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Készült Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkoľmányzat Képvíselő-testiilet 201,4.
nráľcius 5-én 15.00 óľakoľ a Jĺ5zsefvaľosi PolgláľĺrresĹeľi Hivaĺ'al III. emelet 300.as

tárgya|őjában megtaľtott 2. rendes tiléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis MźLté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Ferencz
orsolya, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser lőzsef, Komássy Ákos, Pintér
Attila, dľ. Révész Máĺta, Soós Gyĺirgy, Santha Péterné, dr. Szilágyi
Demeter. Sz1liBalázs. Vörös Tamás. Zentai oszkár

Távolmaľadását je|eztez Dr. Dénęs Maľgit - képviselő

valamint a meghívottak:
dr. Sára Botond _ alpolgármester, Rimán Edina - jegyző, dr. Mészáľ Erĺka - a|jegző,
dr. Kovács Gabľiella - a|jegyző
dr. Pesti Ivett - Polgármesteri Kabinet vezetóje, dr. Palotai Péter . Polgáľmesteri Kabinęt
Titkárság irodavezetője, dľ. Sánta Zsőfia _ Iegyzői Kabinet vezetője, dľ. Sommeľ János _
T<irvényességi és Perképviseleti Iroda vezetője - Mátľaházi Judit _ Személyügyi Iroda
vezetője, Fábián Márta - Belső Ellátási Iroda vezetője' Szedlĺczkyné Pekáľi Kaľolina .
Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli Irođa vezetóje, Majerné
Bokor Emese - Belső Ellenőrzési lĺođa vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina - Humiínszo|gá|ati
,Ügyosztźiy vezetője, Hegedíĺsné Kis Annamária _ Családtámogatási Iroda irodavezetője,
Kincses Ibolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Páris Gyuláné - Pénzngyí IJgyosná|y
vezetóje, Pénzes Attĺla _ Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetłije, dr.
Hencz Adrienn _ Gazdá|kođási koda vezetője, Szabĺó Endľe - LétesítményĹizemeltetési
Iroda vezetóje _ Fernezelyi Geľgely Sándor DLA _ Vaĺosfejlesztési és Főépítészi
IJgyosnáIy vezetoje, Iványi Gyłingyvéľ _ Főépítészi Iroda vezetője, Annus Viktoľ _
Vaľosfejlesztésilrodavezetője, dľ. Szabó Oľsolya - aIźnási Hivatal vezetoje, Wĺest Feľenc
_ VIII. kerületi Rendőľkapítarryság képviseletében, Sáfľány József - JIK igazgatőja, VáradÍ
Gizella _ Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont vezetője, Csete
Zoltán _ Rév8 Zľt. mb. cégvezetője, Dľ. Atftitdi Gytiľgy - Rév8 Ztt.mb. ígazgatőságitag,
Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, Ács Péteľ _ Jőzsefvźrosi KĺiztęrĹilet-
felügyelet és Várostizemeltetési Szolgálat vezetője, Mach József _ Iőzsefvźttosi K<izterület-
felĹigyelet és Várostizemeltetési Szo|gá|at városüzemeltetési vezető, Kovács Barbara .
Józsefuaľosi Kozĺisségi Hazak Kft. igyvezetoje, Bĺál Csaba - Jőzsefuaľosi Paľkolás-
iizemeltetési Szolgálat vezetóje, dľ. Koľoknai András - JE1Z főigazgatőja, Koscsóné
Kolkopf Judit _ JEB vezetője, Keľtészné Bľódy Saľolta - Józsefuaĺosi Gyeľmekek
Üdtittetéséért K<jzhasznú Társaság vezeto-helyettese, Gábosi Csaba . Humánszo|gá|tatásí
Bizottság külsős taga' Kovács Judit - gyakornok.



Dr. Kocsis Nl.áLté

Koszönti a Hivatal munkatarsait, azintézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő-testiilet tagsait.

A Képviselő-testiilet 2014. évi2. ľendes ülését - mely azSZMSZ 12.' I4-I5. és 17. $-ban
foglaltak alapján keľült ĺjsszehívásra, megnyitja. Távolmaĺadását bejelentette dr. Dénes
Maľgit. Megkéľi l(épviselőtarsait, kapcsolják be a szavazógćpeiket. Megállapítja, hogy jelen
van 17 képviselő, iey a minősítętt szótöbbséghez 10, az egyszenĺ szótĺibbséghez 9
egybehangző szavazat szükséges. A következő rendes ülés időponda2014. ápľilis 16. szetđa,
15'00 óra.

***

Dr. Kocsĺs M:áté
S zav azást a b o c s átj a az alábbi napirendet :

Napirend

t. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat fellebbezés elbírálásáľa
(íľásbeti előteľjesztés) ziínr Üĺrs
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

2. Javaslat háziorvossal kiitiitt egészségiigyi feladat.ellátási szerződés
felmondására
(írásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺrs
Előteťesztő: Dr. Kocsis lll4laté - polgármester

2. P énziigyi' költségvetéssel ka pcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a 20Í3. évi költségvetéséľől szó..J'ő 912013. (I|.22.) łinkoľmányzati
rendelet mĺódosÍtására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľi4até - polgármester



3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1'. Javaslat döntések meghozata|ára il Magdolna Negyed Pľogľam III.
megvalósításával kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés, P oTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

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

2. Javaslat Bionikai Innovációs Ktizpont és Park kialakításával kapcsolatos
fej lesztési elképzelések támogatására,
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4. Gazdá|kodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterj esztések

1. Javaslat vagyonkezelési szerződések módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításárĺól sző|ő 24812013. (W. 19.)
számú képviselő.testületi hatńr ozat mĺó dosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatő

5. Va gyon kezeléssel, vá ľosü zeme|tetéssel kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat a piacokľól szóló önkormányzati rendelet elfogadására, és a piaccal
kapcsolatos dtintések \eghozatllára,
(írásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺĺźLté _ polgáľmester

2. Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbelí előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Dénes Margit _ képviselő



3. Javaslat a Józsefuáros Kerületi Építési Szabźiyzata (ĺórrsz)
mó dosítás ával kap cs olatos d öntések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

6. Hu m á n szolgáitatá ss al ka p cs ola tos előte ľj esztés ek

1. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteľi keľet teľhére történő
támogatások elbíľálásáľa, valamint címerh asznźiĺti engedély megadására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné _ alpolgáľmesteľ
Zeĺtai oszkér - képviselő

2. Javaslat a biilcsődei térítésĺ díjakľĺól szóló önkormányzati ľendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpolgármester

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyrlÍjtó szociálĺs ellátások foľmáiľól és a

térítési dÍj fizetési kötelezetts égrő| szóló iinkormányzati rendelet
mĺódosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpolgármesteľ

4. Javaslat a Budapest Jĺízsefváľosi Onkormányzat áital- fenntaľtott
óvodákban, valamint az állami intézményfenntaľtó központ áita|
fenntaľtott Budapest Főváľos VIII. keľůĺleti iskolákban alkalmazott étkezési
téľítési díj akról szĺilĺi tinko rmány zati rendelet mó dosítás ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné alpolgármester

5. Javaslat a Jőzsefválrosi Intézményműktidtető Kőzpont és az ĺóvodák kiiziitt
megkötiitt munkamegosztási megállapodás módosításárz
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgáľmesteľ

6. Javaslatóvodavezetőipá|yánatokkiíľására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľj esztő : S ĺántha Péterné alpol gármesteľ



7 . Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat igazgatási szĺinet elľendelésére és a polgármester 20|4. évi
szabadságolási ütemtervének elfo gadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ilĺ4:áté - poIgĺĺrmester

2. Javaslat a 20|4. évi oľszággyűlési választás során ktizreműkiidő
szavazatszámlálóbizottságvá|asztotttagiaira
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző, OEVI vezető

3. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. május 1. _ 2013. októbeľ
3 1. ktiziitt átruházott h atás kö rben hozott d öntéseĺnek végľehaj tásár ő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatők

1. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testůileti határozatok
végľehajtásárĺóI, 

^z 
e|őző üIés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a

jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszkłiztik átmenetĺleg
szabadrendelkezésíĺ részének pénzpiacĺ jellegű lektitéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|;4:áté - polgĺĺľmester

2. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készĺilt előteľjesztések jegyzékéről
(írásbeli tt!ékońatő)
Előterjesztő: Rimán Edina - jegyző

I)r. Kocsis lV'Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęsttilet a napiľendet 17 igen,0 nem szavazattaL tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHc. ZAT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrsÉcps
HATÁROZAT:
39t2014.(II.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alźlbbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:



l. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések

, Juvaslat fellebbezés elbírálásáraI. 
(írásbeli előteľjesztés) zÁnr tjĺrs
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

) Javaslat házioľvossal köttitt egészségügyi feladat-ellátási szerződés
felmondásáľa
(írásbeli előterjesztés) zÁnr tjĺÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgármester

2. P énzíigyi, kii lts é gvetéssel ka p csola to s előte ľj esztés e k

, Javaslat a 2013. évi kłiltségvetéséről sző|ő 9|2013. (II.22.) iinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Program III.
megvalósításával kapcsolatban
(írašbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Mríté - polgármester

Egľy Attila - alpolgáľmester
Kaiser József - képviselő
Balogh Istvan Szilveszter - képviselő

, J^vaslat Bionikai Innovációs Kłizpont és Paľk kialakításával kapcsolatos
fej lesztésĺ elképzelések támogatására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdál kodást, Gazdasági Tá ľsasá gokat érint(i előteľj esztések

., Juvaslat vagyonkezelési szerződések mĺidosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Ělote4esĺő: Ďľ. Kocsis ly'raté -polgármester



,, Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításárő| sző|ő 248ĺ2013. (vI. 19.)
számű képviselő.testÍileti határ ozat módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesző: Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatő

5. Va gyo n kezeléss el, vá ros ĺi zeme|tetéss el ka p cs ola tos elő teľj esztés ek

, Juvaslat a piacokról szóló ľendelet elfogadására, és a Teleki téri új piaccal
kapcsolatos diintések \eghozata|ára,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

, Juvaslat a Tisztes u. 7. sz. a|atti ingatlannal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lliĺ.áté- polgáľmester

. Juvaslat a Józsefuáros Keľületi Építésĺ Szabáiyzata 1ĺórÉsz;
mĺódosítás ával kap cs olatos d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat polgáľmesteri és alpolgármesteľi keľet terhére tiirténő
támogatások elbírálásáľa, valamint címeľh aszná|ati engedély megadásáľa
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgrĺrmester

Santha Péterné _ alpolgármester
Zentaí oszkar - képviselő

., Javaslat il bölcsődei térítési díjakról sző|ő tinkormányzati ľendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné . alpolgármester

. Juvaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a
téľítési díj Íizetésĺ kiitelezetts égrő| szóló iĺnkormányzatĺ ľendelet
módosításáľa
(íľásbeli előterjesĺés)
E|óterjesńő: Santha Péterné - alpolgármester



Á Javaslat a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat által. fenntartott!. 
óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó ktizpont á|ta|
fenntartott Budapest Főváros VIII. keľĺileti iskolákban alkalmazott étkezési
téľítési díj akrrí l szóló tinko rmány zati rend elet m ódo sítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné alpolgáľmester

t Javaslat a Jőzsefvźlrosi Intézménymĺĺktidtető Ktizpont és az ĺóvodák kőzött
megktittitt munkamegosztási megállapodás módos ítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Santha Péteľné - alpolgáľmesteľ

. Javaslat ĺĎvodavezetőipá|yázatok kĺírásáľao. 
(íľásbeli előterjesztés)
Ě1ote4 esĺő : Slíntha Péteľné alpolgáľmester

7 . Egyéb előteľjesztések

, J^vaslat igazgatási szünet elrendelésére és a polgáľmesteľ 2014. évi
szabadságolási ĺitemtervének elfogadásáľa
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

2. Javaslat a 20t4. évi oľszággyűlésĺ választás soľán kiizľeműkiidő
szav azatszámláló buottság v áiasztott tagsair a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Rimán Edina _ jegyző, OEVI vezeto

3. Beszámoló a Képvĺselő-testĺĺlet bwottságli 2013. május 1. _ 2013. októbeľ
3 1. ktizłitt átruhá.zott hatáskö rb en hozott diintés eĺnek vé grehaj tásár ő|
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt határĺdejű testĺileti határozatok
végľehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentősebb eseményekről és az iinko rmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésiÍ részének pénzpiaci jetlegű lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterj esztő : Dr. Kocsis Máté _ polgármester



1 Tźljékoztatő ahatáridőben el nem készült előteľjesztések jegyzékérő|
( írásb eli taj éko ztaÍő)
Előteľjesző: Rimán Edina - jegyző

1'. Zárt iĺlés keretében tárgya|andó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa
(írásbeli előterjesĺés) zĺP{r Ül,És
Előterj esztő : Sĺíntha Péterné - alpolgármester

A napirend zúrt iłlés keretében tiirtént az Mön. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 40|201'4. (III.05.)

szdmú hatúrozatokat a l. zárt iilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazzu

Napiľend 1'|2.pontja
Javaslat házĺoľvossa| kt'ttitt egészségĺĺgyi feladat.ellátási szerződés
felmondására
(írásbeli előterjesĺés) zĺF(r ÜlÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend zárt iłlés keretében tiirtént az Mijn. 46. s (2) bekezdésének b.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalása sorún elhangzottakat és a meghozott 4112014. (Iil.05.)

számú határozatokat a 2. zdrt iilésről késziilt jegyzőkiinyv tartalmaua.

2. P énzíigyi' kii ltsé gvetéssel ka pcsola tos előte ľj esztése k

Napirend fl'|. pontja
Javaslat a 2013. évi ktiltségvetéséľőI szóiő 9ĺ2013. (II.22.) iinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

(Szó szerinti leíľásban.)



Dľ. Kocsis NI.áté
Csere eloterjesaést kaptak a Képviselők helyszíni kiosztással. A 2-es és a 12-es mellékletek
cseľéje is megtöľtént szintén helyszíni kiosztással. A napirend vitźĄźt megnyitom. olvasási
sztinetet óhajtanak elľendelni, illetve nem elrendelni, hanem kérni óhajtanak-e? Jakabfy
képviselő úľ mimikáj ábő| e^. olvastam le. Nyugodtan tegyen javaslatot erre vonatkozőan,
készséggel eleget teszek neki. Akkor kezđjtik meg a napirend tárgya\źsát, legfeljebb hogyha
kozben ilyen igény felmerül, akkoľ mĄd jelzik a Tisztelt Képviselők. Kérďezem, hogy van-e
hozzásző|źtsuk, kérdésiik? Komássy Akos képviselő úr, parancsolj on !

Komássy Ákos
K<jszönöm szépen, Tisĺelt Polgármester Uľ, csak egy kérésem van. Tekintette| aĺra, hogy egy
helyszíni kézbesítésű csere előteľjesztés váľt minket, és megvallom őszintén nem volt módom
ezt kiilön olvasni, tegyék meg, hogy ĺisszefoglalják és elmondják, hogy a kézbesítetthez
képest mi v áItozott. Kĺjszönöm.

Dr. Kocsis lIáLté
Páris Gyuláné igyosztáIyvezető asszony összefoglalja r<ividen a vtitońatás lényegét,
paľancsoljon!

Páris Gyuláné
Kcĺszĺjnĺjm a szőt. Az e|őterjesztésben a 8. pontban az Erzsébet Utalványokat nem tĺtvett

péĺueszkozökként kell könyvelni, hanem á||ami támogatásként' ez keľült technikailag
javitásra. Ańán, a mellékletekben nem jól lett átvezefuĺe az előteľjesaésben szeľeplő
módosítás, így a2. szźlmímelléklet, önként vttlla|t feladatok táblazatban, a72I03-as címen, a
személyi juttatás eIőirtnyzata |2.389.000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok elóirźnyzata
3.267.000 Ft-tal növekedett. Ezeĺ beltil a működési célú tĺĺmogatás államháńartásoĺ bęlülre
e|óirtnyzata 15.656.000 Ft-tal cs<jkkent. A 12-es számű mellékletben rosszul szerepelt a

Józsefuaľosi Csaláđsegítő és Gyeľmekjóléti Központ engeđé|yezettlétszáma, azkeri|tZ fóvel
csökkentésre.

Dľ. Kocsis NIáté
Köszönjiik szépen. Kérdések, hozzászőIások kĺjvetkeznek. Amennyiben ilyen nincs, a

napiľend vitájźt|ezáĺom.3 $-ból álló rendelet kell elfogadnunk minősíteff többséggel. Kérem,
szavazzanak!

BUDAPEST rózsBpvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrBľp ELFOGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VilI. KERt]LET .rózsnľvÁRosl
oľronmÁľyzaľ xn,ľvrsuo TESTÜLETENEK 5/2014.(III.06.)
oľxonľĺÁľyz.ą.ľĺ RENDELEľÉľ a 2013. n,vr rolTsÉGvETEsnol szoĺo
g t2013. (II.22.) oľxonnĺÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással mega|kotta az
5 l20I4' (III. 06.) sztlműľendeletet.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKore.sHoz ltĺľl,Io s Íľpľľ szoľog g sÉc szÜrs Éop s

BUDAPEST ĺózspp.ve.nos rÉpvIspro-rBsľÜrpľp 15 IGEN, 0 NEM, 2
ľ,łRľózrooa.ss,ą.r ELFoGADĺa, És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlll.
xonÜr-nľ ĺózsnľvÁnosr oľronľĺÁľyz.ą.ľ rn,pvrsnĺo _ ľnsľÜr-BľÉľnx
5/2014.(III.06.) oľronľĺÁNYZATI nľNlrcĺ-BľÉľ A 2013. ÉvI
xÖlľsÉcvľľÉsltŐl szłlr(l 9t2|JI3. (|t.zf.) oľroHĺ,rÁľyza.'r'r RJl,NDl,Ll,'t'
vĺóuosÍľÁsÁnól

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat diintések meghozata|ára a Magdolna Negyed Progľam III.
megvalósításával kapcsolatĘan
(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Egry Attila - alpolgiíľmester
Kaiser Jőzsef - képviselő
Balogh István Szilveszter- képviselő

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitttjátmegnyitja. Komássy Ákos képviselő uľ parancsoljon.

Komássy Ákos
Elmondja mindenekelőtt, hogy elkötelezett tźmogatőja a Magđolna Negyed Progľamnak, így
a III-nak is, és kül<jnösen a képzésí pľogĺamoknak. Nagyon sajnálja, hogy csak tegnapľa
készi.ilt e| ez az e|óteqesztés. Ilyen fajsúlyú e|őteqesztések inkább rendes kézbesítéssel
érkezhetnének meg. Konkľét kérdései az előterjesztéssel kapcsolatbarl. Az elóteĄesnésből is
kiolvasható, hogy aképzési pľogľamok elindulása sokat csúszott. Mennyit és miéľt csuszotlaz
MNP III. képzési programjainak az elindulása? Korábban mźr számtaIanszot volt róla szó.
EzzeI kitolódik-e aképzésí programok befejezési határideje, vagy ezek mind rĺjvidti|nek? Az
eredeti pá|yazatĺ tervekhez képest keľült-e Sor szoft képzési programokból történő
forľásátcsoportosításr a, vagy megőrinék az erre szánt keľeteket?

Dľ. Kocsis lláúé
AlÍöldi György uľat, kéri meg, hogy válaszoljon ezekre a kérđésekĺe.

Dľ. Alfiildi Gyiiľgy
A képzési programokból egyetlen egy volt az ane|yiknek a hatĺáľideje mostanára csúszott el,
és egy köztes jogszabá|yváItozás nem tette lehetővé ennek a képzésí programnak az
elindítását. Ezértvá|asztottak egy másik képzési progľamot. Pénzátcsopoľtosításnál az ercdetĺ
pénzmenrryiséget hasznáIják ftjl. Nem vesznek e| pér.zt' hanem a szfüséges és fontos
képzésekĺe csopoľtosítj ák át. Azért, ilyen nehezen indult el, mert nehéz volt a szempontokat
osszeegyeńetni. Nagyon sok szempontnak kellett egyszeÍTe megfelelni, egyrészt a lakossági
igényeknek, másrésń" a Munkaügyi K<izpontnak. Minđezeket az a|d<ĺeđítáIt szewezeteket

1.1.



megtalálni, abeszeruést veliik lebonyolítani nehezen ment. Voltak sikertelen próbálkozások'
mert volt' hogy kiírták a páIyázatot és nem jelentkezett rá senki. Mivel csak ezen az uton
keresztül lehetetett ezeket a szźilitőkat megfalźiĺtj' ezért ezek tobb fordulóban javasolták
pźiyáztatni.

Dr. Kocsis Nĺáúé
Zentai oszkźtr képviselő úľnak adja meg a szőt.

Zentai oszkár
Az előterjesztés elkészítőit szeretĺé arra kémi, legyenek szívesek f,rgyelembe venni a humán
témákat érintő előterjesaéseket, mint például Magdolna Negyed Program képzéseket is
tarta|maző előterjesztését. Legyenek szívesek úgy elkészíteni, hogy a Képviselő-testiilet
havonta egy kiszámítható üIéséhez képest két nappal előtte a Humánszolgáltatási Bizottság is
meg fudja tárgyalni.

Dľ. Kocsis Máté
Jakabs Tamás képviselő uré aszó.

Jakabff Tamás
Az egyik pźiyázattal kapcsolatban van egy kéľdése. A Teleki térre fognak építeni egy
színpadot egy jelentősebb összegből, amelyen nyilván valamilyen progľamot fognak ľendezni
néhány hónapon kęresztül. Ennek a színpaďnak az iđőszaklejárta után mi lesz a sorsa? Hova
fog keľülni, és ki fogja tudni használni ezutźĺn?

Dľ. Kocsis Nĺáńé
Alföldi Gyoľgy úr válaszol.

Dr. AlÍiitdi Gyöľgy
A jelenlegi előterjesztésben még nincs bęnne a színpaďról való döntés, mert ań. még a
kollegfü hianypótlásra visszaadták. Az a k<jvetkező testiileti ĺilésen fog bejönni.

Dr. Kocsis M:áté
Komássy Ákos képviselő úľnak megadja aszőt.

Komássy Ákos
Továbbra és tĺiľetleniil tźmogatja az előterjesĺést és a Magdolna Negyed III. szoft
programjait, kiilöntisen a képzési progľamokat. Sokkal jobbnak tartotta volna, ha
nagyságľendileg komolyabb szelete a Magdolna Negyed III-nak, a táľsadalmi
rehabilitációnak, konkĺétan a lakosságot személy szerint érinÍő, így aképzési részre is a 3,9

miltiaľdos fejlesztésből 50 millió jut képzési pľogramokra. Az egy e|Illbtzott tervezés, anni az
előterjeszté,Ĺ",, ,'","pel, de ha megvalósul, annak természetesen örül, és támogatj a.lJđvoz|i,
hogy a szociális lakhatási technikai segítségnyrijtás végül is megvalósul, de ha nem |Z,hanem
12O vagy 240 csaIáď részéte valósulna meg, annak sokkal érzéke|hetőbb társadalmi javulási
következménye lenne.

Dľ. Kocsis M:áté
Jakabfu Tamás képviselő úrnak adja meg aszőt.
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Jakabs Tamás
Ahatározati javaslat 9. i) pontjában van benne atámogatási szerzóđés a színpad ügyében.

Dr. Kocsis Máté
Alföldi György íľ vźiaszol.

Dľ. Alfiildi Gyiirgy
Elnézést kér a ,,bakiért,,, mert a kollegával, amikor az előterjesńést egyeztették, o azt monđta,
hogy nincs benne. A színpad, a Teleki téri felújításnak a tészévé fog válni, ott maľad a
helyszínen, tehát azok, akik eń. izemeLtetik, ők fogják tizemeltetni.

Dr. Kocsĺs lVĺ.álté

Megállapítja, hogy az e|őterjesztés tźrgyában további kérdés, hozzésző|ás nem érkezętt, A
napirenđvitźljźtlezfu ja,ésszavazźsrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a KMoP-5.1.llB-|2-k-2012-0001 azonosító száníl Magdolna Negyed
Progĺam III., G1/1 Képzések, szald<épzések projekt szakmai tarta|máĺak helyettesítő
módosítása keretében az ővodai dajka képzésnek azB|e|miszer-, vegyi aľu és gyógynĺlvény
eladó szakképzéssel töľtónő kiváltását és kezdeményezĺ a Támogatasi Szerződés
módosítását.

b) felkéri Rév8 Zrt-t a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentációjłínak
előkészítésére.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében Ptév& Zrt.
Határidő: a) pont esetében 2014. március 5., b) pont esetében 20|4. maľcius 14.

2. a hatáĺozat |. pontja a|apjźn felhatalmazza a polgáľmestert a Tźlmogatási Szerződés
módosításaľa iľrányuló kéľelem aláítására és a Pro Regio Kózép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonpľofitKozhasznú Kft. felé történő benyrijtásara.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. maľcius 17.

3. az MNP-III_PA/01 kódszrámmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt ptiytnati
felhívás tźttgyábana

. Magyar Embęri Jogvédő Központ Alapítvány

. Reflekt Studio Nonprofit Kft.
áltaI benffi tott p á|y ázatok érvénye s ek.

Felelős: polgáľmesteľ
Határtdó: 2014. maľcius 05.

4. az MNP-IILPA/0I kódszĺĺmmal, ,,Közösségi Akciók'' címmel kiírt minĹprojekt pźiytnati
e|j ár ást eredménye snek nyilvánítj a.



5.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. marcius 05.

az MNP-IILPA/O3 kódszámmal, ,,Sport, szabadíđő, egyéb lakossági programok'' címmel
kiírt mini-projekt páIyźzati felhívás tźtgyábarl' a

o Giusto-Kamaĺa Művészeti Köáasznú Nonprofit Kft.
o Józsefuaľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft.
o Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gźiatAlapítvany
. Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvany (3 đb pá|yázat)

által benyij tott pźiy źnatok érvényes ek.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatźridó: 2014. maľcius 05.

az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,,Spoľt, szabađidő, egyéb lakossági progĺamok'' címmel
kiíľt mini-projekt pálytnati elj áľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felęlős: polgármester
Hatarido: 2014. marcius 05.

az MNP-III_PA/06 kódszámma|,,,Szocíális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás'' címmel
kiírt mini-projekt páIyázati felhívás tttgyábarl a

. Magyar Vöröskeľeszt Budapest Fővarosi Szervezet
által benffi tott pźiy ázat érvényes.

Felelős: polgĺírmester
Hatańdó: 20I 4. mĺírcius 05.

az MNP-III_PA/06 kódszámmal,,,SzociáIis Lakhatási Technikai Segítségnyújtás'' címmel
kiíľt mini-proj ekt páIyázati elj aľást eredményesnek nyilvrĺnítj a.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 201' 4. március 05.

a hatźlĺ ozat 3 ., 5 ., 7 ., ponť1a a|apján trímo gatási szerzó đést köt a :

a.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest' Baľoss u.

28. fsn".2., nyi|vántartźsi szám..4740, ađőszźml: 18062063-1-42), mely a|apjźtn a

',Gyermekj 
źÍsző a Kálvrĺria téren'' mini-projekt megvalósíttsáľa I800 000 Ft vissza

nem téľíten dó tźlmo gatásban részestil.
b.) Giusto-Kamara Művészeti Kozhaszĺí Nonprofit Kft-vel (székhely: 1086 Budapest,

Koszoľú u.23.I. 9., cégjegyzékszám: 01-09-990869, ađőszám 24|09440-2-42), me|y

a|apján,,A Giusto Karĺaruzenekaľ hangversenyei a Kesztyiigyéttban,, mini-pľojekt
megvalósítására3}} 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részęsül.

c.) Magyar Embeľi Jogvédő K<izpont Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fsń.. 2., nyíIvźntartási szám: 4740, adőszźlm: 18062063-|-42), me|y a|apján a

,,Múvészetterápiás nyfuitábor aKá|vźltiatéręĺť, mini-projekt megvalósítására 300 000
Ft vissza nem térítendo ttĺmogatásban ľészesül.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

d.) Józsefuaľosi KözösségiHázakNonprofit K-ft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ
15., cégegyzékszźĺn.. 0I-09-942622, adőszám: 22766117-2-42)' mely alapjźln a
,,Mozdulj Mátyás tér!'' mini-projekt megvalósíttsfua 299 817 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részęsül.

e.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgźiat Alapítvánnyal (székhely: 1146 Budapest, Zichy M.
u. I4., nyilvántartási sziĺm: 1139, aďőszám 19651989-I-42), me|y a|apjtn a ,,Reális
altematívď' mini-projekt megvalósítására 298 377 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részestil.

f.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Buđapest' Baross u.
28. fszt.2., nyilvźlntartási szám:4740, adőszám:18062063-1-42), me|y a|apjźn a
,,Inteľaktív sziĺlház a Kźůvźnla tóren'' mini-projekt megvalósitására 300 000 Ft vissza
nem téľítend ő tźlmo gatásban részesiil.

g.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u.

28. fszt. 2., nyi|véntartási szźm: 4740, adőszźlm: 18062063-l-42), mely alapjźn a
,,Anyacsoport a Ká|váría téren,' mini-projekt megvalósíüĺsára 300 000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

h.) Magyar V<jrĺjskeręszt Budapest Főviáľosi Szervezętével (székhely: 105l Budapest,
Aľany János u. 31., nyilvantaľtási sztlm: 5525, adősztnn: 19003056-2-41), mely a|apjźn
a 

',Lak'hatźlsi 
k<irulmények javítása 12 családrészéte Budapest VIII. kerületében'' mini-

projekt megvalósításźtra2 996 9I0 Ft vissza nem térítendo támogatásban részesiil.
i.) Reflekt Studio Nonprofit Kft-vel (székhely: 1132 Budapest, Alig u. 5.,

cégtregyzékszám: 0I-09-963187, adoszám: 2338669I-2-4|), mely a|apjtn a

,,Multifunkcionális közösségi színpad,, mini-pľojekt megvalósításfua 2 950 585 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. március 05.

ahattnozat 9. pontja aIapjźn fęlkéri a polgármestert a támogatási szerzőđésęk aláírźsfua.

Felelős: polgármester
Hatfuídő : 20|4. mĺíĺcius 1 2.

a) elfogadja az előteqesztés mellékletét képezo, Budapest-JózsefuaÍos Magdolna Negyed
Pľogľam III projekt Programalap ak<in|izá|t Mfüödési Kézikönyvét.

b) felkéri a Rév8 Zrt-t a hatźxozat 11. a) pontja alapján az egyedi páIyázati felhívások
előkészítéséľe.

c) felhatalmazza a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot ahattrozat t|. b) pontja
szerínti egyedi pá|yźnatok éľtékelését végzo szewezet 5 tagjrínak kijelĺiléséľe, akik
tiszteletdíjban/díjazásban nem részęsülnek, valamint a páIyazati kiírás eredményének
megállapításétra.

Felelős: a) pont ęsetében polgármesteľ, b) pont esetében Rév8 Zrt., c) pont esetén
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hatfuidő: a-b) pont esetében 2014. maľcius 5. c) pont esetén a Yáľosgazdálkodási és
Pénzugyi Bizottság 2014. marcius 10-i ülése.
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Dr. Kocsis },Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a határozati javaslatot 17 igen, 0 nem szavazattal,

'artő zko đás né lkül elfo s adta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A HATAR oZ AT]H)Z AT ALH) Z MINO S ÍTETT SZóTOB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
4212014. (III.05.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.a) elfogadja a KMoP-5.1.1/B-12-k-f0I2-00u azonosító szálmű Magdolna Negyed
Program III., G1/1 Képzések, szal<képzések pľojekt szakmai tarta|mának helyettesítő
módosítása keretében az ővođaí dajka képzésnek azBle|míszer-' vegyi aľu és gyógynĺivény
eladó szakképzéssel t<jrténő kiváltását és kezdeményezi a Támogatási Szerződés
módosítását.

b) felkéri Rév8 Zľt-t a Támogatási Szeruődés módosítási kéľelem dokumentációjanak
előkészítésére.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében Rév8 Zrt.
Határidó: a) pont esetében 2014. miírcius 5., b) pont esetében 2014. március 14.

2. a határozat |. pontja alapján fe|hataImazza a polgźrmestert a Támogatási Szerződés
módosításaľa iranyuló kérelem a|áírására és a Pro Regio Közép-Magyarorszźlgi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató NonprofitKozhasznú Kft. felé t<jľténő benyújtásĺíľa.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2014. máľcius 17.

3. az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Köz<isségi Akciók'' címmel kiírt mini-pľojekt
pá|y ázati fęlhívás tát gy áb arl a

o Magyar Embeľi Jogvédő KÓzpont AIapítvány
. Reflekt Stúdio Nonpľofit Kft.

által b enyrij tott páIy ázato k éľvénye s ek.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő: 20|4. március 05.

4. az MNP-III_PA/01 kódszámmal, ,,Ktizösségi Akciók'' címmel kiírt mini-projekt
páIyázatieljárásteredményesneknyilvĺánítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiďő: 2014. március 05.
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5. aZ MNP-III PA/03 kódszámmal, ',Sport, szabadiđo, egyéb lakossági progľamok''
címmel ki írt mini -proj ekt p áIy ázati felhívás tát gy áb an a

o Giusto-Kamaľa Miĺvészeti KozhasznűNonprofit Kft.
o Józsefuárosi Közösségi Hazak Nonpľofit Kft.
o Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány
. Magyaľ Emberi Jogvédő Kĺizpont Alapítvany (3 đb pá|yazat)

által benyúj tott páIy źnatok érvényesek.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. maľcius 05.

6. az MNP-III_PA/03 kódszámmal, ,'Spoľt, szabadiđő, egyéb lakossági progľamok''
címmel kiírt mini-p.ojekt páLytuzati eljĺĺľást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határídő: 20|4. maľcius 05.

7. az MNP-IILPA/06 kóđszámmal, ,,Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás''
címmel kiírt mini-projekt pá|yazati felhívás tźrgytĺban a

. Magyaľ Vöröskeľeszt Budapest Fővaĺosi Szervezet
által benyúj tott p á|y źnat érvényes.

Felelős: polgáľmester
IJatánđó 201 4. máľcius 05.

8. az MNP-I[-PA/06 kódszámmal, ,,Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás''
címmel kiírt mini-proj ekt pá|yazaÍi elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatráĺidő: 20|4. március 05.

9 . a hatźr ozat 3 ., 5 ., 7 ., pontj a alapj źn támo gatási szerző ďést kĺit a:

a.) Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baľoss u.
28. fsń- 2., nyi|vántaľtási szźtm 4740, ađőszźtm: 18062063-I-42), me|y alapján a
,,Gyermekjźisző aKá|vźria téren,, mini-pľojekt megvalósítására I800 000 Ft vissza
nem téľítendő támogatásban részesül.

b.) Giusto-Kamaľa Művészeti Kiĺzhasznű Nonprofit Kft-vel (székhely: 1086 Budapest,
Koszorri u. 23 . I. 9., cégj e gyzékszźlm: 0 1 -09-990 869, adőszám: 24I 09 440 -2-42), mely
alapjźn ,,A Giusto Kamarazenekar hangversenyei a Kesztyűgyárbarŕ' mini-projekt
megvalósításaľa 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesüI.

c.) Magyaľ Emberi Jogvédő Kĺizpont Alapítvannyal (székhely: 1085 Budapest, Baĺoss u.
28. fsú., 2., nyi|vźlntartási szám: 4740, adőszźml: 18062063-I-42), mely a|apján a
,,Múvészetterápiás nyári tźlbor aKźivária téren'' mini-pľojekt megvalósításĺĺra 300 000
Ft vissza nem téľítendő támogatásban részesül.

d.) Józsefuarosi KtizĺjsségiHazakNonproÍit Kft-vel (székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ
15., cégsegyzéksztlm: 0I-09-942622, adőszám: 22766117-2-42), mely a\apjan a
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,,Mozdulj Mátyás téľ!'' mini-pľojekt megvalósításźra 299 817 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

e.) Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvráĺĺryal (székhely: 1146 Budapest, Zichy M.
u. 14., nyilvántaľtási szám: 1139, adószám: 19651989-1-42), mely alapjáĺ a ,,Reális
alternativa'' mini-projekt megvalósítására f98 377 Ft vissza nem térítendő
tĺímo gatásban részesül.

f.) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapíťvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fszt.2., ĺyi|vtntartäsi szźĺm: 4740, adoszárrt: 180ó20ó3-l-42), meIy alapjźn a
,'Interaktív sziĺlhźz aKźt|vtria téľen'' mini-projekt megvalósításaĺa 300 000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesül.

g.) Magyar Emberi Jogvédő Kĺizpont Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest, Baross u.

28. fszt. f., nyíIváĺxartási szźrrl: 4740, ađőszźlm: 18062063-I-42), mely alapjźn a
,,Anyacsoport a Kálvána téren,, mini-pľojekt megvalósításĺíľa 300 000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

h.) Magyaľ Vöľĺjskereszt Budapest Főváľosi Szervezętével (székhely: 1051 Budapest,
Aĺany János u. 31., nyilvantartási szám: 5525, ađősztlm:19003056-2-41), mely alapján
a,,Lal<hatási korulmények javítása 12 családrészére Budapest VIII. keľĹiletében'' mini-
projekt megvalósításźna} 996 910 Ft vissza nem térítendő támogatásban részestil.

i.) Reflekt Stúdio Nonprofit Kft-vel (székhely: II32 Buđapest, Alig u. 5.,

cégsegyzékszźlm: 0|-09-963187, aďőszám: 2338669I-2-4I)' mely a|apjźn a
,,Multifunkcionális közosségi szinpad,, minĹprojekt megvalósításáta 2 950 585 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 05.

10. a hataľozat9. pontjaa\apján felkéri a polgármestert a támogatási szerződéseka|áírásźna.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : 2014. marcius 12.

1 1. a) elfogadja az előterjesztés mellékIetétképező, Budapest-Jőzsefvźros Magđolna Negyed
Pro gram I II proj ekt Pľo gramal ap aktua|ízá|t Műkö dé s i Kézikdnyvét.

b) felkéri a Rév8 Zrt-t a határozat 1 1. a) pontja a|apjźn az egyedi páIyázatí felhívások
előkészítéséľe.

c) felhatalmazza aYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot ahatározat ||. b) pontja
szerinti egyedi páIyazatok éľtékelését végzó szervezet 5 tagjanak kijeltilésére, akik
tiszteletdíjban/ďíjazásban nem részesülnek, valamint a páIyźnatí kiírás eredményének
megáI|apitásáta.

Felelős: a) pont esętében polgármester, b) pont esetében Rév8 Zrt., c) pont esetén
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Hataľidő: a-b) pont esetében 2OI4. március 5. c) pont esetén a Yźrosgazdálkodási és

Pél:zugyi Bizottság 2014. maľcius 10-i tilése.
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Napiľend 3l2.pontja
Javaslat Bionikai Innovációs Ktizpont és Paľk kÍalakításával kapcsolatos
fejlesztési elképzelések támogatásźra
(íľásbeli e|őtefi eszté,s, HELYS ZINI KIo S ZTAS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

(Szĺószerinti leÍrásban.)

Dľ. Kocsis M.áLté
Íľásbeli előterjesĺés polgármesteri részĺő|, bizottság nem táĺgya|ta. Napirend vítáját
megnyitom. Dr. Révés z }dźlrta képviselő asszony paľancsolj on.

Dr. Révész Máľta
Ktjszönöm szépen a szőt Polgĺíľmester Úľ. Két dolgot szeretnék csak mondani. Az egyik az,
hogy nagyon örültink, hogy ez sikerĹil ez aprojekt és úgy tiĺnik, hogy ez meg fog valósulni. A
másik tésze az, hogy őszintén szólva nem értem, hogy ez miért sürgősséggel került elénk.
Mert ez nem olyan jellegtĺ, amit hamarabb nem lehetett volna megcsinálni, és az Akadémia
honlapjan elég részletes tájékoztatást lehet elolvasni erro| az egész projektről. A harmadik,
pedig amit szeretnék mondani' hogy hagy kĺlsz<}njem meg mind azoknak, akik ęzt az egészet
előkészítetĺék, mert évek óta próbálkoznak azza|, hogy ttibben, hogy egy innovációs centrum
valósuljon meg ezen a teľĹileten, és végre sikeľĹilni fog úgy tűnik. Kciszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Annyival egésziteném ki egyébként a Képviselő Asszony aĺntryy elismerő szavait, amit
köszöniink, hogy ez azt is jelenti, hogy újabb 5 milliárd forint érkezik a keriiletbe. Raadásul
kutatásfejlesztésre. Azért erľe a testiileti iilésre hoztuk be, mert maľcius 27-.én a Magyar
Állam, az Egyetem, Íehát a Ptzmźny Péteľ Katolikus Egyetem, illetve az onkormźnyzat
k<jzösen íná aIá ań" a nyiLatkozatot, amelyben kifejezi szźnďékát, hogy létľe jojjöĺ ez a
benf,lźlzás. Március 27 . elótt miír nem volt testiilęti tiléstink, csak ugye az ápn|isi,legalább is
szźlmithatőan. Vagy egy rendkívüli ülést kellett volna taľtanunk, egy támogatő nyi|atkozat
miatt, vagy most behozhrk siirgősséggel. Az előkészítésben sokan vannak benne,
nyilvánvalóan most nem leaľatva mások bab&jai! az alapvďő kezdeményezője a Pazmány
Péter Katolikus Egyetem ITK-ja voLt, azoĺ beliil is Roska Professzoľ Ur és munkatarsai. Két
szempontból mindenképpen hálásak lehetĺink nekik. Az egyik, hogy ragaszkodtak hozzá,
hogy lehetőleg a kerĹileten belül valósuljon mbg ez a fejlesztés, étenén, hogy Józsefuaľos,
egyetemviĺros, és elkapták a fonalat ebben iigyben, hogy valószínulegjó, ha ezek a felső
oktatási intézmények, vagy ezek a kutatásfejlesztési íntézmények, vagy a kutatásfejlesztési
innovációi itt valósulnak meg. Másod sorban pedig' ragaszkodott az onkormanyzat
együttrnűködéséhez. Nyilvĺĺn nemcsak arľól volt szó, hogy ezze|' |egitimációt is szerez
magáĺak, hanem egy gesztusról is szó volt felénk, hogy az Egyetem is paľtnerkénttekjnt az
ÖnkormĺĺnyzatÍa, ami fontos dolog, hiszen aPźnmánynak a Jogi Kara is itt van, az ITK-ja is
itt van a Szigony utcában, illetve most maľ a Bionica Központ is itt lęnne, és ha minden jól
megY, akkor az is lehet, hogy még egy kar idetelepülne majd. De hát ez még a jövő zenéje,
részleteket nem szeretnék még elaľulni, meľt nem lesz így akkor szźnnon kérik a választások
kĺjzeledtével, hogy mi van ezzel a dologgal? Valóban egy jó fejlesztésről van szó. Aľľó1 nem
beszé|ve, hogy azok, akik a Bionica Kcizpontban do|goznának, azok egyrészt magasan
képzett, magasan kvaliťrkált munkaerőt jelentenek. Fizetőképes keľesletet jelentenek a
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kerĹiletben, és vélhetőena környékben óhajtanak majd élni is. Vagy bérelni, vagy ingatlant
vásárolni, reményeink szeľint a Bionica Központ környékén, éppen ezértmesszebbre mutat ez
allnáI, mint sem egy 5 milliardos beruhazás megvalósul a kerületben, hanem a hatásait is
remélhetőeĺ érezni fogjuk. Van-e további kéľdés, hozzásző|ás? Ha nincs' a napiľend vittĄát
Iezárom. A 2 pontból áIIő hattrozatről egyszenĺ többséggel kell dĺjntenünk, kéľem,
szavazzaĺak|.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. egyeÉrt a Bionikai Irurovációs Kĺizpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasźĺg azon
elképzelésével, mely szeľint a Kormány 149312012. (xI.13.) és az azt módosító
20IIl2013. (XII.29.) Korm. határozatában foglalt a Bionikai Innovációs Központot és az
a\.lhoz kapcsolódó Innovációs Paľkot Józsefuaros kozigazgatási területén kívanja létľe
hozni,tekintettel arua,hogy kerĹilet fejlődése szempontjábólilleszkedik az onkorményzat
hosszú távú fej lesztési célj aihoz.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20Í 4. maľcius 05.

2, felkéri a polgáľmestert, hogy határozatban foglaltakĺól tájékoĺassa a Bionikai Innovációs
Központ Nonprofit Kft .-t.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. maľcius 05.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 17 igen, 0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
43ĺ20|'4. (Iil.05.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. egyeÉrt a Bionikai Innovációs K<izpont Nonprofit Koľlátolt Felelősségtĺ Társaság azon
elképzelésével, mely szerint a Kormány I493l20I2. (xI.13.) és az a^. módosító
20I|l20I3. (XII.29.) Korm. hatfuozatában foglalt a Bionikai Innovációs Központot és az
a\lhoz kapcsolódó Innovációs Paĺkot Józsefuaľos kozigazgatási teľĹiletén kívárja létre
hozni, tekintettel arra, hogy keľtilet fejlődése szempontjából illeszkedik az onkormtnyzat
hosszú távú fej lesztési célj aihoz.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2014. maľcius 05.
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2. felkéri a polgármesteľt, hogy határozatban foglaltakĺó|tájékoztassa a Bionikai Innovációs
Központ Nonprofit Kft .-t.

Felelős: polgármester
Hatátiđó: 2014. március 05.

4. G azdátlkodást, Gazdaságĺ Tá ľsas ágokat érintő előterj esztések

Napirend 4/1. pontja

, Juvaslat vagyonkezelési szeľződések módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsĺs Máté
Az illetékes bizottság meglźltgya\ta. Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Komássy
Ákos képviselőnęk

Komásssy Ákos
Képviselőként is, meg a KesztyűgyáĺTanácsadó Testiilet alelnĺjkeként is ĺjrĺimmeltidvözolné,
illetve azzal a szandékkal terveztehozzásző|ását, hogy iidvözĺilje azt,hogy végre ręndeződnek
a Hl3 a Homok utca és a Dankó utcai spoľtudvar vagyonkezelésével kapcsolatos kérđések.
Van egy-két rész\ęt, amit nem ért, és bízik benne, hogy csak a vagyon kezelésében való
jáĺatlansága okozza ezt, de kéri, hogy mondjfü el neki. Baľ fudja, hogy korábban egyszet mát
szerepelt ez akérdés, de még mindig nęm érti. Mi volt a Homok utcai spoľt udvaron, az a

,,nettőáĺazás kori'' értékében 61 milliós felépítmény? Mi volt a Dankó utcai spoľt udvaľon a

,,nettőtltazźls kori'' éľtékében 48 milliós felépítmény? Azłt végképp nem tudta megfejteni, hogy
a vagyonkezelési szeruőđésben mit takar az a bizonyos 79I'5 milliós hosszú Lejćlrattl

kötelezettség, amelyet a KözösségíHázak Nonprofit Kft. vagyonkezelőként váIIaI, amelyből
anltán az onkoľmanyzat jőváírja belőle a bevételekben meg nem térülő elszámolt
értékcs<jkkenésnek megfelelő összeget. Ez az összeg nagyságľendileg varhatóan mennyi|esz,
milyen nagyságľendu jőváirźsra kell itt számítałĺ?

Dľ. Kocsis M:áLté

Alföldi György vá|aszol a kérdésľe.

Dr. Alfiildĺ Gyöľgy
Képviselő ur kérdéséľe tudja avá|aszt, ez a bekerülési költség. A könyvbe úgy kell rĺigzíteni,
hogy ami k<iltség bekeriilésre került, és az a Magdolna II-ből volt mind a kettőre rá költve a
48, illefue a 61 millió forint. A Homok utca 7-né| ott bontás és kikĺjltöztetési költség volt
rujta, tehźt a könywitel szerint úgy kell aktiválni, hogy a beruhĺŁási ktiltséget kell beletenni,
és arról indul.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megvá|aszoltak minden kéľdést? Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.
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Komássy Ákos
Köszĺjni a váIaszt, đe ezkét, most maľ hosszabb ideje meglévő sporľudvar, amin semmilyen
felépítmény nincs a sportpályán, és a Dankó utcában a vizesblokkon kívtĺl. Mégis csak az
szerepel benne, mintha a vagyonkezelésbe adnának az egyik ęsetben egy 60 milliós, a

másikban pedig egy 48 milliós értékú felépítméný. Tegyék meg, hogy levezetik, miben
téved, đe szerinte a sajźt intézményfüet terhelik meg valamivel, amit nem tud beazonosítani.
Még egyszer füIteszi azt a kérdést, hogy mi az a hossziiejáratí kötelezettség, amit a
vagyonkeze|o 790 millió értékben ezze| a szerződéssel vállal, vagy mennyit fog abból
nagyságrendileg jóváími az onkormanyzat, a meg nem téľülő elszámolt értékcsökkenésnek
megfelelő osszegként?

Dľ. Kocsis M.áté
A P éĺungy i IJ gy o sńáIy v ezetőj ét kéri, ho gy vál as zolj on.

Páris Gyuláné
A spoľtpályák bekeľiilési éľtékébe, mint ahogy azt ęlmondta az A|füldi Ur, beleszámít a
bontási koltség is. Pontosan nem tudja megmondani, hogy ebben a 61 millióban milyen egyéb
építési, kivitelezési költség lett elszámolva, elég régen volt. Az összeg nagyságát egyńszt a
bontási kciltségek is befolyásolják, és minden egyéb Íijldmunka, száI|itási költség a bekerülési
értékbe beleszámít. A számviteli t<irvény szerint aktiválni kell, és ezt az éľtéket kell átadni a

vagyonkezelőnek. A hosszulejáratú kötelezettség azt jelrenti, hogy aki vagyonkezelésbę kapja
az ingatlaĺt, aŻ. a saját szźtmviteli nyilvtntartásaiban, az eszkozokkel szęmben, mint
kötelezettséget kell feltiĺntetni, mert hisz ezzel e| kell számolni a vagyonkezelőnek. Majd a

vagyonkezeIési szeruodés lejáratakor, hosszúlejárati kötelezettségként kell nyilvĺĺntartani. An.
mondja a szétmvitęli t<irvény, hogy ezek után az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően,
ľáfoľdítást kellene eszközölni a vagyonkeze\ó szervnek, mint ha az oĺlkotmtnyzattttmogaÍná.
Ez az értékcsökkenés, amit elszámol a vagyonkezelő körĹilbeliil 3,5 %o évente. Ez az összeg
az' amivel cs<jkkentheti a hosszúlejáratú kĺitelezettséget' hisz most egyelőre nem
ťlnanszitozza azoĺ:lkormányzat ezt az esetleges felújítási tevékenységet.Ez fogja csökkenteni
majd a hosszúlejáratú kĺjtelezettséget a vagyonkeze|o szervné|.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Pintér AttíIa képviselőnek adj a meg a szőt.

Pĺntéľ Attila
Korábban már előkeľült ezeknek a sportudvaľoknak a bekerülési kciltsége. Mindenki
megnyugodjon, szívesenlátnźnak egy tájékońatőt arrőI, hogy miből állt ĺjssze ez a 48, és 6|
millió foľint? Mennyi ebből a bontás, mennyi az aszfa|t?

Dr. Kocsis NIáLíé
Ahogy Jakabfy képviselő úr esetében, úgy ebben az esďben is a kĺjvetkező rendes testĹileti

ülést tuđja ene a céka felajanlani. Megkéri a Hivatalt, hogy gondoskodjon erről a

tájékonatőról a kĺjvetkező testiileti ülésľe. További kérdés, hozzászőIźts hianyábarr a napirend
vitź!átlezárja.
S zav azásr a b o c s átj a a hatźn o zati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. elfogadja az előterjesztés I. és 2. sztlmu mellékletét képező Horánszky u. 13. illetve a
Homok u. 7. és Dankó u. 18. szám alatti önkormźnyzati tulajdonú ingatlanokľa
vonatkozó vagyonkezelési szeľződések módosításának árta|mí elemeit és
f e|hata|mazzaapo|gźrmestertazoka|áírásáta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. mĺírcius 05 . a szerződések a|áírása 2014. máľcius 3 1 .

2. a Jőzsefvźrosi Közĺjsségí Hazak Nonprofit Kft-nek, mint a 35094 he|ytajzi szám alaĺl
felvett, a Budapest, VIII. keľiilet Homok u. 7. szárn alatti és a 353t5 he|yrajzi szźlĺrl
a|att felvett, a Budapest, Vil. kerület Dankó u. 18. szám aIaÍti ingatlan
vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szętződésbęn meghatźnozotí, az
onkormányzatta| szęmben fennálló hosszú |ejźratű kcitelezettségét a bevételekben
meg nem térĹilő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi, a
vagyonkez e|ési szeruődés kotés időpontj átóI 2017 . j únius 12. napjáig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. március 05.

Dr. Kocsis N{áńé
Megá||apitja, hogy a Képviselő-testtilet a hattrozatot |6 igen, 0 nem szavazattaI, I

tartő zko dźts s al elfo gadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ SZoToBB s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
44t201,4. (ril.05.) 16IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|oteqesztés 7. és 2. számu mellékletét képező Horánszky u. 13. illętve a
Homok u. 7. és Dankó u. 18. szám alatti <jnkotményzati tulajdonú ingatlanokľa
vonatkozó vagyonkezelési szerződések módosításanak taľtalmi elemeit és
f e|hatalmazzaapolgármestertazokalźfu ásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20| 4. marcius 0 5. a szerződések altńtása 201 4. maľcius 3 1 .

2. a Jőzsefvárosi Közösségí Hazak Nonprofit Kft-nek, mint a 35094 helyĺajzí szán alatt
felvett, a Budapest, VIII. keľtilet Homok u. 7. szźlm alatti és a 35315 he|yrajzi szám
a|att felvett, a Budapest, Vn. keriilet Dankó u. 18. szátm alatti ingatlan
vagyonkezelőjének a vagyonkezelési szerződésben meghatározott., az
onkormányzattal szemben fennálló hosszú lejarutu kötelezettségét a bevételekben
meg nem térülő elszámolt értékcsĺjkkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi, a
v agy onkeze|ési szer ződé s köté s időpontj átó 1, 20 I 7 . j únius 1 2. napj áíg.
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Felelős: polgármester
Hatétrido : 20I 4. mĺĺľcius 0 5.

Napirend 412. pontja
Javaslat a helyiség béľleti díjak megállapításáľĺól sző|ő 248ĺ2013. (vI. 19.)

szárrrú képv iselií-testületi hatáľ ozat nródosításáľa
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesĺő: Kovács ottó _ Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatő

Dr. Kocsis M:áté
Napiľend vitájtimegnyitja. Soós Gyĺirgy képviselő úmak adja meg aszőt.

Soós György
Egy módosító javaslatot tesz a kettes, illetve hármas pont tekintetében. Az utolsó mondatnál

,,...d mindenkori közös költség összegén lehet megállapítani, amennyiben a
Városgazdálkodás és PénzĹigyi Bizottság így dönt.'' A hármas ponthoz is ez lenne a módosító
javaslata.

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztőt kérdezi,hogy mit szól a módosító javaslathoz?

Kovács ottó
Befogađja, egyetlen pontosítást kéľ, hogy a Bizottság megnevezése helyett az |egyen, hogy

,, . . . a hatásköľľel rendelkező bizottsét,g dĺintése alapjáĺť, .

Dľ. Kocsis M.áté
Hosszú távon kiÍizetődőbb ez téĺy, kevesebbszer kell átími a rendeletęt. Szót ad Jakabff
Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az egyes pontnak öľült nagyon, amikor az ĺđe kerĹilt eléjük, mert a Vaľosgazdálkodás és

PénzĹigyi Bizottságban szokta szővá tenni, hogy megüľtil egy helyiség és azonnal jelentkezik
egy bérlő, és gyakorlatilag egy napot sincs fünt az iires helyiségek listáján. Azt szeretné ezzel
kapcsolatban megkérdezĺi' miért vette be a Kisfa|u ęzt a haľom pontot, mi miatt nem
szerepelt a bérbe adhatő helyiségek listájan? Az lenne az iđęálris egyes pont hattĺrozati
javaslat, hogy kedvezmény megá||apításánál nem lehet figyelembe veryu azt az időtartamot
ameddig nem szerepelt a helyiségabétbe adható helyiségek listájan. Es eń. a sok alpontot
ftilöslegesnek taľtja. Köszöni Soós bizottsági elnök úmak a kettes, hármas ponthoz füzott
mó do s ító j avas latait, e gy etért azold<aI.

Dr. Kocsis M:áté
Megkérdezi az elótetjesńőt, mit szól Jakabfy képviselő módosító javasIaÍźłloz?

Kovács ottĺó
Befogadható a javaslat aszámllka.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az e|őterjesztés tźlrgyźban tovźlbbi kérdés, hozzászőIás nem érkezett.. A
napirenđ vitźĄát|ezárja, és szavazásra bocsátja a módosítotthatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a24812013.(VI. I9.) száműhatátozattnak II. fejezet 8. a) pontját a következő utolsó
mondattal egészíti ki: A kedvezmény megáIlapitźlsĺĺnálnem lehet figyelembe venni aztaz
időtaľtamot, amedđig a helyiség nem szerepelt a bérbe adható helyiségek listájan.

2) a 24812013. (u. |9.) számű hatźtrozatźnak II. fejezet I2. pont szövege az a|ábbira
módosul:

12. Uj bérbeadásná|, ha olyan utcai bejaratu pinceszinti, vagy udvarľól megközelíthető
helyiség kerĹil bérbeadásta, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajáĺIat,
vagy érkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján szárnítotí béľleti díjon volt nem
lehetséges a béľleti szerzőďés megkötésének elmaľadása miatt, továbbá az 5. s)
pontban megźilapitott 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt áIIapotu, a
bérleti díj mértékét a mindenkori kcjzĺis koltség összegén lehet megáI|apítan a
hatáskörrel ľendelkező bízottság dontése a|apján.

3) a 24812013. (VI. 19.) szrámú hatźrozatźnak II. fejezet 13. pont szövege az a|ábbira
módosul:

13. Új bérbeadásná|,haolyan utcai bejaľatu ftjldszinti helyiség kerĹil béľbeadásta, amelyre
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat, vagy érkezett, de hasznosítása a 8.

pont a|apján szźtmított bérleti díjon volt nem lehetséges a bérleti szęrzóđés
megk<itésének elmaľadása míatĺ, továbbá az 5. s) pontban megállapított 3-as vagy
aĺlrlá| alacsonyabb kategóriába besoľolt állapotu, a bérleti đíj méľtékét a mindenkori
köz<js k<iltség <isszegén lehet megállapítani a hatásköľrel rendelkező bizottság dĺjntése
alapján.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlríđő : 20 I 4. maľcius 5.

I)ľ. Kocsĺs M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülęt ahattlrozatot 17 igeĺ' 0 nem szavazatta| tartőzkodás
nélkĹil elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
45|2014. (III.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1)

z)

a24812013. (VI. 19.) szźLm|JhatározatánakII. fejezet 8. a) pontját a kĺjvetkező utolsó
mondattal egésziti ki: A kedvezmény megá||apításánál nem lehet figyelembe vemí ań,
aziđőtartamot, ameddig a helyiség nem szerepelt a bérbe ađható helyiségek listáján.

a 24812013. (VI. 19.) számű határozatának II. fejezet 12. pont szĺivege az a|ábbira
módosul:

12.Uj bérbeadásnáI,ha olyan utcai bejáratú pinceszinti, vagy udvaľról megk<izelíthető
helyiség keľül bérbeađásra, amelyre legalább egy éve nem érkezett bérbevételi ajánlat,
vagy étkezett, de hasznosítása a 8. pont alapján számított bérleti đíjon volt nem
lehetséges a bérleti szeruődés megkcitésének elmaľaďása miatt, tovźlbbá az 5. s)
pontban megállapított 4-es vagy annál alacsonyabb kategóriába besorolt állapotú, a
bérleti díj méľtékét a mindenkori köz<js koltség összegén lehet megźilapítaĺi a
hatáskönel ľendelkező bizottság döntése aIapjtn.

3) a 24812013. (VI. 19.) szźtmu hatźtrozatźnak II. ťejezet 13. pont szövege az aIábbfua
módosul:

13. Új bérbeadásnéi,haolyan utcai bejaĺatu ťoldszinti helyiség keľül bérbeađásta, amelyľe
legalább egy éve nem érkezett bérbevételi aján|at, vagy érkezett, de hasznosítása a 8.

pont alapjan számított bérleti díjon volt nem lehetséges a béľleti szerzőďés
megkĺitésének elmaľadása miatt, tovabbá az 5. s) pontban megállapított 3-as vagy
annál alacsonyabb kategóriába besoľolt á|Lapoťű, a bérleti díj méľtékét a mindenkori
kĺjzös költség összegén lehet megállapítani a hatáskörrel rendelkező bizotÍság dĺintése
a|apján.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó ígazgatőja
Határiđó: 20I 4. mĺírcius 5.

5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/L. pontja
Javaslat a piacokróI szóló rendelet elfogadásáľa, és a Teleki téri új piaccal
kapcsolatos diintés ek \eghozata|ár a,
(írásbeli előterj esaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źúé _ polgármester

I)ľ. Kocsis M:áLté

Az e|oteqesztés címe megváltozott. A bizottság nem tźrgya|ta az előterjesztést. Napiľend
vitźlját megnyitja. Balogh István képviselőnek adja megaszőt.

Balogh István
Nem tetszésének szeretne hangot adni. Ttĺĺtént a hétvégén, hogy a baloldali osszefogás
képviselő jelöltjének, aki egyébként _ megtregyzi, ferencvárosi képviselő - nem jár gyakĺan a
Teleki téri piacon, most szombaton mégis dolga akadt ott. Feltehetőleg, a kampány miatt és az



az információ jutott tudomására, hogy a képviselő úr igencsak hergeli a píac bérlőit azza|,
hogy a váľosvezetés idővel jócskán meg fogja majd emelni az iĄ piac bérlőinek béľleti díját.
Ami nem egészen így van. Szeretné tudatosítani, hogy nem kevés pénzbe kerĹilt a Teleki téri
új piac megépítése. Es bizton á||itja, a Magdolna Negyed képviselojeként is, hogy a magas
költségek ellenére sem fogjak a béľleti díjat felemelni. Erdekeltek abban, hogy egy jól
működő Budapesten is egy jól múkĺidő színvonalas piac legyen, ahol elégedettek a vásárlók.
Pál Tibor képviselő itr par.t taľsait arta kén, hogy képviselő jelĺiltjfüet tájékoztassák anő|,
hogy a Teleki téri piaccal kapcsolatos dolgok nem egészen úgy vannak, uhogy azt szerctné
beállítani a Magdolna Negyedben, Józsefuaľosban.

Dľ. Kocsis Máté
Nem szép dolog, ha így van, ahogy a Képviselő Úľ mondja. Ugye ezt a he|yén ke|| azért
kezelni. Pál Tibor akkor jáma eI tisztességesen, ha ezt neki monđaná, hogy ilyen félelmei
vannak. Ráadásul, ha ezek reális félelmek lennének, akkor tényleg ide jönne, és itt jelezné a
Képviselő-testületnek, hogy neki ez a benyomása. Rossz híre van Pál Tiboľ számára, nem
emelik a béľleti díjakat. Amit mondott a Képviselő Ur az fontos dolog, hogy jó piac legyen,
de van még tan egy hasonlóan fontos szempont, hogy megfizetheto piac is legyen. Annak az
egyik feltétele, hogy az árusoknak ne kelljen a felújított piac miatt, egyébként Budapesten
valóban egyedül á11ó módon emelt béľleti ďíjat fizetniiik. a piac újjáépítését követően.
Betudják a kampány, ktjtelezo penzumainak a Képviselő Ur aktivitását, bĺĺr megtiszte|vę
éreńe volna magtú, ha őt kérdezi meg eľről. Most sem, úgy az e|m,űIt négy évben egyszer sem
kérđezte meg, hogy mit tehet Józsefuáľosért, tehát nem gondolja, hogy ez az utolsó harminc
napban ez megvá|tozna. Egyutt érez az aggodalmaiva|, a kerĹilet irźnt érzett aggőđtsábaĺ
eg}Ą]tt érezveLe, csak nem éľt vele egyet. Dr. Révész Mártaképviselő asszonynak ad szőt.

Dľ. Révész Márta
Az aggőđásról nem fog szólni, mert nem volt ott. Az elote1esztéssel kapcsolatban szeľetne
kéľdezni, és egy javas|ata is van. A kérdése a k<jvetkező: a 4. oldalon a 3-as pontban az
szerepel, hogy előterjesĺés előzményének részében ismeľtetett képviselőĹtesttileti
határozattal elfogadott belépési díjťrzetési ütemezésének módosítása sziikséges. Azt szeľetné
kérdezni, hogy miéľt, mert nem látott indoklást előzetesen.
4-es pont a bérleti díjakkal és a teľmelők, őstermelők által ťĺzętętínapi, és havi helypénzekkel
kapcsolatos döntéseknél ugyancsak módosításra van szfüség, miért?
AZ 5. oldalon, szerepel, az ővadéLd<al kapcsolatban, hogy a hatásköľrel rendęlkező bizottság
jogosult az ővadéIď<al kapcsolatos méľséklésľe, elengedésre, ez rendben van, csak aú.kérdezi,
hogy mennyí az az óvadék, amiről itt sző van, és mi az indoka annak, hogy ezt módosítania
kell? A következő kérdése, a 6. oldalon van sző arrőI,hogy az őstermelők szźlmáta 18 arusító
hely lett tewezve, és most 25 |esz. KeľĹil-e ez nekik plusz pénzbe, vagy innentől kezdve
kisebbek lesznek az aszta\ok és akkoľ a 18-ból 25 lesz? Van-e ennyire hely, és hogy ez jelent-

e plusz kiadást? Egyetlen đo1og van, amit szeretné, ha átgondolnának, hogy itt aľról van szó,
hogy határozott, és határozatlan időtartamú bérleti jogviszony egyarźnt lehetséges. Célszerű
lenne, csak határozat|an idejű, a 15 évesen kíviil, tehát akik eredetileg szeruődést kötöttek,
nekik ugye 15 éves bérleti szerzođésiik van, azontűI, akikkel k<jtnek szerzőđést, nem lenne-ę
célszerúbbhatźtrozat|anídejuszetzőđéseketkötni?
Egyéb helyiségeknéI, ha hatátozoÍt iđeju szerződést kötnek, akkor a hatźrozott idő |ejáĺta
után, vagy meg kell pá|yźntatni, vagy valamilyen módon ki kell írniuk, hogy ki az, aki ezt a
bérletet a továbbiakban megkaphatja. Ha ugyanaz a bér|o, aki ađdig béľelte, kívánja újra
megpźiyázni, akkor itt lesz egy lyuk, amikor senki sem lesz bérlője annak azíngatlanak,vagy
béľleménynek. En. a lyukat, ezt az állapotot megspóľolhatntk, ha csak hatźlrozat|an iđeju
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szerződések lennének. Természetesen abba a szeruőďésbe bele kell venni, hogy milyen
feltételek esetén lehet bármelyik fél részérőI ezt ahatározatlanídeju szeruődést megszüntetni.
Sajnálja, hogy ez is késve kertilt elé, mert megnyugtató lett volna, ha a Bizottság ezt
előzetesen tárgyalja.

De. Kocsis M:áté
Dr. Sára Botond alpolgarmesteľ úr reagáI a felvętett kérdésekľe.

Dr. Sáľa Botond
A legutolsóval kezdi. Elég bonyolult ügyről, és sok mindenkivel kellett egyeztetni abban,
hogy így összeálljon ęz az aÍLyag. Elsősorban a bérlőkkel. Egy koĺábbi hibát igyekeztek
orvosolni. Nem volt kikérve, és most az ő véIeményiiket is megkéľdezték, ezért egy hosszú,
előkészítési folyamat volt a Hivatallal, a JYSZ-szeI, Piacvezető Unal. Sajnálja, hogy most
készült el, de ennek alapos oka volt. A kérđésére válaszolva Képviselő Asszonynak a belépési
díjnál Három éwel ezelőtt a Képviselő-testiilet úgy döntĺitt, hogy a belépési đij 80%o-át, egy
éves ütemezésben kell a bérlőknek kifizetni. Ez ído alatt hosszú idő telt el' és a bér|ők az
egyeztetések során egyontetűen kérték, hogy valamilyen rugalmasságot gyakoľoljon az
onkormanyzat. Be|épési díj cs<jkkenésben gonđolkoztak. Abban igyekeztek partnerek lenni,
illetve a Képviselő-testület elé igyekeztek olyan megolđási javaslattal élni, ami általuk is
elfogadott. Az Önkormtnyzat a belépési díj méľtékétől nem tekint el, ugyanakkor a ťlzetési
nehézségeket oly módon kívánja enyhíteni, hogy egy hosszabb ütemezésben kell ezt a díjat
befizetni. A kérelemnek az oka ľésztikĺől azvoIt.,hogy az ő általuk źiveÍt üzlethelyiségekben
még komoly beruházásokat kell saját költségen végezĺi, hogy tudjanak nyitni. Ez komoly
megterhelést jelent a bérlők tészéte. Azt gondolja, hogy ez a javas|at egyĹittműködésiikľől
tenne tanúságot, ha ebben rugalmasak tudnának lenni, és eń" a díjat, aĺnit a bérlőknek ťlzetni
ke||, ęzt egy elcsúsztatott titemezésben szednék be. Közben meg tudnák teljes mértékben
ťĺnanszítozti azt a beruhźnást, amibe az uz|ethęIyiség kialakítása kerül. Az óvadék esetében,
ugyanerről van szó. A rendeletiik korábban nem engedte, de a jogszabá|y és a jogi gyakoľlat,
a piacon lévő jogi gyakorlat ismeri ań., hogy az ővadékot, aŻ ugyancsak lehet ľészletben
teljesíteni. Ugyanis a szerzoďési biztosíték, az óvadék mértéke, arit szerződési biĺosítékként
be kell ťtzetni a bérlőknek, ezhtnonhavi béľlęti díjnak a méľtékę. Azok a bérlők, akik ezzel a
kérelemmel foľdulnak az onkormĺányzathoz, azok a biifesek, akiknek egy komoly
légtechnikai rendszeľt kell kiépítení - ez öt bérlőt éľint - melynek a kiépítési költsége
meghaladja az I vagy 2 millió forintot, ez aÍtő| függ, hogy milyen meSSZe van a kivezetó
nyílástól. Ezze| a költséggel ők nem számoltak, és amikor ezzel szembesiiltek, hogy
gyakorlatilag az üzlethelyiségnek a teteje és a csarnok teteje között van egy 3-4 méteľes
távolság, amibe ezt arendszeĺtkj kell építeni ez egy komoly benlházási kĺiltség voIt, és ezért
az esettfübenezmegha\ađjaazokataberuházási költségeket,ami más bérlő esetében felmertil.
Ezért további enyhítést kértek. Ugyanakkor, ennek a teljesítése és egyszerúsítése
megkclnnyítése esetén rész|etťtzetést engedélyeznek. Ehhez rendeletmódosításra van sziikség,
az előterjesztés eń. egyébként tafialmazza. Az ősterme|ő aszta\okĺa tekintettel aľról tud
megnyugtatő vá|aszt adni, hogy ugyanazo|<ĺőI az asńalolaól van sző, csak az elhelyezésĹikľe
másképp kerül soľ, nem fiiggőlegesen, hanem vízszintesen. Ugyanabban az alapteľületben,
ugyanolyan méretben, nem 18' hanem 25 asńa|, elhelyezésére van sztikség. Ezzelazegyszeĺu
átalakítással, hogy nem Íi.iggőleges, hanem vízszintes, további helyek biztosíthatók. Elérhető
az az áIlapot, hogy valamennyi ősteľmelő, aki ma az ideig|enes piacon, illetve korábban a
piacon helyet kapott, ugyancsak helyet kapjon. A szerződés időtaĺtamaľa vonatkozőIag ań.

tudja elmondani, amit Képviselő Asszony felvetett, esetleg ahatározott idő |ejártát kovetően
|esz egy iđőszak, amikor a bérlemény nem lesz birtokban, illetve uzemeltetésben, vagy



bérletben. Ez kiküszöbölhető egyébként más technikáva|, de alapvetően a hatáľozat|an iđeju
szerzódésre tett javaslatát el tudja fogadni, mert jogi szempontból' a bérbe adónak egy
ľugalmasabb helyzet, és az onkormányzat érdekeit jobban szolgálhatja, mint egy hatátozott
iđeju szerzoďés.Ezt a javaslatot támogatni tudja

Dr. Kocsis M:áté
Képviselő Asszony kéľt még szót, vélelmezi, hogy azétt mert nem minden kéľdéséľe kapott
vá|aszt.

Dr. Révész Máłrta
Egyetlen dolgot elfelejtett monđani. Az előtetjesztésben szeľepel egy Révész Bé|a nevű
vá|Ia|koző, ugyan neki van egy Révész Béla neviĺ ciccse, aki vidéken egyetemi oktató, szóval
semmi kozehozzá, és azt szerette volna, haeza jegyzőkönyvbe belekeľĹil.

Dľ. Kocsis M:áLté
Ez a névrokonság, névazonosság, rnostanźtban gyakĺan előkeľĹil a TestĹiletben. Akkoľ a
,,szövetségi kapitanynak,, ađjameg a szót.

Pintér Attila
Foci témában nem szeretne még nyilatkozni. A Teleki téń piacon, a Jobbik standja mellett is
eltĺiltcitt jő pár napot, és ezzel kapcsolatban szeľetné bizonyos élményét, véleményét
megosztani. A Teleki tér, ideiglenes piac bejaratanáI voltak, és maľ korán reggel, 6 óra körul a
piac nyitásakor feltűntek, azt gondolja, hogy engedély nélkĺili aľusok a píac bejfuatźnáI,
miközben ttjbb kamera is ľájuk lát, és még a piac őrségévęl, kék ruhásokkal kiválóan
elbeszélgettek. Némi ťrgyelés utźln aztlátták, hogy cigaľettát źmlhatrtak. Az lenne a kérdése,
hogy velfü mi lesz? iľl4ajd az új Teleki téri piac előtt is lehetőségtik lesz árulni illegálisan akaľ
dohanyárut? Yagy ez csak az ideiglenes piac jellegének k<jsztjnhető, hogy meg ttĺri óket ott az
onkormányzat va\arlilyen oknál fogva? Ez aFIDESZ-es trafikok bevételét is rontja, hogyha
illegálisan árulhatj rĺk a dohanytermékeket, ęzért is szőIt.

Dr. Kocsis M:áLté
Kevésbé aggódik a trafikok bevételééľt, mint ahogy Képviselő Út azt gondolja. Ugyanakkoľ,
viszont aggódik a rendvédelmi testtileteik, szerveik, a rendőľségfü, a közterĺilet felügyeletfü,
a po|gtrrorségiik, és a keriiletőrségiik hatékonysága míatt. Megkérdezi, hogy Acs úr, vagy
Wieszt ur tud rcagá|ní? Bocsánat, még Pintér Attila kiegészíti a mondandőjźIt, addig legyen
kedvesek jelezni,hogy ki reagál az elhangzottakra. Megadja a szőt Pintér Attilĺĺnak

Pintér Attila
Csak megerósíti azt a gyarnt, hogy ők valamilyen nem tísńa tevékenységet folytattak, hogy
amikor megjelentek ott a közelben jar&ozó ľendőrök, azonna| bemenekültek a piac teriiletére,
és ilyen módon nem voltak |áthatőak.

Dr. Kocsis ľ IáLté

Ez jő hír, ez azt jeIeĺti, hogy a rendőrség nincs benne ebben a dologban. Elsőként Ács
igazgatő uľat kéri meg, hogy reagźůjon, bár úgy gondolja, hogy nincs róla iďormáciőja, ha
van, akkor, legyen szíves ossza meg velĹik.
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Acs Péteľ
Erľe a jelenségre máĺ régen felfigyeltek. Kĺjzösen dolgoznak a KerĹileti Kapitanyság
munkatarsaival. Nem akaľ elárulni külonboző adatokat. đe jelen esetben, amit látott is a
Képviselő Úľ, akkoľ pétdául kint voltak a civil ruhás ľendőrtlk, akik kĺjvették a cígaretĺa
árusokat, és most csak elég legyen annyi hozzáťuzní való, hogy a jövőben várhatő egy

realizáIźs a cigarettákkal kapcsolatban. Ennek az elokészítése folyamatban van.

Dr. Kocsis Máté
Szeľinte a ręa|izáIáSt fejtsék ki, tehát egy esetleges elfogásľól beszélnek az ugy kapcsán.

Kaiser képviselő ur is magáénak &zi a pľoblémát, ha jól látja. Bocsanat hogy ki léptek a
s zókéré s ek rendj éb ő l, de s zeľinte a témttb a v ágő an őhajt r eagá|ni.

Kaiser József
A Polgaĺőľség rendszeresen segít a rendőrségnek felderítésekben és a ktjvetésekben civil
ruhában. Több óľát töltöttek nemcsak a Teleki téri piacon, hanem a kerüIet összes ilyen
helyén, ahol illegális dohanyárusítás van. Köszönhetóęn az egyĹittműködéstiknek, már több
realizáIásvolt.

Dr. Kocsĺs Máté
Komássy Ákos képviselő úrnak adjamagaszót.

Komássy Ákos
A rendrakáshoz most nem szól hozzá. Annyit kíván jelezni, hogy oľülnek annak, aĺní az
előteqesnésből kideľül, hogy ľemélhetőleg hamarosan elkésziilt, és átadásra kerĹilhęt a Teleki
téri piac. Azt tisńelettel kéri, ne kezdjenek el valótlan híľeket teľjeszteni. ott volt azon a

szombat délelőtti kitelepülésen, elejétől avégéig, aholPál Tibor a Teleki téripiacbĄátatáva|
szembeni sarkon levő kitelepülésen tésztvetĹ. Egészen konkľétan szőba sem keľültek a bérleti
díjak, sokkal inkább gondolom az arrajáró árusok részéró| hallottfü többszöľ azt a panaszt,
hogy azért annak nem örtilnek, hogy atervezett egy év helyett, három és fél év a|att sikerÍ.ilt

megépíteni az ilj Teleki téľi piacot. Csak aú. kívźnta jelezní, semmiféle bérleti díjjal
kapcsolatos állítás nem hangozhatotÍ el, meľt nem is volt téma. Tegye meg Képviselő Ur,
hogy ellenőrzi a foľrását, mięlőtt mert fliltanúja lettem volna, ha előfordult volna ilyen
beszélgetés.

Dľ. Kocsis M:áLté

Kaiseľ József képviselőnek ađ szőt.

Kaiser József
Nem fudja, de Komássy Ákos akkor lehet, Ąogy .gy kicsit arrébb ment aláírźlst gyĺĺjteni, mert
neki is tĺibben je|eńék, hogy a Pál Tibor Ur itt ilyeneket mondott. Nemcsak az árusoknak,
hanem ővta az a|áirők egy részét is, hogy esetleg nem lesz ilyen olcsó a piac, mint ami a
szomszédban van. Ez az egyik, kéľi, hogy ezt a ,,Gyurcsĺínyi technoIógiát,,, ezt ahazudozást
hagyja abba a Képviselőtaľsa. A másik, amit szemtikĺe vet, hogy egy év helyett harom... .

Úgy tudja, hogy nekik volt ötven éviik, amikor a piacról kellętt volna döntenii'ik, és soha nem
jutott esztikbe, esetleg egy vá|asńási kampány előtt egy-két héttel eszükbe jutott, hogy van
piac, de aztźn gyorsan el is felejtették' ha választást nyertek, vagy ha nem nyeľtek, akkor is
elfelejtették. Most kcjnnytĺ nekik vádaskodní, đe azt a téný nem tudja letagadni senki sem,

hogy a regnáIő FIDESZ-KDNP hozta Iétre a piacot, ĺjtven éves mulasztást helyrehozva. Még



piacot nem építettek az elmúlt ötven évben, bizony voltak hibák, de a kĺlvetkező piacnéi, ha
Ieszrá szükség, akkor már ki tudják küszĺjbtllni ezeket a hibfüat.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Dr. Saľa Botond alpolgármesteľ úrnak ad' szőt.

Dr. Sára Botond
Nem kívánt részt venni ebben a vitábaĺ, de amikor hiteles foĺrásról beszélt a Komássy
Képviselő Úľ, hogy a Pál Tibor vizuális elképzelését ílletően. Magától a piacosoktólhallotta
ugyaneń. Tehát azért kívźlnt szót kérni, mert a hiteles forrásľól beszélnek, rendszeresen j ár, és
ta|áIkozík veltik itt a Hivatalban is folyamatosan egyeztetnek, azt is meg tudja mondani, hogy
haľom héttel eze|őtt, ugyaneń., amit Balogh Istvan Szilveszter képviselő tľ fe|hozott ezt a
témźú, ezt maguktól a bérlőktől hallotta.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Balogh István képviselő úrnak ad szőt.

Balogh István
Csak a Képviselő Úrnak mondja a forľás tekintetét, az aTelekitér és Magdolna negyed, az ott
élők, a piacra ľendszeresen jĺĺľok, kellően tisztában vannak azzaI, hogy milyen suttogó
pľopagandavaÍI egyébként aháttérbenakár az onök részétőI.Itt nagyon fontos egyébként,
amire a Polgármester Ur is utalt, nyilvanvalóan tudják előre, hogy haľminc nap alatt nem

|ogja behozni,Pźů Tibor képviselő jelölt ań. amuĺlkát, affit évek óta végeznek Teleki téren.
Igy nyilván a felelőssége a nulláhozkozelít, most ez lehet, hogy vicces képviselő ,űr, ďe az ő
felelősségĺik az, hogy itt egy jól mfücido piac legyen Buđapesten, és finoman szólva sem
elegáns' hogy közben rémhíreket terjesztenek a keľületben.

Dľ. Kocsis M:áté
Nem tudja, hogy igaz, vagy sem męrt sosem hallotta, a szocialistrík ebben a suttogókban
erősek nagyon. Nem becsüIi Ie eń. a képességiiket, de szerinte lépjenek ttú ezen a vittn, ha
szabađ javasolnia a Képviselő-testiilet szźtmźra. Egyrészt együtt kell élnifü azzal, hogy
kampány van még egy hónapig biaosan, ltána is lesz, az egy másik fajta |esz, de ebben az
egy hónapban rengeteg ilyen lepi el a vaľost. Azt gondo|ja, a váIasńők meg tanu|tźk eń. a
helyén kezelni ezeket az iĺformźtciókat, ezze| egyitt jó, hogy most ez itt felmerĺilt, de azt
javasolja menjenek tovább. Jakabfy Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabfy Tamás
Egyet ért a javaslattal, örül neki, hogy tul vannak rajta. Az előbb azért|épett vissza, mert a
tźrgyhoz szeretett volna hozzászőIni, és akkor ezt most teszi meg. Két problémźĄa van ezze|
az e|őteqesztéssel. Az egyik, amikor a kül<jnbözó magźn személyek egyéni vá||alkozők Bt-ék
és Kft-ék egymással cserélgetik a bérleti jogaikat ezek az előterjesztések viszonylag
rendszeresek voltak aYfuosgazdálkodás és Pénztigyi Bizottság előtt. Es ezeket meg is szoktfü
jő| nézni, meľt mindig egy kicsit gyanús, hogy vajon nem bizniszezni akamak-e ęzekkel a
jogokkal? Most megint bejött néhĺány ilyen a Testtilet elé tegnapi kézbesítéssel. Megmondja
őszintén, tegnap esti érkezéssel nem tudott utźna nézni maľ, ennek megfelelően ezeket mźr
nem is kívánja megszavazni. Ezehe csak taľtóZkodni tud. A második megsegyzése az
Alpolgármester Ur által is maĺ megemlített légtechnikai berendezések. An. tartalmazza az
e|őterjesńés, hogy a leendő bérlőknek bérbeszĺímítást engedéIyeznek ezekkel kapcsolatban. A
bérbeszámításnak, ha jól emlékszik az a deťlniciőja, azokľa a bęnlházásokĺa kéľhető
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bérbeszámítás, ami egyébként a bérbeadó kötelességeikozé tartoznak' Ha ebből indulnak ki,
akkor aŻ. kell, mondja, hogy nekik kellett volna megépíteni ezeket a légtechnikai
berendezéseket. Itt megint megállapíthatja azt, mint kb. már hatodjttra źll|apít meg, hogy itt a
teľvezéssel újfent csak gondok voltak, és újfent csak plusz összegek, igaz hogy most nem
készpénzben, hanem béľbeszámításban' de újfent csak plusz <isszegbe kerül a Teleki téľi
beruhazás. Ez már kb. ez a hatoclik plusz fędez,ęt biztosítás erÍę a Telęki téľi piacľa. Ennek
megfelelően szeľetné, ha ez most jegyzőkönyvbe keľülne, és ennek megfelelően taľtózkodik a

szavazástőI, meľt azt gondolja, hogy nem ez lett volna a leg|obb elintézési módja, hanem az,

hogy eleve megépítik ań, ami a kĺjtelezettségtik lett volna.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Sára Botond alpolgaľmestemek ad szőt'

Dr. Sára Botond
A jogutódlási kérdéssel kapcsolatbarl azt tudja elmondani, hogy annak idején a Képviselő-
testiilet döntĺjtt. Az előszerződésnél nyilván egy kereskedoi gazđasági tevékenységet vagy
egyéni vállalkozóként, vagy gazdaságí tlíľsaság formájttbaĺ lehet végezni. Az
e|őszerzőđésekben egyébként volt olyan magánszemély, aki megnevezett egy harmadik
gazdasági társaságot, Bt-ét, vagy Kft-ét és ezen keresztiil kivtnta gyakorolni a bérlői jogait.

Szerinte eztnem kell megmagyaúlzni, hogy milyen okai voltak. Minden olyan jogutódlási

kéľdés, ami korábban a bizottságeIé került, és minden olyan, ami most a Testtilet előtt is van,

ezekben az e|őkészítésben ľésztvevők, megvizsgáItźk azt, hogy itt egyébként, még ha új

gazdastryi társaságról is van szó, akkor a tulajdonosa vgyanaz, vagy rokon. Ugyaĺazoĺ a
magánszeméIyhez kĺjthętő ez a jogosultság. Pontosan annak a kiszűrése a lényeg, és nem is
kerĹilt volna a Képviselő-testület elé olyan előtetjesztés, amelyben ezsknek a jogoknak az

adás-vétele, vagy uz|etszeru értékesítése lenne cél. Ezęk a jogutódlások, jogi szempontból
meg:łizsgált éS hiteles, és a|átámasnható jogutódlási kérdések. Tehát visszavezethető a
jövőben is a gazdaságítársaság esetében, hogy az amagánszemély, aki alapvetően jogosult

vo|t az új piacon tevékenykedni. Ezekben a gazdasági taľsaságokban jelen vannak most is a
piacon. Aľró1 bińosítaná a Képviselő Urat, hogy minden olyan esetben, amikor ez nem igy
vo|t, az elutasításra került. Ennek a kijátszására, ennek a lehetőségét ezt gondolja, hogy

megszűrték. A második kérdésérc aú' a váIasza, hogy ez egy vitakérdés, hogy ennek a

légtechnikĺínak a kiépítése, ezmost bérbeadói, tulajdonosi, vagy pedig béľlői kötelezettség-e?
Egy biztos és vitathatatlan a béľleménynek olyan alkotórészét képezi, amely nélkül nem tud

|étezni a bérlemény. Ezért javaso|ja az előterjesaés a béľbészámításĺ lehetőséget. És
valamilyen módon később a bérleti jog megszűnésę esetén, a bérleményben valamilyen
módon éľtéknövekedésként, vagy funkcióban megjelenik.Ezért abérlo, a tulajđonos felé, ezt

elszámolhatj a ezt abenlházást. Ez egy vitakéľdés, hogy a tervezésnél eĺnek szerepelni kellett
volna, hogy a bérlőket korábban kellett volna tájékoztatru errő|. Ez miért most derült ki, vagy
pedig az is nyilván vitatáĺgya, hogy ez fulajdonosi, vagy bérlői kötelezettség? Egy biztos, ez

egy olyan alkotóľész, ami nélktil nem tud műkĺidni ez a bérlemény. E tekintetben aú.

gondolja, ez nem ľeleváns kérdés az,hogy ezt most abérlő, vagy pedig a bérbeadónak vagy
tulajdonosnak korábban kellett volna kivitelezri. Mindenképpen ań. gondolja, hogy a

ľeleváns, és lényeges kérdés az,hogy ezkompeĺuá|źsra, és elszámolásra kerĹil.

Dr. Kocsis lVl.áté
Pintér Attilanak megadja aszőt
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Pintér Attila
Tĺjbbször szővá tette, hogy a Teleki téri piac kapcsán a tęrvezési pontatlanságok miatt
folyamatosan nő a rákoltott ĺĺsszeg. Itt hallottak olyan áIlítást, illetve védekezést, hogy a
Józsefuarosnak ez az elso piac amit épít, majd a kĺivetkezőnél jobban fog sikerĹilni. Nem a
Képviselő-testĹilet építí, vagy tervezi eú. a piacot, hanem szakembeľek. ok csak megbízĺak,
kiválasztanak egy szakembert, aki megterłezi ezt a piacot. A piactervezó cégnek' olyat kell
megvá|asztani, aki már végzett ilyen munkźú, arte|yĺek van már ľeferenciája, az nem kĺjvethet
el ilyen mértékű hibakat. A kivitelező cégnek is kell, hogy legyen referenciétja, és sajnos ez a
bizonyos költségn<ĺvekedés, ez źĺrnyékot vet erre aberúlźľzźtsta. Az embęrek gondolhatják aĺ,
bogy ez a cég azért tudott nyerni a kozbeszerzésen, tudta a legkisebb źlrat adni, hogy aztán
neki majd eLĺéz1k ezękęt a pótmunktkat, az onkormányzat probléma nélkül kifizeti.
Nyilvánvalőan az onkormanyzatnakmeg kell nyitni a piacot.

Dr. Kocsis ľ I.áLté

A kivitelezőt az e|Ienzéki tĺibbségu kozbeszerzésu bírźt\őbizoÍtság vá|asztotta, csak szeretné
felhívni a figyelmét. Alfrldi Györgynek adjamegaszőt.

Dľ. Alfłildi Gyłirgy
Tisztelt Képviselő-testület! Pát szźlmot szeretne csak elmondani, hogy a piac mennyit
vá|tozott., ez alat1az idő a|att. Tehźú, hogy hány döntésen keresztÍi| mi vtitozott. A piacnak a
teljes költségvetése, bruttó értékben minden változással együtt, amit itt a Testület hozzá tett,
bruttó 606 millió forint |ett. Az onkormányzat 20|2-ben kb. ennyi pénń. is szánt Ŕl erue a
bervházźsta. Készítettek egy másik vizsgźllatot is. Az elmúlt öt év cisszęs piacát összenézték,
és mindegyiket rangsoroltfü, rendbe szedték és megcsináltak ennek avízsgá|atźú. Az utanuk
jövő legalacsonyabb négyzetmétet áĺ, ami a kaposvaľi piac lett, aĺrŕ- 184ęzer bruttó forintlrlł'
az ovék mindenestől egyÍitt 164 ezer forint bruttó beruhźaásí költség. o volt atervezo,vo|t
piac gyakorlata. A polémiahoz at.rlyit tesz hozzźl, hogy a bérlők nélkül nem lehetett
megmondani, hogy ki veszi bérbe, melyiket veszi béľbe, és hogyan veszi bérbe? Azthogy ez
a sze||őńetőrendszer, ahogy az Alpo|gźlrmester Ur elmondta nęm lehetett tudni előre. Ez nem
egy tervezési hiba, hanem ez e1y mostani időben fellépő igény, arlit az onkoľmanyzatnak
kezelni kellett. A Képviselő-testiilet lehet, hogy többször nézelíszembe ezze| a döntéssel, de
így is egy hatékony, és jó piac keľĹilt ki a kezeik kozül, ezeket majd elküldi' mindenkinek
ezeket az ađatokat. Az összes döntésfüet összegýjtötte, minden foľintľą fillérľe, hogy
mennyi bevételük, mennyi kiadásuk volt?

Dr. Kocsĺs l'IáLté
Jakabfu Tamás képviselő úrnak ad szőt,

Jakabff Tamás
Az e|őző két témahoz szeretne még egy-egy mondat eľejéig visszatémi. Az egyLk a
jogutódlások. Egy uľiembeľ egy Bt-ben volt benne, aztán kilépett, magánszemélyként tett
szźnđék nyi|atkozatot, aztán megállapodott a koľábbi Bt-vel, utána magĺínszemélyként
szerette volna, aztáĺ csinált egy, egyszemélyes Kft-ét, szőval embeľ legyen ata|pán, ak<l ezt
mondjuk a tegĺap esti kézbesítés után végígnézi, nem tudta végignézni. A masik kérdés
körben, ań. szęretné megkérdezni, hogy ha amennyiben vita van arről'., hogy ez bérbeadói,
Yagy bérlői ktĺtelezettség ez a lég1echnika, ebben az esetben jogszenĺ-e az hogy
bérbeszámítást adnak? Ez a megoldás ez teljesen j ogszeru-e? Ha bérbeszámitást adunk, akkor
mégań.ístisztázru kell, hogy ezaberenđezés kinek a fulajdonában|esz,vagy marađ?
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Dr. Kocsĺs Máté
Sara Botond alpolgrĺrmesteľnek ad' szőt.

Dr. Sáľa Botond
Az előző vźiaszában, már vtiaszolt a kérdéséľe, de most megismétli, abban volt vita, hogy a
bérbe adő végezze el a feladatot, vagy a béľlő, és kinek a kĺiltségén? Azéľ. mondta aŻ.,hogy
ebből a szempontbĺil nem releváns a kértlés, ľreľt altogy Képvisel(j Uľ is uta\t ľá, ez a
beruhźaás az a|kotő részévé válik a bérleménynek, tehát ez egy gazdagodást eredményez a
bérleményben, és a tulajdonjog az onkormtnyzaté lesz. Ha a bérleti jog megszűnik, akkoľ ez
aziz|ethe|yiség továbbra ugyanebben a funkcióban hasznáLhatő. Az onkormányzatújra béľbe
fudja adni, de van benne egy olyan beruhazási elem, amit egyébként abér|ő hajtott végľe, és
ezért1aĄllk nemcsak jogszeľiĺnek, meľt ha nem lenne jogszerű akkoľ nem lenne a Képviselő-
testtilet előtt, hanem mindenképpen méltányosnak is elfogadhatónak is a^, hogy itt
bérbeszźtmítással é| az onkormĺányzat. Az onkormanyzat ebben nem veszít, hanem az
onkormányzat gyakorlatilag kompenzál egy olyan beruhazást, ami a tulajdonában levő
bérleménynek az értékét és hasznáIhatőságát növeli.

Dľ. Kocsis l{áté
Megallapítja, hogy az e|őterjesztés tárgyttbarl további kérdés, hozzásző|źls nem érkezeÍt. A
napirend vittljźt|ezárja, és szavazásra bocsátja a következőhatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I. a 29|1201 1. (VII.07 .) számű hatfuozat 2-3. pontja helyébe, 2014. maĺcius 05-i hatályba
lépéssel a kĺjvetkező rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon ťĺzetenđo béľleti díjak a piac megnyitásakor:
Bérleti díj (nettp)

Üzletkör: Másholfel nem sorolt termékek 15.000 értékesítése Ftlm,lhő

Üzletkĺĺr:Büfé,falatozó(melegkonyhával)üzemeltętése 2.500Ftlmzĺhő
termékktiľ: - Meleg étel

- Meleg étel ráľusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal
ÜzletkÓr: Nyeľs élěhiszer aľusítás l.3o}Ftlmf lhő

termékkör: - Zo|dség- és gyĹimölcs
- Hús-és hentesaľu
- Hal
- Tej, tejtermék (vaj, sajt, tuľó, savanyított tejtermék stb.)
- Kenyér- és pékaľu, siitőipari termék,
- Cukĺászati készítmény, édesipaĺi teľmék

Üzletk<jr: Egyéb élelmiszer z.s}OFtlmf ĺhő
teľmékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margaľin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor, ső, szátańészta,
kttv é, tea, füszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáľu,
előrecsomagolt fagylalt és jégkĺém stb.)'



- Kozérzetjavító és étľend-kieg észitó termék (gyógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az ,űj piac megnyitását kĺjvető második ĺapttĺri évtől kezdve a Kozponti Statisztikai
Hivatal tita|kozzétett e|őző évi átlagos inflációval megfelelő méľtékben emelkednek.
A belépési díj tisszege, ťĺzetésének ütemezése:
A piacľa törtérrő belépési ďíjat a béľlők és lrelylraszrrá|ők az alábbiak szerint fizetik meg:
Az ilj bérlők esetén aZ egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kerĹil
megállapításra, de ĺisszege minimum 200.000 Ftlm2 + Afa.
A régi bérlők és helyhasznáIők az iĺj piacon veľsenyeztetési eljarás nélkiil köthetnek bérleti
szeruődést, tekintettel ana,hogy ez cserehelyiségnek minősiil. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 FtJmT + ła azza|,hogy

- S%o-ot az eIószerződés megkötésekor foglaló jogcímén
- I5%o-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 80%-ot a bérleti szerzodés megkötését kovető hónaptól (azaz 2014. április hónap)

'kezdve harom éven kęresńn| haví részletfĺzeÍéssel, azzaI, hogy haľom hónapot
meghaladó hátra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi béľlők és helyhasználók részére a béľleti szerzodésben az onkotmźnyzat
nem ztrja ki a bérleti jogviszonyok átruhźnási |ehetóségét, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a szeĺzódéstik feĺĺrállásźlíg a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi
LXXVIil. tĺirvény, és a mindenkoľ hatályos Budapest Főváľos VIII. kęriileti Önkoľmźnyzat
fulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
3512013. (VI. 20.) cinkormányzatíreĺde|ete szerint a bérbeadó hozzájáru|źlsa esetén adhatják a

bérleméný albérletbe.

A felépítménytik értékének beszźmítását vźL|asztő helyhasználók a belépési díjat az a|ábbiak
szerint fizethetik meg:

- a belépési díjba beszámító foglaló i11. előleg címén az e|oszetződés megkötésekor a
fe l építmény érték b eszámításra keľiil,

- 20%o-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 80%,-ot a bérleti szeruođés megkötését k<jvető hónaptól kezdvę (2014. április

hónaptól) haľom éven keresztül havi rész|etťlzetéssel, azza|, hogy három hónapot
meghaladó hátra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťĺzetett ĺisszeg. Az esedékesség minden hónap |5. napja.

Helyhaszná|ati ďíjak:
A piacon a termelői és az őstermelői aľusító asztal helyhasználatí đíjai

- napi he|yhaszĺálati díj:
- havi he|yhasznźllati díj:

bruttó 2.| 00 Ftl nap l aszta|
bruttó 2I .33 5 Ft/hő l asńal.,,

Üzlethelyiségek előtti teľületre tĺjľténő kitelepülés díja: 100 Ft/m2 +ÁFA

Felelős: polgármesteľ
Határidő 20I 4. maľcius 05.

2. a) hozzájźraI az tĄ Te|eki téri piacon dohányáru és szeszes italok nélküli élelmiszeľ
jellegű vegyes kiskereskedés üzletkör fo|ytatására szolgáIő M jelű keľeskedelmi blokkban,
59 m2 alapterĹiletű, piaci árusítóhely haszná|ati jogának bérleti jogviszony keretében
t<jrténő atengedéséhez a VN-Fors Kereskedelmi Kft. tészére, azzal, hogy a szerződés



hatályba léptető feltétele a cég nyilvtrÍartásbavételéről szóló jogerős végzés benýjtása az
onkormány zat felé és adószám megléte.

b) hozzájáruI az új Teleki téri piac biifé-falatoző ilzleÍkor folyatásfua szoIgá|ő, E3 jelű,
20 m2 alapterĹiletű, valamint baľomfi kiskereskedés üzletkĺjr folytatásfua A6 jelű, 40 m2
alapteriiletti piaci árusító helyiség haszná|atíjogrínak bérleti jogviszony keretében tĺjľténő -
llr4EZEI - MATE Kft. (székhely: 1089 Bp., Bíró Lajos u. 35, cégegyzékszám.. 01 09

965312) ľészéľe tofténő - áterrgodéséIrez.

c) hozzájárul az új Teleki téri piacon zöldség-gyĹimölcs tizletkcjr folyatására szo|gáIő,

H3 jelű 30 m2 alapteľiiletű piaci árusítóhelynek a Meltampľox Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt. (székhely: 1181 Budapest, Havanna lltca 58. 5. em' 27., cégsegyzékszán: 01 06

787469) részére töľténő bérbeadásához az lván Bt-vel kötött bérleti előszerzodésben
r o gzített tartalmi elemekkel e gy ező mó don.

Felelős: polgármester
Hatźľrrđő: 201 4. marcius 05.

3. a bérleti ę|ószerződéssel rende|kező bér|ők / helyhasznáIőIłkaI ęzenhatározatban foglaltak,
valamint a20|4. miírcius 06-anhatźiyba lépő a piacokról szóló önkotmźnyzatí rendelet, és

a 20|4. máľcius O6-án hatá|yba lépő a Budapest Fővaĺos VIII. kerületi onkormźnyzat
tulajdonában álló nem takás céljaľa szo|gttlő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet módosítása szerinti tartalommal bérleti
szerzőđéseket k<jt.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hataridő: 2014. március 05.

4. a) hozzt$áru| a Budapest VIII. keľület, 35I23|II he|yrajzi szárn a|atti új Teleki LźszIő
téri piacon ta|á|hatő El jelű, 40 m2 alapteľületű, önkoľmányzatí tuIajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a béľbeadőra tartoző felújítási munkak költségének bérleti díjba
töľténő beszĺĺmítástlhoz bruttő 1.684.L74 Ft összegben a munkak elkészültét, valamint
annak |eígazoIásźú ktjvető legfeljebb 13 hónap a|att, illetvę a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a béľleti jogviszony abérlo bérleti
đíj tartozźtsa miatt felmonđásra keľiilt, a béľlő a még nem rendezett beľuházásaiĺak
megtérítésére nem j o gosult.

b) hozzźljtrul a Budapest VIII. kerület, 35I23l1| he|yrajzi szźlm alattí új Teleki Lász|ő
téri piacon ta\á|hatő E2 je|ú,20 m2 alapterületű, önkoľmányzati fiilajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartozó felújítási munkak költségének bérleti díjba
történő beszámításához bruttő I.299.2I0 Ft cisszegben a munkĺák elkészültét, valamint
annak leigazo|źsát követő legfeljebb 20 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő ľészlętben. Amennyiben a bérleti jogviszony a béľlő béľIeti

đíj tartozása miatt felmondásra kerĺilt, a bérlo a még nem rendezett beruházásainak
megtérítésére nem j o gosult.

c) hozzájarul a Budapest VIII. keľület,35I23l|1 he|yrajzi szźrn alatti új Teleki Lász|ő
téri piacon ta|á|hatő H5 jelrĺ, 20 m2 alapterületű, önkoľmányzati tu|ajďonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartozó felújítási munkfü költségének bérleti díjba



történo beszźmítttstúloz bruttő |.407.568 Ft ĺjsszegben a munkák elkészültét, valamint
annak |eígazoLásźĺt. kovető legfeljebb 14 hónap aIatt, illetve a béľleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abér|o bérleti
díj tartozása miatt felmondásra keriilt, a bérlő a még nem rendezett beruházásainak
megtérítésére nem j ogosult.

d) hozzźljtru| a Budapest VIII. kerület, 35I23l|1 he|ytajzi szám alattí új Teleki LźszIő
téri piacon ta\źtlhatő F jelrĺ, 12 m2 alapterületíi, onkormányzati tu|ajđonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a bérbeadóra tartoző felújítási munkák kĺiltségének bérleti díjba történő
beszámításthoz bruÍtő 962.414 Ft összegben a munkak elkészültét, valamint annak
|eigazolásttt. kcjvető legfeljebb 26 hőnap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő ľészletben. Amennyiben a bérleti jogviszony a béľlő bérleti díj tartozása
miatt felmondásra került, abér|o amég nem ľendezettbervhtnásainak megtérítésére nem'
jogosult.

e) hozzátjéru| a Budapest VIII. kerület, 35I23|II he|yajzi szźrrl a|atÍi új Teleki Lźsz|ő
téľi piacon ta|á|hatő E3 jeltĺ, 2I m2 alaptertiletű, ĺinkormányzati tulajdonban lévő, nem
lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba
töľténő beszétmításához bruttó 839.223 Ft cisszegben a munkák elkészültét, valamint annak
Ieigazolását kövętő legfeljebb |2 hőnap alatt, illętve a béľleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő ľészletben. Amennyiben a bérleti jogviszony a bérlő béľleti díj tartozása
miatt felmondásľa került, a bérlő a még nem rendezett beruhtnásainak megtérítésére nem
jogosult.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. marcius 05.

5. a hatźttozat 3. és 4. pontja a|apján felkéri a Polgármestert a béľleti szęrződések és a
b érb eszárlítási me gállap o dások a|áfu ásr a.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a szerződések és a megállapodások aláírási hataridej e 2014. mĺĺľcius 20.

6.a) Az onkoľmźnyzat a Teleki piac 20|4. évi múködési k<ĺltségeit az előterjesztés 7.

száműmellékletébenrészletezeÍtekalapjarlelfogadja.
b) az onkormźnyzat a ||407 cím - kĺjtelező feladat - mfü<jdési bevételek e|őirźnyzatát
9.213,4 e Ft-tal tĺjrli, és a I1lr07-0I cím működési cél és általĺínos tartalékon belül az
általános tarta|ék - kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatźtből' 5.664,4 e Ft-ot toro| az új piac bevétęli
kiesése címén.
c) az onkormźnyzat a ||407 cím - kĺjtelező feladat _ múködési bevételek e|őirányzatát
3.549,0 e Ft-tal megemeli
d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékan belül az
általános tafta|ék - kötelező feladat _ e|őiráĺyzatźú a zźrolás alól feloldj a és 24.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás |1407 cím - kĺitelező feladat - dologi előirźnyzatáľa az új piac
műkcjdtetése címén.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 20|4. március 5.
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7. Az onkormányzat kiađźs 11605 cím - önként vállalt feladat _ benlházási előirányzatźn
belül a bérlői igények megvalósu|ásźhoz sziikséges egyéb beruhtz;źsí munkák 9.198,0 e Ft
elófuányzatát átcsoportosítja a 11605 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási céIu
támogatásoká||amhazÍaľtásonkívülreelőírányzatára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 05.

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatáĺozat 6-7. pontjźban foglaltakat az onkormźlnyzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő : az tinkormányzat költségvetésének kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis M:áLté
Megti|apítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, 2
tartőzko đás mel l ett elfo eadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrN o S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
46t2014.(Iil.05.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a 29112011. (V[.07.) számu határozat 2-3. pontja helyébe, f0I4. mĺárcius 05-i
hatáIyba lépéssel a következő rendelkezések lépnek:

,,A Teleki téri piacon fizetendő bérleti díjak a piac megnyitásakor:
Bérleti díj (nettó)

Üzletkör: Másholfelnem sorolt termékek 15.000 éľtékesítése FtlÍłlhő

Üzletkĺjr:Btifé, falatoző(melegkonyhźlval)izemeItętése 2.500Ftlfiłlhő
termékk<jr: - Meleg étel

- Meleg étęl árusítása kávéitallal, alkoholmentes itallal
Üzletköľ: Nyers élóhiszer árusítás I.3O}Fthłlhő

termékkĺjr: - Zo|dség- és gytimĺilcs
- Hús-és hentesaľu
- Hal
. Tej, tejtermék (vaj, sajt, tuľó, savanyított tejtermék stb.)
- Kenyér- és pékaľu, sütőipari termék,
- Cllkászati készítmény, édesipari tęrmék

Üzletkör: Egyéb élelmiszer 2.500 Ft/m2lhó
termékkör: - Egyéb élelmiszer (tojás, éto|ďy, margarin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukoľ, ső, szátańészta,
kávé, tea, ťuszet, ecet, méz, bébiétel stb.)

- Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
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előrecsomagolt fagylalt és jégkľém stb.),
- Kozérzetjavító és étľend-kieg észítő termék (gyógynövény,

biotermék, testépítő szer stb')
A díjak az iý piac megnyitását k<jvető második ĺaptáĺi évtől kezdve a Központi Statisztikai
Hivatal á|ta|kozzéteÍt előzó évi átlagos inflációval megfelelő méľtékben emelkednek.
A belépési díj összege, ťlzetésének ütemezése:
A piacra tcjrténő belépési đíjat a bérlők és helyhasználók az a|ábbiak szeľint fizetik meg:
Az új bérlők esetén az egyszeri belépési díj versenyeztetési eljárás keretében kerĹil
megźilapítźlsra, de összege minimum 200.000 FtJmz + Afa.
A régi bérlők és helyhasznáIők az t$ píacon versenyęńetési eljárás nélkül kĺjthetnek bérleti
szerzodést, tekintettel arra, hogy ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj
200 000 Ftlm} + Afa azzal,hogy

- So/o-ot az e|őszerződés megktitésekoľ foglaló jogcímén
- I5oÁ-ot a bérlemény bitokbavétęlekoľ
- 80%o-ot a bérleti szerzóďés megkötését követő hónaptól (azaz f0I4. április hónap)

kezdve három éven keresńJI havi részletťlzetéssel, azza|, hogy harom hónapot
meghaladó hátra|ék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetetíösszeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhasználók tészéte a bérleti szęrzőđésben az onkormźnyzat
nem ztĄa ki a bérleti jogviszonyok átruhtzźsi lehetoségét, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosokrészére a szerzóđésük fennállásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az e|íđegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokĺól szőIő 1993. évi
LXXVIII. tĺirvény, és a mindenkor hatályos Budapest Fővĺíľos VIII. kertileti Önkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) önkormányzatirendelete szeľint a béľbeadó hozzájáruIźtsa esetén aďhatjźka
bérleményt albéľletbe.

A felépítményĹik éľtékének bęszźlmítźsát vá|asztő helyhasználók a belépési díjat az a|ábbiak
szeľint fizethetik meg:

- a belépési đíjba beszámító foglaló ill. előleg címén az előszerződés megkötésekoľ a
felépítmény érték beszámításra keľĹil,

- 20oÁ-ot a bérlemény biľtokbavételękor
- 80%o-ot a bérleti szerzođés megkĺitését kĺjvető hónaptól kezdve (2014. április

hónaptól) hĺírom éven keresztĹil havi rész|etťlzetéssel, azza|, hogy háľom hónapot
meghaladó hátralék ęsetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetett összeg. Az esedékesség minden hónap 15. napja.

HelyhasznáIati đíjak:
A piacon a termelői és az őstermelői árusító asztal helyhaszná|ati dijai:

- napi helyhasználati díj:
. havi he|yhaszntllati đíj:

bruttó 2.|00 F tl nap ĺ asztal
bruttó 21 .33 5 Ft/hő l asńa|.,,

Üzlethelyiségek előtti területre történő kitelepülés díja: 100 Ft/m2 +ÁFA

Felelős: polgármester
Hatátíđő: 20I 4. maľcius 05.

2. a) hozzájźru| az tĄ Te|eki téri piacon dohányáru és szeszes italok nélküli élelmiszeľ
jellegű vegyes kiskereskedés üzletktjr folytatására szoLgá|ő M jelű kereskedelmi blokkban,
59 m2 alapterületű, piaci arusítóhely haszná|atí joganak bérleti jogviszony keretében



töľténő átengedéséhez a VN-Fors Kereskedelmi Kft. részére, azzal, hogy a szeĺződés
hatźiybaléptető feltétele a cég nyilvántartásbavételéről szóló jogerős végzés benýjtása az

onkormán y zat felé és ađő szám me gléte.

b) hozzájáru| az új Teleki téri piac büfe-falatoző uz\etkor fo|ytatźsźła szolgáIő, E3 jelű,

20 m2 alapteľületű, valamint baromfi kiskereskedés i.izletkör folýatásźlra A6 jelű, 40 m2
alapterĺiletű piaci árusító helyiség hasznáIatí jogának bérleti jogviszony keretében történő _

lrlEZEI - MATE Kft. (szék,lrely: 1089 Bp.' Bíró Lajos u. 35, cégegyzékszźlm.. 01 09

96531f) részérę töľténő - átengedéséhez.

c) hozztljárul az új Teleki téri piacon zöldség-gyümölcs tizletk<jr folyatásara szo|gáIő,

H3 jelrĺ 30 m2 alapterülettĺ piaci árusítóhelynek a Meltamprox Keľeskedelmi és Szolgáltató
Bt. (székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 58. 5. em.27., cégsegyzékszám..01 06

787469) részérę történő bérbeadásához az Iván Bt-vel kötott béľleti e|oszerződésben
ro gzített taľtalmi elemekkel e gy ező módon.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I4. március 05.

3. abérleti e\őszeruődésselľendelkező bérlők lhe|yhasználókkal ezeĺhattrozatban foglaltak,
valamint a2OI4. máľcius 06-an hatá|ybalépó apiacokľól szóló ĺjnkormtnyzati rendelet' és

a 2OI4. március O6-án hatáIyba lépo a Budapest Fővaros VIII. keľületi onkormźnyzat
tulajdonában álló nem lakás céljaľa szolgtiő helyiségek bérbeadásának feltéteIeiről szóló
35l2O13. (VI. 20.) ĺinkormányzatí renđeletet módosítása szerinti tartalommal bérleti
szerzoďéseket köt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. maľcius 05.

4. a) hozzźtjáru| a Budapest VIII. keľület, 35 |23111 he|yrajzí szźrĺl a|atti új Teleki LászIő
téľi piacon ta|á|hatő El jelű, 40 m2 alapteľületű, önkormányzati tůajďonban lévő, nem

lakás célú helyiségben a bérbeadőra hrtozó felújítási munkfü költségének bérleti díjba
tĺirténő beszámítástłloz bruttő I.684.174 Ft ĺjsszegben a munkak elkészültét, valamint
annak leigazo\ását kcjvető legfeljebb 13 hónap alatt, illetve a béľleti jogviszony
fennátlásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abérlő bérleti

díj tntozása miatt felmondásra került, a bérlő a még nem rendezett beruházásainak
megtérítésére nem j ogosult.

b) hozzźtjtru|' a Budapest VIII. keľület,35123lII he|yrajzi szźtm a|atti új Teleki LászIő
téri piacon ta|á|hatő E2 jelíi,20 m2 alapteľületű, önkoľmányzati fiJ|ajdonban lévő, nem

lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartoző felújítási munkak költségének bérleti díjba
töľténő beszámítástůloz bruttő 1.299.210 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint
annak leigazo|ásźÍ' követő legfetjebb 20 hónap alatt, illetve a bérleti jogviszony
fennállásáig, havonta egyenlő részletben. Amennyibęn a bérleti jogviszony abér|o bérleti
dij tartozása miatt felmondásľa keriilt, a bérIő a még nem rendezett beruházźsainak
megtéľítésére nem j o gosult.

c) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĹilet, 35I23|II helytajzi szźm a|atti új Teleki Lászl'ő

téľi piacon ta|áIhatő H5 jeltĺ, 20 m2 alapteniletű, önkoľmányzati t:ŮIajdonban Iévő, nem



lakás célú helyiségben a bérbeadőra tartozó felújítási munkak költségének bérleti díjba
tĺjrténő beszámitásźůloz bruttő I.407.568 Ft ĺjsszegben a munkák elkészültét, valamint
annak |eigazoIását követő legfeljebb |4 hónap a|att., illetve a bérleti jogviszony
ferrnállásáig' havonta egyenlő részletben. Amennyiben a béľleti jogviszony a bérlő bérleti
díj 1artozźlsa miatt felmondásľa került, a bérló a még nem ľendezett beruhźzásainak
megtéľítésére nem j ogosult.

d) hozzájáruI a Budapest VIII. kertilet, 35123lII helyrajzi szétm alatti új Teleki Lász|ő
téri piacon ta|á|hatő F jelrÍ, 12 m2 alapteľĹiletű, önkormányzati tulajđonban lévő, nem lakás
célú helyiségben a bérbeadóra tartoző felújítási munkak kciltségének bérleti díjba történő
beszámításźůloz bruttő 962.4|4 Ft összegben a munkák elkészültét, valamint annak
|eigazo|ásźn követő legfeljebb 26 hőnap alatt, illetve a bérleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abér|ő béľleti díj tartozása
miatt felmondásra került, a bérlő amég nem rendezettbenf,lázásainak megtérítésére nem
jogosult.

e) hozzájtttul a Buđapest VIII. kertilet, 35|23l1I helyrajzi szám a|atti új Teleki Lźsz|ő
téri piacon talá|hatő E3 jelű, 21 m2 alapterületú, önkormányzati tuIajdonban Iévő, nem
lakás célú helyiségben a béľbeadőta hrtoző felújítási munkák költségének bérleti díjba
töľténő besztlmítźsźilozbruttő 839.223 Ft összegben a munkfü elkészültét, valamint annak
|eigazoIását követő legfeljebb 12 hőnap alatt, illetve a béľleti jogviszony fennállásáig,
havonta egyenlő részletben. Amennyiben a bérleti jogviszony abérLo bérleti díj 1artozása
miatt felmondásra kęrült" a béľlő a még nem rendezettbenlhtuásainak mestéľítésére nem
jogosult.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. március 05.

5. a hattrozat 3. és 4. pontja alapjźn felkéri a Polgáľmestert a bérleti szerzođések és a
b érb ęszźlmítás i me gállap o dás ok a|áít źsr a'

Felelős: polgármester
Hatfuidő: a szeruőđések és a megállapodások a|áírźtsi hatáľidej e 2014. maľcius 20.

6.a) Az onkormányzat a Teleki píac 2014. évi mfüĺidési kĺlltségeít az eIoteqesńés 7..
szźtmtmellékletébenrész|etezettekalapjánelfogadja.
b) az onkoľmźnyzat a ||407 cím - kötęlező feIadat - mfüödési bevételek eLőktnyzatát
9.2|3,4 e Ft-tal törli, és a I1107-0I cím működési cél és általanos taľtalékon belül az
általános tarta|ék - k<jtelező feladat - e\ókźnyzatábőI5.664,4 e Ft-ot tcjrcjlaz új piac bevételi
kiesése címén.
c) az onkormányzat a 1'1407 cím - kötelező feladat _ működési bevételek e|óirźnyzatźú
3.549,0 e Ft-tal megemeli
d) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékán belul az
általános tartalék - kötelező feladat - e|ófutnyzatát a záĺo|ás alól feloldj a és f4.500'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás II407 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára az új piac
miĺködtetése címén.

Felelős: polgármester
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Határidő: f014. március 5.

7. Az onkormanyzatkíađás 11605 cím - önként vállalt feladat -beruhźzási eloirźnyzatán
belül a bérlői igények megvalósulźsźlhoz szükséges egyéb beruhźu;ásí munkak 9.198,0 e Ft
eIőirtnyzatát átcsoportosítja a 11605 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási céIű,

tám o gat á s ok ál l amháztartá s o n k ívÍil ľe e| őir ány zatát a,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4. marcius 05.

8. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozat 6-7. potltjában foglaltakat az önkoľmányzat
költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđo: az önkormányzat kö\tségvetésének következő módosítása

Dľ. Kocsis N ĺ.áté
S zav azásta bocsátj a a piacokľól szóló rendelet-tervezetet.

BUDAPEST rózspľ.va.nos rÉpvIspl.o-ľpsrÜrprB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr
oľxonľĺÁľyz.ł.ľ xnľvrsEI,o TEsTÜLEľnľnx 6t2014.(IlI.06.) SZÁMÚ
oľxomĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľÉľ .ł. PIACOKRóL

Dľ. Kocsis M:áLté

Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattaI, 7 taľtózkodással

megalkotta a 6 l 20 I 4 .(il I. 0 6. ) önkormányzati ľendeletét.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľ,q.sHoz vnqo sÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózspľvÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIIL
KERÜLET rózspľvÁnosr oľxomĺÁľY ZAT xnpvrsľLo _ TESTtjLEľnľnx
6 t 201' 4.(II.06.) SZÁMÚ oľronľĺÁNYZATI RENDELEľÉľ ĺ. PIAC oKRoL

Dr. Kocsis ľ.ĺ.áté
Szavazźsrabocsátja az onkoľmźnyzattulajdonában á11ó nem lakás céljĺĺľaszo|gáIő helyiségek
bérbeadásĺínak feltételeiről szóló ľendelet-tetv ezetet.

BUDAPEST rózsppvÁnos rÉpvlsBI.o-ľBsľÜrprp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEsT ľovÁnos vIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosr
oľronľĺÁľyzĺ,ľ xnpvrsElo TEsTtiLEľÉľnr 7ĺ20|'4.(xI.06.) SZÁMÚ
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oľronľĺÁľyzĺ.ľr RBľunr,BľÉľ AZ oľromĺÁlwzĺ.ľ TULAJDoľÁľa.N
Álló NEM l,'ł.xÁs cÉĺ,ĺÁnĺ. szor,cÁr.o rĺBr-yrsÉcnx ľnnľna.oÁsÁľar
ľBr,ľÉľBr,nnol szoĺo 35/2013.(vI.20.) oNxonľĺÁľyzĺ,ľr RENDELET
ľĺooosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen, 0 nem szavazaÍtal, I tartőzkodás mellett
megalkotta a 7 l 20 | 4.(II. 06. ) <inkormányzati ľendeletét.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺrľĺo sÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsBľ.vÁnos rÉpvIsBro-ľBsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKODASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ novÁn.os vlfi.
KERÜLET JóZsEFvÁRosI oľronľĺÁľyzaľ xnpvrsnLo _ TESTÜLEľnľnr
7 t 20 1 4.(I|I. o ĺ. 1 s zÁmÚ oľro nľĺÁľyza.ľr REND ELE rÉn ĺz oľro mĺÁľy z'ł.ľ
TULAJDoľÁľĺ.ľ ĺĺĺo NEM r,ĺ.xÁs cÉĺ'ĺÁnĺ. SZoLGÁLó rĺľr,yrsncnx
BERBEADASANAK ľnĺ-ľÉľnLEIRoL .szoĺo

3s/2013.(VI.20.)
oľromĺÁrĺyza.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Napiľend 5l2.pontjz
Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos diintések
meghozzta|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. KocsÍs M:áté
Előteľjesĺője dr. Dénes Maľgit' akinek távolléte miatt átrźi|a|ja az előterjesztést. Az
előterjesztést az illetékes bizottság megtáľgyalta. A napirenđ vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzásző|ás hirínyában a napiľendi pont táĺgyalástŃ |ezĄa. Szavazásra bocsátja ahattrozati
javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľület, Tisztes u. 7. sz. alattí ingatlan (38839126ltĺsz) Törökbecse utca
felőli gondozatlan, elkeľítetlen részén kerítéssel elkerített pihenőparkot alakít ki, a
JKFVSZ raktáron lévő eszközeinek (padok frĺmag) telepítésével.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 20|4. május 1.

2. az 7. pontban szereplő teriiletet a Ciprus HázTéttsashaz (1087 Budapest, Ciprus u. 8.)

tészére ingyenesen haszná|atba adja az alábbi feltételekkel:
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. aTźltsashtz saját forrásból vállalja

a) első ütemben a talajcserét és a kerítés telepítését;

b) második ütemben játszőeszkozok telepítését;

c) aterületfenntartását.

. azÖnkormányzatváLIaIja

a) a terület füvesítését és

b) 2 dbpađelhelyezését

. akialakított pihenőparkot báľki haszĺá|hatja;

. Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás megszíĺnése esetén a pihenőpaľk funkciója
me g szúni k, é s mindké t fél' az á|ta|a te lep ített e szkö zöket e|szźilítj a;

o amegállapodásthatźlrozatlan időre kötik, 60 napos felmondási idővel.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. május 1.

3. felkéri apolgármesteľt a 2.poĺt szęrinti megállapodás megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Határidó 2014. május 1.

Dr. Kocsĺs M.áLté

Megállapítja, hogy 17 ígen, 0 nem szavazattal, tartőzkođás nélkül a Képviselő-testtilet
elfo gadta a következ ő hatát ozatot.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKs ÉGE S
HATÁROZAT:
47120|4.(III.05.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Tisztes u. 7 . sz. alatti ingatlan (3 8839 126 |tsz) Törökbecse utca
felőli gondozatlan, elkerítętlen részén kerítéssel elkerített pihenőparkot alakít ki, a
JKFVSZ raktaľon |évo eszkozeinek (padok fiĺmag) telepítésével.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatańdő:20l4.május 1.

2. az 1. pontban szereplő teľületet a Ciprus Hźn Tátsashaz (1087 Budapest, Ciprus u. 8.)

részéreingyenesenbasznáIatbaađjaaza|ábbífeltételekkel:

. aTźttsasház saját fonásból vállalja

a) első titemben a talajcserét és a kerítés telepítését;

b) második iitemben játszőeszkozok telepítését;



c) a terület ferĺrtartását.

. azonkormányzatvźilalja

a) a terület füvesítését és

b) 2 đb paď elhelyezését

. akialakított pihenőpaľkot barki hasrnáIhatja;

. Felek fudomásul veszik, hogy a megállapođás megszúnése esetén a pihenőpark funkciója
me gszűnik, é s mindké t fé| az étltala te lepített e s zkö zö ket elszá||ítj a;

. amegállapodásthatározatlan iđőre kötik, 60 napos felmondási idővel.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2014. május 1.

3. felkéri a polgármesteľt a 2. pont szerinti megállapodás megkötésére.

Felelős: polgáľmester
Hatőłiđő: 2014. május 1.

Napĺrend 5/3. pontja
Javaslat a Józsefuáľos Keľületi Epítési Szabá|yzata (JoKEsZ)
m ódosításával kap csolatos döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Az előterjesztést bizottság tźttgyaIta. A napiľend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIźs
hianyában a napiľendi pont táĺgya|ását |ezáĺja. Szavazásra bocsátja az a|ábbi hatźltozatí
javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. módosítja a Jőzsefuźros Keľületi Építési SzabáLyzatĺáľól szóló 6612007. (XII.12.)
önkoľmĺĺnyzati rendeletet (JOKESZ) a 36038 heIytajzi számt telkeket magában
foglaló területre vonatkozóan úgy, hogy azon az átkozlekeđés lehetősége továbbľa is
biztosított legyen.

Felelős: polgáľmester
Hattríđő: 20I 4. maĺcius 5.

2. módosítja a Jőzsefvźros Kerületi Építési Szabźiyzatźrő| sző|ő 6612007. (xII.12.)
önkormlány zati rende|etet (JóKÉSZ) magasabb szintű jo gszabźiyokkal való ĺisszhang
megteremtése érdekében.

Felelős: polgármesteľ
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Határidó : 20I 4. maľcius 5.

3. felkéľi a polgármestert, hogy folyassa le a határozat |. és 2. pontja szerinti ĺórÉsz
módosítás érdekében a tervezési szolgáItatás megľendeléséhez szĹikséges
kozbeszerzési éľtékhatárt el nem éro beszerzési eli árást.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 201 4. maľcius 5.

Dľ. Kocsĺs M:álté
Megállapítja, hogy 17 ígen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás nélklül a Képviselő-testiilet
elfo gadta a következ ó hattr ozatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATARO Z ATH)Z AT ALH)Z vnqo s ÍľBTT SZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGE S
Hĺ.ľÁRoza.ľ:
48t2014. (Iil.05.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSÁ.L

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. módosítja a Józsefuáros Kerülęti Építési Szabá'|yzatárő| szóló 66lf007 ' (X[.12.)
önkormányzati rendeletet 1ĺorÉsz) a 36038 he|yrajzi szźtmí telkeket magában foglaló
tertiletre vonatkozóan úgy, hogy azon az átközlekedés lehetősége továbbra is biztosított
legyen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. március 5.

2. módosítja a Józsefuáľos Kerületi ÉpíÉsi Szabá|yzatárő| szóló 66/2007. (xII.12.)
önkoľmányzati rendeletet (JOKÉSZ) magasabb szintű jogszabályokkal va|ő összhang
megteremtése érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 5.

3. felkéľi a polgármestert, hogy folýassa le a hatrározat I. és 2. pontja szeľinti ĺórÉsz
módosítás érdekében a teľvezési szo|gá|tatás megrendeléséhez szükséges közbeszerzési
érté|&atárt el nem érobeszerzési eljárást.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 5.

Dľ. Kocsis N [.áté
10 perc szĺinetet rendel el.

SZUNET

(I 6 óra 3 5 perckor Komássy Ákos távozik az ĺjlésről, íg,, a Képviselő-testlilet létszáma t 6 főľe
csökken.)
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Dľ. Kocsis M:áté
Az ülés folyatása éľdekében megkér minden jelenlévőt, hogy foglalja el helyét.
Folytada a Képviselő-testiilet ülését.

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat polgármesteri és alpolgáľmesteľi keľet terhéľe tiirténő
tá m o gatások elbíľálásáľa, vala mint címerh aszná,Jati en gedély m egadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ. té _ polgármester

Santha Pétemé _ alpolgármester
Zęntai oszkaľ - képviselő

Dr. Kocsĺs l.ĺ.áté
A képviselők cseľe határozatí javaslatot kaptak pótkézbesítéssel. Az előterjesztést a
bizottságok meglérgyaltak. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a
napiľendi pont taľgya|ásźńIezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatfuozatí javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a polgármesteri keret terhére támogatj a az |956-os PestĹSrác A|apítvźnyt cisszesen bruttó
|27.000.- foľint <isszegben a 2014. maľcius 7-én megrendezésre keľiilő Pesti Srác Díj
átadási ünnepségének megszerv ezése érdekében.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđó 201 4. marcius 5.

2. ahatározat I. pontjában foglaltak míatt az onkoľmĺányzatkjaďźs 11107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keľet - tinként vállalt feladat -

e|őirźnyzatĺĺĺól cjsszesen 127,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - mfüödési célú támogatások á|Iamhánańáson kívülre e|őirźnyzattra az 1956-os
Pesti- Srác Alapítvány tźtmo gatása címen,

Felelős: polgĺĺrmester
Hattnido : 201- 4. maĺcius 5.

3. Santha Péteľné alpolgáľmesteri saját kerete terhére tźtmogatja az o|asz Koztźrsaság
Nagykövetsége, olasz Kultuľális Intézetet összesen bruttó 300.000.- forint cisszegben
reprezentatív kiadvány könilbelül 1000 példanyban töľténő kiadása céljából, melynek
tźttgya az olasz K<jztarsaság Nagykĺivetsége, olasz Kulturális Intézet épülete és a magyar-
olasz kulturális kapcsolatok.

Felelős: polgáľmester
Hatźlríđő: 20I 4. március 5.
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4. ahatźrozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormanyzatkíadás 11107-01 cím mfüodési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keret - önként vállalt
feladat - e|őirźnyzatźrőI összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 l 105 cím _ önként
vá||a|t feladat - múködési célú támogatások áIIat.hánartáson kívtilre eIőiányzattra az
olasz Köztáľsaság Nagykĺlvetsége, olasz Kultuľális Intézettámogatása címen,

Felelĺ5s : polgarrrresteľ
Hatĺĺľidő: 2014. március 5.

5. címerhaszná|ati engedélý ad ki az o|asz Koztársasttg Nagykĺĺvetsége, o|asz Kulturális
Iĺtézet (székhely: 1088 Budapest, Bľódy Sanđor u. 8.; képviselő: Gina Giannotti igazgatő)
részére azza|, hogy azt klzárőIag a jelen támogatásból megvalósuló kiadvĺĺnyon, a
kiadvrány pé|đźnyszéma szerinti mennyiségben hatarozat|an ideig hasznáIhatja, Budapest
Józsefu aľo si onkorman y zatot mint támo gató partneľ me gj elö lése célj ából.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. marcius 5.

6. címerhaszná|ati engedélyt ad kí az ovi-Foci Alapítvany (székhely: 1023 Budapest,
Komjádi B. u. 3. II/18.; képviseli: Dľ. Molnáľ Andrea elnĺik) részéte azzal, hogy ań.

kizźrőIag az Alapitvany honlapján (www.ovi-foci.hu) hatátozatlan ideig haszntihať1a,
Buđapest Józsefuáľosi onkoľmányzatotmint támogatő paftner megjelĺilése céljából.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|4. marcius 5.

7. felkéri a polgármesteľt a hatfuozatbanfoglaltak szerinti támogatási szerzőđéseka|źirására,

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. március 14.

8. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźltozatban foglaltakat az önkoľmźtnyzat 2014. évi
kciltségvetéséről szóló rendelęt következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźridő : az önkormány zat 20 I 4 . évi költségvetésének kĺjvetkező módo sítása

Dr. Kocsis N{.áLté

Megkéri dr. Révész Mtrtaképviselő asszoný, hogy Komássy Ákos képviselő szavazőgépét,
táv ozása miatt, kapcsolj a ki.

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazattal, l.artőzkodás nélkül a Képviselő-testiilet
elfo sadta a kĺjvetkez ó hatźlrozatot.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
49/2014. (rrr.0s.) O NEM O TARTOZKODASSAL16IGEN

A Képviselő-testtilet ťrgy dönt, hogy

l. a polgármesteri keľet terhéľe támogatja az l956-os Pesti-Srác Alapítváný összesen bruttó
127.000.- forint ĺisszegben a2014. maľcius 7-én megrendezésre keľĹilő Pesti Srác Díj
átadásí tinnepségének megszervezése érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺridő: 20|4. marcius 5.

2. a hatźxozat !. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiaďás 1 1 107-01 cím múködési
cél és általános taĺtalékon belül polgĺírmestęri saját keret - <jnként vállalt feladat -
előirényzataról <jsszesen 127,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt
feladat - miĺkĺjdési célú támogatások áIlďrnhaztaľtáson kívĹilre e|őírźnyzatźra az 1956-os
Pesti-Srác Alapífuany támogatása címen,

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. marcius 5.

3. Sántha Péteľné alpolgármesteri saját kerete terhére tźlmogatja az olasz Koztársaság
Nagyktivetsége, olasz Kulturális Intézetet összesen bruttó 300.000.- forint <isszegben
rcprezentatív kiadvany körülbelül 1000 példányban tĺjľténő kiadása céIjábőI, melynek
tfugya az olasz K<iztaľsaság Nagyk<ivetsége, olasz Kultuľális Intézęt épülete és a magyar-
olasz kulturális kapcsolatok.

Felelős: polgármester
Hatźlndő : 201 4. miĺľcius 5.

4. a hatfuozat 3 . pontjában foglaltak miatt az onkormĺĺny zat kiadás 1 1 107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül Sĺántha Péteľné alpolgáľmesteri saját keret - ĺjnként vźi|a|t
feladat - e|oirźnyzataÍő| összesen 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként
váIla|t feladat - mfü<jdési célú támogatások á|lanháztartáson kíviilre előiráĺyzatára az
o|aszKońźrsasźlg Nagykövetsége, olasz Kulturális Intézettámogatása címen,

Felelős: polgármester
Hattnidő: 2014. maľcius 5.

5. címerhasznáIati engedélyt ad ki az olasz Koztáĺsaság Nagyk<ivetsége, olasz Kulturális
Intézet (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sandor u. 8.; képviselő: Gina Giannotti igazgatő)
részére azza|, hogy ań' kizarőIag a jelen támogatásból megvalósuló kiadványon, a
kiadvany pé|danyszáma szerinti mennyiségben határozatlan ideig használhatja, Budapest
Józ sefu aro si o nko rmán y zatot mint támo g atő p artner me gj el ö 1é se c élj áb ó l.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2014' március 5.

6. címerhaszná|ati engedélý ad ki az ovi-Foci Alapítvany (székhely: 1023 Budapest,
Komjádi B. u. 3. II/18.; képviseli: Dr. Molnáľ Andrea elnök) részéte azzal, hogy ań.

kiznőIag az Alapít:łany honlapjan (www.ovi-foci.hu) határozatlan ideig használhať1a,
Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzatotmint támogató paľtner megjelolése céljából.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. maĺcius 5.

7. felkéľi a polgármestert a határozatbarl foglaltak szerinti támogatási szeruőđések aláírźstra,

Felelős : polgĺĺrmester
Hatariđő: 2014. március 1 4.

8. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźttozatbaĺ foglaltakat az önkormányzat 2014. évi
koltségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđó : az onkotmáĺy zat 20 I 4 . évi költsé gveté s énęk következő mó do sítás a

Napirend 612. pontja
Javaslat ^ btilcsődeĺ téľítési díjakľól szóiő tinkormányzati ľendelet
mĺídosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Santha Péteľné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis lfr.I.áLté

Az előteľjesztést a bizottságok meg!áľgya|ttĺ<. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőIás hianyában a napiľendi pont targyalásátlezá1a. Szavazźsra bocsátja a rendelet-

tervezetet.

BUDAPEST ĺózsBr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDÁPEST ľovÁnos vlil. KERÜLET JŐZSEFvÁnosr
oľronľĺÁI\rYZAT xnpvIsrr,o TESTt]LETÉNEK- 8I2014.(II.|3.) s,ZĄl'{Y
oNxonľĺÁľyza.ľr RENDELEľEľ .ł. ľol,csooEl TÉRÍTnsI uÍĺa.xnoĺ szoĺo
|312012. (II.23.) oľronľĺÁľY ZATI RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis N{áLté

Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazatta|, taĺtőzkodás nélkiil a Képviselő-testĹilet
megalkotta a 8 l 20ĺ 4. (Iil. 1 3.) szźtmu ľendeletet.
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A SZAVAza.sNÁr JELEN vAN to rÉpvĺsgro
A RENDELETALKoIÁsHoz vnĺosÍľp,ľľ szóľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST rózsppvĺ.nos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľB 16 IGEN' 0 NEM, 0
ľa.RrózrolÁssłr ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos vlil.
rnnÜr,nľ ĺozsnľvÁnosI oľxonľrÁľyzĺ.ľ xÉľvIsn,ĺ,ő _ ľnsľÜĺ.BľÉľBx
8/2014.(Iil.13.) szÁľĺÚ oľronľĺÁľyzĺ.ľI RENDEr,nrÉľ A ľÖr,csooBr
ľnnÍľÉsĺ oÍĺĺ'xnoĺ szoĺo tslzolz. (II.23.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELET
ľróuosÍľÁsÁnól

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľól és a
téľítési díj fizetési ktitelezettségről szóló iinkoľmányzati rendelet
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előteť esztő : Sríntha Péterné _ alpolgármester

I)r. Kocsĺs M:áLté

Az elóter1esztőnek szóbeli kiegészítésre megadja a szőt.

Sántha Péteľné
Két pontosítást szeretne tenni. Az egylk, hogy a 7. oldalon a |ap a|jźĺól visszafé|é a 2.

bekezdés vége úgy egésziĺljĺin ki, hogy ,,.... kivéve aházi segítségnffitás'', mivel azt utő|ag

fizetikmeg, míg az előbbieket minden hónap 5-ig kell megtéľíteni.
A másik kiegészítése a |4. oldalon, a tźhlázatban, ahol szintén ahźzi segítségnyújtásról van
szó' ott ,,/nap,' van irva a térítési díjnáI, de kéľi, hogy ,,lőtď'-ra legyen javítva, mett ahźzi
segítségnyújtás esetében őrźlban szźmítjźk a térítési díjakat.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Az eredeti előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napiľend vitźĺjźĺtmegnyitja. Megadja a
szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A szociális étkeztetés részhęz szeretne egy megjegyzést fívni. Tavaly szővá tette, hogy az
intézményi térítési díj a szociális ebédnél 1059 Ftlfőlĺap, eL.lhez hozzźĄott az á|Ianí
tiímogatás, ami 1 főre, 1 napta,mégpźĺtsztz Ft. o sokallta eń,az iírat, most aztlźÉja,hogy
20l4-ben ez máĺ csak 872 Ft, és ehlhez jön még hozzá a noľmatívą ez a đij mtr kezđ
vi s szatémi a r ealításhoz.

Dľ. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľendi pont tźrgya|ását Lezfuja. Szavazásra
bocsátj a a rendelet-t ew ezetet.

BUDAPEST rózsBr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp TARTóZKODÁSSAL
ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST ľŐvÁnos VIII. KERÜLET
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ĺózsnľvÁnosI oľxonľĺÁľyza.ľ xnpvrspI,o ľpsľÜr,nľnľnx
gt20|'4.(Ifi.13.) szÁivĺÚ oľronvĺÁNYZATI nnľonr,pľBľ A szľľĺÉr,yBs
GoNDosrouÁsľ ľyÚĺľó szocrÁĺ,rs nĺ,r,ÁľÁsox ľonľĺÁrnol És A
ľBnÍrÉsr lÍĺ ľrznrÉsr rcornĺgzprľsÉcnor, szoĺo 21tf0|t. (w.12.)
oľxonnĺÁNYZATI RENDELEľ ľĺólosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a Képviselő{estület
megalkotta a 9 l20 1 4. (III. 1 0. ) számu rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz lrłnĺosÍrBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppv,ą.nos rÉpvlsBro-ľpsrÜrBľB 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos uII.
xpnÜr,Bľ ĺozspľvÁRosl oľxonľĺÁľyzĺ,ľ xn,pvrsnLo _ ľBsľtjr,nľnľpr
Lĺ201,4.(IIJ.13.) szÁnĺÚ oľronľĺÁNyzĺ.ľr nnľoar,ľľn,ľ A SZEMELYES
GoNDOSKODÁST ľyÚĺro sZoCIÁLrs nr,ĺ-ÁľÁsor FoRMÁIROL És A
ľnnÍľÉsr oÍĺ ľrznľÉsr roľBr,nznľľsncnor, szoĺo 2Ĺl20I|.. (N.12.)
oľxomĺÁľyza.ľr RE,NDELEľ ľĺóuosÍrÁsÁnóĺ,

Napiľend 6ĺ4. pontja
Javaslat a Budapest Józsefuárosĺ Onkoľmányzat áł|ta| fenntaľtott
óvodákban, valamint az állami intézményfenntaľtĺí kłizpont á.Jta|

fenntartott Budapest Főváros YII[. keľületi iskolákban alkalmazott étkezési
téľítésĺ d íj akró l szó lĺí tinko rmány zati rendelet m ĺódo sítás ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esaő : Santha Péterné alpolgáľmester

Dr. Kocsis lNĺáLté

Az eIőterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincsen. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőLás hiányában a napirendi pont taryya|ását |eztrja. Szavazésra bocsátja a rendelet-
tervezetet.

BUDAPEST ĺózsEp.vÁnos rÉpvIsBro-ľBsrÜrE,ľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľŐvÁnos vnl. KERÜLET JóZSEF.VÁnosr
oľronnĺÁNYZAT xaľvrsnLo _ TESTtiLEľÉľľr fiĺ201'4. (III.10.) szÁnĺÚ
oľronnĺÁNYZATI RENDELETET A BUDAPEST ľózsBľvÁRoSI
oľromĺÁNYZAT Ár,ľar, FENNTARToTT ovooÁxľ.tľ, VALAMINT AZ
Ár,I,ĺ.ľĺr INTEZMÉI\IYFENNTARTO KoZPoNT Ár,ľĺ.r. FENNTARToTT
BUDAPEST ľovÁnos VilI. KERÜLETI ISKoLÁxľ,ł.ľ ALKALMAZDTT
Bľxnznsl TERÍTÉSI nÍĺĺ.xnól szoĺo 13ĺ2013. (III.28.) SZÁMÚ
oľxonuÁNYZATI RENDELET MóDosÍľÁsÁnól
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkül a Képviselő-testtilet
megalkotta a I 0 I 20 I 4. (III. 1 0. ) sztrmu rendeletet.

A SZAvAzÁsN,q.r JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos xÉpvlsprŐ-rBsrÜrpľp, t6 IGEN, 0 NEM' 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos VIII.
KERÜLET JóZSEFVÁRoSI ÖľxonľĺÁľY ZAT xľpusnLo _ TESTtJLETENEK
10t20I4. (III.10.) sZÁMÚ oľronľlÁlwzĺ.ľI RE,NDELETET A BUDAPEST
JóZsEFvÁnosr oľxonľĺÁľyz,ł,ľ Áĺ,ľ,ł.ĺ, FENNTARToTT óvolÁxľ.ł'ľ,
VALAMINT 

^Z 
Ár,r,.ł.ľĺr INTEZMENYFENNTARTó KOZPoNT Ár,ľĺl,

FENNTARToTT BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLETI ISKoLÁxľĺ.ľ
.I.^--^-1^- -*.-í-*^- ^+-^---,<- ^-ŕ.- i'A|,|Ś.Á'LIVIALIJ I l |' l l(llz|lsl l |'|śI l |'sl l,lJAlil(U|- D.źU|-U |sl zv Is. (rlr.zö.,

szÁľĺÚ oľronľĺÁNyzĺ.ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Jőzsefvźlrosi Intézményműködtető Kiizpont és az ĺóvodák közőtt
megkötiitt munkamegosztási megállapodás módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Az eLőtetjesztést az illetékes bizottság meglárgyalta. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőlĺás hiányában a napirendi pont tárgyalását lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi
hatfu ozati j avaslats oľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

jőváhagyja a Munkamegosztási megállapodás a Józsefuĺíľosi Intézménymúködtető
Központ és az óvodźkkozott đokumentum módosítását az előterjesztés mellékletében
foglalt taľtalommalz}| . mĺíľcius 10. napi hatáIlyaI.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő : 201' 4. mĺírcius 05.

fe|hatalmazza a po|gźrmestert ahatźĺozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
a|tńrására.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20t4. marcius 20.

r)

2)
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Dľ. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem szavazattaI, tartőzkodás nélkiil a Képviselő-testület
elfo gadta a következ ó hatáĺ ozatot.

SZAVAZ^SNAL JELEN vAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI ZATALHoZ EGYS ZERŰ S ZoToB B sÉc s zÜrSÉGES
HATÁROZAT:
5012014. (In.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt' hogy

1) jóvahagyja a Munkamegosztási megállapodás a Jőzsefuárosi Intézményműkĺjdtető
Központ és az óvodékkozott dokumentum módosítását az elóterjesńés mellékletében
foglalt tarta1omma|20|4. máĺcius 10. napi hatá|Iyal.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatá,ĺidłĺ : 20I 4. marcius 05.

2) fe|hata|mazza a polgáľmestert a hatźľozat 1. pontjában meghatźrozott dokumentum
aláítására.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20|4. marcius 20.

Napiľend 6/6. pontja
Javaslat őv o dav ezetői p ály ázatok kiíľására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő : Santha Pétemé alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Az előteľjesztést a bizottsźryok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászóIás hianyában a napirendi pont tőĺgya|źsźlt lezźrja. Szavazásra bocsá$a az alábbi
hatźr ozati javasl ats ort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) óvodavezetói pźiyázatokat je1entet meg a Koszoľú Napkĺizi otthonos óvoda, a Napsugár
Napk<izi otthonos ovoda, a ľÁ-ľl-ra Napk<izi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi
otthonos óvoda és a Varunk Rád Napközi otthonos ovoda vezetoi źů|áshe|yére az
előterj esĺés 1 -5. melléklete szeľinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. marcius 5.

2.) aĺemzeti kĺjznevelésről szőlő f0I1. évi CXC. törvény 67. s Q) bekezdésében foglaltak
a|apjźn nyilvĺínos pá|yáztatźs lefolytatása nélkiil egyetért a Pítypang Napközi otthonos ovoda
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(1087 Budapest, Százados út 14) vezetóje, Vĺĺľadiné oľosz Ág''"s ismételt vezetói
megbízźsával 5 évľe sző|őaĺ, a 2014. augusztus 01. - 2019. július 3I. napjáig terjedő
idoszal<ra.

Felelős: polgáľmesteľ
Ilataľidő: 20|4. maľcius 5.

3.) felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a hatźrozat 1.) pontja szerinti pá|yázati
felhívások megjelentetéséről a kormányzati személyugyi igazgatási felađatokat e||átő szerv
inteľnetes oldalán, a Budapest Józsefuárosi onkoľmtnyzatinteľnętes honlapján, az oktatási és

Kulturális Közlönyben.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2014. április 30.

4.) felkéri a polgármesteľt, hogy a határazat. 1.) pondában kiíĺt pźiyźzatak elbfuźiástra,
valamint a határozat 2.) pontjában meghatátozolt ővodavezetői megbízásra vonatkozó
j avaslatot terj essze be a Képviselő-testiilet 20| 4. j úliusi első ülésére.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: a képviselő-testület z}|4.júliusi első ülése

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja' hogy 16 igen, 0 nem, tartőzkodás nélkül a Képviselő-testület elfogadta
következő hatáĺ o zatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPuSELo
A HATÁR oZ ATlľlI Z AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
s1t20r4. (rrr.0s.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) óvodavezetőĺ pá|yazatokat jelentet meg a Koszoľú Napközi otthonos óvoda, a Napsugár
Napk<izi otthonoś óvoda, a rÁ-ľl-ra Napközi otthonos óvoda, a Kincskereső Napközi
otthonos ovoda és a Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda vęzetőí átláshe|yére az
előterjesztés 1 -5. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźriđő : 20I 4. március 5.

2.) a nemzeti köznevelésről sző|ő 2011. évi CXC. törvény 67. $ (7) bekezdésében fog1altak
a|apjánnyilvános páIyéztatás lefolytatása nélkül egyetért a Pitypang \apközi otthonos ovođa
(1087 Budapest, Százados út 14.) vezetője' Váradiné oľosz Agnes ismételt vezetői
megbizásával 5 évre sző|őan, a 20|4. augusztus 01. _ 2019. július 3I. ĺapjáig teľjedő
iďoszakĺa.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2014. maľcius 5.

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatáĺozat 1.) pontja szerinti pá|yazati
felhívások megjelentetéséről a kormányzatĺ személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a Budapest Józsefüárosi onkoľmanyzatintemetes honlapján, az oktatási és

Kulturális Kcizlönyben.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2014. április 30.

4.) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozat 1.) pontjában kiíĺt pźl|yázatok e|biráIására,
valamint a hatátozat 2) pontjában meghatározoĹt óvodavezetői megbízásra vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testĺilet f014.júliusi első ülésére.

Felelős: polgármester
Hattlľiďő: a képviselő-testület 20l4.jú1iusi első ülése

7 . Egyéb előteľjesztések

Napirend Tll.pontja
Javaslat igazgatási sziinet elľendelésére és a polgáľmester 2014. évi
szabadságolási iitemteľvének elfo gadására
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľl4láté - polgáľmester

Dr. KocsÍs M:áLté

Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Polgáľmester Ür a múltkoľ nem volt je|eĺ az ülés azon részén, mikoľ atava|yi szabadságairól
szo|t az előterjesztés. Bátoľkodott azt a megjegyzést tenni, hogy ha jól emlékszik 77 ĺap
szabadságot vett ki Polgáľmester Úr minden egyéb teendőire. osszevetette azza|, hogy csak a
Magyar országgy(ilésnek nyolcvan va|ahány ülésnapja volt a tavalyi évben ezenkivĺJ| azért
Iáttak Polgáľmester Urat vidéki rezsifóľumokon. Megmonđj a oszintén, hogy kevésnek ta|á|ta

azt a 17 napot. Azt gondolja, hogy Polgáľmesteľ Ur több időt töltött Józsefuarostő| távo|. Az
idei évľe vonatkoztatva ennek az e\őterjes;łtésnek atárgya, aľľa szerętné kémi, hogy ezeket az
időket a hivataltól távol töltött iđőket' azokat gondosabbarl jegyzeteljék le.

Dľ. Kocsis M:áLté

Ha nem amagahelyén keze|né ahozzászőIását, akkor illetlennektartaná minimum, hogy eú.

szőba hozza. Kevesellte a 17 napot. Az a he|yzet, hogy a Magyar országgyűlésnek ő az
egyetlen olyan polgármester képviselő tagtra, aki a hétfői plenaľis napokat szabadságként fuja

ki az onkormźnyzatában.Hozzáteszi, hogy az tinkormányzati tevékenysége nem szűnik meg
hétfo délutánonként. Finoman, halkan és óvatosan felhívja a figyelmét ar.ra, hogy amikor
Józsefuáros Budapest legsikeresebb pá|yaző keľĺilete, akkor vélhetően ez nem ítt az e|só

emelet 102-ben dől el. Ha most egy kicsit ľosszabb hangulatábarlkapta volna el egészen mást
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mondana effe a hozzźsző|ásara. Aľľól pedig nem is beszé|ve,hogy az említett vidéki forumok
azokkizárólag este 6 őra után vannak. Aľľól pedig végképp nem beszélve, hogyha Jakabfy
képviselő ur eljár néha esténként az épület előtt, akkor késő esti órákban is még égve ta|áIja a
viltaný. Higgye e| a szźtmára a Testület áLtaI előíľt heti 40 őrátledo|gozza az onkormźnyzat
éľdekében. Aĺľól nem beszélve' hogy új gyakorlatot is azza| bevezetni, hogy az
országgýlésben eltĺlltott hétfői plenaľis napokat szabadságként irja ki, egyébként sokan
hülyének is nézik miatta. De így tartoÍtatisztességesnek. Aľról is szfüséges szólnia, hogy nem
volt olyan 84 plenáris nap,amin részt vett volna, ezek a hétfőkľe vonatkoznak. Beleszámolta
azokat a plenáris vitanapokat is, amelyek kedd és csütörtöki napokon leginkább ęzekĺe
tehetően történtek. Nyilvan ezt fudja, hogy a Parlament múködési rendjében ez űgy néz ki,
hogy a határozatijavaslatok általános illetve részletes vitájazajlik, ami nem az ő teri|etét
érintő ilyen téma volt. Tehát nem a rendvédelmi és nem a honvédelmi ágazatot érintette,
azokon a napokon éľtelemszeľűen nem vettrészt, hanem azokon a napokon az onkormtnyzat
iigyes-bajos dolgait intéńe. De tudomásul vette aZ efie vonatkozó megjegyzését.
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľend vitáját |ezĄa. Szavazásra bocsátja a
hatźlt o zatí javas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a20I4. évi munkaszijneti napok köľtili munkarendről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős : polgiírmesteľ
Hataridő: 2014. maľcius 05.

felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2014. évi zttrva taľtásrínak időpontjaiľól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a taľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a kozszolgáItatőkat.

Felelős: jegyző
Hatźridő: 20I 4. május 3 1 .

dľ. Kocsis Máté polgármester 2014. évre vonatkoző szabadságolási iitemtervét
elfogadja, az e|oteqesztés 2. sz. melléklete szeľinti taľtalommal, és részére a nyfui
igazgatási szĹinet ídoszakáĺa2014. június 30. és 201-4. július 13. kĺjzött ĺisszesen 10

munkaĺrapot kiad.

Felelős: jegyzó
Hatáľidő: 2014. marcius 05.

dľ. Kocsis lľldáté országgytĺlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedé|yezi a munkaiđő
nyi|vántartás adatai a|apjźn, továbbá engeđé|yezi az előre nem láthatő, egyéb cé|ra

igényelt szabadságok igénybevételét azzal, hogy az így felhasznált napokľó| 20|4.
szeptembeľ 3O-ig köteles beszámolni.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2014. szeptembeľ 30.

f.

J.

4.

57



5. a 3.4. pontban foglaltak alapjarl fe|hata|mazza Sántha Péterné alpolgármestert a
szab aďság en gedé ly aláír ástr a.

Felelős: jegyző
Hatáĺidó: 207 4. szeptember 3 0.

Dľ. KocsÍs Máté
Megállapítja, lrogy a Képviselő-testĹĺlet ahatźrozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélktil elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsEro
A HATÁRo ZATH)ZATALH)Z EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrsÉcBs
HATÁROZAT:
52t20t4. (IIL05.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. a20I4. évi munkasztineti napok körüli munkarendről szóló tájékoztatást elfogađja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. március 05.

2. felkéri a jegyzót' hogy a Hivatal 2014. éví záĺva taľtásĺĺnak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a táľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
val amint a ko zszo|gtitatőkat.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 20|4. máius 31.

3. dr. Kocsis Máté polgármesteľ 2014. évre vonatkozó szabadságolási titemtervét
e|fogađja, az e|őteqesńés 2. sz. melléklete szeńnti tartalommal, és részére a nyári
igazgatźsi sziinet iđószakfua20|4. június 30. és 2014. július 13. kĺjzott összesen 10

munkanapot kiad.

Felelos: jegyző
Határidő : 20| 4. mĺírcius 05.

4. dr. Kocsis Máté országgýlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedé|yezi a munkaidő
nyilvantatás ađataí a\apjźn, tovźhbá engedé|yezi az előte nem láthatő, egyéb cé|ra

igényelt szabaďságok igénybevételét azza\, hogy az így fe|használt napokĺőI 20|4.
szeptember 3 O-ig köteles besziímolni.

Felelős: jegyző
Hattriďo : 2014. szeptember 3 0.
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5. a 3-4. pontban foglaltak aIapján
szab adság en ge dé ly a|áir ásár a'

Felelős: jegyzó
Hatĺĺriđő: 2014. szeptember 30.

fęIhatalmazza Stntha Péterné alpolgármestert a

Dr. Kocsis Máté
Szav azásra bocsátj a a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺozspr.vÁnos rÉpvĺsBro-ľp,sľÜrpľp ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlil. KERt]LET ĺózsBľvÁRoSI
oľxonľrÁľyzł.ľ rÉpvrsEĺ.o TESTÜLETENEK t|tf014.(I\I.13.) sZÁMÚ
ii.'--^-. - í... .-t- r Ą^l r ríĺmn t7^LT lrlznryŕt lłl(,l\ItU|ś'1YlAl\ YźAtl |í'l1,l\|,Í'L}'|-}' t A ,vI+. |!v|ŚľJ v(,l\l\rI\.L'zJ\,.ćIl\

IGAZGATÁsr szÜľET ELRENDELESÉRoI

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkođás nélkül
megalkotta a I I l20 I 4.(I[. 1 3 .) ĺinkormány zatí rcndęIetet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHOZ MINo SÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlsprŐ-ľBsľÜrprB 16 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKoDASSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ rovÁnos VIIL
KERÜLET JóZSEFvÁnosl oľxonuÁľY Z^T xÉľvrsnLo _ TESTÜLETÉNEK
t1t2014.(ilI.13.) SZÁMÚ oľrconľrÁľyzn.ľI RENDELETET A 201.4. Évnn
voNATKozóĺ.ľ IGAZGATÁsr sztrľET ELRENDELÉSÉRoI

Napiľend 7l2. pontja
Javaslat a 2014. évĺ oľszággyűlési váILasztás során ktizľemíĺkiidő
szav azatszám|áiő blzottsá,g v áiasztott tagi aira
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesĺő: RimĺínEdina _ jegyző, OEVI vezetó

Dr. Kocsis Máté
A napirend vítájátmegnyitja, mivel kérdés éshozzászólás nem haĺgzott eI a napirenđvítáját
IeztĄa.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy



I. avźiasńási eljarásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése a|apján a2014.
évi országgytĺlési váIasztás során kö'zremúködő szavazatszźlmláló bizottsági tagoknak a
határozat 1 . sz. mellékletében felsorolt személyeket megv áIasĄa.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2014. máľcius 5.

2. aváirasńási eljárásról szóló 2013. évi X)O(VI. ttirvény 24. $ (1) bekezdése alapjźna2014.
éví orszźągýlési vtiasztás során kĺjzremfüödő szavazatsztlmláló bizottságipőttagoknak a
IlatźnozatZ.sz.meI|ékletébenfelsoroltszemélyeketmegvá|asztja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. máľcius 5.

Dr. Kocsis Nĺ.áńé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 15 igen, 0 nem szavazatÍa|, I
tartő zko dás mel l ett el fo sadta.

szAvAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsglo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MtNŐ S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
5312014. (III.05.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

l. avźiasztási eljaľásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése a|apjána2014.
évi otszággyĺlési váIasztás során kcĺzreműködő szavazatszámláló bizottsági tagoknak a
hatátozat 1. sz. mellékletében felsorolt személyeket megvźiasď1a.

Felelős: jegyző
Hatáť,dő : 20 I 4. máľcius 5.

2. aváIasztási eljaľásľól szóló 2013. évi XXXVI. tclrvény 24. $ (1) bekezdése alapján a2014.
évi orszźrygyiilési vźiasztás során kĺjzreműködő szavazatszźtmláló bizottsági póttagoknak a
hatźn o zat 2. sz. mellék letében fel s oro lt személyeke t me gv áIasńj a.

Felelős: jegyzó
Hatariđő : 20I 4. marcius 5.

Napiľend 7l3. pontja
Beszámoló a Képviselő-testiilet bizottságai 20|3. május 1. _ 2013. október
3 1. kiizött átruházott hatás kii rben hozott d öntés einek végrehaj tás á ľól
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester



Dľ. Kocsis ľ{'áté
A napirend vĺtáját megnyitja, mivel kéľdés és hozzászólás nem hangzott eI a napirenđ vitźtját

|ezźtrja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előteľjesztés 1. szźmrű mellékletét képező
Yátosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság, valamint az előter1esztés 2. számil mellékletét
képező Humánszolgáltatási Bizottság 2013. május I. - 20T3. október 3I. kozott, átruházoĹt

hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásárőI szőIő beszámolókat elfogadja.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2014. március 5.

T\'. ra^^^:^ lttf A+AItt . l\ttt-sls lvral Lt

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet ahattttozatot 16 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkiil elfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rcÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc s zÜrsÉcps
HATAROZAT:
s4t2014. (rII.0s.) O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet iryy dönt, hogy az előterjesztés 1. szźtmű mellékletét képező
Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az elóter1esztés 2. szźtm,(l mellékletét
képezo Humánszolgáltatási Bizottság 2013. május I. _ 20|3. október 3I. kozott, átruhźzott
hatáskörben hozott döntéseinek végľehajtásárő| szőIő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hattníđo: 20l 4. mláľcius 5.

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő ^ lejárt határidejiĺ testületi batározatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
j elentősebb eseményekľől és az tinkoľmány zati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásb el i táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis ľ{.álté
A napirendi pont tárgyalását megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában \ezźĄa.Tájékońatő
lévén szavazni nem kell róla.
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) Tźljékoztatő ahatá,ľidőben eI nem késziilt előteľjesztések jegyzékérő|
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Rimán Edina - jegyzó

Dľ. Kocsis NĺáLté
A napiľendi pont tfugya\ásźft megnyitja. Kéľdés, hozzásző|tts hiányában Ieztľja. TtĄékoztatő
lévén szavazĺi nem kell róla.

Képviselői kérdések következnek, elsőként Soós György képviselőt illeti aszó.
(Szĺi szerinti leírásban.)

Soĺís Gyiirgy
Baľ nem Polgármesteľ Úmak kéne címeznem a kérdésemet, đe az SZMSZ-ünk kot' Az elmúlt
két hétben olyan jelenségek ütötték fel fejüket Józsefuáľosban, amit most maĺ nem tudok szó
nélkül hagyni. Illegális plakátkihetyezések, jźrdźľafestések, rongálások. Szeretném kérdezni a
Polgármester Uľat, hogy mit tudunk ez igyben tenni, illetve meg szerętném kérni a Hivatal
munkatársát, van nálam egy pendrive, hogy vetítsük ki a kivetítőre. Egy pillanat tiirelmét
kérek szépen. Bárbeađványokkal éltem aYá|asztási Bizottsághoz, illetőleg a Kurianál is van
egy elbírálás a|att lévő kérelmem. Mivel ezeknek az illegális plakátkihelyezéseknek,
rongálásoknak a személyét, aki eń' teszi, nem lehet egyelőre beazonosítani, ezéľt ktilon
kérném szépen mind a rendőrség, mínd a Városĺizemeltetési Szolgálatot, hogy nagyobb

hangsúlý fordítson a:ra a kameriákon' hogy ezeket az elkövetőket, ezeket a rongálókat el
tudjuk fogni. Én szęretném megkérdezni Polgármester Urat, hogy ez ügyben mit tudunk tenni,

hogy a város arcu|atźi az íIyen jellegű rongáló cselekményektől mi előbb meg tudjuk
szabadítaru?

Dľ. Kocsis N{.áté
A pénteki testiileti iilésen ide került onök elé egy előterjesĺés, ami ezt hivatott, vagy ezt

lenne hivatott rendezni. Most sajnálom egyébként, hogy nincs itt a Szocialista Páľt helyi
elnöke. Révész Képviselő Asszonyt, Szili Képviselő Urat pedig nem terhelném az ebbéli
kéľéseimmel. Pusztán csak a figyelmet szeretném felhívni minden helyi pártszervezetnek, ha
írásban nem is, szőbankötöttünk mi egymással egy megállapodást, amelyen a jelĺlltek, illetve
a helyi pźtrtszervezetekvezetői voltak jelen. Melyik szeruezettol éppen kicsoda, az nem titok
egyébként. A JOBBIK részérő| Duró Dóra volt jelen országgyúIési képviselőjelöltként,
Jakabfy Képviselő Úr volt jelen, mint LMP-s országgýlési képviselő jelĺilt, Komássy Akos
Úr volt jelen, mínt az MSZP helyi etnĺĺke. Dr. Saľa Botond alpolgáľmesteľ ur volt jelen,

illetve én is bekéredzkedtęm eľre a beszélgetésľe, és abban maradtunk, hogy nyilvánvalóan
ezeket a pIakáthelyeket fel kell osztani. Ezekľől szóbeli megállapodás született. Aĺĺla
vonatkozóan nem, hogy ki hány oldalt hasznáIhat fel ilyen rugasńő feliileteken, hiszen akkoľ
még nem volt ismert ajelöltek szźtma. Ma máľ, ha jól gondolom, akkoľ ismert. Nem jogerősen

mamáĺ tudjuk, hogy |2 országgyulési jelölt van. Nyilvánabban is maradtunk, ha ismert lesz
a jelĺiltek száma, akkor annak megfelelően megállapodunk, de addig is bizonyos íratlan
szabźiyokat betartunk. Ami itt a legfontosabb, és anite.én akkor is felhíuam a figyelmet,
ezértmondtam, hogy sajnálom, hogy nincs itt az Elnök Ur, hogy aváIaszttls hevében, azéĺt a
városképľe vigyázzuĺlk. Ugyanis április 6. utźn is van élet, és vélelmezem, hogy ennek az
onkormanyzatnak, vagy valamelyik intézményének lesz felađata, hogy ezt a sok plakátot,

illegális ragasztmźný, matricát, falfirkćú, járdafestést, mindent eltakarítson. Ami azon tíll,
hogy sok pénzbe kerül, lassan is megy, máshorĺran veszi el az energíát, azon tul azért

6f



aggályos, meľt megállapodtunk benne, hogy nem lesz. Nem az a prob|éma, hogy mennyibe
fog kerülni eltakarítani, ez másodlagos probléma, hanem az a prob|éma, megá|lapodtunk,
hogy nem lesz. Én orütök neki, hogy ezeketidehozta.Én|áttam ebből néhany képet mrír,
csak azt hittem, hogy legalább péntek óta világossá vźl|t mindenki számźta, hogy mi az
tnkormanyzat határozott álláspontja ebben a dologban. Ań. szeretném kémi, tekintette| aĺ::a

is, hogy nem vagyok országgyiĺlési képviselő jelĺllt, viszont a keľiilet polgáľmestere vagyok,
hogy nagyon nyomatékosan és nagyon határozottan kérek minden jelöltet arra, hogy
taľtózkodjon az ilyen jellegtĺ, mondjuk úgy, hogy ľongálástól. Nevezzük így bé./rran. Sőt, még
egyre megkémém őket, hogy vagy azonrraL, vagy legkésőbb a választások után maguk
takaľítsák e| ań" a szennyet, amit ide hordtak. Legyenek kedvesek betartani, legalább aziratlan
szabźiyait egy vźtl.asztási kampĺínynak. Arról nem beszélve, hogy az nekem is feltűnt, hogy a
kormánypáľtok általjelölt személynek a pLakźtjai sok helyen le vannak tépve. Most nyilván
itt, ahogy on is uta|t rá, az e|kovető személye nehezen beazonosíthatő. Ez egy állandó
menekiilést jelent azok szźlmáľa, akik egyébként ezt teszik. Tisztességtelen dolog' és egy
olyan folyamatot fog elindítani, amiben minđenki ęń' a jźńékot el kezđhetí játszari, akkor
viszont tele lesz a varos letépkedett plakátokkal. Egyébként a válasńé,s szempontjából
lényegesen nem befolyásol semmit, sőt, megkockáztatom, még az ellenkező hatźsát éri el, ha
valakinek dühből tépkedik a p|akźijait. Nem tudok erre onnek mit mondani Képviselő Úr.
Köszön<jm, hogy eń.iđehońa, szeľintem a múlt héten elfogadott megállapodás-tervezetet,ha
mind a két jelölt hajlandó |esz a|áími, azlegalább íľásban alapfeltételeket rogzit. KörĹilbelüli
fuányba teszi, hogy mit szeretnénk látni a kampányban. Nem ér annyit .az országgyilési
vá|asztási kampánynak a menete, hogy közben így leľomboljuk a várost. En a járdafestésre

egyébként jobban haľagszom, mint báľmi másra, mert azt nagyon nehéz lesz eltűntetni. Nem
tudom, kielégítő a vá|asz Képviselő Úr? Nem akaľom bántani az osszefogás jelclltjét, de
minden egyes ilyen vad p|akatbajtás ez Péi Tiborhoz kothető. Matricákat, villanyoszlop
matticákat, ilyen olyan rugasztmźnyokat más jelölőszeľvezetektől egyelőľe nem láttunk. Ha
annyit lennének kedvesek k<jzvetíteni az Eln<jk Ur, és a jelölt felé, hogy ha már a
megállapodást nem is veszik semmibe, |egalább a viíľoskép szempontjából próbáljanak meg
bizonyos hataľok között maľadni. Azt megköszönnénk.
Pintér Attila képviselő úr' paĺancsoljon.

Pintéľ Attila
A viľtuális téľből hoztamtémźkat, és kéľdéseket. Pár nappal ezeLott megjelentek a médiában
hirek azza| kapcsolatban, hogy Józsefuárosban a Kábitőszet Egyeztető Fórumba a KÉK Pont
helyett egy bizonyos Szomor Katalin nevú hölgyetvá|asztottak be, akiről az ahír járja, hogy a
szcientológiai egyhazhoz ktjthető. Egyéb adatokból tudható, hogy ennek a szcientológiai , és

egyhaznak nincsen nagyon jó híre, sok helyen nem is ismerik e| egyhźzként, hanem inkább
valamilyen gazđasági szervezetként, aki bęhá|őzza a hozzá foľduló embereket, és esetleg
zsaro|ás és mindenféle bűncselekmények árźn elérik, hogy megvásáľoljak tanfolyamaikat,
hogy fejlődhessenek. Arľa szerctném a vá|asń", hogy a Józsefuárosi Kábitőszer Egyeztető
Fórumba beválasztott hölgy, azvajoĺ tényleg a szcientolőgiai egyházhozkothętő-e, meľt amit
biztosan tudunk, hogy előfordult ez a hcilgy t<jbb a szcientológiaí egyhtz źĺtal' szeĺvezętt
rendezvényen.
A másik a parkolási zőna kíteĄesztéséhez kapcsolódik. Februáľ f8-án, egy nappal az e|őtĹ,

hogy a ťĺzetési zőĺa kiterjesztését a Képviselő-testület elhalasztotta, és ezze| kapcsolatban
kaptam panaszleveleket. Sokan már felkészültek arľa, hogy máľcius l-jétől nekik fizetniĺik
kell, és akik eddig gépkocsival jaľtak a Iőzsefváros területéľe, és itt paľkoltak, itt dolgoznak,
megvásáro|ták a BKV béľletet. Ilyen módon olyan kellemetlen helyzetbe kerültek, Ĺlgy érzik,
hogy kiszúľt velfü ahatőság, az onkormttnyzat, meľt egyébként jöhettek volna kocsival. Aĺ



gonđolom, hogy ezzel az eljarással' hogy az onkormányzat először előbbľe hozza egy
hónappal ahatáriďot, azután majd utána hátrébb to|ja, ezzeI nagyon ĺagy zavart okozotI" az
állampolgáľok körében.
A febľuár 5-ei testĺileti ülésen feltettem egy kéľdést, és nem érkezeltrá'váIasz.Igaz, hogy nem
a képviselői kérdések kozött, hanem egy napirendi pont keľetében, de akkor Egľy Attila
alpolgármester úr vezette az ülést, és ań" mondta, hogy nem kell megismételnem a képviselői
kérdések köz<jtt a kérdésemet, hanem meglalźijźk rá a váIasń". A kérdésem a|thoz
kaposo1ĺjdt.l|.|., lrtrgy tudjuk, hogy Sirrrorr Cáboľ MSZP-s politikus ügyóbcn nyomoz mór a
rendőrség, őt kihallgatták, és egyes sejtetések szerint az ő nekj a tobb mint240 millió foľintja
ausńriai bankban egy Volksbankkal kötött kötvény tigylethez köthető. A szocialista
képviselő-testĺ.ilet 2002. és 2006. kĺizött - Jőzsefvárosban szocialisták voltak többségben
ebben a testiiletben - és akkor Józsefraľos szintén kötött a Volksbankkal ĺagy éľtékű kötvény
ügyleteket, vagy hitelt vett fel, vagy váltót. Ezt most nem tudom pontosan. De arľa kértem a

Hivatalt, hogy vizsgáljuk meg ezeknek a hitelfelvételeknek a körülményeit, hogy volt-e
versenyeztetés, és miért éppen ettől a banktól vettük fel, milyen kamatľa, stb.

Dr. Kocsis M:áté
Kezdjtik avźiaszokatkérdései sorrendjében, visszafelé a legutolsóval. Nem voltam itt, az elsó
számu probléma nem kapott váIasń., az egy eljárási hiba. A másik az, hogy attól, hogy a
Volksbank itt is volt, nem automatikusan kĺivetkezik belőle, hogy itt is volt pľobléma.

Harmadik, ami ennél még fontosabb, hogy Simon Gábor pénzéĺek az ercđete mind a mai
napig ismeľetlen. Sem ő, sem pedig apáÍt elnöke nem beszélľóla. Mesteľházy is csak annyit
nyilatkozott, hogy politika előtti életébőt való forrásfelhalmozásról van sző, amin t:ll| azon,
hogy szórakońatő ań" is jelenti, a szövegkömyezetbő| aľľa következtetheto, hogy vélhetően,
amikor Mesterhazy Attila hazatért az Egyesült Allamokból Magyaľorczźtgra tźĄékoződĺi,
akkor ta|áIkozoÍt Simon Gáboľral titkos helyen, és utána ment csak a Jókai utcai
páĺtszéI<házba, és eztkövetőentette eztanyilatkozatot. De ottnyilván ezenatitkos ta|á|kozőn

Simon Gábor csak mondott neki valamit' amire a pártelnĺik azt nyilatkońa, hogy ez egy

korábbi forrásfelhalmozás. Éppe'' ezérttó|e,vagy magtťtőI az alanytól kell megkérdezni, hogy
honnan van a pénz? Énhozzáteszęm) az onkormányzatnak a Volksbankkal nem volt rossz a
viszonya, tehźIt éÍL magát a Volksbankot sem kevemém ismerethiányban a Simon Gábor
iigybe. Az e|őI nem zźrkőzom e|, pusztán azért sem, mert a hitelfelvételnek nem voltunk mi
sem mindig a feltétlen hívei, hogy nézzfü meg ezekęt az ügyeket, de szerintem csak az

időnket öljtĺk bele, de majd a Jegyző Asszony nyilatkozik erről, hogy aváIasztási időszakban

az onkormźnyzatĺak van-ę erre kapacitása? Ha nem, akkor lehet, hogy meg fogiuk kérni,

hogy ápľilis 6. utánĺa halasszuk majđ ezt. Akkoľ most zárjuk |e eń. atémát! Jegyző Asszony,
parancsoljon.

Rimán Edina
K<jszĺjnijm szépen. Eń' e|készítette a Hivatal, viszont valami sajnálatos módon Képviselő Uľ
tészére nem került továbbításra,I<ĺzźlrő|ag Komássy Képviselő Urnak. A vitában ő is kéte,
hogy hasonlítsuk ĺissze a hitelfelvétęlt, és egy adminisztrációs hiba miatt kizańIag ő kapta

meg' de ezt pótoljuk minélhamarabb.

Dr. Kocsis Máté
Parkoló maĺľica. Igyekeztiink a múlt hét pénteki testiileti ülésen, illetve parko|ő zőna,

bocsĺĺnat. Igyekeztiink a múlt heti testtileti ülésen ősziĺte, de mélyľe ható tájékoztatást adní
aľra vonatkozőan, hogy miért kell ezt a bővítést egyelőre jegelni. En ań. gondolom, ezek az

átmeneti kellemetlenségek eltciľptilnek amellett, mint amilyen kellemetlenség szfumazott



volna az e|Ieĺ,lkezőjéből. Erre akkor is igyekeztem utalni. Azon túl, hogy az érintettektol
elnézést kérünk, azt is gondolom, hogy a világ nem omlott cissze, és természetesen
ĺjvezetbővítés |esz, amennyiben megtörténik a lakosság maľadéktalan tájékoztatása.
Szcientológia. Én is olvastam a híĺt. Én személy szerint nagyon ľossz szemmelĺézném,ha
egyetlen egy szcientológus is lenne az onkoľmányzatbanvagy akĺirnyékén. Én ezze| együtt
azt mondom, hogy megkéľdezttik az éĺntctt hĺilgyct, mi igaz ebből? A saját nyilatkozata
szeľint mélyen hívő római katolikus. A hír, nyilvánvalóan az ő szeméIyét |ejźlratanđó jelent
meg. Neki régi személyes konfliktusa van RáczJőzsęffel, aki a Kék Pont Alapítvány vezetője.
Vélhetően a hir hźúterében is ők állnak. Az internetes portál, amelyik eń' nyíIvánosságľa
hozta, azon tuI, hogy tapasztaltam, hogy az én nevemmel áruljfü ezt a cikket, kĹilĺinben
keveseket éľdekelt volna, de így izga|masabbáváIt egy kicsit. Mondjuk úgy, hogy sajtó etikai
szempontból kifogásolható módon jaÍt el, hiszen, ha én újságíró vagyok, - bár ezek nem
újságírók, hanem olyan emberek, akik néha íľnak újságokban _ az i$ságírás egy szakma, és

ennek az egy1k szabá|ya, ha egy személyľől írok valamit, akkoľ megkérdezem őt is a

megjelentetés előtt, és nem hírbe hozom. Lehetőséget adok. A másik szabźiya, pedig, ami
ktilonösen furcsa, hogy bár a hölgy a sajttt bevallása szeľint nem szcientológus, de ha az lenne
mégis a vallási meggyőzőďése, akkoľ ez a portáI k'lzárőIag a vallási meggyőződése miatt
tttmadtameg. Most felteszem azt ako|tői kérdést, mondjuk on' csak a vallási meggyőződése
miatt írna valakiről olyan cikket, amiben negatív színben tĹinteti fel, vélhetően felhorkant
volna a balliberális média. Ez esetben nemhogy nem ezt történt, hanem még az is történt,

hogy még ők vannak felhaborodva, sőt még magyarźzatot nem várva terjesztik ezt az
egyébként marhaságot, mondjuk ki. A Kék Pont és ezekkozott az internetes poľtálok kĺjztjtti
átjárás sajnos gyakori. Azt kell látniuk, hogy vannak olyan személyek' akik olykoľ ímak
intemetes felületeken, és előfordu| azis, hogy olykor kliensként jelennek meg a Kék Pontnál.
Ez a szomoru. Bocsássanak meg' ezen ne nevessenek! Ez a sziĺ Íisńa igazság. Ezért ĺehéz
tárgyilagosan tájékoztatni a kcizvéleményt đrogügyekben, mert személyes indulatból, és

személyes érintettségből közelítenek meg egyébként egy taľsadalmilag fontos kérdést. Az
általuk iizemęltetett feliileteken ezért adnak kevesebb teret, és ań. is csak csúsztatott tovább
adással a mi verziónknak. En en" nem magamtól mondom, nekem eń" o|yarl újságírók
mondtfü, akik vagy szintén korábban érintettek voltak, és elmondták, hogy nem voltak
egyeđiil ebben a dologban. Vagy olyanok, akik éppen az e||źtői oldalon tevékenykedtek a
korábbi időszakban . En en" tőlfü idézem. Egyébként szomorú jelenségnek tartom, meľt ilyen
fontos kérdésekben tárgyi|agosan kellene tudni tźljékoztatni a kozvéIeméný. Annyit, hadd
kérjek adjuk meg kivételesen a szót dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak, meľt a Kék
Ponttal és a KEF-fel kapcsolatos tigyeknek ő a szőszólója. Parancsoljon.

Dr. Feľencz Orsolya
K<jszönĺlm szépenaszőt. Egyfelől szeretném megnyugtatni Pintér Attila Urat, hogy jó magam
is, mint a KEF elnöke azt gondoLom, és valamennyien rendkívĹil rossz szemmel nézĺéĺ.lk,ha
bárhol a szcientológia felütné a fejét.Itt azonban arľól van sző ezze| szemben, hogy egy jól
kitapintható, magukat jogvédőnek, valójában azonban azt mondom, bizoĺyos értelemben
érdekek védőiként tevékenykedő kör, megpróbál személyes támadásokkal, egyébként egy
nagyon elcsépelt tĺjrténetet elővéve, mert ez mtr jő pár éve, igazźbőI ez az egyetlen, amivel
megpróbálják Szomor Katalin, egyébként sza\,ĺĺĺai é|etrajzáből is látható vitathatatlan hazai és

nemzetkozi szaktekintéIyét|ejtratni. Megpróbá|ják támadni Szomor Katalint. Itt igazábőI azt
mondom' hogy amit én eddig |áttam ebből' azontu|, egyet értve a Polgáľmester Urľal, egy
nagyon komoly sajtóetikai kérdést vet fel az, hogy én úgy tudom egyébként Szomor
Katalintól, hogy ő kérte az adatok helyreígazítását, és küldött egy helyľeigazitást az lljságnak,
ennek az intemetes hírportálnak, azonban effe váIaszt sem kapott. Továbbra is fent van ez a
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mega|apozatlaĺ, személyét éľintő źilítás,holott ő nem kozszerepIó.E'zenkívülitt egy nagyon-
nagyon régi, és nagyon nyilvánvaló víta ti| fenn a drogterjesztés libeľalizálása mellett
kardoskodó , és az ugyneveze|t áľtalomcsökkentés kontöse alatt a drog terjesnését |ibera|izáIő
helyett a valódi megelőzésre és a győgykezelésre hangsúlý helyezók kozott. És ilyenkoľ
minden nemtelen támadásnál nagyon óvatosnak kell lenni, amikor aú.készpénznek vesszfü,
és nagyon ajanlom a továbbiakban mindannyiunk számára, hogy különösen is ĺéznJk meg,
hogy melyik hírportálľól látjuk eń.az információt. K<jszĺjnöm.

Dr. Kocsis Máté
Dudás Istvánné képviselő asszony parancso lj on.

Dudás Istvánné
Ebben a körben, mi magunk is sokszor tessziik meg, hogy megköszönjfü, hol egymásnak, hol
a Hivatalnak egy-egy e|végzett munkáért a k<jszcjnetet. Engedjék meg nekem, hogy most egy

olyan kerületben élő, kisebb közösség munkájáért monđjak kĺjszönetet, ami én szerintem

nagyon fontos. Jelesül ez a kozosség a Népszínház utca 22. Társashaz közössége. Mayer
Mihá|yné kĺjzös képviselő vezetésével egy olyan magas színvonalú pźt|yázatot készítetl",

amelynek e|bírá|ása során a Népszínház utca 22. tátsasházi k<jzösség 5 millió forintos
pá|yázatot nyert el az épi|et homlokzatán talltihatő Róth Miksa mozaik felújításĺíľa. Nagyon
nagyon fontos, hogy ezt megkÓszönjiik ennek a közösségnek, sokat dolgoztak rajta. Azéĺ is
hoztarĺlfe| eń. ebben a körben, mert ennek apáIyázatnak az elnyerése nemcsak atźltsashźzi
közösségnek, illetve a tulajdonosoknak jelent gazdagodást, szépülést, hanem szeľintem a
kerületnek és a környéknek is, mert ez ęBy nagyon nagyon értékes, szép, szeńntem a

kerületben egyedül áI|ő épitészeti emlék, aminek a megiĺjítása és az źtl|ag megőrzése tényleg
megérdemli ań., hogy szót ejtstĺnk róla. Ennek a mozaiknak a megújítása mintegy 30

millióforintos becsült költséget jelent. Úgy u tfusasbázi közosségnek, és szeľintem nekünk
képviselőknek is dolgunk van még azza|, hogy ennek a teljes megújításában segítsük a
Tźrsasházat. En szerętnék erĺrek a társashtni közösségnek még egyszer köszĺjnetet mondani

ezért a munkáért, mert ez tényleg ęz egy nagyon nagy tett volt, amit ők végrehajtottak, olyan
magas színvonalú pá|yázatotnyújtottak be, hogy nagyon szép összegutámogatźtst nyeľtek.

Dr. Kocsis lĺáLté
Dľ. Révész Márta képviselő asszony paľancsolj on.

Dr. Révész M:árta
Az e|ső, amit szeretnék pontos ítaĺĺ. Én magam is egyszer ta|á|koztam az LIIető hölggyel, nem

akaľom a nevét emlegetni. A hölggyel egyszet talźikoztam, és amikor kaptam én is egy olyan
internetes izenetet, amin egy fénykép szerepe|t, akkor nem voltam benne biztos, hogy ő róla
van-e szó, és ezért tovább is küldtem azzal, hogy kéľek szépen ezzel kapcsolatban valami
információt. Tehát, ha meg tudnak engem nyrgtatni arról, hogy nem ő róla van sző, meĺt
ebből a névből több is van. En ís azért kezdtem az interneten utána nézsli, meľt eloször
kutatóbiológusként mutatkozott be, és akkor én valószínű, valamelyik intézetből ismerhetem

ot, és ezértkezdtem azintemeten a kutatói munkásság uttnnézę|ődni. Akkor én találtam egy

MDF-es nyilatkozatot is' ami még abból aziďoszakbólvan, amikor az MDF még volt, és az is
egy ilyen nevíĺ hölggyel és a szcientolőgiával' volt kapcsolatos. Ha megnyugtatnak, hogy
másról van szóm, és csak névazonosságvan, akkoľ ez engem nagyon meg fog nyugtatni.

Az egyík kérdésem a Civil Infoľmációs Kdzpontokkal kapcsolatos. Mi is szerződést

kötötttink, megállapodáSt kötöttĺink a Civil Információs Kozpont működésére' vagy annak a

tevékenységéľe, tevékenységének az igénybevételére. Ennek a centrumnak a fe|adata



civilszervezetek szakm ai támogatása, fenntaľthatóságuk eľősítése és főként az ĺIlarnhĺ,nartás
alrendszereibőlnffitotttźtmogatźtsok szabályszeľű felhasznáIásnak elősegítése. Május |7-éve|
a civil törvény miatt a civilszervezeteknek nagyon fontos feladataik vannak. Eppen ezért
szeretnék kémi tájékoztatást anól, kaphatok-e tájékonatást arľól, hogy ez a Civil Információs
Centrum milyen tevékenységet fejtett az e|mi]t időszakban, és hogy a civilszervezeteknek
mennyiben tudott a feladatainak megfelelni a keľületi civilszervezetekkelkapcsolatban?
Azt szerctném kérdezni, kaphatnánk-e tájékoztatást anól, hogy a 20l4-es kompetencia
felmérésnek milyen eredményei vannak a kerĹilettinkben? Es ha lehetne eń. ilgy megkapni,
ho gy ö sszehasonlítást is kaphassunk a 20 13 - sa|.

I)r. Kocsis NláLté
Az utóbbi jó ötletnek taľtom, arra én is kíváncsi lennék egyébként. Szeľintem azt kapjuk úgy'
hogy minđen képviselo kapja meg a Testületben. Lehet ilyet kérni? Aprilisi rendes testtileti
ülésre? Szerintęm egy tájékońatő formájźtban megkaphatjuk ań.,ĺem?
A Civil Információs Centrumľól szerintem írásban válaszolunk a Képviselő Asszonynak 15

napon belül. A legelső kéľđése, pedig a reflexiója volt a szcientológus iigyĺe. Jól emlékszem?
Dľ. Ferencz orsolya képviselő asszony parancsoljon.

Dr. Ferencz Orsolya
Köszĺlnöm a szőt. Nem tudom, hogy milyen fényképről varl sző, vagy milyen egyéb hírľől, de

említettem, hogy itt számos, ez azilgyrlevezett vád szinte az unalomig van ismételve egy jó
pár éve. Ez egy nagyon-nagyon régi, sztaęzerszeľesen megcáfolt hír. A valóság az, hogy a
Drogmentes Magyarorczźlgért Mozgalom, ami egy kizarólagosan spoľt rcĺđezvény a

drogmentes jcjvőképéľt, annak az egyík szakmai tanácsadója és védnöke a hölgy. Egyébként
ilyen védnöke még ennek a pľograÍnnak számos olimpiai bajnokunk, Maĺinek Jánostól
Gcjrbicz Anitáig. Ugy tudom, hogy Schmitt PáI is annak idején színtén, még mint NoB elnök
pártfogolta, akkor mondhatom a Paksi Atomerőmuvet, az Adidast, a Nike-t és a Veszprémi
FérťĺKézi|abda Csapatot. Tehát egy ilyen spoľtrendezvénynek a szak<rnai védnöke ez aho|gy.
És valóban úgy tudom én is, hogy szintén akár a szárnos egyéb támogató a Szcientológiai
Egyhaz is támogatja. Ennek keľętében sok tizęzer ember fut az országban évente. Ez egy
němzetkozi mozga|om is egyébként. Csak ennek a keretében van az összes hír, ezze| varl
összefiiggésben. Azt kérem, hogy ahelyett, hogy álhíreknek üliink fel, és azutźn ezt esetleg

továbbterjesztjfü inkább valós tájékozőďást, a következő KEF ülésen ezt ĺyiIvźn szintén
végig kell majd beszéljfü, ott ezt nyilván Szomor Katalin személyesen is el fogja mondani.
Azt nagyon sajnálom, hogy a L:rlrportál, de meg kell mondjam, ami egyébként személyes
véleményem, hogy nem is szémlíthatnĺínk másľa ettől a hírportáltól, természetesen nem adott

helý a he|yreigazításnak. Kĺiszĺjncim szépen.

Dr. Kocsis N{.áté
Nem az volt a célja, hogy a tényekĺől beszélgesstink. Egyébként szerintem vékony jégen

vagyunk mindannyian, már mi magunk is lassan, mert még egyszeľ mondom, báĺ én

személyesen állítom, hogy minden poľcikám tiltakozik aZ ellen, hogy vallási
meggyózođésként beszéljtink a szcientolőgitrő|, meľt szeľintem nem az. Tudomásul veszem,
hogy vannak olyanok, akik szerint az. Ismerve a műkĺjdését az ilyen fajta poľtáloknak a
következő képletet szeretném fe|vázo|ĺi onöknek. Megírják, hogy itt van, állító|ag, egy
szcientológus. Ha netttn, ne adj Isten, ez kideľĹilne ľóla, és mi ań. moĺdarlánk, hogy nem

szeretnénk,ha egy szcientológus foglalkozna a dľogosainkkal, és ezért eltávolítanánk, vagy
megkéménk, hogy hagyja el a hajót' akkor ugyan ez a portźtl azt imá meg, hogy vallási
meggyőzodése miatt kirugtak a szcientológust. Ismerve mźr a mfüödésiiket ezeknek a

67



hírportáloknak, elől jźlrőban mondom, ľemélem nem elől játőban, mert ehhez az is kell, hogy
kideľüljĺin a hölgyről, hogy tényleg az.Elől járóban mondom, hogy ez fog történni, de én
egyelőre az o szavźnak nagyobb hitelt adnék, amikor valaki magárőI írásban vállaltan,
megjelentetéssel vźtlIa|ja, hogy milyen a vallási meggyőzőďése, akkoľ szerintem azt fogadjuk
el hitelesnek, és ne azt, amit valakik, valahol, vaIamiért mondanak róla. Kaiser József
képviselő úr, parancsolj on.

Kaiser Jĺózsef
Én, ha jól énettem, Révész Mráľta képviselőtaľsam aggódott, hogy egy szcientológus kerül a
kerĺiletbe, és ezért elktildte e-mailben mindenkinek, vagy nem jól értettem? Jegyző
Asszonynak, vagyis aggódott a Képviselőtáľsam tgy |átszik' hogy egy szcientológus bekerĹilt
a rendszerbe.

Dľ. Kocsis N'ĺ.áLté

Van-e valakinek kérdése?

Kaiser Jĺízsef
Igen' ez a kérdésem, Ez a kérdésem. Nem emlékszem' hogy máskoľ aggódtak volna, amikor a
Szcientológiai Egyhaz a politikába bevetette magźú az elm,(it ciklusokban, tĺibbszöľ is.
Iskolfüat, intézményeket adtak nekik, és most érdekes módon, amikor át akaľjuk źi|ítaru az
ellátási rendszer egy részét, mert nem tetszik nektink, amit csinálnak, akkor egyből ilyen
aggódásokban tc}mek ki. Ktjszonöm.

Dr. Kocsis lNĺáté
Amennyiben nincs több kérdés, megk<iszönve mai napi munkájvkat az ülést 17 őra34 peľckor
bezárom.

Budapest, 2014. március 14.

.R,,"#Ą
Rimán Edina

jegyző

.ĺľnrcŚ*
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A jegyzőkönry az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület2014.
március 5-ei tilésén elhanszottakat hitelesen tanúsíti a.

A jegyzőkonyvet készítették:

ĺ,, ,J't',,.,ĺ-ć.'
Szedliczkyné Pekari KaŁďina
Szervezési és Képviselői Irodavezető

L*ĺ.t-/
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _lgyintézo

A KépvÍselő-testĺilet ieevzőkiinwének melléklete:
Melléklet

_ név szerĺntĺ szavazási lista
- jelenléti ív
_ meghívó
- előteľjesztések

.--',// A'f7n"'{/qo/ y'Lz '
FazekasnéýargaLívía
Szervezési és Képviselői Iroda - igyintéző

Szedliczkvné

{
K)ľ 9-,
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MellékIet

Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05.
Tĺpusa: Nyí|t Ü|és
Határozat száma: 39;
Egyszerű szavazás

Táľgya: Napirend

15:19

Elfogadva

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| ,ĺ 5.56
Osszesen 18 í00.00

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

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

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05. 15:27
Típusa: Nyíĺt ü|és
Rende|et száma: 5; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgyaz Javaslat a20t3. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkoľmányzati
rendelet módosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

15
0

88.24 83.33
0.00 0.00

Taĺtozkodik 2 11.76 11'11
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2014' március 05. 15:36
Típusa: Nyí|t Ü|és
Határozat száma:42i Elfogadva
Minősített szavazás

Tźrgya: Javaslat döntésęk meghozata|ttra a Magdolna Negyed Progľam III.
me gvaló s íttlsźĺv aI kap c so 1 atb an

Eredménve Voks: Szavo/o össz%
lgen
Nem
Tartózkodik

17 100.00
0 0.00
0 0.00

94.44
0.00
0.00

Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0.00
Távol 1 5.56

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

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

TávoI



Szavazás eľedménye

|deje: 2014' március 05. 15:41
Típusa: Nyí|t Üĺés
Határozat száma:43;
EgyszerĹĺ szavazás

Elfogadva

Tárgyaz Javaslat Bionikai Innovációs Központ és

fej lesztési elképzelések támogat źsźr a

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Park kialak ításáv aI kapc solatos

lgen
Nem

17
0

100.00 94.44
0.00 0.00

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

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05. 15:48
Típusa: Nyĺlt Ü|és
Határozat száma.' 44; E|fogadva
EgyszertÍ szavazás

T ár gy a z Javas lat v agy onkeze l é s i szęr ző dések mó do s itásár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 94.12 88.88
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 5.88 5.56
Szavazott ,|7 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
Osszesen 18 í00.00

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2014. március 05. 15:51
Típusa: Nyí|t ülés
Határozat száma:45: E|fogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat a helyiség béľleti díjak megállapításźrőI szőLő 24812013. (VI. 19.)

számu képv i s e 1 ő -te stĹil eti hatźľ o zat mó do s ítá s ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
100.00 94.44

0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00

Távol 1 5.56
osszesen ĺ8 100.00

lgen
Nem

17
0

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

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

TávoI



Szavazäs eľedménye

|deje: 2014' március 05. 16:32
Típusa: Nyí|t Ü|és
Határozat száma: 46;
Minosített szavazás

Elfogadva

Táľgya: Javaslat a piacokľól szóló önkormányzatiręĺďęlet elfogaďására" és a
piaccal kapcsolatos döntésęk meghoz atalźĺra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

15 88.24 83.33
0 0.00 0.00
2 11.76 11.11

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

Ba|ogh lstván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺta
Sántha Péterné
Soós György
Dr. Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Pintér Attĺ|a
Dr. Dénes Margit

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

Távol



Szavazás eredménye

|deje: 2014. márcĺus 05. 16:33
Típusa: Nyílt ü|és
Rendelet száma: 6; Elfogadva
MÍnősített szavazás

Tárgyaz Javaslat a piacokľól szóló onkormányzatirenđelet elfogadására, és a
piaccal kapcsolatos döntések meghoz atalźra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

16 94.12 88.88
0 0.00 0.00
1 5.88 5.56

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen ĺ8 í00.00

Ba|ogh István
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaĺser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész\AárLa
Sántha Péterné
Soós György
Dr. Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás
Dr. Dénes Margĺt

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

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2014' márcĺus 05. 16:33
Típusa: Nyí|t ti|és
Rende|et száma: 7; E|fogadva
Minósĺtett szavazás

Táľgya: Javaslat a piacokľól szóló önkormányzatiręrĺďelet elfogadásáľa, és a
piaccal kapcsolatos döntések meghoz atalára

Az tnkormányzat tu|ajdonában á||o nem |akás cé|jára szolgá|o helyiségek
bérbeadásának feltételeirő| szó|o 3512013.(Vl.20.) önkormányzati rende|et
módosításáró|

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen 16 94.12 88.88
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 5.88 5.56
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI



Szavazás eredménye

|deje: 2014' március 05.
Típusa: Nyí|t ülés
Határozatszáma.' 47;
Minősített szavazás

16:34

Elfogadva

Tárgyaz Javaslat a Tisztes u. 7. sZ. a|aÍti ingatlannal kapcsolatos döntések
meghozatalźra

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17
0

100.00
0.00

94.44
0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI

10



Szavazás eredménye

|deje: 2014' március 05' 16:35
Típusa: Nyí|t ü|és
Határozat száma:48; Elfogadva
Minősĺtett szavazás

Tárgya: Javaslat a Józsefváľos Kerületi Építési SzabáIyzata 1lóxÉsz;
mó do s ítás ával kap c s o 1 ato s dönté sęk me ghozatalźr a

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

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

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

TávoI

tt



Szavazás eredménye

|deje: zo1L'március 05. 16:51
Típusa: Nyí|t Ü|és
Határozatszáma:49i E|fogadva
Minósített szavazás

Tárgyaz Javaslat polgáľmesteri és alpolgáľmesteri keret terhére történő
tźlmo gatźsok ę lb írá1 tsźtr a, v al amint címerh a s zn áIati engedé ly me ga ďásźr a

Eredménve Voks: Szav% Össz%
lgen
Nem

16
0

100.00 88.89
0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 ĺ00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
Osszesen 18 100.00

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

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

TávoI
TávoI

12



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05' 16:52
Típusa: Nyílt ü|és
Rendelet száma: 8; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat a bölcsődei téľítési díjakľól szóló onkormtlnyzati rendelet
módosítására

Eredménve Voks: Szavo/o ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
osszesen 18 ĺ00.00

Ba|ogh István
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Dr. Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vöľös Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Komássy Ákos

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

TávoI
TávoI

1_3



Szavazás eredménye

ldeje: 2014' március 05. 16:55
Típusa: Nyí|t ülés
Rendelet száma, 9; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgyaz Javaslat aszeméĺyes gondoskođást nýjtó szociális ellátások formáirólés
a térítési díj ťrzetési kötelezettségről szóló önkormány zati renďelet
móđosítására

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00

Iávo| 2 11.11
osszesen í8 ĺ00.00

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

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

TávoI
TávoI

L4



Szavazás eľedménye

|deje: 2014' március 05. 16:55
Típusa: Nyílt Ü|és
Rende|et száma: 10;
Minősített szavazás

Elfogadva

Tárgyaz Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat á|taI fenntartott
óvodákban, valamint az állami intézményfęnntaľtó központ źital
fenntartott Budapest Főváros VIII. kęriileti iskolákban aLkalmazott
étkęzési térítési díj akról szóló önkormány zati renđęlet módos ításźr a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartozkodik

16 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0
TávoI

0.00
11.11

Osszesen

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

18 í00.00

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

Távol
TávoI

15



Szavazás eredménye

|deje: 2014. március 05. 16:56
Tĺpusa: Nyí|t ülés
Határozat száma: 50; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javaslat aJőzsęfvźlrosi Intézményműködtető Kozpont és az óvodák között
me gkötött munkamego sztási me gáll apo dás mó do sításár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott í6 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11

Balogh István
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér AttiIa
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Dr. Sziĺágyi Demeter
Szili Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr' Dénes Margit
Komássy Ákos

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

Távol
Távol

L6



Szavazás eredménye

|deje: 2014. március 05. 16:56
Típusa: Nyílt ü|és
Határozat száma:51; E|fogadva
Egyszerű szavazás

T ár gy a z Java s 1 at óvo dav ez etői p áIy ázatok kĹir ásźr a

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

100.00 88.89
0 0.00 0.00

Taftózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 í00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11.11
osszesen í8 í00.00

16

Balogh István
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Dr. Szi|ágyĺ Demeter
Szi|i Ba|ázs
Voros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes,Margit
Kornássy Akos

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

TávoI
TávoI

17



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05. 17:01
Típusa: Nyĺ|t Ülés
Határozatszáma: 52:
EgyszertÍ szavazás

Elfogadva

Tárgyaz Javaslat igazgatási szünęt ęlrendęlésére és apolgármęsteľ 2014. évi
szab adstryo lási iitemteľvénęk elfo gadására

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 16 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 16 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 2 11'11
osszesen ĺ8 100.00

Ba|ogh lstván
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. RévészMárĺa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Dr. Szĺ|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Dr. Dénes Margit
Komássy Ákos

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

TávoI
TávoI

18



Szavazás eredménye

ldeje: 2014. március 05. 17:01
Típusa: Nyí|t ü|és
Rende|et száma:11; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat igazgatási szĹinet elrendeléséľe és apolgármester 2014. évi
szabaďságolási ütemtervének el fo gadására

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

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

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

TávoI
Távol

19



Szavazás eredménye

|deje: 2014. március 05. 17:02
Típusa: Nyí|t tilés
Határozat száma: 53; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat a2014. éví orczággyl'ílési váIasztás során kozreműködő
szavazatszámláIőbizottságvtĺIasztoÍttagsaira

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 15 93.75 83.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 6.25 5.56
Szavazott í6 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11'11
Osszesen 18 í00.00

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

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

TávoI
TávoI

20



Szavazás eľedménye

ldeje: 2014. március 05. 17:03
Típusa: Nyí|t Ü|és
Határozat száma: 54;
Egyszerű szavazás

Elfogadva

Tárgya: Beszámoló a Képviselő-testi'ilet bizottságai 2013. május 1. _ 2013.
októbeľ 31. kozott átnlhtzott hatáskorben hozott döntéseinek végrehajtásárő|

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

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

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

Távol
Távol

2L




