
6. Hu m á nsz olgálltatálssal ka pcsolatos előterj esztések

Napirend 6/L. pontja
Javaslat a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gármesteľ

Dľ. Kocsis Nl.áté
A napirend vitájat megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tárgyában kérđés,
hozzászőIás nem érkezelt. A napirend vítájźń lezárja, és szavazásľa bocsátja a k<jvetkező
hatźlr o zati j avas 1 ato t.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvtľosi Egyesített Bolcsődék telephelyeinek ferőhelyszámait2014. szeptembeľ 01.
napj źńő| az alábbia|<r a v á|to ńatj a:

telephelvek férőhelvszám
l082 Budaoest" Baross u.703la, számalatti bolcsőde 75 fő
1082 Budapest. Baross u. 1I7 . szám a|atti bcjlcsőde 75 fó
1085 Buđapest. Horánszkv u. 2I. szám alatti bolcsőde 74 fő
1087 Budapest. Százađos út l. számalatti bölcsőde 50 fő
1082 Budapest. Nasfiemplom u.3. szám alatti b<jlcsőde 72 fő
1084 Budapest, Tolnai L. u. 19. széĺrl a|atti bölcsőde 74 fo
osszesen: 420 fó

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20I 4. aususztus 27 .

2. felkéri a polgáľmestert, hogy gondoskodjon a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék székhely és
telephelyei működési engedélyének módosítása irĺínti kéľelmek benyújtásaľőI a hatfuozati
j avasl at 1 . pontj a a|apj áb arl me ghatár ozott férőhe lysziímo k a|apj źn.

Felelős: polgármester
Hataĺidő : 20I 4. aususztuls 27 .

3. felhatalmazza a polgármestert ahatározati javasIat2. pontjźlban foglalt mfü<jdési engedélyek
módosítása iránti kérelmek benyújtásával kapcsolatos dokumenfumokaláirásźra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 I 4' aususztus 27 .
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4. elfogadja a Józsefuĺíĺosi Egyesítet Bölcsődék módosító okiratát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napi hatállyaI, az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aus\sztusL7 '

5. jővahagyja a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Múkodési Szabályzatźń az
előterjesztés 2. sztmu mellékletében foglalt tartalommal2014. szeptembeľ 1. napi hatáIyba
lépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Határĺđő:2014. augusztus 27 .

6. jőváhagyja a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját az e|óterjesztés 3.

szźmÍlmellékletében foglalt tartalommalz}I4. szeptember 01. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 201' 4. aususzíts 27 .

7. felhatalmazza a polgĺármestert a határozat 4-6, pontjában meghatározott dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. aususńus 27 .

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélkül a hatáĺ ozatot elfo sadta.

SZAVAZASNÁL JELEN VAN tg KÉpvtspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlľrI Z MINo SÍTETT SZóTo BB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
I7gt20|,4.1vll.27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék telephelyeinek férőhe|yszámait 2014' szeptembeľ
0 1 . napj átó I az a|ábbial<r a v áItoztať1 a:

telepltelvek férőIlelvszdm
t082 Budapest. Baross u.I03la. száma|atti bĺjlcsőđe 75 fo
1082 Budapest. Baross u. 1 17. szźm a|atli bolcsőde 7s f(5

1085 Budapest. Horánszky u.21. szźnn alatti bölcsőde 74 fő
1087 Budapest.Százađos út 1. száĺnalatti bolcsőde 50 fo
1082 Budapest, Nagýemplom u. 3. szám alatti bĺjlcsőđe 72 fó
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1084 Budapest, Tolnai L. u. 19. szám alatti bölcsőde 74 fő
cisszesen: 420 fő

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aususńls 2J .

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuarosi Egyesített Bcjlcsődék székhely és
telephelyei műkodési engedélyének módosítása iránti kérelmek benffitásáľő| a hatáĺozati
j avas l at 1 . p ontj a a|apj áb an me ghatźtr ozott ferő hely szĺímok alapj án.

Felelős: polgáľmester
Határidő:2014. aususztus 27 .

3. felhatalmazza a polgármestert ahatározati javas|at2. pontjában foglalt múkĺiđési engedélyek
módosítása iranti kérelmek benffitásáva| kapcsolatos dokumentumoka|áításźlra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. aususztus27 '

4. elfogadj a a Jőzsefvarosi Egyesítet Bölcsődék módosító okiľatát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát a tĺiľzskönyvi nyilvantaľtásba töľténő bejegyzés
napi hatállya|, az e|oterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. aus.uszhls 27 .

5. jővźhagyja a Jőzsefvtrosi Egyesített Bĺilcsődék Szervezeti és Működési Szabá|yzatát az
előterjesztés 2. számű mellékletében foglalt taľtalommal 2014. szeptember 1. napi hatá|yba
lépéssel.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20| 4. aueusztlts 27 .

6. jőváhagyja a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék Szakmai Progľamjéú az előterjesztés 3.
szźmil mellékletében foglalt taľtalomma|2014. szeptembeľ 01. napi hatá|ybalépéssel.

FeleIős : polgrírmester
Hatźrídő : 20 l 4. aususztus 27 .

7. fe|hatalmazza a polgármestęrt a batározat 4-6. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áitásttra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. aueusztus 27 .
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Napirend 6/2. pontja
Javaslat házi gyermekoľvosi feladatok ellátásának biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4áté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis NIáté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy az eloterjesztés taĺgyában kéľdés,

hozzźszőIás nem érkezett. A napirend vitttjźú |ezárja, és szavazźtsra bocsátja a kovetkezo
hatźn o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 46. szám,ű teľiileti ellátási kötelezettséggel rende|kező orvosi korzet egészségügyi
feladatait f014. szeptember 08. napjától továbbra is a Jőzsefvfuosi Egészségtigyi
Szo|gźiatlátja eI.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I4. augusńus 27 .

2. felkéľi a polgármestert, hogy a 46. szźlmű teľületi ellátási kcjtelezettséggel működő
haziorvosi korzet feladat ellátásanak jovőbeni binosításźtra vonatkozó javaslatot terjessze

be a Képviselő-testület20|5. maľcius havi ľendes iilésére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. március havi rendes ülése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testület 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkÍil a határozatot elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvlspLo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóTo B B s Éc szÜrsÉcp s
HeľÁRozal:
180lf0t4.N|II.27.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a 46. szźtmú területi ellátási kĺjtelezettséggel rende|kező orvosi körzet egészségĹigyi

feladatait 2014. szeptember 08. napjától továbbra is a Józsefuárosi Egészségiigyi
SzoIgá|atlátja eI.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. augusztus 27 .

2. felkéri a polgármestert, hogy a 46. számu teľületi ellátási kotelezettséggel működő
házioľvosi korzet feladat ellátásának jövőbeni bińosítására vonatkozó javaslatot teľjessze

be a Képviselő-testület2015. március havi rendes ülésére.



Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. március havi rendes ülése

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Buľsa Hungarĺca Felsőoktatási Onkormányzati
osztiindíj p áiy ázathoz tiirténő csatlakozásľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áúé
A napirend vittLját megnyitja. Megá||apitja, hogy az e|őterjesńés ttľgyában kérdés,
hozzászőIás nem érkezett. A napirend vitáját |ezźĺja, és szavazásra bocsátj a a kovetkezó
hattr o zati j avas I atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmányzati osztonđíjpáIyázat
20 l 5 . évi fo rdulój áho z, amenrlyib en a p á|y ázat kiírásľa kerül.

Felelos: polgáľmester
Hataľidő : 2014. aususztus 27 .

2) ahatározat I) pontja szerinti pá|yázati csatlakozás esetén önként vá||alt feladatként a2017.
évi kĺiltségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes k<jtelezettségetváIIaI3 millió forint
eľejéig a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|yázat fęđezete
érdekében, az ĺjnkormányzati támogatás minimum ĺisszegének 1000 Ft/főlhó, maximális
összegének 5 000 Fťfőlhó ĺisszeget határoz meg

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2014. augusztus 27.

3) felhatalmazza apolgĺíľmestert a csatlakozáshoz szfüséges dokumentumok a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatĺáľido: 2014. október 11.

4) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2) poĺtjábarl foglaltakat az ĺjnkormányzat 2017 .

évi költségvetésének tervezésekor Vegye figyelembe.

Fe1elős: polgármester
Hatfuiđó:20|4. aususztus 2J .

Dľ. Kocsis lĺálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|' ellenszavazat és tartőzkodás
nélktil a hatát ozatot elfo gadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ 

^THIZ 
AT ALHI Z lĺlN o s ÍľBľľ s zoľo g g s Éc s zÜrs Écp s

HatÁRoz,q.ľ:
t81l20|4. N|II.27.) 18IGEN 0 NEM o ľanrózxouÁssa.r-

A I(épviselő-testület úgy đönt, hogy

1) csatlakozni kíván a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|yázat
2015. évi foľdulój ához, amenrlyiben apáIyázat kiírásra kerĹil.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 4. aususńus 2J .

2) ahatfuozat I) pontja szerinti pá|yźnati csatlakozás esetén önként vállalt feladatként a2017.
évi költségvetés helyi adóbevételeinek teľhére előzetes kotelezettséget vállal 3 millió forint
eľejéig a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási Önkormányzati osĺöndíjpá|yázat fedezete
érdekében, az ĺjnkormányzati támogatás minimum összegének 1000 Ft/főlhó, maximális
összegének 5 000 Ft/fo/hó ĺisszeget határoz meg.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 201 4. augusztus 27 .

3) felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláíľására.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő 2014. októbeľ 1 1.

4) felkéri a polgármestert, hogy ahatttrozat 2) pontjában foglaltakat az onkormttnyzat20I].
évi koltségvetésének tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő : 201 4' aususztus 27 .

Napiľend 614. pontja
Javaslat polgármesteľi és alpolgármesteri keľet terhére tőrténő támogatás
elbírálására és együttműködési megállapodás megkötéséľe
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis llĺ{.áté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgáľmesteľ

Dr. Kocsĺs Máté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy aZ előterjesaés tárgyában kérdés,
hozzászőIás nem érkezett". A napirend vitáját |ezźtrja, és szavazásra bocsátj a a kovetkező
hatáĺ o zati i avas latot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. 2015, évi országos Tudományos Diákkori Konfeľencia Társadalomfudományi
Szekciójának megľendezése éľdekében egytittműkĺidési megállapodást kíván kĺjtni a Káľoli
Gáspár Református Egyetem Bĺĺlcsészetfudomanyi Karával, melynek keretében Dr. Kocsis
Máté polgármester saját kerete terhére 1 millió Ft-tal ttĺmogatja a Konferencia szewezését,

Felelős: polgármester
Hattlrídő : 20 | 4. augusńus 27 .

2. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti egyiittműkcidési megállapodással
kapcsolatos taĺgyalások lefolýatásáľa és az egyuttmfüödési megállapodás beteľjesztésére a
Képviselő-testület 201 5. februári ľendes tilésére,

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő : 20 1 5 . februáľi képviselő-testületi iilés.

3. ahatźtrozat T. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiađás l1107-01 cím mfüödésí
cél és áItalános tartalékon belül Dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vá||alt
feladat - e|őirtnyzatźről' ĺisszesen 1.000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként
vállalt feladat - mfüödési célú támogatások államháńartáson kíviilre elóirźnyzatźna a
Kaľoli Gáspár Refoľmátus Egyetem Bĺjlcsészettudományi Kaľa tĺímogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatáľidő : 2014. augusztus 27 .

4. Santha Péterné alpolgaľmesteri kerete terhére tttmogatja az Erke| Ferenc Vegyeskar
Alapítvaný 200.000.- Ft ĺisszegben a IV. Liviu Borlan Nemzetk<jzi Kórusversenyen való
ľészvétele érdekében,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : 2014. augusńlls 27 .

5. ahatározat 4. pontjában foglaltak mĺatt az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon belül Sĺíntha Péterené alpolgármesteri saját keret - ĺinként vállalt
feladat - előirźlnyzatźnőI összesen 200 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - ĺinként
váI|alt feladat - működési célú támogatások áIlaĺnháztartáson kívĹilre eloirźnyzatára az
Erkel Feľenc Vegyeskar Alapítvány támogatása címen,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő : 2014. augusztus 27 .

6. Sántha Pétemé alpolgáľmesteľi kerete terhéľe tźmogatja a Józsefuárosi oľmény
onkormĺĺnyzat}}tĺ szeptemberében megvalósuló zaránđokiĺtját aSú..Lázát szigeten lévő
örmény Mechitaľista Kolostorba 100.000,- Ft, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
pá|yázatitámogatásamaradványábőI249.000,- Ft, cisszesen 349.000 Ft c]sszegben,

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 4. aususztus 27 .
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7 . ahattnozat 6. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkíaďás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül Santha Pétemé alpolgármesteľi saját keret - önként váIIaIt
feladat - elofuányzatárő| cisszesen 100 e Ft-ot, valamint a 11107-01 cim nemzetiségi
onkormányzatok páIyźzati támogatása céltartalékľól - onként vállalt feladat - 249 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat - működési célú támogatások
á|Ianháńartáson beltilre előirźnyzatára a Józsefuarosi ormény onkormányzat Íá'ĺrlogatźsa
címen,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő : 20| 4. augusńus 27 .

8. felkéri a polgáľmesteľt a hatáĺozat 7., 4. és 6. pontja szeľinti támogatási szerzodés
a|áításźna,

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014' algusńus 27 .

9. felkéri a polgĺáľmestert, hogy a határozatbaĺ foglaltakat az onkormányzat 20|4. évi
költségvetéséről szóló rendelet kĺjvetkező módosításánálvegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : az önkormán y zat 20 I 4 . évi költsé gvetésének következő módosítása

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 18 igen szavazafra|' ellenszavazat és tartózkodás
nélktil a hatáĺ ozatot elfo sadta.

SZAV AZASNAL JELEN VAN 18 KEPVISELO
A HATAR o Z AT Ho Z AT ALH) Z Irĺľlĺ o s Í ľpľľ
HATAROZAT:
182t2014. Nrrr.27.)

SZoToBBsÉc szÜrSÉGES

0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL18IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. 2015. évi országos Tudományos Diákköľi Konferencia Társadalomtudományi
Szekciójának megrendezése érdekében együttmfütldési megállapodást kíván kötni a Károli
Gáspĺír Református Egyetem Bölcsészettudományi KatávaI, melynek keretében Dľ. Kocsis
Máté polgrĺrmester saját kerete terhére 1 millió Ft-tal támo gatja a Konferencia szewezését,

Felelős: polgáľmesteľ
Hatőĺidó:2014. augllsztus 27 .

2. felkéri a polgáľmesteľt a hattnozat 1. pontja szerinti egytĺttmúködési megállapodással
kapcsolatos tĺáľgyalások lefolyatásaľaés az egyĹittműkodési megállapodás beteľjesztésére a

Képvi sel ő -testĹilet 20 I 5 . febľuári rendes üléséľe,

Felelős: polgáľmester



a3.

Hatźriďo : 20 I 5 . februári képvi selő -te sttileti ülés.

a határozat 1 . pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kíadás 1 1 107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon beltil Dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - ĺjnként vá|Ialt
feladat - előirányzatárő| összesen 1.000 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként
vállalt feladat - működési célú támogatások á||amhźztaľtáson kíviilre eloirźnyzatára a
Károli Gáspár Refoľmátus Egyetem Bölcsészettudomanyi Kaľa támogatása címen,

Felelős: polgármester
Határtđó : 20 1 4. augusńus 27 .

Sántha Péterné alpolgáľmesteri kerete terhére támogatja az Erkel Ferenc Vegyeskar
Alapítvĺínyt 200.000.- Ft összegben a IV. Liviu Borlan Nemzetkĺjzi Kórusversenyen való
részvétele érdekében.

Felelős: polgármester
HaÍáridő:2014. augusńlls 27 .

aÍlatározat 4. pontjában foglaltak miatÍ az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon beltil Sĺántha Péterené alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - e|őfuźnyzatarőI cisszesen 200 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1ll05 cím _ onként
véi|a|t felaďat - múködési célú tĺĺmogatások áIlaĺrhá^artáson kíviilre e|óirźnyzatára az
Erkel Ferenc Vegyeskaľ Alapítvany tźrnogatása címen,

Felelős: polgármester
Hatźtridő : 20 I 4. auguszlus 27 .

Sántha Péterné alpolgaľmesteľi kerete terhére támogatja a Józsefvaľosi oľmény
tnkormanyzat 2014 szeptemberében megvalósuló zarźĺndoktltját a sú". Lázát szigeten lévő
örmény Mechitarista Kolostorba 100.000,- Ft, valamint a nemzetiségi önkormźnyzatok
pá|yázati támogatása maľađványábőI249.000,- Ft, összesen 349.000 Ft összegben,

Felelős: polgármester
Hataľidő : 201' 4. augusztus 27 .

a hatáĺozat 6. pon$ ában foglaltak miatt az Önkormany zat |<ladás 1 1 1 07-0 1 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sĺántha Péterné alpolgármesteľi saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|őirźnyzatźrő| összesen 100 e Ft-ot, valamint a III07-01 cím nemzetiségi
onkormźnyzatok pźiyazati támogatása cékartalékÍól - önként vźila|t feladat - 249 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - ĺinként vállalt feladat - műkĺjdési célú támogatások
źi|alnhánartáson beltilre eIokźnyzatáta a Józsefuarosi ormény onkormányzattámogatása
címen,

Felelős: polgármesteľ
Határidó:2014. algusztls 27 .

felkéľi a polgármestert a hatźrozat I., 4.és 6. pontja szerinti tĺĺmogatási szerződés
a|áírástra,

4.

5.

6.

7.

8.
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Felełős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 27 .

9. felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat f0I4. évi
kĺiltségvetéséről szóló rendelet következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
IJatátiđő : az önkoľm ány zat 20 I 4, évi kciltségvetésének következő mó do sítása

Napirend 6/5. pontja
Javas lat a Tuľay Id a Színhá z Íe|aján|áls án ak elfo gadá s áľa
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Santha Péteľ alpolgármesteľ asszonynak, mint előterjesztőnek.

Sántha Péterné
A Tway IdaSzíĺ.ház még a megnyitás előtt felajánlott Józsefuárosnak két előadást. A színház
igazgatőjával előzetes konzultáció a|apjarljavasolja a Képviselő-testületnek egy azon darab
kétszeľi \ejátszását, hogy Józsefuáros közönségébőlminéltöbben hozzá juthassanak egy azon
darubhoz. Javasolja elfogadásľa egy nagyon vidám, kedves darab játszásźú a ,,Szellem a
spźĄzban,, címút.

Dr. Kocsis M:áLté

A napirend vitáját megnyitja. Megá|Iapítja, hogy az előteľjesztés targyában kéľdés,
hozzźszőIáS nem érkezett. A napirend vitźĄát lezźĄa, és szavazásra bocsátja a következő
hatźr o zati j avas l atot.

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. köszönetét kifejezve elfogadja a Turay Ida Színhaz áItaI fe|ajánlott két ingyenes előadást a

,,Szellem a spájzbaĺl,' című darab tekintetében.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő : 20t4. augusztus 27 .

2. fe|kéri a polgáľmestert az előadások megtekintésére jogosultak körének meghataľozásźra,
és a jegyek köztĺik torténő kiosztásának megszervezésérę.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 201 4. aus:'Jsńus 27 .

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazatta|' ellenszavazat és Íartőzkodás
nélkül a határ ozatot elfo sadta.



sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
.ą. Ha.ľeR o Z ATlľrI Z AT ALHc. Z poys zpnÚ s zóľo g g s Éc szÜrs Écp s
Hĺ.ľÁRoza.ľ:
183120Í4. (YilI.27.) 18 IGEN 0 NEM o ľanľozxouÁss.ł.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. köszönetét kifejezve elfogadja a Turay lda Színház á|tal felajanlott két ingyenes előadást a

',Szellem 
a sptĄzban,' címti daľab tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. augusztus 27 .

2. felkéri a polgármestert az előadások megtekintésére jogosultak körének meghatarozásźra,
és a jegyek köztük tĺirténő kiosztásának megszervezéséte.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2014. aususztus 27,

Napirend 616. pontja

(írásbeli előterj eszté s, P )TI<ÉZBE S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lli4źLté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájat megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tátgyźbaĺ kérdés,
hozzásző|ás nem érkezett. A napirend vitájelt |ezttrja, és szavazásra bocsátj a a kovetkező
határ o zati javas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. módosítj a a 12912014. (VI.l 1.) számú hatźtrozatának 1. és 2. pontjźú az a|ábbíak szerint:

,,|. az ovi-Foci Kozhaszĺtĺ Alapítvany gondozásában működő ovi-Foci, ovĹSport Progľam
céljaival egyeÉrt és támogatja a Pľogram 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napk<izi
otthonos óvodában, Pitypang Napköz otthonos óvodában, Napľaforgó Nápkđzi otthonos
ovodában, amennyiben az ovi-Foci Közhasznú AlapíNźny a 2}I4l2015--<ls TAo évben
taľsasági adó kedvezményben részesül.''

,,2. ahatározat I. pontja szeľinti Program megvalósítástůloz önként vállalt feladat keretében
előzetes kötelezettségvállalásként 8.550.000,- Ft összegrĺ ĺjnĺészt biztosít 20|5 évre.,,

Felelős: polgármester
Hatźriďő:20|4. aususztus 27 '

2. az Ovi-Foci Közhaszĺ,ű' A|apítvány (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában műkĺidő ovi-Foci, ovi-Spoľt progľam céljaival egyetért és a Katica

87



Bölcsőde és Napközi otthonos óvodában (i089 Bp. Vajda Péter u. 37.) a pľogľam
megvalósításához egyszerí 2.850,0 e Ft fejlesztési támogatást nyújt az ovi-Foci Kozhasznú
A1apítványnak,

Felelős: polgármester
Hataľidő : 2074. algusztus f7 .

3. az ovi-Foci, ovi Sport Program keretében hozzájáru| ałlhoz,\ogy - ovi-Foci Alapítvány
saját beruhćzásźhan a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda (1089 Bp. Vajda Péter
u.37.) udvarán sportpályát he|yezzen el 15 évre azzal, hogy a benrházással létrehozott,
beépített valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet követően térítésmentesen aZ

cĺnkormányzat tulaj donába keľül,

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 4. augusztus 27 .

4. aKatica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda (1089 Bp. Vajda Péter u. 37 ') uđvańĺ az
ovi-Foci, ovi Sport progľam keľetében kialakítandó spoľtpályát a Jőzsefuaĺosi Intéz-
ménymíĺködtető Központ tizemelteti,

Felelős: polgáľmester
Határiđo : 201 4. augusztus 27 .

5. a) az onkormányzatl<lađźts 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék kötelező feladat --e|őirányzatátő| 2.850 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11105 címen - cjnként vállalt feladat felhalmozási célú támogatások źi|alnháztaľtáson kí-
vülre előiľányzatára.

b) az tnkormányzat kiadás 11107-01 cím míĺködési cél és általĺános taľtalékon be|n| az á|-
talános taĺtaIék _ ktitelező feladat - eloirźnyzatfuő| 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1l108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson be|il az irźnyitőszervi támogatásként
fo lyó sított támo gatás fi zeté s i szźlmlźlr a történő utalás a előir tny zatfu a.

c) a Józsefuárosi Intézményműködtető Kozpont72102 cím - önként váIIa|t feladat - fel-
halmozási ťĺnarszitozási bevételen belül az írtnyitőszervi támogatásként folyósított támo-
gatás ťĺzetési számlán történő jőváírása e|őirźnyzatát és ezze|, egyidejűleg a kiadás beruhá-

zás e|őirźnyzatát 50,0 e Ft-tal megemeli nagýeljesítményĺĺ porszívó, vagy lombszívó be-

szetzése címén.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosítástnti a

határ o zatb aĺ fo glaltakat ve gye f,r gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a)-c) pont esetében 2014. augusztus 27, đ) pont esetében legkésőbb 2014.

december 31.

6. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az onkormtnyzat kĺiltségvetésének
következő módosításánál vegye fi gyelembe.
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7.

Felelos: polgarmesteľ
Hatáľidő : 2014. auguszÍus 27 .

ahatátozat 3. pontjában foglaltak a|apján felkéri
aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. szeotember 3.

a polgármestert a támogatási szerzőđés

Dľ. Kocsis Máté
Megáltapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal' ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül a határ ozatot elfo sadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
L84t2014. (Vilr.27.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. módosítjaa|29l20I4. (VI.l1.) számú hatátozatźnak 1. és 2.pontjátaza|ábbíak szerint:

,,I. az ovi-Foci Kozhasznu Alapítvríny gondozźsában működő ovi-Foci, ovi-Sport Progĺam
céljaival egyetért és támogatja a Program 2015. évi megvalósulását a Napsugár Napközi
otthonos ovodában, Pitypang Napkciz otthonos ovodában, Napľafoľgó Napközi otthonos
óvodában, amennyiben az ovi-Foci Kcjzhasznú Alapítvany a 20I4l20I5-ös TAo évben
tarsasági adó kedvezményben ľészesül.,'

,,2. ahatározat I. pontja szeľinti Program megvalósíttsźthoz önként vállalt feladat keretében
elĺĺzetes kötelezettségvállalásként 8.550.000,- Ft összegú önĺészt biĺosít 20|5 évrc.',

Felelős: polgármester
Hataridő : 2014. augusztus 27 .

2. az ovi-Foci Közhasznu Alapítvrĺny (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3l|8.)
gondozásában múködő ovi-Foci,. ovĹSport program céljaival egyetéľt és a Katica
Bölcsőde és Napközi otthonos ovodában (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) a proglam
megvalósításához egyszeri 2'850,0 e Ft fejlesztési támogatást nýjt az ovĹFociKozhasznu
Alapítványnak,

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 20| 4. augllsztus 27 .

3. az ovi-Foci, ovi Sport Program keretében hozzájarul althoz,|ogy az ovi-Foci Alapítvrány
saját beruháztsában aKatica Bölcsőđe és Napközi otthonos ovoda (1089 Bp. Vajda Péter
u.37.) udvarán spoľtpályát he|yezzen el 15 évre azzal, hogy a beruhazással létrehozott,
beépített valamennyi vagyonelem és sporteszkĺiz a 15 évet kĺjvetően térítésmentesen az
ĺinkormányzat tulaj donába keľtil,
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Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 20T4. aasusztus 2J .

4. aKatica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.) udvarćn az
ovi-Foci, ovi Sport program keľetében kialakítandó sportpályát a Jőzsefuaĺosi Intéz-
ményműködtető Kozpont üzemelteti,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. auglsztus 27.

5. a) az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék kotelező feladat _eloirányzatárőI 2.850 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11105 címen - önként váI|alt feladat fe|halmozási célú támogatások á||amháńartáson kí-
vüIľe előiľányzatáta.

b) az onkorményzat kiadás 11107-01 cím múkcjdési cél és általános taľtalékon beIn| az áI-
talános tartalék _ kotelező feladat _ e|oirtnyzatárő| 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím felhalmozási finanszitozási kiadáson belu| az irtnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fi zetési számlfua történő utalása előirźnyzatźlra.

c) a Józsefuaľosi Intézményműktidtető Kĺizpont72102 cím - onként vá|Ialt feladat _ fel-
halmozási ťlnaĺszítozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támo.
gatás fizetési számlán töľténő jóváírása e|oirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás beruhá-
zźs eloirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli nagýeljesítményÍí porszívó, vagy lombszívó be-
szęrzése címén.

d) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosításźlná| a
határ ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: a)-c) pont esetében 2014. augusztus 27., d) pont esetében legkésőbb 2014.
decembeľ 31'

6. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének
következő módosításánál vegye figyelembe.

. 
Felelős: polgármester
Hataľidő : 20I 4. augusztus 27 .

7. ahatározat 3. pontjában foglaltak a|apjan felkéri a polgáľmesteľt a támogatási szeruođés
a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: fII 4. szeptember 3.
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7. Egyéb előterjesztések

Napiľend 7l|'.pontja
Beszámoló a Képviselő-testület blzottságai 2013. november |. _ 201'4. április
3 0. ktiztitt átruházott h atá skłi rb en h ozott d öntés einek végľeh aj tás á ľĺó l
(íľásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľĺ.ĺáté - polgármester

Dľ. Kocsis js.Iáté
A napirenđ vitáját megnyitja. Megá||apitja, hogy az előterjesztés tárgyában kérdés,
hozzászőIás nem érkezett. A napirend vitáját |ezźlrja, és szavazźtsra bocsátj a a kovetkező
határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. szźlmu mellékletét képező
Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, valamint az e|óterjesztés 2. számu mellékletét
képező Humánszo|gáItatási Bizottság 2013. november 1. -20|4. április 30. között, túruhźzott
hatásk<lrb en ho zott dtj nté s e inek vé grehaj t ásár ő| szőIő b esztlrlo lókat el fo g adj a.

Felelős: polgáľmester
Határiđo : 20 I 4. aususztus 27 .

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal, e|Ienszavazat nélkül, 1
1artőzko dás mellett a határ ozatot elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ta rÉpvIsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
I85t2014. NIII.27.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy aZ előteľjesztés 1. számu mellékletét képezo
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|óterjesztés 2. száĺrlt mellékletét
képező Humánszolgá|tatási Bizottság 2013. november L. _2014. április 30. kcjzött, źftuházott
hatáskĺjrben hozott dĺjntéseinek végľehajtźsárőI szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. aususztus 27 .

Napiľend 7l2. pontja
Javaslat a 2014. évi kiizfogla|koztatás őszi ĺitemének megvalĺĺsÍtásához
fedezet biztosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpol gármesteľ
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Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja aszőt dr. Révész Mártaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
November 1-jétől mi várható? Hany főt tudnak foglalkoztatni, és onnantól kezdve vége vaĺ a
kti zfo gl al k o zÍatésnak?

Dr. Kocsis Máté
Nincsen vége, a téIi közfoglalkońatás ľendszeréľől még nem tud tájékońatást adni.

Véleménye szerint ugyanúgy, mint a tavalyi évben a központi koltségvetés ugyanúgy
biĺosítja ezt. Nagy átalakulásra nem kell számítani, de részleteiben majd a kovetkező testĺileti
ülés megvitatj a. Mega đja a szőt Komássy Akos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Hogy hogy a kampany |ejártáva| a közmunkaszerzőďések is lejártak. Meglepő módon
szeptember l-jétől október 31-ig sikeľĹil a közfoglalkoztatásról gondoskodni. Tudomásul
v eszí, ho gy kozmunka címén kampányse géIy ezés v aĺ.

Dľ. Kocsis M.áLté

Foľdítva gondolkodik a Képviselő Úr, męrt azt hiszi, hogy azért kell most dontéseket hozĺi,
meľt válasńások jönnek. Ezze| szemben bźr vtiasztások jörmek, azért kell döntéseket
hozniuk. Ez a fe|fogás kül<jnbség kettőjfü ktjzott. Lesznek választások és majd dĺlnt a nép. A
dolgoknak menniük kell. Megál|apítja, bogy az e|óterjesńés targyában további kérdés,

hozzászőIáS nem érkezetI.. A napirend vitáját lezátja, és szavazásra bocsátja a következő
hatźlr o zati j av as l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) a kerületi kozfog|a|koztatás 20ĺ4. szeptember I-tőL 2014. október 30-ig tartó
programjához a8.480,0 e Ft owészt a múkcĺdési általános tartalékterhéľe biztosítja.

b) az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím mfüođési cél és általános taľtalékon belülaz
általános tartalék - kcjtelező feladat _ előirźnyzatátől 8.480,0 e Ft-ot átcsoportosít a

kiadás 11107-01 cím közfog|alkońatźls ĺjnrész - k<jtelező feladat - céltaľtalék
e|óirányzatfua.

c) felkéri a polgiĺrmesteľt, hogy a költségvetési ľendelet következő módosításanál a b)

pontban foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźľiďo:2014. év folyamatos' c) pont legkésőbb 2014. december 31.

2. a hatátozat 1. pontja a|apjtn felkéri az alźbbi költségvetési szervek és gazdasági

tarsaságok vezetőit - mint fogla|końatókat _ akozfog|a|koztatásra vonatkozó kérelmek
benyújtására, a munkaügyi központtal a hatósági szerzódés és a munkavállalókkal a
fo gla|ko ńatási szer ző đé s ek me gköté s éľe ;

Éľintett foglalkoztatók:

Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Józsefilĺárosi Kozteľület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szo|gá,Iat
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Hétszínv ir ág Napközi otthol o s ovoda
Koszoru Napközi otthonos ovoda
Kincskeľeső Napkozi otthonos óvoda
Józsefuárosi Intézménymfüödtető Központ
J őzsefv árosi Egészségügyi Szolgálat
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda
Mesepalota Napkozi Otthonos Ovoda
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda
J őzsefv árosi Egyesített Bölcsődék
Józsefu áro si Köz<j s sé gi Htnak Nonprofit Kft .

Napsugáľ Napközi otthonos ovoda
Napľafoľgó Napközi otthonos óvoda
Gyerek-Viľág Napközi otthonos óvoda
TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Százszorszép Napkĺizi otthonos óvoda
Szivátvány Napközi otthonos ovoda

Felelős: polgáľmester, kciltségvetési szervek és gazdaságítźrsaságok vezetői
Határidő: 2014. szeptember 1.

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2014. évi költségvetésről
szóló rendelet következő módosításźná| vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet következő módositźsa,Iegkésobb 2014.
december 31-ig

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül a határ o zatot elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvĺspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH}Z unĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
H,ą.ľÁRoz,ą.ľ:
186t2014. Nrrr.27.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt; hogy
1. a) a keľületi kĺizfog|a|koztatás 2014. szeptember |-tő| 2014. október 30-ig tartó

programjához a 8.480,0 e Ft ĺjnĺészt a mfüĺjdési általĺínos tarta\ék terhére biztosítja.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺidési cél és általános tartalékon be\ťr| az
általános l'artalék _ kötelező feladat _ elóirányzatźrő| 8.480,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11107-0l cím kĺizfogla|końatźls önĺész - kötelező feladat - cé|tarta|ék
e|őirányzattlra.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺiltségvetési rendelet következő módosításanál a b)
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatélridő: 2014. év folyamatos, c) pont legkésőbb 2014. december 31.
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2. a hattĺrozat 1. pontja a|apján felkéri az a|ábbi költségvetési szeľvek és gazdasági
táľsaságok vezetoit - mint foglalkoztatókat - a kozfogla|koztatásra vonatkozó kérelmek
benýjtásáľa' a munkaiigyi kozponttal a hatósági szerzodés és a munkavállalókkal a

fo glalko ztatási szer zo đé s ek me gkoté s éľe ;

Érintett foglalkoztatók:

Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj óléti KözponĹ
Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal
J őzsefu źlr osi Közterül et-felügyelet és Váro stizemeltetési S zolgáIat
Hétsziĺvir źtg Napközi otthoTos ovoda
Koszorú Napközi otthonos ovoda
Kincskereső Napkcizi otthonos óvoda
Józsefuárosi Intézményműködtető Központ
Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat
Katica Bölcsőde és Napkcizi otthonos óvoda
Mesepalota Napkozi Otthonos Ovoda
Várunk Rád Napközi otthonos ovoda
Józsefü arosi Egyesített Bĺjlcsődék
Józsefu áro si Közĺj s sé gí Házak Nonproťrt Kft .

Napsugaľ Napkcizi otthonos ovoda
Napľaforgó Napközi otthonos óvoda
Gyeľek-Virág Napközi otthonos óvoda
TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napkcizi Otthonos Ovoda
Szttzszor szép Napközi otthonos óvo da
Szivarvany Napközi otthonos ovoda

Felelős: polgármester, koltségvetési szervek és gazdasźąitársaságok vezetői
Hataľidő: 2014. szeptember 1.

3. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a f0I4. évi költségvetésről
szó ló rendelet következő mó do sít ásánźt| ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺiđő: a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2014.
december 3l-ig

Napiľend 7l3.pontja
Javaslat a Polgáľmesterĺ Hivatal |étszámának emelésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté _ polgĺírmesteľ

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitájat megnyitja. MegáIlapitja, hogy
hozzásző|tls nem érkezett. A napirend vitáját |ezárja,
hatźr o zatí javas l atot'

előteľjesztés táľgyában kérdés,
szavazásta bocsátja a következő

AZ

és
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az onkormźnyzat a Polgármesteri Hivatal engedé|yezett Iétszámát f0I4. szeptember 1.

napjától 3 fővel megemeli á||amígazgatási feladatok ellátására, aPo|gármesteri Hivatal_ 3

fó tisztségviselő, a 2 fő prémiumévek progľamban foglalkoztatott, valamint a társadalmi
megbízatású alpolgármester nélküli _ engedéIyezettlétszáma |79 fóről. I82forc módosul.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt taľtós működési előre vállalt kĺitelezettség éves összege
megkĺizelítőleg 9.135,0 e Ft, melynek fedezetéül az onkoľmányzat mindenkori
költségvetésének saját bevételét jelöli meg.

b) felkéri a polgármestert, hogy az I. és a 2l a) pontban foglaltakat a mindenkori költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő : mindenkoľi koltségvetés elfogadása

3. az I. pontban foglaltak míatt az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím műkodési cél és
általanos tarta\ék - k<jtelező feladat _ e|oiľányzatárő| 2.698,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím műk<jdési finanszírozási kiadáson belül az írźnyítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - źl|Ianigazgatási feladat - e1őiľanyzatára2.498,8 e Ft-ot, a
az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - <jnként vá||a|t feladat _
előir ány zatár a 200,0 e Ft-ot átcsoportosít.

Felelős. polgármesteľ
Hataridő: szeptembeľ 1.

4. a) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi műkĺiđési finanszíľozási bevétęlen belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számIźn töľténő jőváírása
á||aInigazgatási feladat _ előfuźnyzatát 2.498,8 e Ft-tal és ezze|' egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatán belül a töľvényi illetmények, munkabérek _ államigazgatási
feladat _ előirźnyzattú 1.680,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő jĺĺrulékok és szociális
hozztljaru|źlsi adó - áLIanigazgatási feladat _ előiranyzatát 453,6 e Ft-tal, dologi
áLlamigazgatási feladat _ e|őirźnyzatát 365,2 e Ft-tal megemeli az I. poĺtban foglaltak,
valamint tov ábbképzés címén.

b) a Polgármesteri Hivata| |2202 cím bevételi műkĺjdési finanszírozási bevétęlen belül az
írźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetésí szźtm|źn történő jővtńrźsa
önként vá||alt feladat _ e|őirźnyzatát 200,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás előirányzatLĺn beliil a cafetéria - béren kívtili juttatások _ önként vállalt feladat -
e|őirźnyzatát I47,4 e Ft-tal' a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźi1áruIźlsi adó -

önként vá|Ialt feladat _ e|őirányzatát 52,6 e Ft-tal megemeli az 1. pontban foglaltak címén.
c) felkéľi a polgármesteľt, hogy a ktiltségvetési rendelet következő módosításáná| a 4. pontban

foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźriďó : a költsé evetési rendelet kĺjvetkező módo sítása
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5. felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 1. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szervezeti és Működési SzabáIyzatát, Ügyľendjét a Képviselő-testĺilet
következő rendes ülésére teriessze be.

Felelős: jegyzo
Határidő : kcjvetkező Képviselő-testületi tilés

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és furtőzkodás
nélkĺil a hatfu ozatot elfo sadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspro
A HATÁR oZ AT]H)Z AT ALIH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT S ZoToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
t87ĺ2014. (VIJI.27.) 18IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. az onkormźnyzat a Polgármesteri Hivatal engedéIyezett|étszámát2014. szeptember 1.

napjától 3 fővel megemeli á||amigazgatási feladatok ellátásaľa, a Polgáľmesteri Hivatal-
3 fő tisztségviselő, a 2 fo prémiumévek pľogramban foglalkońatott, valamint a
társadalmi megbizatású alpolgármesteľ nélküli _ engedé|yezett |étszźlma I79 fórőI I82
főre módosul.

Felelős: polgármester
Hatttridő : 20I 4. szeptember 1 .

2. a) az 1. pontban foglaltak miatt taľtós múködési előre vállalt kötelezettség éves összege
megktizelítőleg 9.135,0 e Ft, melynek fedezetéül az onkormtnyzat mindenkori
költségvetésének saját bevételét jelöli meg.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy az |. és aLl a) pontban foglaltakat a mindenkori ktiltségvetés
terv ezésénél ve gye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataríđő : mindenkoľi kĺiltségvetés elfo gadása

3. az I. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím múködési cél és
általĺĺnos taľtalék _ kötelező feladat _ eloirtnyzatáĺő| 2.698,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson be|u| az irtnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - á||arrigazgatási feladat - előirányzatáraz.49ĺ,8 e Ft-ot, a
az futnyítőszewí támogatásként folyósított támogatás kiutalása - tjnként vá||a|t feladat _
e|őír źny zatár a f00,0 e Ft-ot átcsopoľto sít.

Felelős. polgármester
Hataridő: szeptember 1.

4. a) a Polgármesteľi Hivatal 12202 cím bevételi működési ťrnanszírozási bevételen belül az
írtlnyítőszerui támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szttľién történő jőváirása
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á||amigazgatási feladat - e|oírányzatát 2.498,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás e|őirányzatán belül a töľvényi illetmények, munkabérek _ államigazgatźsi
feladat - eIofuányzatát 1.680,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelo járulékok és szociális
hozzź!źru|ási adó - áI|amigazgatási fe|adat _ e|oirtnyzatát 453,6 e Ft-tal, dologi
á||amigazgatási feladat - e|őirányzatéLt 365,2 e Ft-tal megemeli az 1. pontban foglaltak,
valamint továbbképzés címén.

b) a Polgármesteri Hivatal If202 cím bevételi műkĺjdési ťtnanszírozási bevételen belül az
írźnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás ťlzetési szám|źn tĺjrténő jőváírása
önként vá||a|t felađat - e|őirányzatát200p e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás elófutnyzatan beltil a cafetéria _ béľen kívĺili juttatások _ <jnként vti|a|t feladat -
e|őirźtnyzatát I47 ,4 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jarulékok és szociális hozzájáruIási adó -
cjnként váI|alt feladat _ e|őirźnyzatźń 52,6 e Ft-tal megemeli az 1. pontban foglaltak címén.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a k<iltségvetési rendelet következő módosításáná| a 4. pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: a költségvetési ľendelet következő módosítása

5. felkéri a Jegyzot, hogy a Polgármesteri Hivatal 1. pontban foglaltaknak megfelelően
módosított Szervęzęti és Műkĺjdési Szabá|yzatát, Ügyrendjét a Képviselő-testiilet
következő rendes ülésére teriessze be.

Felelős: jegyzó
Hataľidő: kĺjvetkező Képviselő-testületi Ĺilés

Napirend T14.pontja
Javaslat a Helyĺ VálaszÍási Blzottság tagiainak megválasztására
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyzó, HVI vezető

I)ľ. Kocsis NIáLIé

A napirend vítáját megnyitja. Megállapítja,
hozzászőIás nęm érkezett. A napirend vítźĄát
hatźr ozati j avasl atot.

A Képvíselő-testület úgy dönt, hogy

hogy az előterjesztés tárgyában kérdés,
|ezźtqa, és szavazásľa bocsátja a következő

1.Budapest Főváros VIII. kerĹilet Helyi Választási Bizottság tagsanak dr. Galambos Karolyt,
T av aszi Józs efnét' B átov szki A gne st me gv á|asńj a.

Fe1elős: jegyző
Hataľidő: 2014. augusztus 27 .

2. Budapest Főváros VIII. kerület Helyi Yźiasztźsi
Lászlóné és Danyiné Vámosi Gabriellát megvá|asztja'

Felelős: jegyzo
Hatariđó : 20 I 4. aususńLls 27 .

Bizottság póttagjának dr. Tringeľ
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Dr. Kocsis lNĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás
nélktil a hatźr ozatot elfo sadta

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉľvIspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
Í88tf0|,4. (vilI.z7.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1.Budapest Főváros VIII. keľület Helyi Yá|asztásiBizottság tagsánakdr. Galambos Károlyt,
T av aszi Józsefnét, B átovszki Ágnest me gválasztj a.

Felelős: jegyzo
Hataľidő: 2014. auglsńus 27 .

2.Budapest Fővaľos VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjanak dr. Tringer Lász|őné
és Danyiné Vámosi Gabriellát megváIasztja.

Felelős: jegyző
Határiđő : 20 | 4. algasztus 27 .

Napiľend 7ĺ6. pontja
Javaslat bizottsági tag cseréľe

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Mtúé _ polgármester

Dľ. Kocsis M.álté
A napirend vítáját megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tźlrgyábaĺ kéľdés,
hozzćszőIás nem érkęzett. A napirend vitáját Iezárja, és szavazźlsľa bocsátja a következő
hattr o zati j av aslatot.

A Képviselő-testület úgy' đönt, hogy

I. 2014. augusztus 28. napjátől a VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság tagsźwá Gulyás
Mihály (MSZP) és Sugĺáľ András (MSZP) helyett Barabás Józsefet (MSZP) és Körmendi
Gábor Attilát (MSZP) váIasĄameg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. augusńlls 27 .

2. felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon a szeméIyi változások átvęzetéséről a sztikséges
nyilvantaľtásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. szeptember 1.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 18 igen szavazatta|' ellenszavazat és tartózkodás
nélktil a határ ozatot elfo sadta

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlspLo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrIZ MtNo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
Ha.ľÁRoza.ľ:
Í89/201'4. (vII.27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.2014. augusztus 28' napjátől a Vaľosgazdá|kodźsi és Pénzügyi Bizottságtagtrává Gulyás
Mihály (MSZP) és Sugár Andľás (MSZP) helyett Barabás Józsefet (MSZP) és Körmendi
Gábor Attilát (MSZP) vá|asńjameg.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő : 20I 4' aususńus 27 .

2. felkéri a jegyzót, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások éńvezetéséről a szükséges
nyilvantartásokon.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2014. szeptember 1.

Dr. Kocsis ilĺ.áLté
Felkéri akéttagot az eskütételre.

Eskiitétel

Napiľend 7ĺ7.pontja

(írásbeli előteľjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

I)r. Kocsis NĺáLté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy az e|otetjesńés taľgyában kérdés,
hozzászőIźls nem éľkezett. A napirend vitáját Leztĺja, és szavazásra bocsátja a következő
hatélr o zati j ava s l atot.

1. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete
másodfokúhatóságihatáskörébene|járvaaza|ábbihatáĺozatothozza..
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HAT,ą.no ZAT

a CIB Bank áItal, a Budapest, VIII. kerület, Német utcaZ}. sz' előtti közterĹiietbol 185 m2
köztertilet, valamint a Budapest, VIII. kerrilet Hoľváth M. tér 18. sz. előtti kĺjĺeruIetbőI2]5
m2 kozteri|et hozzáitrulás nélküli haszntllat miatt, a 16-66312014. iktatószámu I. fokú
határozatot

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatáĺozat felülvizsgáIatát jogszabá|ysértésre

való hivatkozással, a bírőság!ől lehet kérni. A keresetlevelet a hatźnozat kézhezvételétol
szźrrlitott 30 napon belül, azI. fokíkozigazgatási szervnél, vagy a Fővarosi Kozigazgatási és

Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benýjttstnak a
hatáĺozatvégrehajtástlrahalasztohatáIyavan.

INDoKoLÁS

A Józsefuarosi Kĺjzteľtilet-felügyelet és Vĺĺľostizemeltetési Szolgálat 2014. július 31., július
25. ésjúlius 19. napján is jegyzőkönyvet vett fel a Horváth Mihály tér 18. szám alatti CIB
Bank tulajdonát képező játdaszakasz köaenilet-használati hozzájánllás nélktili haszntiata
targyábarl.
Ezen jegyzőkonyvekben megállapításra került, hogy a Horváth Mihály tér 18. szám előtti
jardaszakaszon 275.'t.'ülét.t, mig a Német u.20. szám e|otti járdaszakaszon 184,8 m2

terĹiletet haszná| a Kötelezett.

A k<jtelezett 2014. februar 26. napjarl bejelentette, hogy a szükséges munkálatokat elvégezte,
és jelezte azon szándékát, hogy a teľület elkeľítését biĺonsági okokból 2014. június 30
napj áíg kiv ánj a fenntaľtani.

Fentiekľe tekintettel, a polgármester 2014. július 31. napján megállapította a jogellenes
közteľület-haszná|atot, éS a Kötelezettet 2014. július 01. napjátóI 2014. július 31. napjáig
teľjedő íđőszaka, az alábbi kĺjzteľĹilet-hasznáIatí díjak megfizetésére szólította fel

1. határozat kézbesítésétől számított 15 napon belüli megfizetés esetén:

- a Német u. 20. szźrn előtti 185 m2 hasznźiatáért napi 46.250,-ft+ AFA
nyolcszoľosának megfelelő, azaz ĺapi 370.000,-ft + Ár.,ą. clsszeget, 2OI4. július 01. napja és

2014.július 31. napja közötti időre cjsszesen 1 1.470.000,-ft + AFA, tlsszeg;

- a Horváth Mihály tér 18. szám előtti 275 m2 ezen ídoszak alattihasznáIatáéľt napi
110.000,-ft+ ÁFA nyolcszoľosĺínak megfelelő, napi 880.000,-ft + Ár'a. összeget, 2014.július
01. napja és 2014. július'31. napja közötti időre cjsszesen 27.280.000,-ft+AFA összeget,
összesen 38.750.000- ft + AFA összeg

2. ahatáľozat kézbesítésétőI szárnított 30 napon belĺili megfizetés esetén:

- a Német u. 20. szám előtti 185 m2 hasznáIatáért napi 46.250,- ft + AFA
tizenotszorösének megfelelő 6g3.750,-ft + ÁFA, 2OI4. július 01. napja és 2014. július 31.

napjaközötti időľe osszesen 21 .506.250,-ft. + AFA összeg;
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- a Horváth Mihály tér 18. szám előtti 275 m2 ezen iđőszak a|attihasznáIatáéľt napi
l10.000,-ft+ Ápa. tízenotszorösnek megfelelő napi 1.650.000,-ft + ÁFA, 2OI4. július 01.
napjaés201'4.július 3I. ĺapja kozötti időre összesen 51.150.000,-ft+AFA összeget' összesen
72.656.250,-ft + ÁFA osszeg

3. ahatźtrozat kézbesítésétől számított 30 napon túli megfizetés esetén
- a Német u. 20, szám e|őtti 185 m2 hasznźt|atáért napi 46.250,- ft + AFA összeg
huszonötszörcjsének megfelelő napi 1.156.250,-ft + AFA, 2OI4, július 01. napja és 2014.
július 31. napja kozötti időre összesen 35.843 .750,- ft + AFA összeg

- a Horváth Mihály tér 18. szźtm e\otti 275 m2 ezen időszak alatti haszná|atáéľt napi
1 10.000,-ft+ Ár.a huszonötször<jsének megfelelő, napí 2.750.000,-ft + ÁFA, 2014.július 01.
napja és 2014. július 3I. ,ĺapja kĺjzĺjtti időľe összesen 85.250.000,-ft + AFA cisszeget,
összesen I21.093.150,-ft + AFA összeg.

Egyúttal a Köte1ezęttet a fenti köZteriiletek közterület-haszná|ati hozzájáĺulás nélküli további
haszná|atátó l elti ltotta.

A KĺjtelezeÍt 2014. augusztus 2f. napjźn fellebbezést nyújtott bę az I. fokú hatfuozattal
szemben.

Az I. fokon eljaró hatóság, Józsefuaros Polgármestere terjesztette fel a Józsefuárosi
onkoľmĺĺnyzatKépviselő-testiilete számźĺ;aa jogoľvoslati kérelmet, a II. fokon eljáró hatósági
jogkör gyakorlójanak, a kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás źita|źnos szabályairól
szőIő 2004. évi CXL. törvény l07.$ (1) bekezdés szeľint.

A kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatźs źiÍa|źnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés alapjźn a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helyb enhag y j a, me gv á|to ztatj a, vagy me g semmi s íti.

Budapest Jőzsefváros onkormanyzat Képviselő-testülete másodfokú jogkörében eljáľva az
első fokon hozoÍt határozatot megalapozottnak talźita, míg az e|Iene iranyuló fellebbezés
megaIapozatlan, hivatkozása j ogilag nem helytálló.
A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen źi|apítottameg az első fokú hatóság, hogy a
kĺitelezett á|Iitása szerint az éIetlĺeszé|y e|hźlrítási munkákat elvégezte, ezt kovetően a
kĺjtelezett a|vá||a|kozőja tital készre jelentett kivitelezési munkák utźn az utóellenőrzést mar
el lehetett volna végezni, semmilyen indok nem támasztja aIá, hogy a továbbiakban is
ingyenes köZteľĹilet haszná|atot engeđé|yezzen az onkoľmanyzat - éIetveszély megsztintetés
jogcímen.
Az épĹilet tulajdonosa, a Kötelezett maga je|eńe az onkormtnyzat felé, hogy a terület
elkerítését biĺonsági okokból kívánja 2014. június 30. napjáig fenntartani. Ez az időpont
eltelt, igy eń. kcivetően már nem jogosult a köĺerület ingyenes hasznáIatźna.
Amennyiben továbbra is aggźiyaí lennének az épület homlokzatiínak biztonságára
vonatkozóan, az e|kerítést a jogszabá|y szerintihasznźiati díj ellenébenárthatja csak fenn.
A jaľđa funkciója elsődleges a gyalogosok biztonságtlnak és kényelmének a szo|gáIata, nem
pedig azt, hogy az ép.Jletet karbantaľtását elmulasztó tulajdonosok azt a gya|ogosok elől
e|zźlrvahaszná|ják.

Ezért a másodfokú hatóság az e|ső fokú határozatothe|yben hagyja.



Akozigazgatási hatósági eljárts és szolgáltatás áItalános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
töľvény 105. s (5) bekezdése szeľint afe||ebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatósźry az első fokú döntést hozó hatóság ińjáĺ közli. Erre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a polgáľmestert a fellebbezővel történo közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testĹilet akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás
általános szabtůyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjáĺ zźĺrtaki.
A határozat bírósági felülvizsgá|atźnak lehetősége a közigazgatási hatósági eljáľás és

szoIgá|tatás általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljaľás lefolyatására a hatáskört és illetékességet. a kozigazgatásí
hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.$ (1)

bekezdése źilapitja meg.

Budapest, 2014. augusńus 27 .

2. felkéri a polgĺírĺnestęrt az 1. pont szerinti döntés közlésére.

Felelős : polgĺĺľmester
Hattlriđő : 20I 4. augusńtls 29 .

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 18 igen szavazattal, ellenszavazat és taftőzkođás
nélkül a határozatot elfo sadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t s KÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ S ZóToBB sÉc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
190t2014. (vrrr.27.) 18IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

1. A Budapest Fővaros VIII' kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete
más o dfokú ható s áei hatásköréb en e l i árva az a|abbi hatáĺ o zatot hozza:

HATAROZAT

a CIB Bank áItaI, a Budapest, VIII. keriilet, Német utca}}. sz. előtti kciĺeruletből 185 m2
közterület' valamint a Budapest, VIII. kerület Horváth M. tér 18. sz. előtti közteru|etbóI275
m2 kozteri|et hozzáitrulás nélkiili haszĺáIat miatt, a 16-66312014. iktatószźlmű I. fokú
határozatot

helyben hagyja.

Ehatározat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatźrozat felülvizsgźiatát jogszabá|yséľtésre

való hivatkoztĺssa|, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat kézhezvéte|éto|
számított 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szervné|, vagy a Fővarosi Kozigazgatási és

102



Munkaiigyi Bírósághoz kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benýjtásának a
hatáĺozatvégľehajtásáraha|asztőhatáIyavan.

tNDoKoLÁS

A Józsefuarosi Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat 2014. július 31., július
25. ésjúlius 19. napján is jegyzőkönyvet vett fel a Horváth Mihály tér 18. szám alatti CIB
Bank tulajdonát képező járđaszakasz közteľület-használati hozzájárulás nélküIi haszná|ata
tźrgyéhan.
Ezen j e gy ző könyv ekb en me gál l ap ítźsr a került,
jfudaszakaszon 275 m, teľiiletet, míg a Német
területet haszná| a K<jtelezett.

hogy a Horváth Mihály téľ 18. sztlm elótti
u. 20. szám e|otti jarđaszakaszofl 184,8 m2

A kötelezeLt 2014. februáľ 26. napján bejelentette, hogy a szfüséges munkálatokat elvégezte,
és jelezte azon szźnđékát, hogy a terület elkerítését biztonsági okokból 2014. június 30
napj áig kív źlĄ a fenntaľtani.

Fentiekre tekintettel, a polgáľmester 2014. jillius 3l. napjan megźt|Iapitotta a jogellenes
köZteľĹilet-hasznáIatot, és a Kötelezettet 2014. július 01. napjátó| 2014. július 3I. napjáig
teľjedő idósza|<ra, az a|ábbi köztertilęt-hasznáIatí díjak megfizetésére szólította fel

1. hatźlrozat kézbesítésétłĺ| szźtmított 15 napon belüli megťrzetés esetén:
- a Némęt u. 20. szán előtti 185 m2 haszná|atáért napi 46.250,-ft+ AFA
nyolcszorosának megfelelő, azaznapí 370.000,-ft + Áľ.,ą. összeget, 2014.július 01. napja és
f0I4.július 3l. napja ktizötti időre összesen 1 1.470.000'-ft + AFA, cisszeg;

- a Horváth Mihály tér 18. szám elótti275 m2 ezenidőszak alatti hasznźt|atáéľt napi
110.000,-ft+ Áľ.,ą. nyolcszorosának megfelelő, napi 880.000'-ft + ÁFA clsszege1, z}t4.júliús
01. napja és 20|4. július'31. napja közötti időre <jsszesen 27.280.000,-ft+AFA összeget'
összesen 38.750.000- ft + AFA összeg

2. ahatźlrozat kézbesítésétőI szźlmítoťt 30 napon belüli megfizetés esetén:
- a Német u. 20. szám előtti 185 m2 haszná|atáért napi 46.250,- ft + Áľ.a.
tizenötszöľösének megfelelő 693.750,-ft. + ÁFA, 2OI4. július 01. napja és 2OI4. július 31.
napja kcjzötti időre összesen 21 .506.250,-ft + AFA összeg;
- a Horváth Mihálv tér 18. szźlm előtti 2]5 mf ezen időszak alatti hasznáIatáéľt naoi
110.000,-ft+ ÁFA tizeiotszorösnek megfelelő napi 1.650.000,-ft + ÁFA, z}I4.július 0i.
napja és 2O|4.jú1ius 31. napja közötti időľe ĺjsszesen 51.150.000,-ft+ÁFA összeget, cisszesen
72.656.250,-ft + AFA összeg

3. ahatáĺozat kézbesítésétĺĺI szźtmított 30 napon tuli megfizetés esetén
- a Német u. 20. szám előtti 185 m2 haszná|atáért napi 46.250,- ft + AFA tisszeg
huszonötsztjrösének megfelelő napi 1.156,25},-ft + ÁFA, 2014. július 01. napja és 2OI4.
jútius 3I. napjaközötti időľe összesen 35.843 .75O,- t + Ápe összeg

- a Horváth Mihály tér 18. szám e|őtti 275 m2 ezen időszak alatti hasznáIatáéľt napi
110.000,-ft+ Áp,ą. huszonötszörösének megfelelő, napi2.75}.000,-ft + ÁFA, 2}I4.július 01.
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napja és 2014. július 3I. .ĺapja közötti időre összesen 85.250.000,-ft + łľa összeget,
összesen I2I.093.750,-ft + AFA összeg.

Egýttat a Kotelezettet a fenti kĺjzterületek ktjzterület-haszná|atihozzájfuulás nélktili további
haszná|atátó l e lti lto tta.

A Kĺjtelezett 2014' augusztus 22. napján fellebbezést nyijtott be az I. fokú határozatta|
szemben.

Az I. fokon eljátő hatóság, Józsefuaĺos Polgármestere terjesztette fel a Józsefuaľosi
onkormányzatKépviselő-testülete számára a jogorvoslati kérelmet, aII. fokon eljáľó hatósági
jogkĺlr gyakorlójának, akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás áItaláĺos szabályairól
sző|ő f004. évi CXL. töľvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozígazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás áItalános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
töľvény 105.s (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a d<intést

helyb enhag yj a, me gv tllto ztatj a, vagy me g s emmi s íti.

Budapest Józsefuaľos Önkormányzat Képviselo-testtilete másodfokú jogkörében eljáľva az
első fokon hozott határozatot mega|apozottnak taláIta, mig az e|Iene iranyuló fellebbezés
me galap o zat|aĺ, hivatko zás a j o gi lag nem helytál l ó .

A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen áIlapitottameg az első fokú hatóság, hogy a
kötelezett állítása szeľint az éIetveszély elhárítási munkákat elvégeńe, ezt. k<jvetően a

kĺjtelezett alvá||alkozőja a|ta| készre jelentett kivitelezési munkák luÍán az utóellenőľzést már
el lehetett volna végezni, semmilyen indok nem támasztja a|á, hogy a továbbiakban is
ingyenes közterület hasznáIatot eĺgedéIyezzen az onkormrĺnyzat - életveszély megsziintetés
jogcímen.
Az épnlet tulajdonosa, a Kötelezett maga je|ezte az onkormányzat felé, hogy a teľüIet

elkerítését biztonsági okokbóI kívanja 2014. június 30. napjáig fenntaľtani. Ez az időpont
eltelt, így ezt követően már nem jogosult a kĺjĺerület ingyenes hasznáIatára'
Amennyiben továbbľa is aggáIyai lennének az épület homlokzatának binonságára
vonatkozóan, az elkeńtést a jogszabźtly szerintihaszĺáIatí díj ellenében tarthatja csak fenn.

A jaľďa funkciója elsődleges a gyalogosok biztonságźnak és kényelmének a szoIgźiata, nem
peđig aŻ., hogy az épi|etet karbantartttsát elmulasztó tulajdonosok ań. a gyalogosok elől
elzáĺvahaszná|jtlk.

Ezért a másodfokú hatóság az első fokú hatáľozatot helyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eIjárás és szolgáltatás źůta|ános szabályairőI szőIő 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljaľás soľán hozott dĺjntést a fellebbezővel
a másodfokú dĺjntést hozó hatóság az első fokú đĺjntést hozó hatóság iiján k<jzli. Eľľe
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testĺilet a polgáľmestert a fellebbezővel történő kĺizlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozĺgazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás
általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (4) bekezđésében foglaltak
aLapjtn zttrtaki.
A határozat bírősági felülvizsgáIatának lehetősége a közigazgatási hatósági eljáľás és

szo|gáItatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. tĺirvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
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A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltattsálta|ános szabályairól szóló f004. évi CXL. törvény 107.$ (1)
bekezdése állapítj a me g.

Budapest, 2014. augusńus 27 .

2. felkéri apolgármestertaz 1. pont szerinti dcintés kĺjzlésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I4' augusztus 29.

Tájékoztatók

' 
Józsefvároskiizbiztonságátérintőkérdésekľőlszĺólĺótájékoztatő
(íľásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Pintéľ Attila - képviselő

Dľ. Kocsis lĺáté
Írásbeli tájékońatő Pintér Attila képviselő részéro|. Megadja a szőt, mint előteľjesztőnek
Pintér Attila részére.

Pintér Attila
A közľend témź!ában már volt vita, ahol már elmondta, hogy Józsefuáros Képviselő-testülete
az e|mu|t 4 évben próbált erőfeszítéseket tenni a közrend, kozbiztonság megeľősítése
érdekében. Véleménye szeľint, és sok helyi lakos szerint sem jrírtak sikeľrel. Ennek részben az
az oka, hogy bizonyos magukat civilnek mondó szerveződések a kozrenđ, kozbiztonság
megteľemtése ellen lépnek fel. Ennek nincs helye, mert a lakosságnak az az igénye, hogy
biztonságban tudjanak élni a Jőzsefvźrosban. A kĺjzrendvédelmi problémák egy részét, az ide
jaľó, magukat itt bel<jvő drogosok okozzák. oket első sorban a Diószegi utca koľnyékén
megtelepült drogárusok vonzzźlk ide' másrészrő|' a Józsefuáros teľĹiletén megtelepült tűcsere
program. Nyilvan való, hogy bódult állapotban, magukľól nem tudva elszórjfü a ttíket.
Jőzsefvźrost aránýalanul sújtja ahajlékta|an ellátással kapcsolatos probléma, tekintettel aĺra,
hogy a hajléktalan ellátás 20-30 Yo-a a Józsefuárosban összpontosul. Ugy gondo|ja, ez
atáĺýalaĺ teheľ, és nagy szźlmbarl a hajléktalanok életkclrĹilményei nem ígazánjavíthatóak.
Így csak egy életben tarttst lehet elérní, ezért kezdeményezné népszavazás kiírását, hogy a
helyi lakosok elmondhassĺík a véleményĹiket e két kérdés kapcsán. A népszavazás I<lírásához
várja a Képviselő-testület tagjainak a tźmogatását. A lakók támogatnák a népszavazásban
megjelölt kezdeményezéseit, mely szeľint szankcionálnźlk akábítőszer hasznźiat elősegítését,
illetve kezdeményeznék a haj|ékta|an ellátó intézmények szźlmźnak a csökkentését a
Jőzsefvtlrosban. A helyi lakosok véleménye után igaztn nem tudna fellépni semmilyen
szervezet azza| az igénnyel, hogy ezeknek a problémaknak a ttĺrése Józsefuáros kötelessége.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek adja meg aszőt.



Komássy Akos
Szégyenteljes dolognak tĄa, hogy a Képviselő-testület elé kertilt egy ilyen kirekeszto,
szegényüldoző kezđęményezés. Megszokták, hogy az elmiilt években folyamatosan hallják a
gyÍloletépítő és ellenségkép kereső politikát a szélső jobb oldali szeľvezetektőI, amelynek
időnként á|đozattn| esik, például a drogprevenciós munka is. Szerették volna a Szoba a

nyolcban címmel kezdeményezést napirendľe veszik ma. Tudomásul vették, hogy a Jegyző
Asszony álláspontja szerint ez a kérdés nemtartozik a Képviselő-testtiletre, hanem a KEF-re,
amelynek nincsenek eszkozei aľra, hogy a drogprevenció új formáinak a megvalósulását
támogassa, de ettől függetlenĹil a szakmailag |egavatottabb fórum. Szeretnék, ha valós
problémákĺa, valós megoldásokat keresne az onkormányzat. Az,Ilogy a ľendőrség nem tud
megbirkózni a kábítószet teqesńéssel, az semmiképpen nem vezethet a fogyasztók módszeres
kirekesztéséhez, kiszoritásához. Elképesztőnek tartja, hogy a drogprevenció esik áIdozatáuI
annak, hogy nem a megoldásokat keresik, hanem folyamatosan geneľálj ák az e|Ięnségképet.
Kéri a Polgármesteľ Urat, hogy többet ne kerüljĺin a képvise|ok asńa|tĺra ilyen előterjesztés.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő, pont olyan jogosítványokkal ľenđelkezik, mint on. An. ErjeszÍ. a
Képviselő-testület elé, amit akar a szabáIyok szerint. Előterjesĺési jogától nem fosztja meg.

Ilyen javaslattal nem tudnak mit kezdeni, hogy egy képviselő ne terjesszen elő semmit.
Megadj a a szőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Pľóbál a Testtilet elé terjesĺeni doIgokat, de tavaly december óta neki sem sikerült a

Józsefuaľosi pályaudvaľ hasznosításával kapcsolatban. Szeľinte mindęnféle foľmai
kĺjvetelményeknek megfeleltek az előterj esztések.
Nagyon sajnálatosnaktĄa, hogy a Pintér Képviselő Ur újra elővette eń" alemezt,hogy az
áIta|akinevezett gyanús elemeket, hajléktalanokat, dľogosokat kezdjék el ,,hajkurászli,, egyik
keriiletből a másikba, Fővarosból ki, aluljaróba, stb. Nem ez a megoldás. A gyĺlkeľénél fogva
kellene megfogni a kérdést, leszokási programokat kellene indítani a dľogosoknak,
drogambulanciáknak kellene működni. Eze\ meg|éte után kb. 4-6 év múlva kezdene eltűnni a
probléma. A népszavazássa| a Képviselő Ur még aú, sem tudja elémi, amit szeretne, hogy

,,hajkuľásszfü'' ki ęzeket az embereket. A népszavazźtstól nem fognak elmenni ezek az
embeľek, ęn. |źthatttk mĺíľ ebben a ciklusban is. A cél is rossz, és az ęszkoz is ľossz, a
gyökerénél fogva kellene a pľoblémát megoldani.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attilĺínak adja meg aszőt.

Pintéľ Attila
Megdtibbent, hogy a magukat liberális gondolkodóknak vallók odáig jutottak, ha valami nem
a szájízuk szeľint való, akkor egy képviselőtől még az előteľjesztés jogát is megvonnák. A
dľogosok és a hajléktalanok nem a személyes ellenségképei. A drogosok szenvedély betegek,

a hajléktalanok szerencsétlen embeľek. Mégis a tĺimeges ellátásuk, Józsefvaros teľtiletén okoz
nagyon sok helyi lakosnak komoly pľoblémát, életminőségfüet rontja. Ha a képviselők
beszélgetnének a józsefuárosi lakosokkal, akkoľ tudnák, hogy a lakóknak ez minden napi
problémát okoz, és akkor nem mondanźnak ilyen,,sületlenségeket''. A droghasznźiatjelenleg
Magyarországon bűncselekmény. Nem érti, hogy gondolhatja aztbaÍkí komolyan, hogy az
onkormanyzat nyujtson segítő kezet akár a tűcsere biztosításával a dľoghaszntt|athoz.
Bűncselekmény elkövetéséhez segédkezet nyújtani egy önkoľmtnyzati intézméĺy Évén? Ezt



hogy gondoltak? Eznem hajléktalan üldözés. Több ezer hajléktalant nem képes Józsefuáros
ellátni. Ezek a hajléktalanok nem is Józsefuaľos területérő| származnak,hanem azértjottek
ide, mert mindenhol azt ha||ják' hogy itt a kerületben kapnak ellátást. A hajléktalanokat
visszavezetni a táľsadalomba, integrálni őket úgy lehet, hogy minden település vállal 10-20
fovel tĺirténő foglalkozást.

Dr. Kocsis Máté
Nincs az onkoľmtnyzatnak töľvényszerinti drogpľevenciós feladata. Legyenek kedvesek és

ne tegyenek fel olyan kérdéseket, hogy mit tesz az onkormanyzat a drogprevenció
kérdésében. Semmit, mert nem tehet semmít. Azt teheti, hogy megbíz oIyarl embereket, akik
tuđnak valamit tenni. Nem ül az aszta|nátl olyan embeľ, aki drogpľevencióban jártas, ülnek
kozöttünk tájékozottabbak és kevésbé tájékozottak, nem is vagyunk rá képesek, de a mi
fontosabb, töľvény a|apján az onkormźnyzatnak nincs is ilyen feladata' Ha komolyan
beszélnek, akkor beszéljenek arról, hogy kitbizzanak meg ezze| a feladatta|, és ne arľól, hogy
miért nem oldja meg az onkormanyzat. Abban ne reménykedjen a Képviselő Úr, hogy egy
ĺépszavazás az on által említett kulturális kcĺzösséget eltántorítja, hogy kifoľgassák a đolgot.
20l1-ben hasonló tárgykoľben megkérdezték a helyi lakosok véleményét. Azok, akik
korábban mindig megkérđezték, hogy miért nem fordul az onkormányzat a lakók fe|é,, azt
birá|tźk, hogy miért fordultak a lakosok felé. 10.000 jőzsefvárosi ment e| szavazni. Ha a
kérdés a bíráIőik szźmára lett volna hasznos, akkoľ azt monđtźk volna, hogy ez péIđát|an

siker. A 10.000 józsefirárosi a lakosság 17 Yo-a, igy azt arészét fogták meg, hogy érvénýelen
lett, mert 17 %o veÍt részt. Hozzá teszi, a|ig 10.000 ember szokott részt venni a kerĹiletben
önkormányzati vźtlasztásokon. olyankor, amikor nem jó a kéľdés, akkor az csak 17 oÁ vo|t.
Abban ne reménykedjen, hogy egy lakossági felhata|mazás után másképp ti|nának a
kérdéshez. Dehogy á||nának másképp. Már végig csinálta, reménýelen. Elfogultak, politikai
indulatoktól terhelt emberek. Nem a hajléktalanokkal vaÍL a probléma, hanem a hajléktalan
ellátással. Nem a hajléktalan személyekkel van a gond, hanem azzal a renđszeľrel' ami
Magyarországon kialakult ebben az ugyben. 10-15 milliárd foľint jut évente hajléktalan
ellátásra. A KSH szerint van 10.000 hajléktalan,bár er-ro| is vita van. Itt az egyĹk legnagyobb
probléma, hogy hány hajléktalan is van Magyaľországon. Ki a hajléktalan? Hajléktalan
embernek szźtmít-e az, akinek tulajdona van vidéken, de mégis itt van a hajléktalan szá||őn.
Alapvető kéľdéseket 1990 őta Magyarországon nem tisztáńak ebben az ugyben. 100-
120.000.- Ft jut havonta egy fő hajléktalan e|Iátástra Magyarországon. Ebből ma
Magyarországon családok élnek. Aztkérdeńe minđig, hol van az apénz? Ugyan aztmondja,
mint drog tigyben, a hajléktalan ügyben is. Józsefuaľos ki fogja venni a részét
dľogambulanciábő|, rehabilitációs programból, hajléktalan szá|Iőbő|, de arányosan
Budapesten. Szeretné, ha a budapesti polgáľmestereket kérdezné meg valaki, hogy 25 év után
leĺľrének-e kedvesek a közös problémakból kivenni a részüket? Ha Józsefuĺĺrosban Budapest
lakosság sztrnához arányosan viselnék a teľhet, akkor ma nem beszélgetnének itt erről. Nem
is lenne téma, mert igazságos, el kęll végezní, szolidaritásból, lakosság arányosan,
ťlnanszitozása rendben van. Az va|őban aggályos, és most is az, hogy számtalan budapesti
clnkormanyzat sem a hajléktalarl szá|Iőről, sem tticsere programról hallani sem akar. oda ne
vigyenek ilyen problémát. Jő maga ań. mondja' ameddig ez nem váItozik, és a 23 kerület
arányosan nem osztja e| ezt az összbuđapesti feladatot, ađdig aJőzsefváros ne legyen paľtner,
mely szerint minden budapesti kerület ań' monđja, hogy oda a ,,nyolcbď' minden problémát.
A Testiilet ezt a keriiletet képviseli, és nem a szomszédot. Enől ma a Testtiletnek nem kell
dönteni, ez egy tźłjékoztatő. Ugy gondolja, van ennek az igynek egy .enyhe kampány
hangulata. Azt is tudja, hogy Pintér Képviselő Uľ ismeri a problémát, đe az onkormányzatis
ismeri. Valamennyire részt kell venni ermek a megoldásźtban, đe azt fogadják el, hogy ne
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vegyék ki ebből a részüket aránýalanul. Legalább abban tegyenek azonos nyí|atkozatokat a
külvilág felé, hogy nem aZ a jövő útja, hogy a 23 kertiltbő| 17 hallani sem akat ezekĺo| a
dolgokról, és a maradék 6-7 kerĹilet oldja meg a problémát, ahogy akarja. Ha ebben egyet
tudnak érteni, akkor népszavazźls, és mindenfele ľendvédelmi akció nélkül el tudnak érni egy
olyan állapotot, hogy tcibb szervezet, tobb finanszírozással, hatékonyabban tudjon részt venni
ennek a problómának a mcgoldásában. Fent tart a társadalom egy olyan pľoblémát, amelyre
évente 10-15 milliárd forintot el lehet költeni.
Dr. Dénes Margit képviselő asszonynak adja meg aszőt.

Dľ. Dénes Margit
Az ellźĺőrendszer hlbájć.ŕ;roz mond egy péIđát. ADőzsa György úti hajléktalan szá||ő féľőhely
kapacitása több mint a Jőzsefvárosban lévő hajléktalan szti|őké. Nem lĺ előtte várakoző
hajléktalanokat. Ezze| szemben a Dankó utcában és a környékén ott állnak. Tehát a
rendszerben van a hiba, amely fuggetlen az onkoľmányzattőI. A prevenciő mege|őzést jelent.

Ha dľogprevenciót mond valaki, az aú.jelenti, hogy ne szokjon hozzá az egyén semmi fajta
droghoz. Az,hogy a tűcsere pľogram egy fertozés prevenciój a, az egy másodlakos prevenció.
Az elsődleges, hogy ne szokjon hozzá, a másodlagos, hogy ne legyen szövődménye,
betegsége. Nem az onkormányzat feladata szankcionálni a droghasznźiatot, illetve
drogteľjesztést.

Dľ. Kocsis Nĺ'áúé
Vörös Tamás képviselőnek adja meg a szőt.

Vöľiis Tamás
Pintér Képviselő IJr az előterjesaésében egy valamivel előrébb jár' mint a többi ellenzéki
képviselő, még hozzá abban, hogy valós problémát ragađott meg' A baloldali pártok
képviselőivel az a legnagyobb probléma, valószínúleg a vá|asztókerĹiletben éIő lakókkal,
problémáikkal csak addig foglalkoznak, ameddig azok a saját politikai ízlésvilágukkal
ta|á|koznak. A saját választókerĹiletében lévő pľoblémákĺól úgy beszélnek a baloldalon,
mintha azok va|őjaban nem |éteznének, vagy ha léteznek, akkor azokat mfu rég meg lehetett
volna oldani, és az onkotmányzat felesleges erőfeszítésekęt tesz annak éľdekében, hogy itt a
szerencsétlen, szegényeket üldözze. Arľo| nem vitatkozna' hogy mire kellene több pénzt
fordítani, a ľendvédelemĺe, vagy egy szer:,ĺezet további ťĺnanszírozásźra. A józsefuaľosi
embereket azok aproblémak érintik, amelyekkel a hétköznapjaik során ta|á|koznak' és ilyen a
đrogfiiggők és deviáns magataľtást tanúsító hajléktalanok, akik az é|etminőségtikben és

tulajdonukban károkat okoznak. Attól, hogy valaki szegéĺy, és valaki gazdag plusz jogai nem
keletkezek. Egy hajléktalan ember sem szegheti meg azokat a szabá|yokat, amiket alapvető
normaként elváľunk egymástól. Ezígaz a drogosokľa is. Ha bemegy egy tarsasházba a kertilet
azon részén, ahol ez a probIéma jelentősebb, és megkéľdezi az ott lakóktól, hogy mikkel
ta\á|koznak, akkoľ bízik benne, hogy meg fog váItozni Képviselő-taĺsa véleménye. Meg kell
kérdezni az emberek véleményét. Elképeszto az a fajta igénye a lakosságnak, hogy ezekben a
kérdésekben mind az onkoľmźtnyzat' mind a rendőrség hatźrozottarl és keményen lépjen fel.
Neki, mint képviselőnek az az elsődleges fe|ađata, hogy választői érdekeit képviselje. Ań,
hogy a hajléktalanokon és drogbetegeken segíteni kell, azt nem vitatja senki, csak azt
mondják, hogy első körben ezeknek az embeľeknek is tisztelniĹik kell azokat a szabá|yokat,
amelyeket felállítanak. E nélkülnincs értelme beszélgetni. Ha nem tudjak megmondani, hogy
mit lehet terrni egy taľsadalomban, és mit nem, akkor nem a lényegről beszélnek, hanem egy
szúk rétegnek az éľdekeiről. Biztos benne, hogy a baloldali pártok szavazőinak a jelentős
része hasonló véleményen van. Elegük van abból, hogy nem arľól beszélnek, hogy a
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társasházakba miért megy oda egy drogbeteg vagy egy hajléktalan, és miért gondolják azt,
hogy a lépcsoház kĺiz W. C., vagy miért gondoIják azt, hogy a leveles |áda egy tűgffitő
központ. Az embereket meg lehet éľteni. Mondjfü ki, hogy aZ nem lehetséges és nem
tisztességes eljárás, ha ezek az emberck más embeľek szabadságogaitkorlátozztk. Ez nincs
rendben, ezt meg kell akadályozni. Másrészről, természetesen segíteni kell ezelłtek az
embereknek. A kettő nem fog műkĺjdni egymás nélkül. Ha nem btintetjiik meg az embeľt, ha
szemetel, akkoľ nem lesz hatása, ahogy nem is volt, és magźú a problémát is az a gondolkodás
okozta, amelyet most onök védenek. Bízik benne, hogy ez meg fog vźitozni. A vá|asztási
kampány aŻ. is meg fogja mutatni, hogy a józsefuárosiak melyik gondolkodásmódot taÍtJák
követendőnek. Ebben a tekintetben 100 oÁ-osan biĺos berrne, hogy az embeľek nagy tésze
azonosul azok<ka| az erőfeszítésekkel, amelyeket Jőzsefváros az elmúlt időszakban tett. Kéri, a
következo vezetéstől, hogy ezen az uton jőĺjon.

Dr. Kocsis M:álté
Dr. Feľencz orsolya képviselő asszonynak adja meg a szőt.

Dr. Ferencz Oľsolya
Mint ahogy azt a Polgármester Ur nagyon pontosan megfoga|mazta egyetlen
önkormányzatnak Sem feladata, egy addiktológiai egészségügyi kéľdésben megoldást
nyújtani. Ez az addiktológiai szakrna az egészségügyi szakembeľek konszenzusos
megállapođásán, szakmai döntésén alapulva lehet csak létjogosult. Feladatuk, hogy teľet
nýjtsanak az egyeztetéseknek, a sza|<rnai vitáknak, lehetőséget adjanak szabnai fórumoknak,
szervezeteknek és szakembereknek aľľa, hogy a véleményĹiket ütkĺĺztessék, és megoldási
javaslatot nyújtsanak. Legfontosabb feladatuk a többségi társadalom az ossztársadalom
érdekeinek a védelme politikai dontéshozóként. Éppen ezért felelős dĺjntéshozókéĺtkizźrő|ag
olyan megoldásokhoz tudnak, akát a hajléktalan, akźr a drog prevenció pľoblémfü esetében
segítő kezet nyújtani, ahol a valódi cél a problémák megoldása. Ilyen például egy
drogbetegnek a leszoktatźsa, rehabilitációja és meggyógyítása. Nem pedig kíséľleti terep
nyújtása különbcjző ha|á|ba segítő ál humán |źńszatmegoldásokhoz. Valójában ezek nęm
humánus megoldások, valójában lemérhető volt a KékPont mfüĺjdésén, mert a Kék Pont
működése tokéletes csőd volt Józsefuáľosban. Nagyon nagy tehęr az egész drogkérdés, mert
az elmult 20 évben egy igen szílk magźĺt szakmainak ĺevező éľdekk<jr és csoport a drogkérdés
terminológiáját đogmatizźůta. Szinte lehetetlen volt valódi vitát kezđęményezni arľól, hogy
mit értenek ártalomcsökkentés, vagy pľevenció alatt. Számos olyan megoldás terjedt el vita
nélkiil, aminek az eredményei kétségtelenül rosszak. Ahol 1600 kliens közĺil 9 kerĺil közelébe
a rehabilitációnak és a valódi gyógyulásnak, nem nevezí szakmai eľedménynek. Csatlakozik
Vĺjrcjs Képviselő IJrhoz, mint a Józsefuárosi Képviselő-testületnek a felađata a gyerekeket, az
időseket, az itt élőket képviseljék. LáNa a céIt, hogy a drogbetegeket és a hajléktalanokat
valódi megoldásokkal megpľóbáljfü meggyógyítani és a helyzettikből kiemelni. A
baloldalhoz ĺartozők olyan prĺnikkeltés és szakmaiatlanság irányába mentek el, ami sokszor
lehetetlenné teszi a higgadt és hatékony fellépést. Kéri, hogy mindenki jőzanu| és szakmailag
mega|apozottan nyilatkozzoÍ\ mert tĺibb ezer ember ľiogatása a ttĺosztogatásnak az i|yen
foľmájú osztogatása, ahogyan ezt aKék Pont tette. Meľt ők trĺt osztogattak és nem cseréltek.
Ez teljes mértékben iľreális ez nemjarványveszé|y. A valódi jaľvanyveszé|yt az a tobb ezer
hulladékként eldobált fecskendő jelentette, amelynek az e|bjntetésében és felszámolásában
Józsefuáros jelenlegi vezetése hatékonyan lép fel és a helyzet rohamosan javul.
osszességében ań' mondja a baloldali képviselőtársainak, akik olyan hatékonyan ptőbá|ták
befolyásolni a drogügyekben eddig hangadó szűk érdekkört, hogy ahelyett aZ eszmeľendszer
helyett, ami ań. képviseli, hogy az ember szabadsága addig taľt, ahol a másik ęlkezdődik.
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Inkább pontosan azon kellene elgondolkodni, hogy amit magadnak nem kívánsz, azt mással
ne tedd. Ha nem szeretné senki, hogy a kis óvodás gyereke fecskendőbe lépjen egy
homokozóba, akkor ne tegye lehetové, hogy az más gyeľekével megtorténjen.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Egy olyan ponť1árajutottak e| az eszmecserének, nem jókoľ és nem megfelelő kontextusban,
amiben nagyon másképp \źLrjak a világot. Az onkormtnyzat azétt van, hogy a józsefuárosi
taľsadalom működéséről és annak problémáiról gondoskodjon. Van számos olyan feladat,
amelyeket magasabb szinten hatékonyabban tudnak ellátni. Nem tYóz meg azza|

Polgármester Úr, hogy milyen probléma megoldása, miéĺt nem feladata az Önkormáĺlyzatnak,
az ÍIem gyozi meg arról, hogy a probléma megoldása nem lenne feladatuk, hiszen a

taľsadalom érdeke. A hajléktalan tildcjzés kapcsán is elmondták, hogy a hajléktalan ellátás
korszeľtĺ megoldása az nem egy kerületi szinten elrendezhető feladat. Eń. fovárosi vagy
országos szinten kell megoldani, hogy aľányosan legyen megoldva. Ne hozzon egyetlen
lakóköztjsséget sem kellemetlen helyzetbe. Polgármester Uľ 4 éve minősített többségben
rľalják az orczágot is, meg a Fővarost is. Ha jól látja semmit nem tudtak eléľni a hajléktalan
ügyben, de cserébe volt hajléktalan iildöző kampanyuk. A drog pľevencióval hasonló a

helyzet. A tĺĺcseľe progľam a legalacsonyabb đrog prevenciós eszköz. Akźhítőszer fogyasztás
kapcsán terjedő fertoző betegségek a hepatitis és a HIV víľus terjedését hivatott megelőzni, de

a kábitőszer fogyasńókkal csak ilyen módon tudnak kisebb eľedményeket elérni. Jó kis
ellenséget sikerült csinálni a Kék Pontból, így nem lesz több legális tűcseľe Józsefuárosban.
Biztos, hogy a probléma megoldásához nem keľiilnek kozelebb. A rendért felelos szervezetek
miért nem tudnak a ktĺbitőszer üldozésben sokkal jobb eľedméný elérni. A probléma
megoldása mind a drog prevenció, mind a hajléktalan ügyek az onkormźnyzatĺak a fę|ađata.

Sajnálja, hogy bekerült a testülethez egy ilyen kirekesńo cé|zatű anyag. Mivel nem sikerĺilt a
testĹilet elé hozni, a dľog prevencióval kapcsolatos szakmai anyagból |evezetett javaslatot,

amit eljuttatt ak J egyző Asszonyhoz.

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

Képviselő Úr tudja, hogy kik iilnek a KEF-ben? Mondana kettőt belőliik? Nem vizsgázÍatni
akarja, csak fel akarjamérni, hogy komolyan beszélnek, vagy nem.

Komássy Ákos
Tudja, hogy kikbőI á|| a KEF és megkoszöni, hogy nem vĺzsgtztatjaPolgármester Ur a zfuő
képviselő-testtileti ülés keretében.

Dr. Kocsis Máté
Nem győzte meg' azért mondja, az onkormányzat benne van, és a szociális intézmények, a
Péterfy Sándor utcaikőthźn toxikológus, és addiktológus szakorvosa. Bozaĺ Kĺisztina, oIáh
Péteľ a megálló csoport alapítványtól, Szabó András a kapolcsi ifiúsági szo|gáIattől, obert
József a magyar embľióvédő kozpont részéróI. Benne van a Fecske Kozhasznt Egyesület
Gávai Zo|tźn ferencvarosi szocialista politikus, aki egy más típusú ellátásban hisz mint amit a
Kék Pont képvisel. Eredményei igazoljak a hatékonyságot. Az SoS egyesüIet a
szenvedélybetegekért, az emberbarát alapítvfuy, amely drog rehabilitációs tevékenységet
folýat. Az országos đoktori tanács a Merényi Kőrhźĺznak az osztět|yvęzeto ađd1ktológus

főoľvosa és még sokan mások. A drogkérdésben megállapodást kötöttek egy egyestilettel
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évekkel eze|őtt. ott az együttmúkodés nem működött, amit vállaltak nem tudtak elémi. Ezt a
megállapodást a továbbiakban nem kérték. A világ így mfüödik, ha embeľek szetvezetek
megállapodnak egymással, ha valamelyikkőjtĺk nem tarjabe, akkor a másik ań.monďja, hogy
keresek egy másikat és ebben az esetben ez:rlrtént. Megpróbálnak új partneľeket keresni. Még
egyszeÍ elmondja, az onkoľmányzatnak nem feladata addiktológiai szakkérdésekben
megoldásokat nýjtani. Az a feladatuk, hogy az előbb felsorolt szervezetek szakmai vitájának
teľet és lehetőséget adjanak, azt osszefogják és az á|Ía|uk tett javaslatokat formálják döntéssé.
Ez a fe\adatuk. Erről sző| a KEF. Váľják tőltik a szakrnaijavaslatot. Tudják, és mondják is,
hogy ami eddig vo|t az nem mfüĺjdött. Nyilván körrnyebben be lehet kerülni a híľekbe,ha a
polgáľmester nevével, dobálózik. Ha megkérdezik az embereket, hogy hajlandóak-e leülni az
előbb felsorolt civil szervezetekvezetőiveI, valódi szakemberekkel egy valódi vitát folyatni
azt nem szokták vállalni. Nem venné abátorságot, hogy addiktológiaí szakmai kérdésekben
okoskodjon. De megbíúak rengeteg civil szeľ,ĺezetet azza| kapcsolatban, hogy tegyenek
javaslatot és higgye el, hogy el fogiak fogadni. Ha ez sem működik, akkor ezt is fel fogjak
mondani. oket maĺ iryy váIasńották ki, hogy komoly referencia van a szenvedélybetegekért
tett munkálkodásuk mögött. Erdemes veltik beszélni. Azza| egyetéľt, hogy konszeÍIzusosan
kell megoldani, az onkormányzatnakteret kell adni a civil szervezeteknek. De azzal nem ért
egyet, hogy az onkormĺínyzatnak kell megoldani. Tegyenek javaslatot, olyan szewezetet,
amely mögött komoly refeľencia van, ért aklhoz, amiről beszéI, és vonják be a KEF munkába.
Brutális állapotok vannak a drogosok miatt az utcán' Ha a Kék Pont egy jól működő szęwezet
lett volna, akkor nem alakulnak ki ezek az állapotok. Vállalták, hogy folyamatosan kezelik
ezt, csökkeni fog a szátmuk, foglalkoznak velük. Ezze| szemben a számuk nagyon megugĺott.
Ezt ĺem nevezĺé sikernek. A gazdasági és társadalmi helyzet is befolyásolja a droghasználók
számát, elfogadja eú. az állítást. 1600-ból 9 kliens jut el a ľehabilitációig. Van más módszer is,
mint a Kék Pont. Van más megoldás a hajléktalan ügyre is. Ne koruerválják aú., arli nem
működött. Meg akarjak oldani, csak máshogy. Nem tildözik, osztott feladatellátás a keriiletek
és a fováros közĺjtt. Józsefuaľosban pedig új civil szenĺezetek keresése megnézik, hogy mit
tudnak. Megadja aszőt dr. Révész Mźrtaképviselő asszonynak.

Dľ. Révész Márta
Százezet fertőzott tűt emlegetett dr. Fereĺcz orsolya képviselő asszony' ęz ań.jelenti, hogy a
dľogosok jelentős része fertőzolt. A másik, hogy 1600 drogos vafl a kerületben, ez ennyi
szerencsétlen család, szerencsétlen szomszédot, szerencsétlen hźz;akat jelent. A
szenvedélybetegek sem maguknak, sem a környezettiknek nem tesznek jót, akar drogosok,
akár alkoholisták. Hiába vĄák e| azt, hogy bármelyik szervezet egy vagy két év a|att ezt a
he|yzetet megoldja, mert nem tudja megoldani. A KEF intézményei között egy intézmény
van, amely három évre fogadja be és megpróbáljatisńtĺvźlvarázsoLni nem drogfogyasztőváaz
illetőt. Ezek az intézmények koľlátozott |étszámuak. Első |épés az, hogy a drogfogyasztók
egészségi áI\apotát próbálják meg nem ľontani. Mindenkinek az az érdeke, hogy a
drogfogyasztő bejuthasson egy ilyen intézménybe, de az egészségĺigyi intézmények bevonása
nélkül eń. nem lehet megoldani. A ktlzépiskolakban és źllta|ános iskolákban a KEF mittętt ez
tigyben? A KEF-ben vannak civil szeľvezetek, amelyeknek meg Van a saját feladatuk.
Besegíthetnek ebbe afeladatba, de az egészetnem tudják megolđani azbiztos. El kell kezdeni
szisńęmat1kusan egy rendszert felépíteni.

Dľ. Kocsĺs Máté
Pontosan erről beszélt, amit a Képviselő Asszony összefoglalt. Érđemes lenne megkéľdezni,
hogy hány kerületben működik kábítószenigyi egyeńető fórum Budapesten a 23.bőI,
Feladatuknak tekintik-e az önkormányzatok. Nem, legalább 20 még ań' sem tekinti
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fe|adatának' hogy ezt az egyeztető fórumot, szakmai civil szeľvezetek bevonását létrehozza.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Józsefuáľos jelentős részének lakosait sújtjak a droggal és a hajlékta|aĺ eIlátással kapcsolatos
járulékos problémák. Ezekĺe a problémĺíkĺa megoldást kell taLźl|ni, még ha nincs leírva ez
egyetlen törvényben Sem. Ha a drogosok és a hajléktalanok egy kisebb helyen
koncentrálódnak, akkoĺ az a teľület gettosodásához vęzethet, az ott é1ő lakosok érzlk így.
Reméli, hogy lesz ennek egy megoldása. A Magdolna és az orczy negyed probléma sújtotta
vaĺosrészein lakóknak a napjai kĺlnnyebben teljenek. A kérdéseiben nincs hajléktalan üldözés,
sem szegény tildözés. Ezt visszautasítja. Aľról van szó' hogy annyi hajléktalan ellátás
maradjon, ami Józsefuaros lakosságszétmźú.rcz aľányos. Vállaljanak mások is részt a
hajléktalan ellátásból. Ezze| egyĺitt a hajléktalan ellátás minőségét is emelnék.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Ferencz Orsolya
Révész Máľta képviselő táľsanak reagá| a szavaira, erľrek az 1600 főnek a 70 oÁ hepatitis C-
vel van a fertozottsége, ezek a Kék Pont által mondott számok, ha ígazak ezek rendkívÍil
magas számok. A hepatitis C-ről jó néhany egészségügyi szakembemek nagyon komo|yan az
a véleménye, hogy beszáradt á|Iapotában is 6 hétig fertóz egy ilyen fecskendőbe való
belenyúlás nagyon komoly egészségiigyi problémával jar. Nyolc évi tevékenységbol egy
tendenciát már fel lehet mérni, a Kék Pont jelenléte a drogfogyasztőkat bevonzotta a

kerületbe. Sokan azéĺt ragađtak itt, mert itt kaptak fecskendőt, és ez a problémát kizfuőIag
súlyosbította. Semmit nem oldott meg az ittlétĹik, kizárőIag nehezítefre az ĺtt éIők és a keľület
vezetésénęk a tevékenységét. A probléma megoldása helyett súlyosbította a he|yzetet.
Valóban ez ęgy országos jelentoségű kérdés, a KEF aruryit váIIaI magára, hogy egy jól
mega|apozott. szakmai vitak kereszttuzében megpróbált drogstratégiát tudnak majd
elkészíteni. A lélek program a hajléktan ügyben nagyon kiemelkedő. Komássy Akosnak meg
nem alapozott állításokat mond, ami egy folyamatos pĺínik he|yzetet gerjeszt. A
fertőzésveszé|yt a szétđobált több ezer fecskendő jelenti, meľt pl. a dizájnet dľogosok naponta

tízęnotször szúrják magukat és egymásnak adogatják a túket. A politikai döntéshozók
felelőssége az éIet védelme. Nagyon komoly erkölcsi kérdés, az,hogyha valaki jó szándékból
steril fecskendőt ad egy đizájner dľogosnak és három óra múlva megkéseli a sajtt gyerekét és

halźira szutká|ja, mint ahogy ezmeglortént. Kinek az é|etét védte az, aki ennek a drogosnak a

kezébe adta a fecskendőt? Amíg ilyen kéľdésekĺe nem tudnak váIaszt adni, addig mindenkit
anakér, hogy sokkal óvatosabban nyilatkozzon ezekben a kéľdésekben.

Dr. Kocsis N{áté
Megadj a a szőt Szili Balázs képviselő úmak.

Szili Balázs
Furcsa az, amit dr. Ferencz orsolya elmondott, hogy hét éven keresztül elfogadta a Kék Pont-
nak a beszámolóját a Képviselő-testĹilet és a nyolcadik évben cĺnmaguknak ellent monďva, azt

á||írják, hogy már eddig sem mfüĺjdtek jól. Véleménye szerint nem életszenĺ, hogy valaki
azért jonJózsefuárosba, mert kap egy hĺt, hanem azért jön ide, mert itt lehet a leg1öbb helyen
megszerezni a drogot. Attól tĺjbb búncselekmény nem lesz, hogy öten, hatan használnak egy
tűt, hanem öten, hatan kapnak az e|Itĺtő helyen tút, és azzal szurják meg magukat. A Kék
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Ponttól kapott túnek annyi a jelentősége, hogy nem egy tűt adnak köľbe, és nem fertőzik meg
egymást.

Dr. Kocsis Máté
Nem igaz az az ti|itás, hogy elégedett volt az onkormanyzat a Kék Pont munkájával, akkor
miéľt sztintették meg a megállapodást. Erre keľessék meg a vtůasń,. Ha onok szerint nem
ezért, akkoľ miért. Ahol sok drogos van, ott tobb tút kell osztani, és ahol több tlĺt osztanak ott
egyre több dľogos lesz és egyre tĺjbb lesz a dľognak a kináIata is. Ez nem olyan egyszeru,
ahogy a Képviselő Ur gondolja, azért kell ezt a két dolgot egyszerľe kezelni. Atájékoztatő
vitáját|ezárja.

Tájékoztatő

" 
Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásáľól, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jetlegű lekötéséről
(írásb eli tźĄ éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

A tájékoztatő vitźlját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|áS nem érkezett, ezért a
táj éko ztató v itáj źt Lezárj a.

Napirend TlS.pontja
Javaslat a 2014. évi önkormányzati váIiasztás soľán kiizreműködő
szavazatszám|áiőbizottságokvá|a7rtotttagiaiľa
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesĺő:Danada.Rimán Edina - jegyző, FIVI vezető

Dľ. Kocsis Nĺ.álté

A napirend vítájźtt megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tríľgyában kérdés,
hozzásző|áS nem érkezett' A napirend vitáját \ezĄa, és szavazásra bocsátja a következő
hatźtr ozati j ava s l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. A választási e|jttrásról szóló 2013. évi )OCXVI. törvény 24. s (1) bekezdése alapján
szavazatszámláló bizottsági tagoknak ahatározat l. sz. mellékletében felsoľolt személyeket
megváIasď1a.

Felelős: jegyző
Határído : 20I 4. augusztus 27 .
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2. A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)

bekezdése szavazatszámláló bizottsági póttagoknak ahatározat2. sz. mellékletében felsorolt
személyeket megválasztj a.

Felelos: jegyző
Határidő: 2014. augusztus 27.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 igen szavazaÍtal' ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül a határ ozatot elfo sadta

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvĺspro
A HATÁR oZ AT:ľrc. Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
19112014. NIII.27.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tĺiľvény 24. 5 (1) bekezđése alapjan
szavazatszámláló bizottsági tagoknak a hatarozat I. sz. mellékletében felsorolt személyeket
megvá|asztja.

Felelős: jegyzó
Hataľidő : 20l 4. augusztus 27 .

2. Avźiasztásie|jarásľól szóló 20|3. évi XXXVI. tcĺľvény 24. $ (1) bekezdése és 35. $ (1)

bekezdése szavazatszámláló bizottságí pőttagoknak a hatźnozat 2. sz. mellékletében felsorolt
személyeket me gválasztj a.

Felelős: jegyző
Hattniđo 20| 4. augusńus 27 .

A I9I/20I4.(WII.27.) szdmú határozat 1. és 2. számú mellékletét a kivonat 5. és 6. .szdmú
me llé klete t artalmazza.

Képviselői Kéľdések
(Szó szerinti leírásban.)

Pintéľ Attila
Bizonyára onök is hallottak tőIa, a youtoobon láthatő volt egy video, illetve a Blikk ís
Iehońa, hogy nyílt egy uniós szabaď strand a II. János PáIpápatéren, a Metro megálló mögött
kialakított vizes medencében. Ebben a jőzsefvátosiak, feltehetően józsefvárosiak, gyerekek,
anyukfü' apukfü, kutyák fiirödtek, ugráltak, sőt a gyeľekek még a Metro megállónak a ferde
tetejéľől is csúszkáltakavízbe. Javasolja, hogy a következő szezoÍ7Íavízforgatőtszerezzenek
be a medencébe. Komolyan, és trambulint is, kĺjszönöm akiegészítést. Komolyan. Lźńszlk,
hogy lenne erľe lakosságiigény,uszodáravagy stľandľa szükség lenne a kerületben.
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Dr. Kocsis Máté
Avíz fürdozésre nem alkalmas.Ez feltüntetésre is kertil. A Metro őrök eljárni nem óhajtanak,
mert szerintuk az ő feladatuk a jegyváItő automatákig szól. Szerintem, nem. Ebben komoly
vitában állok a szetvezettel. Szerintem, ami a Metro kijaró kornyékén van, a7, is a Metľo
őľoknek a dolga lenne, de ők a fedett részen kívüli részre így szoktak mutogatni, hogy nekik
eddig van a feladatuk' A KĺjzteľĹilet-felügyelet jelentősebb |étszámmal van jelen, a
ťlgyelmezÍetést minĺlig megteszik' Nem tuclunk mit kezdeni ezze|, hiszęn nęm arról van szó,
hogy egy tikkadt nyári napon valaki épp arľajar, és belelógatja altlbát, hanem atoro|kozőt a
vállra dobva indulnak el otthonľó| az emberek. Komolyabb helyezet van allná|, mint egy eseti
szándék, megmáĺtőzott egy gyeľek tévedésből, hanem konkľétan strandolni mennek el. A
javaslatát figyelembe vesszük. StrandépítéSre nem váIlaIkoznék, de egy uszođát a hosszú táni
terveink közé felvehetĺink, akkoľ, ha az túadásáig nem piszkálnak szét vele, meľt hogy onök
javasolták. Felőlem építhetĺink uszodát, csak akkor haladunk egyíitt ebben is.
Dudás Istvanné képviselő asszony' parancsoljon.

Dudás Istvánné
Én a kerĺileti Kapitány TJrhoz szeretnék egy kérést megfogalmazni. E|vźt||a|ta an., hogy
közbiĺons ági témában 1 5 napon beltil táj éko ńatást kapunk. Szeretném, ha eń. a tájékoztatást
kiegészítené azza| az eddigí tapasńa|atokkal, amit a Népszínhtn utca fokozott járfuozése
során tettek. Ennek a fokozott járorözésĺek és a kozbiztonságnak és a kĺjĺisztaságnak
éľvényesítése céljábót az onkoľmźnyzat Képviselő-testülete elég jelentős pénú, biztosított a
Rendőrség számćtra. Szeretném ezeknek a fokozott ellenőľzéseknek a tapasńalataít látni
ebben atájékoztatásban, amit Kapitány ĺJr elvállalt.

Dr. Kocsis M:áté
Továbbítjuk felé. Jakabs Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
A napirendek között feltettem egy kérdést, ańmost szeľetném megerősíteru'Ez a Teleki téľ, a
piacnak a koltségeivel kapcsolatos. Aĺnyi kiegészítést tennék hozztt,hogy az ideiglenes piac
költségeit a konténerb érlés, eń. is j ó lenne, ha tartalmazná ez a tájékońatő.
Még ebben, ta|źn az eIoző ciklusban folý egy olyan eljarás, mikor a Trefoľt utcai rendelőknek
otthont adó épület, annak a másik szźlrnya, eladásra kertilt. Ezzel kapcsolatban egy offshore
gyökerekkel ľendelkezo cégnek, egyébként kötelezettség keletkezett az Önkormźnyzatta|
szemben, méghozzá sok sziízmilliós, ha jól emlékszem kb. 500 millió foľintos kötelezettsége
keletkezett. Ennek a véiasńźtsi ciklusnak a 4 évében nem sokat hallottunk, hogy ezt a
kötelezettséget _ egyébként építési beruhźzást _ mikoľ fogja, mikor tudja, mikoľ akarja, és

mikor kéťfü, hogy ezt teljesítse számunkľa. Azt szerętném kérni, hogy milyen trárgyalások
folytak, vannak-e eredmények. Enől kapjunk egy tájékońatást.
A Polgĺíľmester Ur mutatta az e|őbb a Metro. őľök kapcsźn eú, a bizonyos vonalat. A
kampányidoszak szombaton reggel elkezdődött. En szombatos a Teleki ténpiacrakimentem,
és sajnos ott a Teleki téri piacnak az őrei nem nagyon ismerik eń, a vonalat. Amikor
jogszeníen kampányolok a ktjĺerületen' ők akkor is felhatalmazottnak érzik magukat arÍa,
hogy engem onnan megpróbáljanak elhajtani. Szeretném kérni, hogy hívják fel a figyelmüket
arra, hogy kampányidőszakban meddig terjed a hatáskĺjľĹik.
Emlékszünk még mindannyiarl az e|őzo tavaszi váIasztási kampányľa, és abban volt két oIyan
esemény, amit azőta is szóvá tettem a Képviselő-testület előtt is. Az egyik az aZ) amikor egy
<ĺnkormányzati rendezvényen, a Rezső téren - amit egyébként a Polgárőrség biztosított _
legalább is Kaiser Képviselő Uľat határozottanlźĺtam ott egyenruhában aterületen. Véletlenül
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oda beenge đték az egyik jelöltet, Vas Imre Úr - aki egyébként itt volt, nagyon örtiltem neki,
hogy itt van, de úgy látszik már a 6. őrát nem tudta velünk tölteni - kampányfingonját, és az
önkoľmányzati renđezvény teľtiletén ez pont a színpad mellett, mögött látszőđott. A másik
szintén Kaiseľ Képviselő Urhoz kötődik, amikor egy önkormányzati tulajdonú telken'
vá|asńás napján gulyást fo^ek, és azt ktilönboző edényekbe a Magdolnautcában kimerték és

vitték valahova, nem tudom hova. En nagyon remélem, hogy ebben a kampányban ilyen
események nem fognak előfordulni. Szeľetném kémi onoket, hogy brtőzkođjaĺlak ilyenektől.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
A Trefort utcával kapcsolatos kérdésére A\jegyző Asszony váIaszo|, most onnek.

Dľ. Mészár Erika
A Tľefort utca és a Rĺjkk Sziláľd utca szorosan összefiigg, egy szerzódéses rendszer keľetében
pá|yázat útjan kertilt, a Rokk Szilard utca végül is már a sikeres pźiyáző tulajdonába. A
Trefoľt utca tekintetében viszont önkoľmányzati tulajdonú épületről beszéltink, ami szintén
pźiyázat údan került bérbe adásra. Tehát ott, mint bérlő vesz részt és taltihatő, egyébként
ugyan az, aki a Rökk Szilárd utcai ingatlannak most máľ a tulajdonosa. Az onkormányzatnak
az az étdeke, hogy eń. a szerzodéses ľendszertleztrja és a lehető legjobb és\eggazdaságosabb
módon. Erľrek érdekében szakérto vizsgáLjajelenleg a Trefoľt utcának az értékét, és az ott
e|végzett beruhazásokat. Valószínűleg még ebben az évben sikerĹil pontot tenni valamelyik
képvi selő -testületi iilésen ezen szerzodéses ľends zemek a befej ezésére.

Dr. Kocsis M:áté
A Teleki téri élményeivel kapcsolatosan megkérjük Acs Péter Urat, legyen kedves annak

megfelelően eljárni, amit jónak lát. Annyit azért elmondanék Képviselő Ur, sőt mindenkinek,
aki résń. vesz aZ ĺlnkoľmányzati vá|asztásokon, hogy aľra legyĺink tekintettel, arra a két
alapelvľe, amit eddig igyekeztem mindig betaľtani, és betaľtatni. Egyfelől, hogy az
önkoľmányzati intézményeket megkíméljiik a pártpolitikai kampánýól. Kettő, aú.tekintsék át
Acslgazgató Úľľal egyĹitt, hogy pontosan hol van a Teleki téripiachatáĺa,tehát aftildhivatali
nyilvantaľtás szeľinti határa. Lehet, hogy azvolt a baj, ha egy méterrelarrébb áLI,mátnyugodt
az őr is, és nyugodt Ön is. Nem mindig egyértelmu ezMagyarországon, hogy minek hol van a
hatźra. Kérem, hogy némi tiirelemmel forduljon az íntézmény felé, és az iĺtézĺrlény cseľébe

megígéri, hogy nem zavatja azLMP-t a kampanyban soha többet.
Kaiser Képviselő Uľ, október IZ-én ne egyen gulyást, ennyit szeretnék kérni. Nem is kéľdés

volt, meľt ań.monđta a Képviselő Ur, hogy kerüljtik a gulyás evését aváIasztások napján.

Kaiseľ Képviselő Úmak megadjuk aszőt,hogy hogy yaneza gulyás dolog.

Kaiser Jĺózsef
Komolyan szeretném mondani, hogy a polgaľőrinknek a dolga az, hogy a keriilet lakóit
valamilyen módon segítsék és tájékońassfü, védjék meg esetleg az attocitásoktól. A
választásokon a polgárőreink fokozott jźlrőrszo|gáIatot láttak e|. Ez azt je|enti,hogy színte az
ĺisszes po|gárór azutcán van és dolgozik, reggel 7-től este 7-ig, sőt még tovább is,luľĺrazéĺ:źs
után is. Ezértvaneza gu|yásosztás. Egyébként amikoľ Jakabff Képviselő Ur jött, és kéľdezte'
mi van itt, én akkoľ mondtam, hogy jojjon ős is egyen egyet, de ó azt mondta, hogy nem a
gulyáskapitalizmus híve, és nem jcitt, pedig megkínáltuk volna őt is, mint ahogy ktilönben a

kornyékľe érkező jő pát lakót. Amikor hosszú szolgálatot végeznek a polgárőrök, áItalában

valamit csinálunk, azért,hogy könnyebb legyen a szolgálatuk.
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Dľ. Kocsis M:áLté
Dr. Révész ľ;4:áĺa képviselő asszony' parancsolj on.

Dľ. Révész Máľta
A józsefuaĺosi kitiintetetteket egy táb|a tarta|mazza a bejtĺratnźtl. Azt szeľetném kérdezni,
hogy a táblára mikor keľtilnek fel az elmúlt években díjazottak? Arról volt szó, amikor a
kapubejáľat felújításra keľĹil. Én úgy látom' hogy az felújításra keľült' bar látom ań is, hogy a
kapu mellett mát jön le a festék, ďe azért ne várjuk meg a következő felújítást. Szeretném
kérđezni, hogy mikor kerĺilnek fęl a nevek?

Dr. Kocsis Máté
J egyző Asszony, paľancsolj on.

Danada-Rimán Edina
Valóban igaza van Képviselő Asszonynak, erről volt szó. A következő képviselő-testületi
ĺilésre hozom is a fedezetigényt a vésésre, mert jelentős költségu ez. Mindenképpen
beteľjesztjük. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmet rá.

Dľ. Kocsis NI.áté
Szi|i B a|ázs képviselő úr, parancsolj on.

Szili Balázs
Az év első felében nyílt eljárással folýak a kozbeszerzések. Azután az Alftĺldi utca, Sárkány
utca, a Delej utca, a Tisztes utca, Hoľánszky utcai b<jlcsőde felújítása kapcsán a pénzĺjgyi
feđezetto| olyan későn született meg a đöntés, hogy a BíráIőbizottság mtr, mármint a
közbeszeruési Bírálóbizottság döntési kényszerben, a leggyorsabb eljárást volt kénytelen
javasolni, nem pedig azt, ami szakmailag a legmegfelelőbb lett volna. Mi kĺjzben
Polgármester Ur rendszeresen deklarálja, hogy a Bírálóbizottság |éttehozásénak az a
funkciója, hogy a legtisztább, a legszakmaibb közbeszeruési eljarások valósulhassanak meg.
Miután az onkormányzat, most mźľ sorozatosan hozta döntési kényszerbe a
Bírźtlőbizottságot, ezért a legutóbbi biráLőbízottsági ülésen teljesen egyhangúan elfogadtak
egy nyilatkozatot - tehát valamennyi párt által delegált képviselője megszavazta _ amelyben
kérik, hogy álljon vissza arégi ľend, amikoľ időben kerültek eléjiik az arryagok, és szakmailag
mega|apozott döntéseket tudtak hozni. Az a kérdésem, hogy a BíráIőbizottságnak ez a
javaslata miéľt nem kertilt a Képviselő-testiilet elé?
Lakossági megkeresésekkel kapcsolatban vannak kéľdéseim. }i4źľ ajúlius 21-ei VPB ülésen
feltettem egy képviselői kérdést a Magdolna I2., Lujza 20., Dankó utca 17., Magdolna utca
20. fiiggőfolyosó felújítása kapcsán, hogy az ott végzett munkfü biĺonsági előírásait
ę||enfuzi-e az onkormányzat. Amennyiben igen, akkor kértem az eruő| sző|ő jegyzőktinyvek
másolatát. Azőta nemhogy 15 nap, máľ 30 nap is eltelt, és nem kaptam semmilyen váIaszt,
amiből arľa követkeńetek, hogy ezek abinonsági előíľás ellenőrzések nem történtek meg, és

valósak azok a lakossági jelzések, ami szerint nem megfelelő biztonsági korláttal ellátott,
mozgő pallón egyensúlyoző |akők próbálnak a II., III. emeleten eljutni a lakásaikhoz.
Szeretném tudni, mi az oka annak, hogy most már több mint egy hónapja nem kapok vá|aszt.
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Mikor és milyen feltételekkel használhatja a lakosság a Homok utcai és a Dankó utcai
sportudvaľt? Mik a nyilvános hasznáIat szabá|ya|?
A Bauer Sándor utca 5. telekĺe is jc]tt több lakó is panaszkodni, hogy az szemétlerakóként
mfüödik, és jó búvóhelyet biaosít a drogosok számára. Az a kérdésem, tudjuk-e, hogy ki a
tulajdonos, és tudunk-e valamit tenni ennek a problémának a megszűntetésére?
Arľól is kaptam negatív beszámolót, hogy a }/.átyźs tórľc ncm tud a szirénáző mentőautó
bejutni. A mentősök kiveszik a mentőautóból a horđágyat, beszaladnak a Mátyás tériházba,
telteszik ľá a beteget,visszaszaladnak a Bauęľ Sándor utcába, és így tudjak elszáIlítani az
utast. Az a kéľdésem' hogy a mentőautók, és egyéb életmentő, kármentő jármrĺvek
bejutásának megoldása hogy vanleszabét|yozva, és hogy történik ez a gyakor|atban?

Dr. Kocsis M:áLté

Ha nem kapott vtllasń" a júliusi kérdéséľe, az prob|éma. Az valóban probléma. Jegyzo
Asszoný kémém megaÍÍa, hogy egyrészt jźľjon el ebből következőenhatározottan, másrészt
ana figyeljĺink, hogy a saját magunk ét|talhozott szabá|yokat betartsuk. Ha az SZMSZ-ben 15

napot állapítottunk meg, akkor legyĹink kedvesek 15 napon belül válaszo|ni.
A Homok utcai sportudvar kapcsán az Ugyvezető Igazgatő Asszonyt kérem meg a
vá|aszadäsra. Hogyan lehet, és mikoľ lehet, és kiknek a Homok utcai sportudvart használni.

Kovács Baľbara
Úgy tűnik, minden testÍileti ülésen kérdés |esz ez. Továbbra is ań. tudom mondani, hogy a

Homok utcai, illetve a Dankó utcai sportudvaľ nyitva van hétfőtől péntekig. Van egy
házirenđje. Ha olyan az iđojáráq akkor nincsen nyitva az udvar. Este 6-ig lehet használni,
bárkinek, aki odajön és sportolni szeretne.

Dr. Kocsis lNĺáfté
A közbeszeľzésekkel kapcsolatos kéľdésére dľ. Sara Botond alpolgármester úr váIaszo|.

Dr. Sára Botond
A Bírálóbizottsźĺg hisztijét nęm nagyon tudom éľtékelni, ugyanis az eljárási típusokat, a
határidőket a kbt. és a Közbeszeruési Szabá|yzat hatźrozza meg. Nincsen szakszerűbb meg
jogszerűbb eljáľási típus. Mindegyik jogszeru, és mindegyik szabá|yszeru. Nem lehet

különbséget tenni. Lehet a bíráIőbizottsági tagoknak szimpatikus' meg nem szimpatikus, de

őva tartanám magam attól, hogy ktiltinbséget teszek a jogszabályban meghatfuozott eljárási
típusok között, hogy szerintem eZ szakszerűbb, meg jogszenĺbb, ffieg stb. Pontosaľl ők, akik
egyébként szakmai emberek, tudjak azt pontosan, hogy melyik eljarási típus, eljáľási típusokat
ismeľik, a hatláľidőket is ők ismeľik. Itt ennél a,z asńa|náI egyébként senki nem közbeszerzési
szakember, senki nem ismeri náluk jobban. En ezt egy hisztinek tudom be, sőt inktlbb azt
kęrĺilném el, mert olyan fennhangok is vannak, hogy a szakmai testÍiletben volt politikus,
politikai fórumot csinál. Azt gondolom, nem számoltathatjabe aBírźiőbizottság a Képviselő-
testületet, és nem szźmo|tatja be a VPB-Ĺ. A^" gondolom, mindenki ta|á|ja meg annak a

fórumnak a szerepét, ahol til, és szeretnénk, ha a jövőben valóban a szak<nźná| maruďnának,

és elkeriilnék azokat a politikai fennhangokat, ami előkerĹil. Ugyan is egy biráIőbízottstlgi
tagnak, aki szakmai ember, nincs joga aŁlhoz, hogy bírálja, hogy a Képviselő-testiilet a
feladatot mikor határozza meg, és a feđezetet miből bińositja. Ha a feladatot a Képviselő-
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testület meghatározza, és afedezetet biztosítja, és közbeszerzési eljárást kell lefolýatni, akkor
a BiráLőbizottságnak az a feladata, hogy szahnal|ag az ajánlati felhívásokat, és ami ezzeI
kapcsolatos, mondom még egyszeľ a kbt. és a Szabá|yzat meghatározza feladatk<]rét, azok
a|apján eljáľjon. Azért a kivitelezési munkáknak, azt tudom mondani, hogy az évszakoktól
fiiggően varnak hatáľidejei. Ha egy utat szeretnénk felújítani, már pedig a pénzmaradvány
esetén' mert a Képviselő-testiilet ott |átja, hogy van-e év kcjzben, az eredeti költségvetéshez
képest pluszfedezet arra, hogy esetleg más dcintés a|apjźn a Tisztelt Képviselő-testiilet utat
újítson fel, és ellhez egyébként az évszak miatt a határidők úgy vaĺnak beiitemezve, hogy
nyilvánvaló, hogy el is kell késziilnie az oszig, novemberig lehet utat építeni, ak<kot azt
gondolom, nyilvánvaló a kozbeszerzési tanácsadó tud javaslatot tenni a jogszerűség,

szakszerűség tekintetébeĺ ar'ra, hogy milyen e|játástipust folýassanak le. En nem gondolom
ań, hogy ezt egy bírźĺ|őbizottsági tagnak szakszerűségi és jogszenÍségi szempontból, vagy
szimpatikus és nem szimpatikus alapon bfuá|niakellene. Ugyanis onĺ'k abban tévednek, és az,
aki az onc'k szájźha ađta a BiráIőbizottságon, hogy Képviselő-testülete hozzék, szamomra
abszolút nevetséges téma. Hisztinek tudom be. Az a képviselő politikai fórumot csinál a
Bírźiőbizo|tságon. Én an. gondolom erľől, hogy a birá|őbĺzottsági tagoknak, vállaltak egy
feladatot, aú. a feIadatot nem akarJźLk e|végezni, vagy amelyik köZĺilük nem akarja e|végezni,
az mondjon le, és delegáljanak új tagot.

Dr. Kocsis lVĺ.álté

Budapest egyetlen kerĹilete vagyunk, ahol ellenzéki többségű a közbeszerzésibíráLőbizottság.
Az, hogy ők mind ekĺjzben a kampány közeledtével elfogadnak ilyen hattltozatokat, amivel
azt. gondoljak, hogy kellemetlen he|yzetbe fognak minket hozni, äkkor azt ők rosszul
gondoljak. Minden kozbeszerzés az e|Ieruéki többségű Bírálóbizoltsźtg kezén ment át. ott
hibáZtunk, amikor megengeđtĹik, hogy volt helyi pártelnökĺik és gyakorló politikusok
vegyenek részt egy szakmai testiilet munkájában. Azt máľ én is lĺítom, hogy probléma' mert
órák, hetek kérdése volt, hogy mikoľ veszik elő a politikaíkáĺtyźú egy szakmai testületben. Ez
most történt, a helyén fogjuk tudni kezelni eil. a pľoblémát
A Bauer Sandor utcai telek jelen pillanatbaĺ egy LprojekÍ nevezetii Kft-é. Es a Liorly
Hungary Kft-től tulajdonolta, akivel mi korábban valami kötbéľ vitában is álltunk. A telek
rcnđezéséte vonatkozó kéľdését, pedig hatósági jogkĺlrben a jegyzo jogosult végezru.
Figyeltink egyébként az iires telkękĺe. Az a baj, hogy a koľábbi ciklusban, most nem
szeretném előhozni megint arégi tĺirténetet, rengeteg telek úgy került ki az Önkotmźnyzat
tulajdonából, felelőtlenül, hogy nem gondoskodott senki az utóéletéľől. Az egy dolog, hogy
nyomott áron eladták, azt sem helyeseljük, de hogy még arról sem gondoskodtak, hogy aki
megvette, az |egaIább 15 éven beliil építsen rá vaIarrlit, vagy csak vigyázzon rá, vagy csak
néha takarítsa össze, és ezek a szerzőđések úgy is lettek megírva, hogy ne is legyen
érvényesíthető vele szemben, az mtr inkább probléma. Ezekkel a telkekkel csak gondjaink
vannak, de a jegyző nem egy esetben eljáľ ezekben.
Van-e olyan kéľdés, amelyikľe nem v áIaszoltunk?
Mátyás tér, mentő. AzpedigAcs Péter igazgatőílt.

Ács Péter
A megkrilönböZtető jelzéssel felszeľelt jármúvek Mátyás térre történő bejutása a Közterület-
felügyelet fe|adata a téľfigyelő központon keresztül. Ha lesz konkľétum, én kivizsgálom,
természetesen ezt az esetet, A tűzoltóknak egyébként van plusz bejutási lehetősége.
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Dr. Kocsis Nĺáté
Magyarul nem fordu|hat az elő, hogy mentő nem tud bemenni. Emlékeznek arĺa a testületi
vitáta, amikor ezt a|aposan átrágtuk, és ebben is maradtunk. Azőta is úgy műkĺjdik ez a
ľendszer. Ha volt is ilyen, akkor azt konlaétan jelezzék' megvizsgáljuk, ďe źita|ánosságban ez
nem lehetséges. Ez biztos, hogy nem állandó jelenség. Ha nincs további kérdéstik, a\d<or az
ülést 13 óra 55-koľ bezárom.

Budapest, 2UI4. szeptember 9.

A jegyzőkönyv aZ Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületz)I4.
augusztus 27-ei ülésen e hitelesen tanúsítia.

A jegyzőkönyvet

Szęrvezési és Képviselői Iroda _ ugyintézo
ín.'in I

\^..ý*(j}U{Ą,'-
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _ igyintéző

A Képviselő-testület i egvzőkiinwének melléklete:
Jelenléti ív, meghívó, előteľjesztések

ľ."* ,"Đ

Szedliczk1'né
Szervęzési és Ké

5|jfJ-ccäa-'p1 ĺ
Szedliczkyné Pekáľi Iýfu lir
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