egyet
az alláspontjáva|, azért azt e| tudom fogadni, hogy senki ne tartson közĺĺsségi hźnakban és

önkormányzati intézményekben rcndezvéný. holott zárőjelben megjegyezném, hogy
szerintem az jobban szolgá|ná a demokľácíát, ha a kozintézsrĺényekben egy bizonyos,
alacsony, mondjuk két alkalommal, kétórás időtartamban minden jelĺllőszervezetnek tudnánk
biztosítani helyiséget. Ettol fiiggetleniil el tudom fogadni azt,hogy senkinek sem biĺosítunk
semmit. Azt viszont mát nehezebben fogadom el, hogy például ez a terem ne legyen nyitva
jelöltek kĺjzotti vitákra' Én an' szeretném kéľni, hogy taľtsunk, feltéve, ha a jeltiltek vállalják,
tartsunk az onkormtnyzat épületében jelöltvitát. Annak idején, az |990-es évek első néhány
vtiasztásában ez elképzelhetetlen volt, hogy a jelöltek ne ütköztették volna álláspontjaikat. Mi
2010-ben erľe gyakorlatilag máĺ alig volt precedens és lehetőség. Most visszatérve a
plakátokľa, az a|ap probléma az ott van, hogy gyakorlatilag jaľruźn folyamán a plakátolásnak
majdnem minden formáját illegálissá tették Magyaroľszágon. Holott az tllđva lévő, hogy a
pártok kampanyban szoktak plakátolni, és nem vaIőszínu, hogy most vaľázsütésre ezen
szokásukat abba fogjĺík hagyni. A plakátolásnak ugyan nem az a cé|ja, hogy a váľosképet
elcsúfítsa, vagy a fulajdont rongáIja, hanem, hogy a jelölőszeľvezetęk ismertségét fenntaľtsa,
illetve, hogy a jelĺilőszeľvezetekjelenlétét biztosítsa. Ezekben aziĄ szabályokban, amelyek a
plakátolásra vonatkoznak olyan plakátolási formákat is betiltottak, amelyek egyáltalĺán nem
hagynak nyomot maguk utźn, tehát eltávolíthatók úgy, hogy semmiféle maradék nem marad
utanuk. Ertelemszeľűen nem a ftlrła' a hźzfalak'ra meg az ide, oda ragasztott plakátokĺa
gondolok, hanem másokĺa. Létęznek olyan plakátolási formák, amelyeket betiltottak, maľ
pedig a varosképre semmilyen kĺíŕos hatással nem lettek volna' Most értelemszeríien aťtzetetÍ
feltilteteken e|Lel:r;éki páľtoknak nem nagyon van esélyfü jelen lenni, mivel most mar
mindegyikľől dr. Vas Imĺe mosolyog ľánk. Ez pontosan úgy van, mint 2009-ben, 201O-ben dr.

Kocsis Máté Polgĺírmester Urrď töľtént. Tessenek ęlhinni, én mint egyetlen étintetl, máľt mint
egyetlen jelölt én lennék a legboldogabb, hogyha le lenne az arcképemmel kcjrbe plakátolva
immárom most két kerület is, đe hát sajnos ezt a váIasńási rendszeľünk logikáj a ezt nem fogsa
megengedni. Most errnek ellenére azt gondolom, hogy ez a Nyilatkozat aláírhatő, íIletve ez a
Nyilatkozat, ennek a Nyilatkozatnak az aláítására felkérhetőek a jelĺilőszeľvezetek. En csak
ań. szerctném jelezni, hogy erre viszont én nem vagyok illetékes' nem én vagyok a terĹileti
szeľvezettiĺrknek az elnĺike, ilyen módon én aľľól tudok szavazni, hogy eľľe a felkérést
megtegyiĺk a pártok felé. Viszont az említett körülmények miatt azt gondolom, hogy, és első
sorban itt az első ponttal van nekem problémám' ań" gondolom, hogy nem feltétlentil
megfelelő. Nekem a második, harmadik, negyedik, ötödik pontot, azt én magam teljes
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méľtékben el tudom fogadni, de az is lehetséges, hogy a páľtunk a teljes nyíIatkozatot is alá
fogja tudni ím| ez egy későbbi döntés kérdése lesz' K<iszönöm szépen.
Dr. Kocsis Máté
Csak aľľryiban szeretnék reagálni ahozzásző|ésáĺa, hogy a vtůasztási eljaľásról szóló törvény
145. $-anak (2) bekezdéséből szeretnék onnek idézni, ebben a képviselő-testtileti teremben
tartandó esetlegesen taľtandó vitákról. ,,Állami vagy önkormćnyzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületben váIasztási kampanytevékenységet folytatni, vźiasńási gýlést taľtani tilos,
kivéve az 500-ĺźll kevesebb lakosú településeken.'' Nem áll módunkban) a jogszabá|y

éľtelmében itt bármilyen kampányrendezvéný, jelölti vitźtvagy ezzeIkapcsolatos akármilyen
akciót megszervezni. Komássy Akos képviselő úr, paľancsoljon.

Komássy Ákos
Koszönöm szépen. Tisztelettel azt szeretném egyrészt jeleznl, hogy az elején kifejtett
kifogásom az nem arrőI szőIt, mint ahogy próbálták többen interpretálni, hogy mi szĹikség van
egy megállapodásra, hanem a kritika aľĺőI szőIt, hogy az nem eljaľás, ahogy ez az
előterjesztés beérkezett elénk. Egyébként avá|asztási eljarás bizonyos részletkérdéseiről szól,
amiben egyébként raadásul még volt is egy összpáľti ta|á|koző, amelyet Polgáľmester Ur
hívott össze. Nem tudom mi lett volna az akadá|ya annak, hogy adott esetben legyen mégegy
ilyen, és a közös megegyezéssel elfogadott nyilatkozat-tęrvezet terjesztessék Polgáľmester Ur
á|ta| a Képviselő-testület elé. Es akkoľ még, szeľintem, éľdemi vita nélktil el is fogadhattuk
volna. Demokľatának lenni, az ÍLem azt je|enti, hogy a ltúszatot megórizzijk, hanem a
demokľatikus parbeszéd iranti elkötelezettséget folyamatosan ferrntaľtjuk. Többek közott.
Igen, Vörĺis Tamásnak és Ferencz orsolyának is igazavan, ez az aszfa|tta fujt, vörcls festékes

MSZP logó, amelyet természetesen Iźĺtam én is minden nap, higgyék el, többet áľt, mint
hasznźi. Nem véletlenül mondtam' sem én, sem a kampanyfőnököm, nem adtunk utasítiíst, és

tuđomásom szerint az aktivistáink ktjzül sem csinált senki sem aszfaltfüjást, sem pedig
illegátis plakátľagas ztást. És természetesen Polgĺĺľmester Úr isztábaĺĺ vagyok azza|, hogy ami
a mi éľdekeinket, szerintem nem szolgáLja az érdekeinket, de amire rá varl nyomva, hogy
MSZP, ań' aváIasztások után nektink kell majd eltávolítanunk. Akj ęzze| pluszmunkát akart
okozni nekiink, az jóI tette. Csak kérem, hogy ne kapjuk meg a copyrightját annak, amit nem
mi csinálímk. A másik, hogy a NYEF-ľőI és a NYUGUSZ-nőI, meg erľől a bizonyos sugallós
Józsefuaĺos cikkľől. Sem a NYEF-fel, sem a NYUGUSZ-sza|, én ań" mege|ozően, hogy én
ennek a cikknek kapcsán utźna nem jártam volna, élętemben nem találkoztam. Egyébként
meg annak az MSZP-s nyugdíjas tagozatnak, amelyiknek az onĺik cikke szerint volt
valamelyik civilszervezet megaIapításźúloz anno koze, köľülbelĺil annyi köze van az MSZP-
hez, mint a polgari koröknek a FIDESZ-hez. Tehźt ebből leegyszenĺsíteni azt, hogy ítt az
MSZP báľmifele illegális adatgyűjtést csinált volna, ez tobb mint tll|zőts. Még az iratlaĺ
szabźĺ|yol<hoz. Igen, valóban egyetértünk, még egyszer mondom, ami MSZP-s feliratu
illegális fęstés vagy plakát kint van, attól fiiggetleniil, hogy semmi kĺjziink a kihelyezéséhez,
értelemszenĺen, legkésőbb a vá|asńások után, neki fogunk látni és el fogjuk távolítani.
Szerintem az írat|an szabtůyok kozé tartozik, vagy talźn az írott szabźllyok közé tartozik
egyébként az is, hogy nem csinálunk kozpéĺubol milliárdos lejráľató kampányt az
ellenfelekkel szemben. És onök pontosan |źLtják, hogy tele van az ország a CoF-nek tevezett
civil szervezettiknek a bohóckampźnyaiva|. Szerintem az írat|an szabályokĺő| az onök
esetében beszélni vagy szónokolni egy kicsit profán. Arról nem is beszélek, hogy számos
visszaje|zés étkezeilt hozzállk, csak értelemszerĺĺen miutĺán félnek sokan, sok mindentől, ami
oncjkhĺjz kötődik, abban állapodtunk meg mindenkivel, hogy nem inđítunk belőle közvetlen
e|járást arľól, hogy bizony kĺjzmunkások is voltak a|áírźst gyűjteni, bizony arľól is, hogy
voItak olyanok is, akik az onkormźnyzat nevében jelentkeztek be, hogy Vas Imrének
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gýjtsenek alź.irrást. Még egyszer mondom nem lett belőle eljárás, mert természetesen nem
kívántuk nehéz stressz helyzetbe engedni egyetlen állampolgárt sem, aki ezzeI megkeresett
minket. Azt gondolom, hogy neLléz az iraÍIan szabályokľól ilyen tapasztalatok mellett
hitelesen hallgatni azt, arlit mondanak. Es még egy megjegyzés. Az iskolában megtaľtandó'
ne taľtsanak ľendezvényeket jelöIő szervezetek, Polgármester Uľ, tĺjkéletesen egyet érttink.
IJgye ne is mozgósítsanak óvodában politikai forumokľa? Politikai szewęzetek, ugye? Azt
sem taľtja rendjén valónak, amit személyesen bírtam egy óvodában|átní, amikor Vas Imľével
közösen tartott kávézgatásfua kaptak meghívót az ővodában, óvodai hirdetési felületen a
szĺilők. Egyébként, természetesen egyet éľtünk abban, hogy oktatási iĺtézményben semmi
helye a váIasztási kampánynak. Szóval mindent egybe vetve, ań' szeretném jelezni,
természetesęn elvben teljesen egyet értiink azza|, hogy legyen kooľdináció és egyĹittműkĺidés
a rendezett vá|asńźĺsí kampány éľdekében. Ez az eljarás teljesen elfogadhatatlan, és én
továbbľa is fenntartom ań. a javaslatomat elutasították az igytenđi javaslatomat, ezért azzá
formálnám át,Iehet, hogy érdemes lenne errőI a Nyilatkozatról, a Nyilatkozattarta|márő| egy
ľövid időn belül lefolytathatő négy- vagy több páľti, nem tudom hány jelölt van' gyors
egyeztetést megtaľtani. Tudomásom szerint a képviselő-testĹileti előterjesĺésnek és a
hattrozati javaslatnak nem feltétlenül szfüséges része a Nyilatkozat pontos szövege. Azt
gondolom, hogy lehetne egy ilyen ĺinkéntes Nyilatkozatot teljes összhangban elfogadni, és
akkor bízonyáramindenki a|áis írná. Szerintem sokkaltöbbet hasznźina a kampány hátra|évő
tészének, mint hogyhaezi|yenizomból meÍrne most át. Kĺiszönöm szépen.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Sok dolgot felvetett a Képviselő Úr, megpróbálunk röviden reagá|ni az iđő előľe haladtával
tekintettel kiilönösen tetszetĹaz amondata _ eddig szeľintem a hónap mondata - , hogy senkit
nem akaľtunk abba stľesszheIyzetbehozni, hogy a Szocialista Pártta| felvegye a kapcsolatot.
Ez valóban egy stľesszhelyzet Lehet. A polgári' körökĺe vonatkozó megjegyzését, azt
szeretném tisńźnru,hogy azt mondta a Képviselő Ur, hogy annyi közfü van a NYUGUSZ-
hoz, mint a FIDESZ-nek a polgári köľökhĺiz, vagy NYUF-hoz. A FIDESZ-nek a polgríĺi
kör<jkhöz rendkívül sok kcize van, hiszen 2002 őta az aktívista bázisnak a jelentős tésze a
polgaľi körökben tartja a kapcsolatot egymással. Én örülök, ezt beismerésnek veszem.
Egyébként az Önĺjk páĺtjtnak az elnĺjkségi tagsa, Kórózs Lajos írta aIźĺ, csak elmondom
onnek tájékoztatásu|. Forduljon bizalommal a pártjanak a beliigyeit illetően hozzźlm.
Visszatérve a konkĺét javaslatára) ez a Nyilatkozat ęz nem az on által legelején említett
demokľatikus párbeszéđtő| sző|, hanem a város rendjéľől. Nagyon fontos a demokratikus
párbeszéd, nagyon támogatjuk, ďe ez nem erľől szól, hanem arrőI sző|, hogy ne fiijkálják
ĺissze a járdźlkat, a táb|tlkat, ne tépkedjék a plakátokat, és ne ragasszfü cissze a
villanyoszlopokat, meg a bejátati ajtók felirat tábláit. Ennyit szeretnénk kéľni pusztán.
Minden egyéb felvetését illetően eltekintiink most a politikai jellegű vźiaszađásoktól. Pintér
Attila képviselő úr, paĺancsolj on.

Pintéľ Attila
Köszĺjnĺim a szőt Polgármester Úr! Lenne egy pontosítási javaslatom a Nyilatkozat 4'
pontjtůloz, hogy a Józsefuaľos újságban 2014. maľciustól ,,|apszźlmonként'' összesen2 olđa|.

Igy, szerintem egyértelmrĺ. Másrészt lenne egy kérdésem. En úgy tudtam, hogy
kampányidőszakban ĺinkormányzati és á||ami intézményekben, mondjuk egy iskolában,
tanítási időn kívĹil lehet kampánytenđezvényt tartani, éS erre a cé|ra igénybe lehet venni, de
csak kampányidő szakban. Ene kéľnék v źiasń, kcj szĺjnĺim.
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Dr. Kocsis Máté
Azt mondj a az Aljegyzo Asszony, hogy lehet. Én ennek ellenére azt kémém, hogy az
onkoľmányzat átta| fenntaľtott intézményekben, iđős klubokban direkt politikai
ľendezvényeket lehetőleg egyetlen jelelő szewezet se taľtson.
Még egy! Ezt elfetejtettem az e|obb mondani Képviselő Úmak, hogy beszéIt a \ejáĺatő
kampányokról, és hogy az mennyire nem szép dolog, hogy ilyenek vannak, ilyen bohócos
plakátok. És mit szo| az 

',orbán 
maffia korm:íny'' címiĺ plakáthoz, Képviselő Úľ? Gondolom,

azt ís elítéli akkor. Nem ért egyet vele. Nem lźtta. Aha. Jól van, nyilvan akkor az e1y közös
ĺevezo, hogy elkerĹiljük az álszentséget a kampanyban.En, így értelmezem akkor.
Dr. Ferencz orsolya képviselő asszony' paľancsoljon.

Dľ. Feľencz oľsolya
Köszcjncim a szőt. Én néhány gondolattal reagálnék. Egyrészt Révész Márta képviselő
asszonynak a felvetésére, hogy eZ nem volt közvetlenül néwel ellátott kéľdőív. ELőszor a
kérdéseket mondanám. on életkora' neme' iskolai végzettsége, jövedelme, nyugdíja, plusz
egyéb jövedelmei havonta, az on állandó lakása, a lakásanak köľĺ.ilményei, az ön életvitele, az
Ön havi költségeinek megoszlása, és on dolgozik-e, munkát végez-e' és itt felsorolva
konkľétan egyéb munkalehetőségek. A Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos á|tali
állásfoglalásban pedig a következő szerepel, hogy szó szerint idézzek:,,Egy anonim kérdőívet
töltettek ki velfü, amelyen az életkorukkal, nemiikkel, iskolai végzettségiikkel'
jövedelmiikkel, lakhatásukkal, életviteltikkel és munkájukkal kapcsolatos kéľdések
szeľepelnek. A dokumenfumon azonbarl nem szerepe| tájékoztatźs az aláírás gytĺjtőjének
politikai kapcsolatairól, továbbá az ínformációs önľendelkezési jogról, és az információ
szabadságról szóló adott számiĺ t<irvény értelmében személyes adatot az érintettel
kapcsolatbanhozhatő adat. Külĺjnosen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
ťĺzikai, fizioIőgiai, mentális, gazdasźtg| kultuľális, vagy szociźiis azonosságtra je|Iemző

ismeľet, valamint az adatbőIlevonható az éńntettre vonatkozó kĺjvetkeztetés. Erintett lehet
báľmely meghatáĺozott személyes adat a|apjan azonosított vagy közvetleniil, vagy közvetve
azonosítható természetese személy. Kisszámú kÓz<isség esetén az ađatkozlőt azonosítani tudja
akźr egy táncoktató, vagy valamely idős szeméLy. Ezért az adatalanyok azonosíthatőságát
akkor lehet teljes méľtékben I<lzźtmi, amennyiben olyan személy rogzíti az étintettekváIaszait
és adja át azokat a NYEF tészére, aki nem ismeri őket személyesen.'' Tehát ez egy nagyon
egyéľtelmű kĺistálytiszta kép. Itt ezt sajnos nem kell, eń" ań. gondolom védenünk. Ez sajnos
megtörtént. A másik a p|akátháborúra visszatérve és Komássy Akos képviselőtársamnak
reflektálva egyrészt azt tudom mondani, hogy én tényleg 1990 óta minden politikai
kampányban akÍivista voltam és mindig a jobboldalon, ez egy meglepő tény. Voltam én ilyen
módon győńeą vesztes párt kampanyźnak aktivistája is. Valóban még24 éwel eze|őtt 1990-

ben egy renđkívül jó bulinak tíĺnt, egy plakátháboru ki kinek ap|akátjáraragaszt rá, egészeĺ
megdöbbentő vastagságú plakáthalmokat lehetett Iétrehozli, anít an. gondolom, hogy
tulajdonképpen az egyetemistáknak a céIja is volt, akik kampányoltak. De ań. kell mondjam,
hogy kontra produktív a civíIizźiatlan politikai kampĺínyok alka|mazása és az embereket nem
éri el már, csak legfeljebb dtihíti. Ez senkinek nem jó. Es valóban egy kicsit az úttĺjľőtáborok
fegyelmezési módszeręire emlékeztető módon. Bizony onöknek kell majđ fe|takantanl. Az,
hogy kifesthette fel ugye oncik azt źiIítják, hogy onök nem, onök voltak és hát ilyen módon a
kĺir leszűküIt az urgebőrbe vaľľt jugoszláv békaemberekĺe. Tehát ezt elfogađjuk de ez oket
most már nem tudjuk utolérni, hogy takarítsák <jssze. A Nyilatkozat a|áírásával kapcsolatban
On azt mondta, hogy szeretne és úgy érzi,hogy ezt jobb lenne jövő héten megtenni. En ań.
szeretném megkéľdezni, hogy ennek a rendkívül hosszú féloldalas Nyilatkozatnak melyik
részéhez igényelnek Ön<jk még több napnyi olvasási időt. Męrt szerintem eń. egy olvasási
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szünettel együtt ezt mfu át lehet tekinteni szerintem. Továbbá azt mondta, hogy közmunkások
és nem tudom, hogy kik gffitenek a FIDESZ-nek aláírásokat. Higgye el, egyrészt nem igaz,
mźsrészt nincs ľá szükségiink. Nektink tobb száz, ezres |étszámban önkéntes aktivistáink
szíwel-lélekkel dolgoznak ajobbolđal győzelméért. Ugyhogy nincs szükségtink sem rá, de
nincs is ilyen. Jakabff Képviselőtársamnak a felvetéséhez, hogy nyissuk meg az
önkormrányzat helyiségeit politikai kampány célokľa. Ań. keII, hogy mondjam érhető, hogy
elvileg ez is egy lehetőség lenne a kampany időszakban' Azonbaĺtényleg énis ań. gondolom,
rrrivcl pláne ncm tjnkormtnyzati választás ez rrrosĹ ktjzvetlellül, iľrriľe azĹ lehętlte rrrorrclarli,
hogy kifejezetten az onkormányzatot. érinti ennyiľe ktjzelľől számos helyiség van akát a
kerületben akźlr a Fővárosban egyébként ezeknek a vitáknak a lebonyolításáĺa. Es hát a
kisördög az emberben mindig ott van, de tényleg ez csak semmi rossz szándék nélkül
mondom, ha a kétfarkú kutyapźľt indult volna, akkor akőł a fováľosi nagycirkusz, vagy az
állatkerti nagyszíklát is kilehetne ilyen céIra bérelni. De én ań. gondolom, hogy
mindenképpen egy olyan szíĺ,lházterem vagy ktjzéleti terem jobb, mint egy onkoľmźnyzat
ahol tényleg politika nem érintett egyébként semmiképpen berľle ahol megjelenik ilyesmi.
Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelt Képviselő-testület az ídore tekintettel sztĺkséges, hogy eIhagyjam az tiléstermet.
Nagyon szerettem volna ezt a Nyilatkozatot megszavazni. Az ülés vezetését átađom Sántha
Péterné alpolgármester asszonynak. Es e|őre je|zem, hogy az előte1esztés minden egyes
pontjával egyetértek, és jelzem, hogy Pintéľ Attila képviselő ,tn áItaI tett módosító javaslatot
az előteľjesztés részének tekintve teľjesztem szavazźsra. .Sajnálom, hogy nem tudom
megszavazni ezt az előterjesztést. Meľt higgye el Képviselő Ur, hogy fontosnak tartom. Azt
meg kiilĺinösen, hogy a vaľos képét még a kampĺíny eltorzult hangulatában is a legszigorubb
eszkĺjzrendszerekkel igyekezzünk megorizni. Viszontlátásra!

(I0 óra j8 perckor dr. Kocsis Mdté polgármester távozik az ülésről, az ülésvezetést átądja
Sántha Péteľné alpolgórmester részére. A Képviselő-testület lłćtszóma I5 főre változik.)

Sátha Péteľné
Akkor folytassuk az ĺJlést. Képviselő Asszony befejeńe mondandóját? Vĺjľcis Tamás
képviselő úrnak adom megaszőt.

Vtiľös Tamás
Kĺĺsz<jnöm szépen a szőtAlpolgármester Asszony. Én két dolgot szeretnék említeni. Az egyik
az,hogy En egyébként aú. hiszem a tĺibbség nevében beszélhetek, hogy mi sem szeretjuk ań.,

amikor rövid hataĺidőkkel viszonylag vaskos anyagokat kapnak a képviselők átnézésre. Ezek
źńta|ábarl nem a Hivatal mu|asztása miatt kerĹilnek így, hanem a rendkívüli szűk hataridők
miatt, amik egyéb páIyázati és egyéb módon pá|yázati határidőket kell betaľtani' és sajnos
ennek ez amődja. Egyébként valóban, de követendőnek taľtom, hogy amikor összęsen két és

fél oldalas nyl|atkozatról van sző én azt gonďo|om, hogy a vita a|atÍ. mát huszonnyolcszor el
lehetett volna olvasni minden sorát, és azt gondolom, hogy a benne foglaltak is olyan
evidensek, hogy eléggé érdemes azt aláimĹ Azt gonđolom, hogy az a polit1kai szewezet, aki
ezt nem fogađja el, vagy nem támogatja szerintem az a saját vá|asńoi előtt is megmutatja,
hogy milyen módon kíván kampányolni. Tehát itt szeľintem semmi olyan nincsen ami adott
esetben avá|asńők igényeivel ne taláIkozna, és próbźija a kultuľált kampány kereteit segíteni



elő. A másik része pedig az,hogy Komássy Képviselőtársam elmondta, hogy milyen szörnyű
dolog, hogy valakik, rejtélyes embeľek ráfestették az utcára sď1źń pźtĄának a logóit.
Szeretném jelezni, hogy a Leonárdo, Práter sarkán lévő tarsashźzakba, pedig az onök
jeloltjének ap|akátjait helyezték el a társasházakoĺ és egyéb helyeken. olyan helyeken, ahol
nem kellett volna feltétleniil plakátolni. Én an" gondolom, hogyha on valóban egyetért, és
valĺ5ban komolyan gon<lolja ,łzL, amiL uz iméľrĹ mĺrndoĹĹ, akkor ,łzt egy zá'ros hatáĺidőn belül
kérem, hogy azokat takarítsak is el. Tehát azokat az összekent jáľdakat, meg azokat a
plakátokat, amik olyan helyen vannak és sok helyre raktfü ki, de biaosan nęm az állványokľa,
akkoľ azokat a jövő hét folyamźn e|takarítják, akkor ań.hiszem, hogy mindannyiunk nevében
megkösztĺnjfü, és ezźita| látjuk az elköteleződésiiket a kampány normális mederben tartása
irant. Egyébként én azt gondolom, hogy ez az e|őteqesztés kimondottan eú, szolgáIja. Én nem
igazán értem, ennek a mődjźt. Kampany varl eZ egy ľendkívtili tilés, most jött be két és fel
oldal. Én aztgondolom, hogy az onök áItaIigénye|t egyeztetés egyeztetésének az egyeztetése
csak időhúzés. A testiileti tilés alapvetően, - nem téved Képviselő Ur _ de ez egy Képviselő-
testtilet, ahol megtehetik a képviselők, hogy meg!fugya|jfü, sőt ez a hivatalos fóruma. Sőt,
hogyha elolvassa ez a füruma allnak, hogy ezek a kérdések megvitatásľa kertiljenek és onnek
eľre lehetősége van reagálni. Kéľheti az e|halasztatást, mindent tehet, ez afőnxn itt kell ęzeket
megbeszélni. Az, hogyha külĺjnböző politikai szereplők egyébként egyeztetnek, én azt
gondolom, azért nem feltétlentil hátrányos, de azt gondolom, hogy egy két és fél oldalas, a
kampány etika alapjait tarta|mazó olvasmánnyal kapcsolatbarl ezt megtenni az időhűzás. Az
valőjaban az obstrukció és az ügyeknek az elfektetése. En ań. gondolom, hogy nyugodtan
tegyék meg azt, hogy adott esetben nem csatlakoznak a megá||apodáshoz. Tegyék meg
nyugodtan, hogy kimaľadnak belőle, szívĹik joga. Nincsen semmiféle jogi kcjvetkezménye, de
éĺ azt gondolom, hogy onöknek vállalniuk kell ań. a fe|elosséget is, ami adott esetbęn ęzze|
fog járni. }./:eft ezt a megá|Iapodást, hogy miért a Képviselő-testiilet előtt kötik? Pont azért,
hogy ne mondhassa senki utána, hogy nem így tĺlrtént' nem ezt mondták, miben állapodtak
meg a páľtok. Jelen pillanatban' és majd később is baľki visszakeresheti a jegyzőkönyveket,
megnézheti az előterjesztést, és eldöntheti, hogy vajon a SzocialistaPźrtjogosan maľadt-e ki
belőle, vagy azért meľt valójában nem szeretne etikus módon kampĺĺnyolni. En azt gondolom,
hogy ezt majd a vźlasztők el fogjĺĺk dönteni, és majd április 6-ĺán többek közcitt ezt a
szempontot is figyelembe véve fognak dönteni. Köszönĺjm szépen.

Sántha Péterné
Egyetértve Képviselő |]r á|ta|elmondottakkal megadom aszőtKomássy Ákos képviselőnek

Komássy Ákos
Kĺiszönöm szépen. Tisĺelt Alpolgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testiilet! Egy
pontosítást, mert Polgármesteľ Ur kiválő rétőr, és egy kicsit megint sikeľĹilt engem egy ki nem
mondott összefüggésbe belezavami, szőva| a NYEF-hez és NYUGUSZ-hoz az MSZP _nek
semmi köze. A NYEF és NYUGUSZ _ kettő között valamelyik a|apitői kĺizött megjelölt
MSZP nyugdíjas Íagozat kötődik körtilbelül úgy gz MSZP-hez' mint ahogy a Polgĺáľi Körök a
FIDESZ-hez. Ezt mondtam, csak Polgármester Ur máshogy interpretálta, de hagyjuk is, mert
nem szeretném a háta mögĺitt folytatni avítát, vagy nem tartanám korrektnek.
A másik, amit jelezní akaľtam, hogy szőva| a szellemiségével, és azzal az elvi
kĺjtelezettségéve|, hogy a varoskép védelme érdekében sziilessen egy ilyen képviselő-testÍileti
döntés, természetesen egyetérťĺink' ezt az elején is mondtam. Az e|jtrás az, amit nem tartok
helyénvalónak továbbra sem. Ań. javas|om, hogy a hattlrozati javaslatból a ,,mellékelt''
szócskát töröljük, és azza| számunkľa is megszavazhatővá válik. Mellesleg jelzem, hogy a
Nyilatkozatot, ha jól éľtem a |ęírt szöveget, akkor szandékuk szeľint a jelölt á||itő pártok
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hivatottak a|t.ŕrrni. Speciel a mi esetĺinkben, de gyanítom' hogy az onök esetében is hasonlóan
van. Miután az országgyűlési választókerĺiletek nem is fedik át a kerĹileteket, a döntéshozatali
jogokat váIasńásí bizottságok gyakoľoljfü, amelyek nem is egyeznek meg teljes egészébena
kerületi szervezeffiel és annak a vezetoségével, ermek megfelelőeĺ eń. a Nyilatkozatot
igazábőI hitelesen a|áími egy vá|asńási bizottság döntése aIapján tudja a vá|asńásibizottság
képviselője a|áími, és annak fényében tudunk készséggel együttműkođni ennek a
meghozatalvban. A Nyilatkozatta| nem az a probléma, hogy ne tudtuk volna két peľc alatt
elolvasni. En azért javaslom, hogy hagyjunk magunknak időt ennek a Nyilatkozatĺak
javitásttra, pontosításaľa, mett ez a Nyilatkozat felszínes és kevés. Egy csomó olyan kérdést
nem rogzít,alaposan, amit egyébként egy összpáľti ĺyilatkozatban, igen érdemes és célszerrĺ
rĺigzíteni. Eppen ezértaztjavaslom, hogy eztazegy szócskáttöľöljiik ahatátozati javaslatból,
akkor szerintem azt, ami a Képviselő-tęstiilet hatásköľe, tehtÍ az előteľjesaés, és a hatáĺozat
elfogadása, aztbízom benne, hogy akáľ összhangban is meg tuđjuk hozni. A Nyilatkozat,
amelynek larta|mába gondolom a jelölt źů|ítő szervezetek és azoknak a képviselői fognak
aLáírni, azon még szerintem egy picikét kell pontosítani és dolgozni. Ezzel azt gondolom,
hogy elfogadhatővá válik mindenki számźna maga az előterjesztés. A Nyilatkozaton pedig
vagy érdemes tárgya|ĺi, vagy hogyha tźngyalás nem lesz, akkoľ bízonyźra megfelelő
lábjegyzetekkel, megsegyzésekkel, módosításokkal írja a|á, aki ezt szándékozIk. A
Nyilatkozat tarta|máĺa vonatkozott az eljźrással kapcsolatos kifogásom, amit szerintem
lehetett volna jobban csinálni, de most mĺĺľ hagyjuk, hogy mit lehetett volna másképp
csinálni. Ennyi a javaslatom, hogy egy szőt törĺiljtink ahatźlrozati javaslatbó| és ezzeIbízom
benne, hogy mindenki számźra elfogadhatővává|ikaz előteľjesztés. Köszönöm.

Sántha Péterné
Miutan nem én vagyok az előterjesńó, így nem tuđom befogadni, vagy elutasítani, tehát erről
majđ szavaztatni fogok, đe a szavazás előtt reflektálásľa megadom a szőt dr. Saĺa Botond
alpolgármesteľ úľnak.

Dľ. Sáľa Botond
Köszĺjnĺjm a szőt Alpolgáľmester Asszony! Én mar csak egyszet szeretném elmondani,
tĺjbbszöľ nem. Én aú. kérem minden képviselőtől, aki itt til, hogy ne, mínt az MSZP
képviselője, ffieg a FIDESZ képviselője, meg a JoBBIK képviselője) meg az LMP
képviselője, hanem mint a Képviselő-testület tagtra szavazzon a Nyilatkozatról. Nem is lehet
politikai megállapodást kötni, amíg nem ismerjfü a tcjbbi jelöltet, meľt egyébként lęsz köZtĹik
olyan is, aki nem ül a Képviselő-testületbęn. Ez a Nyilatkozat nem eĺĺőI szőI. Ez a
Nyilatkozat arrő| sző| _ és tényleg utoljára szeretném elmondani - hogy szęrętnénk az
onkormányzatot... a Képviselő-testĺiletnek az a đolga, hogy valamilyen minimális kereteket
ad annak, hogy egy kampany hogyan zaj|őđjon. Minekután tĺjľténtek szomorú események a
múltban - a közelmúltban - ugye eń" kifejtették a többi képviselők, aÍra tesziink javaslatot,
hogy védjtik meg az önkormźnyzati vagyont, jźndékat, az utctkat, a kozterileteket, az
épiileteket, atźľsasházakat és az cisszes többit. Egyébként az onkormźnyzat ingyen biztosít
felületeket, és az újságban két oldalt, eľről szól a Nyilatkozat. Erró| a Képviselő-testtilet tagsai
döntenek, mint, akik képviselik az onkormányzatot. Az összes többi, amiről onök beszélnek,
az egy politikai megállapodás, azt majd a jelöltek, jelölőszervezetekkel kell majd úgymond
megállapodni, és megkotnlań. a megállapodást. Mint Képviselő-testĹilettagai dcintsenek ľóla,
ne, mint apźtrtdelegáltak. Ne, mint az MSZP helyi szervezetének elnĺlke, vagy képviselője,
hanem mint a Képviselő-testület tagsa, akik képvis elĺk az onkoľmany zatot. Köszönöm.
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Sántha Péterné
Köszönĺjm szépen ezt. a kiegészítő magyarźzatot. Újabb hozzászőIők jelentkeztek. Vörös
Tamás képviselőnek adom megaszót.

Viiľös Tamás
Köszönöm szépen. Tényleg nagyon rĺjvid szeretnék lenni. En an.hiszem, hogy Képviselő Úr
hozzásző|ásában azért igen éreznllehetett, hogy mennyíre nehéz megmagyarźvni azt,.hogy
nem lehet ań.,hogy nem lehet ezt az egyébként teljesen korrekt megállapodást aláírni. En azt
gondolom' hogy egyrészt a jelölteket.. . tehźú nyilvános lesz, hogy kik a jelöltek, meglepő
módon lehet majd ľóla értesülni és nyilvan ők aláírhatjfü, másľészt meg mennyire é|etszeru
attól félni, hogy milyen szĺ!ľnyĹi dolog tĺirténhet, hogy valaki jogosulatlanul aláírj a azt a
megállapodást, amibeĺ vźila|ja, hogy nem fogia rongá|ĺĺ az onkormanyzat tu|ajdoĺát.
Szeľintem ennél szöľnyűbb dolog ne történjen semmilyen kozigazgatási, vagy egyéb eljárás
soľán. Köszönöm szépen.

Sántha Péterné
Révész ll4árta képviselő asszonynak adom meg a szőt.

Dľ. Révész Máľta
Köszönöm szépen. Most próbáljunk meg visszamenni oda, hogy nem egymást szórakoztatjuk,
hanem tárgyszeruek vagyunk. En azt szeretném mondani, hogy mi most nem a Nyilatkozatról
fogunk szavazĺi, hanem aľľól, hogy sziikségesnek taĺjuk-e ań,hogy egy ilyen Nyilatkozatot
a pártok számára átadunk és felkérjiik őket, hogy ezt it1ak alá, csatlakozzanů<, báľmit
csináljanak.Ezért mondtam azt,hogy M |.,3., 5. teljesen olyan, ami tĺlkéletesen pontos,
egyértelmű, az égvilágon semmi probléma nincs vele. En nekem azért van problémám a
másodikkal és a haľmadikkal, mert nem elégprecíz. A másodjkkal és a negyedikkel, bocsánat.
Tehát ezért javaso|tuk ań., vagy javasolta an. a Képviselő Uľ, hogyha nem ragaszkodunk...
azt mondjuk, hogy felkérjtik a pártokat egy nyilatkozat alźlírásĺĺĺa, amihez |ehet csatlakozni.
De magának a Nyilatkozatnak a szovegéről természetesen nem kéne most dĺlntenÍink, hanem
aztmonđani, hogy ennek lehessen pontosító tésze. De ha aztmondjźk a Képviselő Hĺilgyek és
Urak, hogy a szószerinti résszel is most foglalkozzunk és precízen fogalmazzllk meg, akkor
lesz nekem módosító javaslatom a Nyilatkozatra vonatkozőan, de nem gondolom, hogy most
ez alegfontosabb. A legfontosabb most az,hogy k<jz<jsen legyen egy olyan döntéstink, hogy
védeni akarjuk, és aszabá|yokat be akarjuk taĺtari, ennyi. Ktjszönclm.

Sántha Péteľné
Tĺikéletesen érte|mezi Képviselő Asszony, kciszönöm szépen. Kaiser képviselőnek adom meg
a szőt.

Kaiseľ József
Kĺjszöncim ęlnök Asszony. A Nyilatkozat csak aľ.ő| sző|, hogy mi a köznllajdont és a
magttntulajdont akarjuk megvédeni a rongáIástól. Eľről sző| a Nyilatkozat leginkább, meg
aľĺól sző|, hogŁ az újságban, két oldalban a .pártok reklámozhatnak. Erľől sző|
tulajđonképpen. Én azt gondolom, hogy ez az onkormányzat Képviselő-testületének
kompetenciája. Ajelĺilteknek a megegyezése az nem kompeteĺciája a Képviselő-testiiletének,
mert az egy politikai nyilatkozat, ałnit mi nem fogunk megszavazni, mivel nem is kerül elő,
mert ezt a jelöltek egymás között beszélik meg. Ezt kiilcin kellene vá|asztam. Azt gondolom,
az abaj, hogy onök megpróbálják valamilyen módon megfuľni ezt a ĺjnkormźnyzati testiileti
nyíIatkozatot és hatáĺozatot, csak azért, hogy ne kelljen bętartani a legelemibb emberi
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szabáIyokat. Hogy a koz-, és magántulajdont nem rongáljuk, egymást tiszteletben taľtjuk
valamilyen módon. Főleg azért is érzem eztki az onök tevékenységéből, meľt Komássy Akos
képviselő íx mttr a sajćt aktivistáitól elhatárolódott, a saját szervezeteitóI elhatarolódott, mint
ahogy apár1széI<htĺzuktő|, ami omlás alatt van. Mindig, mindentől elhatárolódnak, nem onök
a hibások semmiéľt, csak a,,kettes portás'', ahogy Kósa Lajos mondja. Énaztgondolom, hogy
tényleg azt ke||ene' hogyha Önĺjknek tényleg többet árt ęz az egész, ami tĺiténik itt az
onkormányzat teľületén,ha eń. mondja, és tényleg őszintén mondja, akkor álljanak neki a
piros kis dzsekikkel, és takaľítsák Ie a jźrđákat. Es takaľítsak le tényleg ezeket a dolgokat,
mert akkoľ |átjtk, hogy onĺlk, mint MSZP-sek piľos dzsekivel helyre hozzźů< a^, akárt, amit
az ontik által, Önöket támogató aktivisták okoztak. Akiktől természetesen elhatárolődott az
előbb. Azt gondolom, hogy ez arra megy ki _ és bátran elhataľolódott, így van - hogy egy
í|yen egyezséget április 7-én íťunk aIá, mert akkor már minden rendben van, mert akkoľ maľ
alá tudják íľni. Valószínu|eg effe megy ki, mert egy ilyen ronda kampáný akaľnak csinálni.
Ugye a rondában, a ronda ember neve is benne van. Azt kell hogy mondjam, hogy kérem
onöket, hogy eú, a kampaný úgy ahogy van hagyják abba, és próbáljanak visszatéľni a
normális kerékvágásba, ahogy mondta a képviselőtáľsam. Köszönĺjm.

Sántha Péterné
Dr. Révész Márta képviselő asszonynak adom meg a szólás jogát.

Dr. Révész Márta
Köszönöm szépen. Felhasználva Kaiser Képviselő Úr értelmezését, a k<ivetkezĺí javaslatom
van, hogy pontosan vgyaÍIaz legyen, amit itt az e|óbb elmondott. A Nyilatkozat 2. tészéné|,
ezt szerctném javasolni, hogy a következő szöveg legyen.

,,E|fogadják, hogy az onkormźnyzat a nyilvántartásba vett jel<lltek részére ingyenesen
plakáthordozó felületet biztosít.''

A3. tész:

,,Elfogadjak' hogy a jőzsefvárosi újságban 2014. marciustól.. .'' - nęm tudom hogy keľül bele
a heti, de ez elfogadásra keľült mar ,,....ingyenesen hirdetési felületet vehetnek igénybe a
pĺártok a ĺy i|v źlntartásba vett j el ö ltek r é szér e.,,

És akkor pontosan arról van sző, amit Kaiser képviselő Ír az előbb elmondott és akkor ezzel
tökéletesen egyet lehet érteni. Köszönöm.

Sántha Péterné
Ktjszcinöm. Komássy Ákos képviselőnek adom meg a szőt, vagy olyan lesz, mint egy jó
házassźĺg, ahol mindig a férťĺé |esz az utolsó sző: ,,Igen, dtágámľ, Köszönöm szépen, akkoľ
nem hangzott ęl. Két módosító indítvány érkezett, az egyik Komássy képviselo úrtól, hogy
vegyfü ki a hatáľozati javas|atból a,,mellékelt'' szócskát. Enől hattrozzon most a Képviselő-
testület, hogy elfogaĄa a módosító indítványt, vagy nem fogadja el. Kérem szavazzanak
most.

Sántha Péteľné
Megállapítom, hogy a módosító indítványt a Képviselő-testÍilet 2 igen,12 nem szavazatÍal,l
tartőzko đás mellett elutasította.

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
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A HATÁR oZ ATHc. Z AT AľnIZ EGY SZERU SZoToB B sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
36/201.4.(rr.28.) 2IGEN 12 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiłlet úgł dönt, hog,l elutasítja Komds'y Ákos képviselő módosító indínányát,
mely szerint a határozati javaslatból veglék ki a ,,mell,źkelt,,szót.

Sántha Péterné
Dr. Révész Mźnta módosító indítványárőI szavazllnk, mely szerint a Z-es és 4-es pont
megvźůtozna. mert végül nem vetette ki, viszont itt a 4-es pontban mar Pintéľ Attila módosító
javaslata benne vaÍI' miszerint ,,lapszámonként''' tehźt egymás kĺizött aľányosan
lapszámonként vehetnek igénybe a páľtok a nyilvárrtaľtásba vett jelöltek részérę. Ezt még
Polgáľmester Ur előterjesztőként befogadta. Tehát itt most Révész Márta módosító
indítvanyaľő],szavazlxlk.Kérem,szavazzanakmost.

Sántha Péterné
Megátlapítom, hogy a módosító indíwányt a Képviselő-testĹilet 2 igeĺ, 12 ĺem szavazattal'' 1

tartőzkodás mellett elutasította.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZOToBB s Éc szÜrsÉGES
HATAROZAT:
37t2014.(rr.28.)

A Képviselő-testĺilet úg,, dÓnt, h,gy elutasítja dr. Révész Mdrta képviselő módosító
indínányát, mely szerint a Nyilatkozat 4. pontja módosuljon az alábbiak szerint ,,eg1/mós
kozc)tt arányosan lapszámonként vehetnek igénybe a pártok a nyilvóntartásba vett jelöltek
részére,''

Sántha Péterné
Most az erędeti határozati javaslatról szavazllĺlk. Kérem, szavazzaĺak!

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

felkéri a jetölő szervezeteket, a 20|4. évi oľszággyúlési választásokat megelőző
kamprĺnyidőszakban a vtiasztás cé|jáľa biztosított hiľdetési hely és plakátfelület kihelyezésre
vonatkozó, mellékelt Nyilatkozat cinkéntes elfogadásaľa és a|áírźsára.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2014. maľcius 3.

2IGEN 12 NEM 1 TARToZKODÁSSAL
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Sántha Péteľné
Megállapítom, hogy a hatátozatot a Képviselő-testĹilet 12 igen, 0 nem szavazatĺa|, 3
tartő zko dás mel lett el fo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlsp,ro
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTÖB B sÉc s zÜrsÉcps
HATÁROZAT:
38ĺ2014.(II.28.) 12IGEN O NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

felkéri a jelölő szewezeteket, a 2014. évi oľszággyĺílési választásokat megeIóző
kampanyidőszakban a vá|asztás céIjára biĺosított hirdetési hely és plakátfeliilet kihelyezésre
vonatkozó, mellékelt Nyilatkozat onkéntes elfo gadásár a és a|áír ásfu a.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 201 4. március 3.

A 3812014. (II.28.) számú határozat mellékletét, a jegyzőktinyv I. számű melléklete
tartalmazza.

Napirendjeink végére éľtiink, képviselői kérdésekľe van lehetőség. Miután nincs kérdés a mai
ülést 10 őra 59 peľckor bezźtrom. Ktiszönĺjm a munkájukat!

Budapest, 2014.maľcius 10. (

b, ,ľ(M;ŕł,,,ry
Rimán Edina /

jesvző 
6 /

A jegyzőkönry az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel' és a Képviselő-testĹiletz}I4.
február 2 8 - ai tilé s én e lhan gzo ttakat hitel e sen tanúsíti a.

ťolou**uý

Sántha

Szedliczkyné Pekĺíri
Szervezési és Képviselő

íľu"*."ą

ffi,"ffi:r', ,?gr

f_-8*ĺ y
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A j egyzőkonyvet készítették:

n ^l |. Ä .=2aÍ A
5 tĐJ*'Ę't1'c1 ?ao'Ua"y (1l

Szedliczk1né Pekári Ka;ál\ina Fazekasné Y/argaLívia
Szervezési és Képviselői Irodavezető Szervezési és Képvise|őiIrodangyintézője

,ĺt
l-,r. ĺ .ľ l

v-\cĄ-o\-{,t-t-,
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

A Képviselő-testiilet iegyzőktinwének melléklete:
MellékIet

- név szerĺnti szavazási lĺsta
- jelenléti ív
- meghívri
- előteľjesztések
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1. számú melléklet

NYILATKOZAT

Józsefváľos Onkoľmányzat Képviselő-testülete által elfogadott döntéshez ttiľténő csatlakozásľól

Alulírott páľtok képviseletében vállaljuk, hogy az źúta|unk képviselt páľtok, illetve azok VIII. keľületi
szervezetei a 2014. április 06. napjära kitízött országgyu|ési képviselők választását mege|őző
kampány időszakban:

- vá|asztźtsí plakátot a kerĹileti kozigazgatási teruletén a vonatkoző jogszabályokban
meghatźrozott helyszíneken til| az önkoľmányzat á|tal kihelyezett plakáthordozó
felületen helyeznek el, a jogszabáIybarĺ meghatáľozott, tilalommal érintett
köztertileteken és építményeken nem helyeznek eI v tiasńási plakátot;

- elfogadják, hogy az onkormányzat a ĺyi|vźntartásba vett jelöltek részére ingyenesen,
sorso lás útj an b izto s ítj a a plaktÍhot đo ző felül etet ;

- más pĺíľt, fuggetlen jeltĺlt plakátjátnem rongáljĺík meg és nem rugasztjákfeIi|;

- elfogadjfü, hogy aJőzsefvźros Ú3ságban 20|4. marciustól lapszámonként, összesen 2
oldal' ingyenes hiľdetési felületet _ egymás közĺitt arĺínyosan _ vehetnek igénybe a
pĺáĺtok a nyilvántartásba vett jelöltek részére,

- elfogadják, hogy az ĺjnkormányzat źital binosított plakáthorđoző felületet a jelöltek
nyilvántartásba vételéľe nyitva áIIőhatárídő eltelte után kerülnek kihelyezésre.
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MelIéklet

Szavazás eredménye

|deje: 2014. február 28. 09:19
Típusa: Nyílt tilés
Határozat száma: 33;
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Elfogadva

Eľedménve Voks: Szavo/o Össz%
lgen
Nem

13
2

81.25 72.22
12.50 11.11

Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
osszesen í8 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soos Gyorgy
Dr. Szi|ágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Jakabfy Tamás
Egry Attila
Szi|i Ba|ázs

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

Típusa: Nyílt ü|és
Határozat száma:34;
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napirend

Elfogadva

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 14 87.50 77.78
Nem 2 12.50 11.11
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11

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

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

TávoI
Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. február 28' 09:41
Típusa: Nyílt tilés
Határozat száma: 35;
Minosített szavazás

Elfogadva

Táľgya: Javaslat a Józsefválľos kiizigazgatási terĺiletén a jáľmíĺvel tiiľténő várakozás
kiegészítő' he|yi szabáůyozásárő| szóló 2612010. (vI.18.) iinkormányzati ľendelet
módosításáľa

Eredménve Voks: SzavoÁ össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

13
1

2

81.25
6.25

12.50

72.22
5.56

11.11
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

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

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

TávoI
Távol



Szavazás eľedménye

|deje: 2014. február 28.09:41
Típusa. Nyílt Ülés
Rende|et száma: 4; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javas|at a Jőzsefvátľos ktizigazgatási teľületén a járművel tłirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáiyozásárő| szćiő 26/2010. (vI.18.) iinkormányzati ľendelet

módosítására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 14 87.50 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 2 12.50 11.11
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
összesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2014' február 28.10:57
Típusa: Nyí|t ü|és
Határozat száma: 36; E|utasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat aváiasztási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyi|atkozat elfogadására.
Komássy Akos módosító javaslata

Eredménve Voks: SzavoÁ ossz%
lgen
Nem

2 13.33 11.11
80.00 66.66

Tartozkodik 1 6.67 5.56
Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

12

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

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

TávoI
TávoI
Távol



Szavazäs eredménye

ldeje: 2014. február 28. 10:58
Típusa: Nyílt Ü|és
Határozat száma:37: E|utasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat a választási plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat elfogadźsára.
Dľ. Révész Márta módosító javaslata

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

2 13.33 11.11
12 80.00 66.66
1 6.67 5.56

Szavazott 15 í00.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 16'67

Komássy Ákos
Dr. RévészMárLa
Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Egry Attila
Dr. Kocsis Máté
Szilĺ Ba|ázs

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

TávoI
Távol
Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2014, február 28. 10:58
Típusa: Nyílt ü|és
Határozat száma: 38;
EgyszertÍ szavazás

Elfogadva

Táľgya: Javaslat a választási plakátok elhe|yezésével kapcsolatos Nyilatkozat e|fogadásáľa.

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

12
0

80.00
0.00

66.66
0.00

Tańózkodik 3 20.00 16.67
Szavazott í 5 100.00 83.33
Nem szavazott 0 0.00

Távol 3 16.67
Osszesen í8 100.00

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMár[a
Egry Attila
Dr. Kocsis Máté
SziIi Balázs

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

Távol
Távol
TávoI




