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Komássy Ákos, Pintér Attila, dr. Sára Botond, Simon György, Soós
Gyĺirgy, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai oszkiíľ

Távolmaradását bejelentette: Kaiser József.

valamint a meghívottak:
Sántha Péteľné _ alpolgáľmester, Danada.Rimán Edina - jegyző, dľ. Mészár Eľika -
a|jegyző, dr. Kovács Gabľiella - a|jegyző
dľ. Pesti Ivett - Polgármesteľi Kabinet vezetoje, dr. Palotai Péteľ - Polgármesteri Kabinet
Titkaľság Irodavezetője, dľ. Sánta Zsőfia _ Jegyzoi Kabinet vezetoje, N.{átraházi Judit _
SzemélyĹigyi Iroda veze.toje, Szedliczlryné Pekáľi Karolina - Szervezési és Képviselői Iľoda
vezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetóje, Majerné Bokor Emese - Belső Ellenőľzési
Iroda vezetője, dr. Bojsza Krisztina _ HumiínszolgáItatásí Ügyosztály vezetóje, Hegedűsné
Kĺs Annamária _ Családtámogatási ltodavezetóje, Kincses lbolya - Humĺínkapcsolati Iroda
vezetője, Páľis Gyuláné Pénziigyi Ügyosztály vezetóje, Pénzes Attila
Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési ,Ügyosná|y vezetóje, dr. Hencz Adrienn
Gazdálkodási Iroda vezetője, Szabó Endre - LétesítményĹizemeltetési Iroda vezetłije,
Fernezelyi Geľgely Sándor DLA - Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály vezetoje,
Iványi Gyöngyvéľ - Főépítészi Iroda vezetője, Annus Viktoľ - Városfejlęsztési Iroda
vezetője, dr. Szabó Oľsolya _ Járasi Hivatal vezetóje, Segyevi Zo|tán r. őrnagy - VIII. ker.
Rendőrkapitźnyságvezetóje, Sáfľány József - IIKigazgatőja, Váľadi Gizella _ Józsefuárosi
Szociális Szo|gźitatő és Gyermekjóléti Központ vezetője, Csete Zo|tán _ Ptévľ Zrt. mb.
cégvezetője' Kovács ottó . Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja, Ács Péter - Józsefuiĺrosi
Kcĺzterület-felügyelet és Varostizemeltetési Szolgźiatvezetője, Kovács Baľbaľa - Józsefuáľos
Közösségeiért Nonprofit Zrt.igyvezetője, Biál Csaba _ Józsefuárosi Paĺkolás-üzemeltetési
Szolgá|at vezetője, dľ. Koroknai András Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgálat
főigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judit _ JEB vezetője, Kis István - Józsefuarosi Gyermekek
Üdĺiltetéséért K(jzhasznú Tĺĺľsaság vezetője, Keriésznó Bródy Saľolta - Józsefuaľosi
Gyeľmekek Üdtilteteséért Kĺjzhasznú Tarsaság vezető-helyettese, Bonyhády Etek _ BKIK
VIII. keľ. Tagcsopoľt elnöke, Camara.Bereczki Feľenc Miklĺós - Humiínszo|gá|tatási
Bizottság külsős tagsa.



Dr. Kocsis Nĺ.áté
Tisztelettel köszönti a Jőzsefyátosi onkormźnyzat Képviselő-testületének ülésén megjelent

képviselőket, a Hivatal munkatársait és valamerrnyi vendéget.

Az íj önkormányzati ciklus Képviselő-testületének f014. évi 1. rendes ülését - me|y az

sZMsZ 12., 14-15. és 17. $.aiban foglaltak a\apjtln került összehívásra . megnyitja.

Távolmarađását bejelentette Kaiser József képviselő. Megállapítja' hogy jelen van 15

képviselő. A minősített szótöbbséghez I0 egybehangző szavazat' aZ egyszeriĺ szótöbbséghez
8 szavazat sztfüséges. A következő rendes képviselő-testiĺleti tilés várható időpontja 2014.

december 3. (szerda). Felkéri a politikai jelölő szervezet képviselőit és a jelölteket, hogy a
köZterületekÍől a kihelyezett plakátjaikat távolítsák el. Kĺilönösen ígaz aZ, azo|<ta a

plakátokľa, amelyeket nem illendő módon villanyoszlopokľa ragasńottak. Az SZMSZ 25. s
(1) és 27. 5 Q) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napiľendi javaslat szavazása

kovetkezik.

Dr. Kocsis M:áLté

S zav azásr a bo c sátj a az aIábbi nap iľendet :

Napiľend:

1.. Etsődlegesen tárgy a|andó előteľj esztések

1. Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Mĺĺktidési
Szabá|yzatárő| szĺóló 25ĺ2013. (v.27.) tinkoľmányzati renđelet
felülvizsgá|atára
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat fellebbezések elbírálásáľa telepiilésképi eljárásokban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ill4:áté - polgármester

2. Javaslat fellebbezés elbírálására szociális támogatás ůigyben
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármesteľ



3. Pénzůigyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a 2014. évĺ kiiltségvetésről szőI'ő 3l2014.(II.13.) tinkormányzati
rendelet módosítására
(íľásbeli előterjesaés, PóľKÉZBEsÍľÉs;
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat he|yi adóľendeletek módosítására
(írásbeli előterjesztés, póľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

4. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

1. Javaslat diĺntések meghozatalára ilz ,,Eneľgiaracionalizálás
Jőzsefvá,rosban'' KEOP-2O12-5.5.0lN12-2013-0|22 azonosító számrĺ
pľojekttel kapcsolatban
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }1.áté - polgáľmesteľ

5. GazdáIkodást, Gazdasáei Társaságokat érintő előteľj esztések

1. A Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám a|atti telek éľtékesítéséľe kiírt
páiy ázat eredményének megállapítása
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Kovács ottó - ugyvezetó igazgatő

2. A MÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás cétjára szolgáló
h elyis égek elidegenítés ével kapcs olato s diintés ek meghozatala
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Sáľa Botonđ - alpolgármester



3. Javaslat az tnkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez

kapcsolódĺí infľastruktuľális beľuházásokra vonatkozó felhasználás
szabáIyairól szĺíIó 3412013. (vI.25.) tinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond - alpolgármester

4. Javaslat a kłizterület-feliigyelettel kapcsolatos feladatok jövőbeni e||átásá.ľa
(írásbeli eloterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a toxń;sz módosítására a 146. ttimbre vonatkozóan
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľi ĺáté - polgármester

2. Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester

7 . Humánsz o|gáltatítssal kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat alpolgármesteri keret teľhéľe tłiľténő támogatások elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné alpolgármesteľ

2. Javaslat a Józsefváľosĺ Intézményműkłidtető Központ engedé|yezett
álláshelyeinek emeléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné alpolgármester

3. Javaslat a Józsefuáľosi Egyesített Btilcsődék a|apítő okiratának
módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné alpolgármester
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8. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a jĺózsefvárosi díjÍizető zőna bővítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Siíra Botond - alpolgármester

2. Javaslat a VIII. keľiĺleti [Iivatásos Ttizo|tóryarancsnokság 2013. évi
katasztrófavédelmi tevékenys égéről sző|ő b eszámoló elfo gad á s áľa
(írásbeli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a tejárt hatáľidejű testületi határozatok
végľehajtásárĺól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkőzők átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci j ellegű lekiitéséről
(íľásbeli tájékońatő)
Előteľj esztő : Dr. Kocsis }lÍáté - polgármester

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a napirendet 14 igen szavazatta|, el|enszavazat nélkül'
I tartőzkodás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHI Z EGYSZERŰ SZoToBB sÉo szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
20312014. (K.05.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet az a|ábbi napiľendet fogadja el



Napirend:

ĺ' . Elsődlegesen tźĺľ gy alandó előterj esztések

1. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési
SzabáIlyzatáről szőlő f5l2013. (Y.27.) tinkormányzati ľendelet
felülvizsgá|atára
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterj eszto : Dr. Kocsis }l4láté _ polgármester

2. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előterjesztések

1. Javaslatfellebbezésekelbíľálásáratelepĺilésképieljárásokban
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4:túé - polgármester

2. Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ĺigyben
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Sántha Péterné - alpolgáľmesteľ

3. Pénzügyio költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a 2014. évi kiiltségvetésľől sző|'ő 3l2014.(II.13.) iinkormányzatĺ
ľendelet módosítására
(írásbeli előteľjesĺés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Javas|athelviadĺirendeletekmĺódosítására
(írásbeli előtäľj esaé s, p oTI<EzB ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgármesteľ



4. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

1. Javaslat dtintések meghozatalára az ,,Eneľgiaraciona|wá|ás
Józsefoáľosban'' KEOP.2012-5.5.0lN12-2013.0122 azonosítĺí száműl
pľoj ekttel kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis l|ldáté _ polgármester

5. Gazdálkodást, Gazdasźłgi Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1. A Budapest VIil.' Balassa u. 3-5. szám a|atti telek éľtékesítésére kiíľt
p á|y ázat ered ményének megállap ítása
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ igyvezető ígazgatő

2. A ľĺÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás cé|jálra szolgáló
h elyis égek elidegenítés ével kap csolato s döntés ek meghozata|a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Saľa Botond - alpolgáľmester

3. Javaslat az onkoľmányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez
kapcsolódĺĺ ĺnfľastľuktuľális beruházásokľa vonatkozó felhasználás
szabályairól szóló 3412013. (vI.25.) tinkormányzatirendelet mĺódosításőrra
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dľ. Saľa Botond - alpolgáľmester

4. Javaslataközteľület-felügyelettelkapcsolatosfeladatokjiivőbeni e||ńtására
(írásbeli előterjesĺés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis MźLté - polgĺĺrmester



6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a lol<Ílsz módosítására z 146. ttimbre vonatkozóan
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Iľi4źúé - polgármester

2. Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Santha Pétemé - alpolgármester

7 . Humá nsz o|gá|tatálssal kapcsolatos előterj esztések

1. Javaslat alpolgáľmesteri keret terhére ttiľténő támogatások elbírálásáľa
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné alpolgármesteľ

2. Javaslat ^ Józsefuáľosi Intézményműktidtető Kiizpont engedélyezett
álláshelyeinek emelésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľj esztő : S ĺĺntha P éterné alpol gáľmesteľ

3. Javaslat a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék alapítĺó okiratának
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sáńtha Péterné alpolgármester

8. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a jőzsefvárosi díjÍizető zőna bővítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Saľa Botond - alpolgáľmester

2. Javaslat a VIII. kerületi Hivatásos Tuzo|tőparancsnokság 2013. évi
katasztľófavédelmi tevékenységéľől szóló beszámolĺi elfogadásáľa
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Tájékoztatők

1. Polgármesteri tájékoztató a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásáróI, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekrőlo a
jelentősebb eseményekľől és az łinkormányzati pénzeszközők átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jeltegű lekiitéséľől
(íľásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }.l4.áté _ polgármester

(Jakabfy Tamás képvtselő 8:]0 órakor megérkezett az ülésre, így ą Képviselő-testület
Iétszóma főre vóltozott.)

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Műktidési
Szabá|yzatárő| szóló 2512013. N.27.) tinkormányzati rendelet
felĺilvizsgáIatá.ľa
(írásbeli e|oteq esnés, pOTKÉzBESÍTÉS)
Előterj esĺő : Dr. Kocsis }l{até _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Rövid előterjesztői kiegészítést tesz abizohtsági szerkezet felállításához. Jelzi, hogy csak a
bizottsági elnökĺik személyére tesz javaslatot. Felkéri a politikai pártok képviselőit valamint a
bizottságí elnököket, hogy tegyék meg javaslataikat. A korábbi hagyomanyoknak megfelelően
azt javaso|ja' hogy az onkormányzatban kettő bizottság mtĺködjĺin, mint ahogy az e|m,űIt
négy évben is volt ez.Továbbáaztaz elvi álláspontját is szeretné világossátenni, hogy egy
képviselő egy bizottsźąbanvégezzen munkát, mint ahogy az e|miit négy évben is így volt.
Ezért 15 olyan képviselőről beszél, akik nem tisztségviselők _ a polgáľmester és az
alpolgármesterek nem lehetnek a bizottságok tagsú - a válasńások eredményére való
tekintettel amagyar politikai szokásoknak megfelelően mandátumarźny döntő szempont lehet
ez majd a víta során kideľül, az, hogy ki melyik bizottságban foglal helyet, és kit milyen
külsős bizottsági tagsźę illeti meg. A nyertes politikai szövetségnek a észétől a k<jvetkező
ajźn|atot fudjak tenni, amit jelentős geszhrsként értékel mindenki. A 13 koľmanypĺĺľtí
képviselővel szemben 5 képviselő foglal az e||enzéki oldalon helyet, 5 kültinböző pźrt
jelöltjeként és mandátumot nyeľt képviselőjeként. A 13 koľmánypárti képviselő mandátumot
szerzett képviselő-testĹiletí tagból a 3 tisztségviselőt vonjfü |e ez azt je|enti, hogy 10
kormrĺnypĺírti képviselőhĺiz javaso|jak araĺryítani az 5 ellenzéki képviselőt. Ez egy elég
udvarias hozzáá||źs az el|erlzék irányźlba. Nehéz a tizenhźnmat artnyítaĺli az othoz olyan
bizottsághoz, aho| 13, 14, vagy 15 fős, külĺjn<js tekintette| azoka az e|vi és gyakoľlati
szabályokľa, amely szerint több belsős tagja kell, hogy legyen abizottsźtgoknak, mint külsős.



Két nagy bizottságľól van szó egyik sem fontosabb a másiknál. Jelen javas|ata. 12 külsős
bizottsági hely van, a 10 kormánypárti képviselő iĺgy arźny|1k az 5.hoz, ahogy a 8 aránylik a

4-hez. Javasolja, hogy a 12 külsős bizottsági tag helyet 8:4 aráĺyban ossza fel a Képviselő.
testület. A nem külsős bizottság tag helyekné|,ba minden képviselő, ha szeretne végezhessen
bízottsági munkát. Egyetlen egy hellyel voltak bizonýalanok, hogy dr. Erőss Gáboľ a
kampányában tobb ellenzéki képviselőt azza| birá|t, hogy az ellenzéknek járő
mandátumaľányos helyek a polgármester által személyĹiknek biaosított politikai kiťlzető
helyek. Ami szembe megy minden jőzanész szabáIyttvaL és a politikai szokásokkal is, de egy
tiszteletben tarthatő vélemény. Csak szeretné, ha a vitában erre kitéme minden jelölt, hogy
hogyan viszonyul az eIlenzéknek mandátumarttnyosan járó helyekhez, mert egyébként a
kampányban kiderült, hogy ezeket a helyeket van, aki nem taľtja egy elfogadható ajánIatnak.

Rábizza az illetékesehe azt, hogy mit is szeretnének. Csak abizottsźąi elnökok személyére
tesz javaslatot, kéri, hogy a Testület eá vitassa meg és tegyen javaslatot a bizottsági
strukturákĺa. Az e|vi álláspontokat fönntaľtja, hogy kettő bizottság mfüödjon és egy képviselő
egy bizottságban teljesítsen csak szolgálatot. A Vĺíľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
elnökének javasolja Soós Gyĺĺrgy urat, tagtrait és póttagjait javasolja, hogy vitassa meg a
Testĺ.ilet. A Humánszolgá|tatási Bizottság elnökének Zentai oszkár urat javasolja, mint ahogy
minđ a két esetben az eLmlilt négy évben is volt. Ha van javaslatuk a|étszámĺa. akkoľ azt is
vegyék figyelembe, főleg azok akik koľábban még nem dolgoztak onkormányzatban', hogy
tĺjbb belsős bizottsági tagnak kell lennie, mint kiilsősnek. A napiľend vitźljźú megnyitja és

megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gáboľ
Polgármester Úr megtisztelt azzal, hogy a kampányban tett kijelentését is iđézte, al<kor az
iđézetĹ kijelentés nem a képviselő-testületi bizottságokĺa vonatkozott. Teľmészetesen a
Képviselő-testület bizottságai a képviselői munkához Szorosan kapcsolódnak, úgyhogy eztigy
értette. Lehet-e javaslatot tenni, hogy az a bizottság, ahol esetleg nem jut minden ellenzéki
pá,ĺtnak külsős bizottsági hely, ott lehetne-e abizottságnak a |étszźlmát megncivelni, akaĺ oly
módon, hogy egy ellenzékivel és egy kormánypĺírti belsős taggal bővülne, és akkor nem
váItozĺak az arźnyok. de minden pttrt képviseltetni tudja magźń belsős és kiilsős bízottság
tasként.

Dr. Kocsis Máté
Bármit lehet, hogyha nem vźitozlk az az e|v, hogy egy képviselő egy bizottságban đolgozzon.
Nincs ellene kifogása. Megadja a szőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Kĺĺszöni, hogy ilyen színvonalas átdolgozó munkát végeztek az SZMSZ-szel kapcsolatban.
Nem értette, hogy miéľt vá|asńottźk szét az alakuló és az sZMsZ-t elfogadó tilést. Egy
probléma felvetése van. Egyrészt örül annak, hogy a képviselői dĺjntés felülvizsgáIatára
iľanyuló kérelem bekeriilt azSZMSZ-be, másrésń" jelzi, hogy a 33. $ 3. pontja értelmetlen. ,,
Ha a Képviselő-testĹilet öt egymást követő alkalommal nem tílzí napirendre a đöntés

felülvizsgáIatáĺa iranyuló képviselői kérelmet, akkor az illetékes bízottság k<jteles a képviselő
kérelmét a képviselő-testtileti ülés napiľendjére ťuzni.,, Ez biztos, hogy nincs így, mert a
bizottság nem túz a testiilet napiľendjére semmit. Egymás helyett csak delegált hatásköľökben
já*ak eI.En. javasolja javítani. Gratulál a Polgaľmester Urnak' és a többségnek, hogy sikerĹilt

a FIDESZ-nek a vá|asztők leg1öbb szavazatát megkapni. A polgĺáľmester által javasolt

aľányokat nem tartja jónak. Minden képviselő vegyen részt a szakpolitikai munkában, eń.

fontosnak tartja.
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A másik az,hogy elismeri a FIDESZ magas vtiasnőitámogatotÍságát, de úgy gondolja, hogy
egy olyan pártszövetség vezetőjeként, amelyik a tcjredékszavazatok felét megkapta a
váIasztőktő|, igaz, hogy négyszeľ aĺnyi szavazatot kapott a Polgármester Úr, de mégiscsak
egy markánsan kiemelkedő második helyet szavaztak meg részére a polgármesteľ választáson
Józsefuaľos polgárai. Sokkal aktívabban szeretnének részt venni a Képviselő-testület
munkájában, és az MSZP nevében kéri, hogy tĺjbb bizottsági tagot delegálhasson, mert
szerinte ęz a vźl|asztők akaratával sokkaljobban összhangban van, mint amit a Polgármester
Úľ javasolt.

Dľ. Kocsis M:áté
Megađja aszőt Soós György képviselő úrnak.

Soós Gytirgy
Megteszi javaslatát a FIDESZ-KDNP jelöltjeire. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
alelnĺjkévé Dudás Istvánnét és Vöľcjs Tamást javasolja. Tagsává Gondos Juditot és Guzs
Gyulát. Külsős tagsźxá Gyĺirgyi Ida Annát, Hélisz Györgyĺit, Kocsis Attilát és Major Zo|táĺlt.

Dr. Kocsis NĄáLté

Megadja a szőt Zentai oszkátr képviselő úrnak.

Zentai Oszkár
Köszöni a jelölést, elsőként nem a tago|<ra, hanem abizottságnevére szeretne javaslatot tenni.
Javasolja, hogy ebben a ciklusban Emberi Erőforrás Bizottság néven dolgozhassanak. A
bizottság alelnökének dr. Ferencz oľsolyát, dr. Szilágyi Demetert javasolja. Tagnak, Balogh
Istvánt és Kaiser Jőzsefet javasolja. Külsős tagnak Nagy Gábomét, Patatics Balźzst, Máté
Andrást, Boroznaki Arpádot.

Dľ. Kocsis N'Iáté
Komássy Ákos által elmondottakra reagá|va, sokat gondolkodott az eImil|t 2 hétben atő|, 5
mandátumoÍ. szerzett ellenzéki képviselő kozijtt, hogyan lehet arányos megosztást csinálni?
Kétféle elv lehet a két dologban. Az egyik, ha a jelcilőszervezetękĺe Ieadott szavazatokat
aranyosítják egymáshoz. A másik, ha a polgĺáľmester jelöltekľe leadott szavazatokat ararryítják
egymásho", ot olyan ellenzéki képviselő van, akik polgármester jelöltek is voltak. Igaz,hogy
Komássy Akos kétszer annyi szavazatot kapott, mint a többi polgáľmesterjelölt. Mind a két
elv mfüödhet, csak segítséget kér ennęk eldĺintésében. Ha ań' az elvet követik, hogy melyik
jelölőszervezet kapta a legtöbb szavazatot, akkor ott is néhany tíz szavazatkül<inbségről
beszélnek, ott az EgyĹitt-PM kapta a legkevesebb szavazatot, ha a polgáľmesteľi eredményeket
figyelik akkor az Egyutt-PM a harmadik lett, meľt ott jobban szeľepelt, tehát teljesen
mindegy, hogy melyik elvet követik. Kéri, hogy a bizottsági tagoknál is 10 kormarlypárti
képviselőt arányítsfü az 5 e|Ieĺuéki képvise|óhoz. Javasolja, hogy taľtsanak egyeztetésí
szünetet. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Elsőként gáláns megoldás, hogy oldjátok meg egymás kozt. Nemcsak eľről sző|t a
problémafelvetése. Javasolja, hogy tcibb külsős bizottságí tagot tudnának ellenzéL<l részrő|
delegálni. Minden képviselőnek fontos, hogy bizosítsiík a szakpolitikai munkában va|ő
részvéte|t. Eľedeti javas|atát módosítani szfüséges Polgármester Uľnak. Egyetéľt azzal,hogy
taľtsanak e gy eńetési szĹinetet.
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Szeretne a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság munkájában, mint bizottsági tag résń.

venni, a Humánszolgáltatási Bizottság külső bizottsági tagjaként Camara-Bereczki Ferenc
Miklóst javasolja. Konkľét javaslata nincsen, de további külsős bizottsági tagokat szeretne
jelölni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon Gyöľgy képviselő úrnak.

Simon György
Üdvcizli a Polgármestert és a Képviselő-testÍiletet. Elsőként sző|hozzá, és egyben véleményét
fejeziki az SZMSZ-szeI kapcsolatban. Több jogot, illetve felelősséget kap a polgármesteľ, ha
egy részvénýaľsaság igazgatő tanácsában venne részt, akkoľ még üdvözĺjlné is eń. a részt, a
folyamatok egyszerűsítése' a működés gyorsaságát ez mindenféleképpen megkövete|i, de ań.

is figyelembe kell venni, hogy ez egy népképviseleti szerv. A bizottsági helyek elosztását
tekintve fontosnak tartja, hogy minđen képviselő vegyen tészt a szakpolitikai munkában
fiiggetlenül attól, hogy korábban milyen kijelentést tett, lehet, azőta mźsképpen érte|mezné.

Javasolja, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságba tagként saját magźń, a további
javaslatait a kcivetkező testiileti ülésen teszi meg, mert még a belső egyeztetések folynak a
Demokľatikus Koalíción belÍil.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Az elmúlt négy évben a Ytĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tagja volt, ott szeľetné

folytatni a munkát. Az Emberi Erőforľás Bizottság külső tagźnak Vámos Andreát javasolja.

A képviselőnek joga van, hogy tanácskozási joggal báľmelyik bizottság ülésén részt vegyen,
hozzászőIjon, csak szavazatijoggal nem ľendelkezik. Bizonyítsa be az a képviselő, aki olyan
ny1|atkozatot tett, hogy ő szerinte nem lehet tagként ľészt venni abizottstlg munkában, menjen
el és akkof vegyen részt a bizottságok munkájában tanácskozási joggal. Ha a Képviselő-
testtilet ugy |átja, hogy jól végzi a ďolgźú, akkor dönthet a testiilet, hogy beveszik delegált
tagként a bizottság munkáj áb a.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gábor
Az Emberi Erőforrás Bizottság munkájában szeretne részt venni, a Városgazdálkodási és

Pénzngyi Bizottságba Borsos Gábort szeretné jelölni. Véleménye, hogy minden képviselő
egyenlő jogokban és ktitelességekben egyarźtnt, de ha Komássy Akos kiemelkedő
polgármesteri jelölése is meg legyen említve, így valamelyik bizottság alelnöki posztját is
megkaphatja, akkor nem sértil a jogegyenlőség elve abizottsági szerkezetben sem.

Dr. Kocsis ľ.ĺ.áLté

Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Véleménye szeľint a FIDESZ-KDNP 10 tagot delegál abizottsźęokba, az e|Ienzéki páľtok
pedig 1-1 tagot pontosan úgy, ahogy az az e|ózó ciklusban is volt.
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Ezze| ellentétes véleményt Polgármester Úľ azért monđott, mert a FIDESZ csak 9 tagot
szeľetne delegálni, mégpedig úgy, hogy egy képviselo egy bizottságban legyen tag.
Az e|oző ciklusban sem így volt, Soós György képviselő úr mindkét bizottságnak a tagja volt.
Ez most is megvalósítható lenne, ezzeI tuďnának a leggyoĺsabban kompľomisszumra jutni. A
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság munkájában továbbra is szeretne ľészt venni, a
másik bizottságba Bálint Gcrgclý jelĺili.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtPintér Attila képviselő úmak.

Pintér Attila
Az SZMSZ-hez módosító javaslata van. A 48. $ (a) bekezdése a képviselői kérdésre adott
vá'|asz hataľiđejérő| sző| és a tervezet 30 napos határiďőt jelöl meg, javasolja 27 napra
módosítani, mert egy ľendes képviselő-testületi ülésen feltett kérdésre a következő ľendes
képviselő-testületi ülésig érkezzen vá|asz. Az ülésrend szerint, ha minden hónap első
szerđź!ántartanak tilést, akkor az iilések négy vagy öthetente követik egymást attól függően,
hogy a hónap milyen hosszú.

Dr. Kocsis N ĺálté
Az|źtszik, hogy Képviselő Úr sokat matekozott ęZęn a dolgon. Miért nem ań írjuk, hogy a
kovetkező rendes testületi ülést mege|őző nap 12 őrźlig?

Pintéľ Attila
Azért nem, mert vźrhatőan lesznek rendkívüli testületi ülések és akkor is lęhet nyilván
kérdezni és lehetséges, hogy a következő rendes testületi tilésig nem lenne lehetőség vá|aszt
adni.

Dr. Kocsĺs lÜ'Iáfté

Ha túl koze| esik a rendes testtileti ülés, akkor nem lesz a Hivatal munkatarsainak ideje a
vá|aszadásra. Akkor hozzanak egy külön szabá|yĹ, hogyha ilyen helyzet áll elő' akkor az azt
követő második rendes testtilęti Ĺilés. Megadj a a szot Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintér Atti|a
Igen eľľe is gondolt, de sokkal egyszeriibb egy olyan határidőt megállapítani, mert akkor
lassabban kapnák meg a váIaszt. Eddig az SZMSZ-ben 15 nap volt ahatźridő előfordult, hogy
a Hivatal nem válaszolt, vo|t olyan, hogy elfelejtették a képviselői kérdésekĺe megadni a
váIaszt.

Dľ. Kocsis N'Iálté
Legyen 27 nap, mint előterjesztő amódosító indítványt befogadja.

Dr. Kocsis l.'Iáté
Megadja aszőt Soós György képviselő úľnak.
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Soós György
Äz arányszámokľa visszatérve' nem elfogadható a külsős bizottsági tagoknál a 8:5 aráĺy. Ez
abszolút nem mandáfumarányos, eń' nem tudja így támogatni. A javaslatokat hallva a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságban túl nagy lett a |étszám, nem tudnak ennyi
képviselőt normál taggá delegálni. Kellene egy pár perces egyeńetó.szünet, hogy eń.
megbeszéljék.

Dľ. Kocsis N{.áté
Egyezteto sztinetet rendel el. Kéri, hogy a bizottsági elnökök és az ellenzéki képviselők
egyeztessék álláspontj aikat a kialakult helyzetre való tekintettel.

Szünet: 8:43 órdtóI _ 9:37 órdig

( Dr. Kocsis Móté polgármesteľ 8:43 órakor távozott az ülésről az üI,źs vezetését átadta Egry
Attila alpolgórmester részére. A K,épviselő-testĺilet létszdmą I6 íő )

Dr. Kocsis N{'áté
Folýatjuk a munkát. Tájékońatja Képviselő-társait, hogy 10 órakor a Fővárosi
onkormányzatbarĺ mandátum źivétel |esz, ezért néhány percen be|lll távozik az ülésről. A
Fővárosi onkormányzatKozgyu|ése üléseit szerdánként taĄa, ezért javasolja, hogy a jĺivőben
csütciľtök délelőttcinként tartsák a Képviselő-tęsttilet üléseit. Iavas|atáĺől testületi tilésen kív.il,
ha kívanják, folytassanak egyeńetést. Ha jól éľtette a bizoÍtság Elnök Urak tájékońatását,
sikeľült elfogadható kompromisszumot létľehozni, amelynek három fontos eleme van. Minden
képviselő tagsa va|arlelyik bizottságnak. Minden politikai ellenzéki szervezet egy külsős
bizottsági tagot jeltilhet abba abizottságba, amelyikben saját maga belsős tagként nem vesz
ńszt. Egyetlen egy képviselő van a Képviselő-testiiletben, aki képes két bizottságban helý
tůIni a jövőben, még pedig Komássy Akos képviselo. Ezzel tiikĺclzik azt a p|usz váIasztői
akaratot is, amelyet a vźiasztásokon polgármester jelöltként felmutatott. Megkiilönböztetett
szeręp jźr részére a jövőben, mint a két bizottságban szo|gáIhatja vźiasztői érdekęit. Ezzel
mind a kétbízottsttg 15 tagú lett. 8 belsős, és 7 kĺilsős taglesz minden bizottságban. A kiilsős
tagokat illetően a politikai aľányok 9:5. 9 ktilsős tagot jelcil a FIDESZ-KDNP, és főt az
ellenzéki pártok, ez egyébként a 13:5 mandáblrrl arźnyhoz képest, egy udvaľias gesztus.

Számttra ez elfogadható. Ha van még javaslatuk, tegyék meg. K<ĺszöni Komássy Akos
képviselő nyitottan á|It, ahhoz, hogy a két ktilsős bizottsźąítagságrőI, ugyan nęm szívesen, de

a konstnrkciót megértve, lemondott.
ĺtaďia az ülés vezetését Egry Attila alpolgáľmester Úrnak, és további jó munkát kíván a
Képviselő-testület tagj ainak.

Egry Attila
Megkéri abizottságí elnökĺjket, hogy az egyeńetéseket követően, tegyék meg javaslatukat a

bizottságok tagtraira.
Megadja aszőt Soós György képviselőnek.
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Soós Gytirgy
Köszoni a megelőlegezett bizalmat. Még nem az e|noke a Yátosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottságnak, de ha javaslat érkezett személyére, akkoľ megteszi a tagokĺa javas|atát. Vör<js
Tamást alelnĺjknek, Dudás Istvárrnét alelnĺjknek, Komássy Akost alelncjknek, Gondos Juditot
tagnak, Guzs Gyulát tagnak, Jakabfy Tamást tagnak, Pintér Attilát tagnak. Külsős bízottsági
helyekĺe Györgyi lda, Kocsis Attila, Hélisz Gyĺiľgy, Major Zo\tźn. Három helyet jelenleg
nem töItenek be. Az egyik mandátum azBgyutt PM, a másik a DK, a harmadik tagi helyre
pedig a FIDESZ-KDNP fog đelegálni a következő testületi ülésen.

Egry Attila
Megadj a a szőt Zentaí oszkaľ képviselőnek.

Zentai Oszkáľ
Alelnöknek javasolja dr. Ferencz orsolyát, dľ. Szilágyi Demetert és Simon Györgyĺit. Tagnak
javasolja Balogh Istvánt, Kaiser Józsefet, Komássy Akost. Kiilsős tagnak javasolja Nagy
Gábomét, Patatics Ba|ázst, Máté Andrást, Boroznaki Arpádot, Vámos Andreát a Jobbik
delegáltjaként, Bálint Gergelyt azL}idP delegáltjaként és Camara-Bereczki Ferenc Miklóst az
MSZP delegáltjaként.

Egľy Attila
Mint előterjesztó, a javaslatokat befogadja. Megkéri dľ. Mészár Erika a|jegyzőt, tegye meg
azokat a pontosításokat, amelyek elhangzottak az SZMSZ-szel kapcsolatban.

Dľ. Mészár Erika
Az Elnök Úr befogadt a az SZMSZ mődosításában a 8. $ (2) bekezđésében minden hónap első
szerdźĄa, csĺitörtĺjkrę vá|tozik. A 33. $ (3) bekezdésében abizottsźryi napiľendi pontjáratlzi,
tehát így módosul az utolsó mondat. A 35. $ (1) bekezdésében a Yźrosgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság 15 fős lesz 13 fő helyett. A Humiánszo|gá|tatási Bizottság neve Emberi
Erőforrás Bizottság névre vá|tozik, és szintén 15 Íő lesz tagjainak a száma. A a8. $ (a)
bekezdésében a 30 nap 27 naptaváItozott.

Egry Attĺla
Javasolja, hogy dr. Erőss Gábor képviselő legyen azBmbeĺi Erőforľás Bizottság tagsa, mivel
aztechn1kai ok miatt maľadt IeZentai oszkĺáĺ Úr felsorolásábő|.
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Véleménye szerint Józsefuáros jobban já,, hogy összpáľti megállapodással tudnak
megalakulni a Képviselő-testiilet bizoÍtsźryai.
Az SZMSZ 9. $ 2. pontjában a rendkívtili tilés meghívójának megküldésével kapcsolatban
javasolja' hogy a Képviselő-testület tagsai a meghívót a testületi ülés előtt 5 nappal eIőbb
kapják meg. Azért javasolja, mert a múltban megfapasztaltĺík, sztikséges rendkívtili ülés
összehívása, és ahhoz, hogy felelősségteljesen fudjanak dĺlnteni, a|.lhoz szükséges, hogy a
renđkívüli ülés előtt is legyen 5 napos előkészítési idő. Ugyan ezen $ (3) bekezdése
rendelkezik aľról, hogyha valami miatt rendkívĹili sürgősséggel, halasztást nem ttírő ügyben,
cinkormányzatí érdekből hirtelen képviselő-testÍileti ülésľe van szükség, akkor ettől is el lehet
térni. Véleménye szerint nem lehet 2 nap alatt felkészu|ru azülésre.
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Egry Attila
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzó asszonynak.

Danada.Rimán Edina
A jelenleg hatályos SZMSZ-ben is két napos volt a határido. Úgy gondolja, hogy a Hivatal
nem tlcĺja kellő szakszerĺĺséggel és kellően felkészii.lten előkészíteni az anyagokat, ugyanis a
rendkívüli testületi ülésnek éppen az az indoka, hogy valamifele rendkívÍili siirgősség lép fel,
és rendkívüli tilést kell a miatt ĺjsszehívni. De ez nem tévesztendő össze a (3) bekezdéssel'
amely vészhelyzetre, katasńrőfahe|yzetre vonatkozik. Ilyerľe nem is volt példa az elmu|t
években a kerületben.Továbbra is szeretné kémi, hagyjak meg a Hivatalnak, hogy a testületi
ülés előtt f nappa| kelljen csak a ľendkívtili ülés anyagaitkézbesíteni, ugyanis nem tudnának
olyan döntést e|őkészítő anyagot a Képviselő-testiilet elé teľjeszteni, amely a|apjtn felelős
dĺjntést tudna hozni.

Egry Attila
Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tisztelt legyző Asszony! Erti a problémát, de úgy érzi, hogy a probléma másik felét nem
igazán méľlegelte. Elfogadja, hogy a Hivatal munkatarsainak időre van sztiksége a testületi
ülések előkészítéséhez, de ha az ülés nem valamilyen szélsőséges helyzetben összehívott ülés,
akkor úgy gondolja nincs indok ana,hogy ne adjfü meg az időt a képviselőknek is aľra, hogy
felké szülten tudj anak dö nté st ho zní. J av as|atźú to vábbra i s feĺľrtartj a.

Egry Attila
A korábbi évek tapaszta|ata alapjźn úgy gondolja, akkor kérte az onkoľmanyzat, i||efue a
Hivatal is ezt a rendkívül szigoľú két napot, amikor aľra kiilső indokok voltak. Jogszabá|y
a|apjźn,uniós ptiyazatmiatt szűk hataľidőt tőttazonkoľmanyzatra, ennek meg kellett felelni,
a döntést meg kellett hoznĹ Ekkor az onkormányzat lépéshelyzetben van, eztkeze|ruke|| az
SZMSZ-ben. Hagyják nyitva a2 napos lehetőséget. Teľmészetesen, amennyiben több nap źil'
rendelkezésre, akkoľ az összehívás ennek megfelelően fog tĺiľténni. Korábbi években taľtottak
egyeztetést, amikor nagyobb horderejií ügyről tfugyalt a Képviselő-testület, vagy amikor
rendkívĹili siirgősséggel a rövid hatĺĺridő nem teszi lehetővé, hogy csak az anyag
elolvasásával, illetve normál tempóban meg lehessen ismerkedni a kéľdésekkel. Ilyenkor vagy
szakmai egyeztetést vagy négypáľti, most már hatpźrti egyeńetést fognak taľtani. Ezeken a
megbeszéléseken mindig megjelenik a Hivatal képviselője, e|óterjesztő, a szakmai teľtiletén
felelős szeméIy. Ekképpen az Önkormźnyzat vezetése, illetve a Hivatal vezetése is nyitott a
folyamatos kommuniktrciőta, és a Képviselő-testiiletet abba a helyzetbe hozza, hogy
megismerje az ügyeket, és alapos tudás után, mérlegelve tudjon dönteni.
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Megköszöni a rugalmasságot, hogy belső és ktilsős taggaI is részt tudnak venni a munkában.
Megerősíti' hogy a kipontozott helyre külsős bizottsági tagként javasolja aYźnosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottságba Borsos Gábort.

Egry Attila
Képviselő Uľ javaslatát befogadja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Véleménye szerint Komássy Képviselő Úr javaslata elfogadható, ugyanis ez a $, és ezt nem
vette figyelembe egyik hozztszőlő sem' ez a meghívó megküldésére vonatkozik. Nem
kötelező az arlyagokat kézbesíteni, és még ezen felül is renđe|kezésére áll a Hivatalnak a
pótkézbesítés és a helyszíni kiosztás. Ez csak az u|és összehívásénak az időpontjára
vonatkozik, hogy tudják ęIőre a képviselők,ne2 nappa|, hanem 5 nappal előbb, hogy lesz egy
ülés. Eddig is, amikor rendkívtili tilés szükséges volt, akkor is a Hivatal olyan módon járt el -
egyébként megelégedésére _ hogy a kézbesítés rendjét pont ugyan úgy próbálta teljesíteni,
mint a rendes üléseknél. Eddig is megkaptźi< a rendkívüli tilések esetében a meghívókat.
Gondolja, hogy a meghívó kiktildést ebben a ciklusban is fogjak tntani 2 napná| hosszabb,
akár 5, akár 8 nappal korábban. Szerinte nem jelentene lényegi megkötést a Hivatal sztlmára,
ha befogadnźlk ezt a javaslatot. 16. $ (1) bekezdéssel kapcsolatban megsegyzi, hogy az
ĺinkormĺĺnyzatokľól szóló törvény szerint a képviselők előterjesztést tehetnek a képviselő-
testiilet eIé. Igy, ha egy ilyen jogot delegál azSZMSZ barkiie, bármilyen bizottságravagy
baľhova, az ellentmond az Mötv-nek. Akinek törvény biztosítja az előteľjesztési jogát azt egy
SZMSZ, vagy a polgaľmester nem kor|átozhatja. Áiláspontj a szerint ennek a paragrafusnaĹ
első bekezdésének utolsó mondata jogszabá|ysértő, ezért javasolja, hogy az keľüljön ki az
szMszjavaslatból. 20. $ e) pontja ahozzászőlásról rendelkezik a napirendektźrgya|źĺsánti,
amely ahozzászőlást két percben tenné lehetővé. Eddig ez az idő 5 perc volt, javasolja, hogy
eń az 5 percet hagyjak helyben. Felvilágosítás kéľéssęl kapcsolatos hozzászőlása is van.
Eddig avá|aszadźlsra 15 nap volt, most}7 nap. Tapaszta|ataszerint á|ta|ában 15 nap alattmeg
tudta a vá|aszt adni a Hivatal a kérdésekľe. Viszont, ami nem ment 15 nap alatt, az éita|ában
30 nap alatt sem ment. Módosító javaslatként javasolja, hogy a határidii maradjon 15 nap. A
bizottságok és a polgármesterľe delegált hatáskĺirök kérdésében megkéľdezi milyen
változások tĺjľténtek, mert nem tudta az arryagot ľészletesen, pontról pontra źńnézni.

Egry Attila
Y áIaszadásra megadja a szőt dr. Mészź.ľ Erika a\jegyző részéte.

Dľ. Mészár Erika
A 16. $ (1) bekezdése nem MötV. ellentétes, nem korlátozza a képviselő előterjesztési jogát,
hiszen a miísodik mondatban benne van az)hogy az előterjesztési szándék fenntartása esetén
későbbi időpontban lehet tárgyalni. Abban egyet ért, egyértetműbb lenne pontos időpont
meghatiíľozása, de nem jogszabályellenes' mert az e|óteqesztési joga nincs kor|átona
egyetlen egy képviselőnek sem' mint ahogy idáig sem volt. A 15 nap és a27 nap kérdése. A
Hivatal álláspontja szerint, allhoz, hogy kellően felkésziiljtln és megfelelő szakmai vźiaszt
fudjon ađni az ađott kérdésre a 27 nap befogadható. A 15 nap ľövidnek bizonyult. Az
egyszeru kérdésekné| tarthatő volt. Kiértékelték a he|yzetet, és ezért tették a javaslatot 27
napľa. A Hivatal igyekszik továbbra is minél hamaľabb megküldeni a vá|aszokat. Két napos
meghívó kiküldés. Valóban a meghívóra vonatkozik és nęm az e|oteqesztésekĺe. Ahogy az
Elnĺjk IJr a, előbb elmondta, a2 napra azértvarl szĹikség, mert nem tua3.ĺľ ütemezni ěiő,.,
hogy mikor, milyen rendkívtili eset teszi indokolttá a rendkívĹili Ĺilés összehívás źú, ezért
továbbra is a 2 napos cĺsszehívást javasolja a szal<rna a Képviselő-testületnek. Bizottsági
hatáskörök tekintetében nem ttjrtént bővítés. A X. fejezet, peđig egyértelműen tarta|mazza,
hogy melyik önkoľmányzati rendelet került módosításra' és ezeknél hol történt polgármesteri
hatáskörbe töľténő átruhtzás. Egy helyen az Emberi Erőfonás Bizottság a jelképek
tekintetében kapott hatáskört.
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Egry Attila
Dr. Sáľa Botond alpolgármestemek adja meg a szőt.

Dľ. Sára Botond
Közvetlenül dolgozik, flZP, mint nap a Hivata| munkatársaival, illetve a Jegyzőve|, és az
aljegyzokkel, alapvetoen azvolt a szempont' hogy a Hivatal leterhelt. Vannak elképzeléseik a
kerülettęl kapcsolatban, ezért nem lesz kevesebb munka, sot tĺjbb lesz.
A Jegyzó Asszony tett javaslatot egy olyan gyakorlatias, ľugalmas szabźiyrenďszer
kia|akítźsára, amelyben ez a munka elvégezhető. A hataĺidő váItozásokná| azokat a
szempontokat vették figyelembe, amiket a gyakorlat mutatott, amelynek aZ az oka, hogy
nagyon komoly munka, és sok munka hź.ľul aHivatal munkatarsaiľa.
ľĺňa emelletĹ meg kell felelni a jogszabtllyi feltételeknek is. Képviselő Úr megjegyzését,
hogy az sZMsZ jogszabá|yt sértő, eú, a megsegyzést visszautasitja, mert itt még nem késztĺlt
jogszaba|ý sértő előterjesztés. A 2 perces hozzźszőIźlsi idő, pedig azthivatott rendezni, hogy
valamilyen szabálykerętben tudják tartani a képviselő-testĹileti tilést. Ha indokolatlan' nem
kell 3-4 órás testületi üléseket tartaĺli. Arra is felhívja a ťlgyelmet, hogy korábban a
Polgĺĺrmester Úľ, al<l aztilést vezeti, nem tartotĺabe a szabá|ý. Ebben a Képviselő-testületben
mindenki annyit beszé|t, amennyit szeretett volna, és valószínűleg a jovőben is így \esz,ha a
Polgármester Ur így gondolja - nem biztos, hogy ezen a gyakorlaton vźůtoztatni kívan _
ugyan akkor ennek hátutütője is van. Ugy gondolja maratoni testtileti ülések is voltak ebben a
teremben' és azokat keretek kcizé kell szorítani. Felhívja a figyelmet, hogy korábban,
pontosan a Paľlamentben, amikoľ első köľben a hozzászólások keľetideje szabáIyozásra
került, az MSZP-SZDSZ-es kormźnyzat alatt vezették be. Azt gondoljak, hogy valamilyen
keretrendszerben ennek a testiĺletnek is műkĺjdnie kell. Ha a Testü|et ezt męgszavazza, a|<kor

ez aZ irányadő, de ettől eltérően, ahogy az korźlbban gyakoľlat is volt, a testületet vezetó
elnök, eltérhet. Képviselő Ur, amikor javaslatot tesz, aŻ" is vegye figyelembe, hogy korábban
ebben a teremben mi volt a gyakorlat

Egry Attila
Pintér Attila képviselőnek adja megaszőt,

Pintér Attila
Úgy gondo|ja, alapvető, hogy egy képviselő-testĹileti ülésen, ha egy képviselő szőtkér, akkor
szót kapjon. Eń, megfiltani, vagy eITe törekedni, hogy ne jussanak szőhoz a képviselők, ez
nem megengedhető. A 16. $-hoz tesz javaslatot, mely szerint azokat az eIőtefiesztéseket,

amelyek táĺgya|ását a polgáľmester nem javasolta, 60 napon belül tĺárgyalni kell. Ha egyet
értenek azzal, hogy szabj arĺak hatźndőt arta vonatkozóan, hogy azokat az eloterjesńéseket,
amelyeket a Polgármester Ur nem javasolt napirendre venni' abban ľugalmas, csak javaslat

volt a 60 nap. Öriilne, ha a pótkézbesítések nem a testiileti ülést mege|őző este kerülnének
kiküldésre, sokszor nagyon fontos anyagokat, hanem prőbá|ják meg néhány nappal az tĺlést
mege|őzóen kiküldeni a képviselőknek az arryagokat.

Egry Attila
Jegyzo Asszonynak adja meg a szőt.
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Danada-Rimán Edina
Higgye el Képviselő Úľ, hogy a Hivatal munkatársainak sem öröm, hogy a munkaidőt' amely
délután 4 őráig tart, este 8-10 óráig ki kell to|ni azért, hogy a képviselő-testiileti ülésre
rrregfelelő szakrrrai színvonalú előterjesztések késztiljerrek. A HivaĹal is azorr vatr, lrogy ľrinél
hamaľabb tudják azokat kézbesíteni, minél hamarabb elkészüljĺin az aÍIyag, de vannak olyan
objektív elemek, amiket nem tudnak befolyásolni. Továbbra is azon lesznek, hogy sikerüljcin
hamarabb kézbesíteni, és ne e|őző nap, vagy ne helyszíni kézbesítéssel. Ha a Hivatalon kívüli
ok miatt keľtil aľra sor, akkor kéri a képviselők megértését. A 16. $ (1) bekezdéssel
kapcsolatban javasolja, hogy ennek a problémának a megoldásaľa a 33, $ (3) bekezdését
egészítsék ki azza|,hogy az vonatkozik a képviselő előterjesztésére is.
Aĺnennyiben a Képviselő-testület nem veszi napirendjére a képviselő előterjesztését 5
egymást k<jvető alkalommal, akkor azt az illetékes bizoÍtság köteles a napirendj ére tllzlĺ. Egy
szőval egészĹilne ki, ez pedig az ,,előterjesztését,,. Kéri' hogy eń" a javas|atot az előteľjesĺő
fogadja be.

Egry Attila
Megkérdezi a Képviselő Urakat, mi a véleményük a Jegyző Asszony által elmondott
javaslatról? Pintéľ Attilának adja meg aszőt.

Pintéľ Attila
|Jgy értette, hogy bizottságí ülés napirendjére kell felvenní, ez szźnđékos volt? Mert az
SZMSZ-ben az á||, hogy a Képviselő-testület napirendi pontjara tívil. Hibás volt. Ha jól érti,
és ötszĺlr egymás után megpróbál előterjesztést tenni a Képviselő-testiilet üléséľe, és a
polgáľmester nem veszi napirendre, ha a 6. alkalommal megpróbálja, akkor azt valameIyik
bizot1sźlg foga tćrgyalni. Ragaszkodik allhoz, hogy Képviselő-testiiletnek szźnt e|őterjesztést
a Képviselő-testĹilet tár gyalja meg. Módosító indíwrĺnyát fenntartj a.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Tisztelt legyző Asszony! Azt kell mondja, hogy ez a javaslat teljesen rossz, mert a
bizottságnak főszabáIy szerint nincs hatáskĺiľe. Amikor a Képviselő-testület e|é készít saját
maga egy előterjesztést, akkor azt o|yaĺ kérdésben teszi, amelyľe a Képviselő-testĹiletnek van
hatásköre, és nem abizottságnak. A bizottság nem tud dönteni arrő| ajavaslatról, arne|yet az
e|őterjesztésében a Képviselő-testületnek j avasolt.

Egry Attila
Dr. Saľa Botond alpolgarmesternek adja meg aszőt.

Dľ. Sáľa Botond
Jegyző Asszony módosító javaslatához tesz módosító indíťvĺínyt. A Bizottság ebben az
esetben nem érdemben tárgyalná az előterjesztést, hanem annak előterjeszthetőségét,
alkalmasságźlt ,tźrgya|ná, hogy mehet-e testiileti ülésľe az előterjesĺés, amelyet a
Polgármester Ur ötször nem vett napirendre. Az arlyagot a Testület tźtrgya|ná, đe azt a
szakbizottságnak előtte mindenféleképpen tárgya|ná, mint minden más előteľjeszést is. A
bizottság döntené el, hogy az e|őterjesztés menjen-e a Testület elé' vagy sem.
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Egry Attila
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
VéIeménye szeľint ez a do|og nem példa nélküli. Tavaly év vége óta próbál a Képviselő-
testület elé egy előĺ.eľjesztésĺ. belrtrzĺri kb. 6-szt-lľ, S-szur.. A tÜbbségltek száĺlrtalarl rn.5dja lett
volna arra, hogy ĺe ttĺrgya\a ezt az előterjesztést, például a Képviselő-testiilet leveszi a
napirendjéről, például ttltgya|ás kcjzben kéri valaki a vita |ęzźrtsát, de ennek eL|eĺére ań. a
módszert váIasztották, hogy még a meghívóban sem szerepelhetett u.Ugy gondolja, hogy ez
nem jogszerű, és megpľóbálttkezt a gyakorlatotazSZMSZ-bI beemelni.
Dľ. Sara Botond hozzásző|tlsához kívan reagá|ru. Nem azt mondta, hogy a 16. $ (1) bekezdés
utolsó mondata jogszeľűtlen, hanem azt,hogy álláspontja szerint jogszerűtlen. Az LMP sem
azSZDSZ-nek, sem azMSZP-ĺek nem politikai utódja.

Egry Attila
Dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak adja meg a szőt'

I)ľ. Ferencz Oľsolya
Üdv<izli a konszeĺuusos megállapodást, amelyhez az itt lévő FIDESZ-KDNP minden
segítséget megadott a|lhoz, hogy az itt jelen lévő öt elIeluék, melyek öt kül<jnbözó pźlrthoz
tartoznak, és az első pillanattól kezdve Polgármesteľ Ur fe|vázo|ta azt a problémźi, amivel
szembe ta\áIták magukat, és minden javaslatra nyitottak voltak. vźLrtźk, hogy az e||enzék
megállapodjon. Felmerült benne, hogy ezeknek a páľtoknak egy része tavasszal
páľtszövetségben indult. Ha ez az aptő bizottsági kéľdés ekkora hullámokat vetett, akkoľ
hogyan tudnanak elvezetni egy varost vagy egy otszágot? A szĹinetben ktjrül nézett az
interneten, és megdöbbenve tapaszta|ta, hogy dr. Erőss Gábor az egyik honlapon ellenséges,
minősíthetetlen hangú, valótlanságoktól hemzsegő, vádaskodó irománý tętr.kozzé, ami eddig
Józsefuaros politikai párbeszéđeit nem jelIemezte. Felszólítja Képviselőtátsát, habár |tija,
hogy azőta próbált valamifele lépéseket tenni, ďe ezkevés, és helytelen, és az is valótan, mert
ahelyzet, amit leíľt és a je|zői, amit leíľt, például Kocsis Lucifer MéLté, és egyebekkel teleírta
eń' a harlgulatkeltő irományt, ez ont minősíti. Ez nem politikai pźnbeszéd, és ez nem egy
ellenzéki konstľuktív munka, ez egyszeÍű hangulatkeltés és hazudozás. E|vźrja, az íÍt lůIő

FIDESZ-KDNP nevében, hogy ténylegesen leírva azt,hogy ez ahe|yzet valójában mi volt, és

hogyan kívánta a Testület ezt a he|yzetet megoldani, és hogyan tett meg ennek érdekében
minđent a Polgáľmester Ur és a Képviselő-testület, hogy ez ahe|yzet megoldódjon. Elvaľja,
hogy eń. a firkźlmányt megfelelő módon tegye helyľe, he|yreigazítást kérnek. Szomorú dr.

Erőss Gábor belépőjétől, meľt ilyen hangvételrĺ vitaindítást sem a közéletben, sem itt helyben
nem tap asztaltak eddi g.

Egry Attila
Dľ. Erőss Gábor képviselőnek adja meg a szőt.
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Dr. Erőss Gábor
A blog bejegyzést már módosította. Ha bárkit ezzel megbántott, azért e|nézést kér. Az a|apja
ennek az vo|t, hogy az eredeti konzultációk sorĺĺn a többség nem keľeste meg az Együtt PM-
et, és ugyan akkor az eredeti javaslatban nem is kaptak volna helyeket, amely súlyos
egyenlőtlenséget alakított volna ki az egyes képviselők között. Ismét elnézést kér mindenkitől,
akit megbántott. A bejegyzésheztovábbi módosítást is ír. A testiileti ülés előkészitése során
minden más p:íľt kapott megkeresést, és minden más pétrt szerepelt az eredeti javaslatban csak
ok nem, ezért feltételezi, hogy megalapozotĺan írta, hogy az eredeti javaslat diszkĺiminatív.
Viszont most megalapozottan írja azt, hogy a többség felülemelkedetí az eľeđeti javaslatán,
nagyvonalú gesztust tett, ezétt abejegyzését ennek megfelelően átír1a. Még egyszer kciszöni,
hogy lehetőséget kaptak a bizoItsági munkához.

Egry Attila
Nincs olyan íľásos előterjesztés, amely kimondta volna, vagy csak utalást tett volna rá,hogy
milyen pártok, hol legyenek. Nem |źtja, hogy bármelyik bizottsági hely, de még az elncjki
pozícĺo sem került megnevezésre sem a név, sem a delegáló párt. Ha voltak elképzelései,
hianyolja, hogy a korábbi egyeztetésekľe nem hívtak meg, azt hiányolhatja. Megjegyzí,hogy
a páÍt és dr. Erőss Gábor képviselő is ,'friss játékos'' itt a keľĹiletben. Ugy gondolja, tényként
kijelenteni ilyen dolgokat, az egy hibás dolog, hiszen nemigazak. Nagyon szép konszenzusos
d<intés tĺirtént. Kéri a Képviselő Úľtól ne kapkodja e| ezeket a bejegyzéseket, ez egy nagy
tanulság. Várja meg a Képviselő-testiilet döntését. Ha bele lett volna iwa bźltmi az
előterjesztésbe, ameddig nincs hivatalosan aláírva, addig munka anyag) amikor a|źirttk, akkor
egy előterjesztés, és amikor a Képviselő-testület szavaz, az avégeredmény.
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attĺla
Megkéľdezi, mi a d<jntés azSZMSZ 33. $ (3) bekezdésével kapcso|atban?

Egry Attila
Megadj a a szőt Danada-Riman Edina jegy ző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Dr. Saľa Botond alpolglírmester úr á|tal tettjavaslat mźt szerepęI az SZMSZ-ben az 5. $ (5)
bekezdésében, amely azt mondja ki, hogy a bizottság báľmely előterjesztésben és báľmely
ügyben javaslatot tehet, és véleményt nyilvaníthat. Alláspontjuk szerint, amennyiben a
képviselő előterjesaését a Képvise1ő-testĹilet 5 egymást követő alkalomma| nem ťuzi
napirendre, vagy a polgármester nem veszi fel a meghívóba, akkor ezzeI meghagyják a
képviselő azon lehetőségét' hogy az előterjesztését, vagy témźú az 5. a|kalom után az illetékes
szakbizottságnak meg kell tźrgyalni. A bizottság eľľől véleméný nyilvaníthat, módosító
indítváný tehet, akar abizottságijavaslattal egyiitt a Képviselő-testiilet elé terjesztheti. An.
gondolja, ez aszabźiyozás megfelelőenbiztosítja az Mĺjtv-ben foglalt elvek betntatását.

Egry Attila
Komássy Akos képviselőnek adja meg aszőt'
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Komássy Ákos
Az imént elhangzottakhoz szeľetné hozzátenĺń, üdvĺjzli, hogy nagyjából konszenzusos
megoldás született a Képviselő-testület és bizottságai szervezetéró|, és működéséről. A
hatékony munka miatt eń fontosnak tntja. Köszöni, hogy mindkét bizottságtagsa|ehet, ezzel
gondoskodtak aľ.ő|, hogy a Szocialista Párt mindkét bizottságban hatékonyan tudjon részt
venni. AzMsZP haľompárti pártszövetségként indult aváIasztásokon, és kapott a józsefuáľosi
polgaroktól 4500 fo támogatását, ami aĺźny|agjelentős. Többek kĺjzĺjtt azért szerette volna,
hogy tĺĺbb külsős bizottsági tagot jelölhessenek, hogy a Magyat Libeľális Pártnak, amely nem
szerzett mandátumot, így biztosítani tudja a képviselő-testĺileti munkában valő részvéte|ét. Az
a kéľése, hogy a Magyaľ Libeľális Párt politikusainak, aktivistáinak aktivitása miatt a keľĹileti
kĺjzéletben a jövőben is legyenek nyitottak. Tudomásul vette' hogy most semmiféle
tisztséggel jáľó lehetőséget nem kaptak, de kéri, hogy a közľeműkĺjdéstikĺe a kerĹilet
közéletében a jovőben is legyenek nyitottak.

Egry Attila
Vörĺjs Tamásnak adja meg aszőt.

Vtiľłis Tamás
Aľĺra szeretné felhívní az ęIIęnzéki képviselők ťrgyelmét, amikoľ elindul egy képviselő-
testületi vagy bizottsági ülés, akkor az elso szavazas, az miĺđig a napirendről torténik. A
napirendi pontokľól szavazazađotttestület, eldönti, hogy mit tárgyaljonmeg.Ezt a jogát nem
lehet elvitatni a mindenkoľi tĺjbbségtől. Azt nem lehet garantálni, hogy báľmely képviselő
á|tal írt előterjesztést automatikusan, függetlenül a többség véleményétől tlíľgyalnía ke||. Ez
soha nem volt így.
Erľől feleslegesen beszélgetnek, mert ha a tĺjbbsée űey dĺĺnt' hogy szęretné az előtefiesńést
felverľri és ttľgya|ásra érdemes az aZ előterjesztés, akkor erľe nyilván van módja. Viszont, ha
úgy gondolja, hogy nem, akkor erľe is van módja. Ha az on által javasolt vźitoztatást bele is
teszik az SZMSZ-be, akkor is lesz joga. Mindig a többség dont a napirendről. Amiről
beszélnek, az egy plusz, hiszen valamilyen formában szerepelnie kell a bizottsági ülésen az
arlyagnak, és ott meg lehet tźngya|ni. Ez a képviselőknek egy garuncia, mivel itĹez a lehetőség
meg fog jelenni. }i4ég igy sem biztos, hogy tfugyalrni fogja a bizottság, hiszen ott is majd a
bizottságdönt napirendjeiről. De ez mindig is így volt.Ez egy értelmetlen és |átszat vita, mert
olyan dologról beszélgetnek, aminek a dĺjntési helyzetben a mindenkori többség van.

Egry Attila
Dr. Sára Botond alpolgaĺmesternek adja meg a szőt.

Dr. Sáľa Botond
Az a szeméIy,. akiről bęszélni szeretne éľintett, de most nincs itt. Azt gondolja, hogy a
Polgármester Umak abban, hogy ez a konszenzus megsztilessen, komoly érdemi javaslatai
voltak, és nagyon komoly szerepe volt. Nem ő az az ember, aki ebben a kerületben
felszámolja a demokľáciát. Ebben az ugyben is szeretne egy megkövetést. Mint általĺános
helyettes szeretné kérni, hogy ezt valamilyen módon tĺsztázza a Képviselő Ur, a gyakorlatban
történtekľe tekintettel is. Ez a demokĺatikus konszenzus' amely a bizottsági tagsági helyek
kiosztásánál létre jött, ez aPo|gttrmesteľ Uľ nélkül nem jott volna létre.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gáboľ
Talán a sajtótájékońatőra utalt on, amit lemondott. Még egyszer megismétli, mivel a páľtok
közül egyedül velük nem konzu|táItak, ezért megalapozottnak étezte a felvetést, hogy talán
diszkľimináciő émé, az Egynft PM-et. Ez szerencsére nem történik meg, ezért még egyszer
megkövet mindenkit, akit ezzel megséľtett. Külön megköveti Polgármester Urat is.

Egry Attila
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
V<jrös Tamás képviselő hozzásző|ására szeretne reagálni. A probléma lényege, amennyiben
tényleg ęz lenne a helyzet, hogy felkeriil címként a testülęti iilés meghívőjába, kézbesítésľe
keru| az előterjesztés, és utána leszavazza a Testület, akkor a Testtilet kinyilvánította szakmai
vagy politikai véleményét. Most viszont az ahelyzet á1l fenn, hogy az eIőteqesnésnek még a
címe sem keľülhet fel a meghívóba. Ha ezt most nem mondaná el a testületi ĺilésen a
nyilvlánosság e|őtt, akkor a nyilvánosság nem fudná azt,hogy ęz az e|óterjesztés tétezlk.TJgy
gondolja ezrlem korrekt, és véleménye szerint nem is jogszeríĺ.
Az pedig teľmészetes, hogy a többség a napirend elfogadásakor levehet aľról ,,dolgokat'', vagy
tárgya|ás utánIeszavazza. Azt gondolja, egyszerűen nem keriilhet fel a napirendľe sem, ezzel
nincsen minden ľendben.
osszefogla|ja azokat a módosító javaslatokat, amelyet avita során tett. A 16. $ (1) bekezdés
utolsó mondata kerüljön törlésre. 20. $ e) pont két perc helyett öt perc legyen ahozzászőIás
hossza. A felvilágosítás kérésnél taľtsfü meg a 15 napot.

Egry Attila
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szót.

Pintér Attila
A 33. $ (3) bekezdésében arľól van sző, ha a Képviselő-testĹilet ĺitsz<jr nem tílzi az
előterjesztést napirendjére, mert a polgĺíľmester nem vette fel a napirendre, akkor az
előterjesztési szandék fenntaľtása mellett végül az i||etékes bizottság napirendjére tí:zí, és
arról d<jnt az illetékes bizottság, hogy javasolja-e tátrgyalásra a Képviselő-testtiletnek. Ha ez
igy van, akkor ezt az ötĺjs számot szeretné módosítani kettőre.

Egry Attila
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Módosító javaslata szerint a 9. $ (2) pontjábaÍI az első mondat vége aZ Íe két nappal
megkapják, hanem öt nappal megkapjfü legyen.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Volt egy javaslata a 16. $ (1) bekezdéséhez, hogy azokat az e|őteľjesztéseket, amelyeket a
polgĺírmester nem javasolt napirendľe venni, az e|őterjesztési szándék fenntartása esetén 60
napon beltil napirendre kelljen venni.
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Egry Attila
Először a módosító indítvanyokat fogja megszavańatni. Először Jakabfy Tamás első
módo sító inđítv tny át bocsátj a szav azásta.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy nem fogadja el Jakabff Tamás képviselő módosító
indítványát, mely szeľint ahozzászőlások időtartaĺnaZ perc helyett 5 peľc legyen.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 5 ígen, 11 nem szavazattal, l'artőzkodás
nélkül elutasította.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
204t20t4.(xl.05.) 5IGEN 11 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüĺet úg1ł dönt, hogy nem fogadja el Jaknbfu Tamás képviselő módosító
indínónyót, mely szerint a hozzászólások időtartama 2 peľc heĺyett 5 perc legyen.

Egry Attila
Jakabs Tamás második módosító íĺđíwtnytt bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabfu Tamás képvíselő módosító
indítvanyát, mely szerint a képviseloi kérdésre adott válasznęm27 napon belül, hanem 15

napon belül készüljön el.

Egry Attila
Megállapída, hogy a Képviselő-testiilęt az indíBłányt 4 igen, 11 nem szavazatta|, I

tartő zko dás mellett elutasította.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
20512014. (K.05.) 4IGEN 11 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogl nem fogadja el Jakabfy Tąmós képviselő módosító
indínányót, mely szerint a képviselői kérdésre adott váĺasz nem 27 napon behłl, hanem ]5
napon belül készuljÓn el.
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Egry Attila
A 16. $ (1) bekezdéssel kapcsolatos módosító javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy đĺĺnt, hogy nem fogadja el Jakabfu Tamás képviselő módosító
iĺdítványát' mely szerint a 16 $ (1) bekezdés utolsó mondatát töröljék. ,, Azokat az
előterjesztéseket, amelyeket a polgármester nem javasolt napirendre venni, az eloteqesztési
szándék fenntartása esetén későbbi időpontban lehet tárgyalni.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az inđíwtnyt 4 igeĺ, 11 nem szavazatta|' taľtózkodás
nélkül elutasította.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
(Dr. Erőss Gábor képviselő nem vett részt a szavazásban)
206t2014. (Xr.0s.) 4IGEN 11 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A KépviselőĄestület úg,, dönt, hogl nem fogadja el Jakabfu Tamás képviselő módosító
indínányát, mely szerint a ]6 s (1) bekezdés utolsó mondatát töroljék. ,, Azokat az
előterjesztéseket, amelyeket a polgármester nem javasolt napirendre venni, az előteľjesztési
s zándé k fennt art ás a e s e t én ké s őb b i időp ontb an l ehe t t ór g,lalni.',

Egry Attĺla
Komássy Akos módosító indíwanyát bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
indítványát, mely szerint a rendkívtili ülés meghívóját az ulés előtt ne 2 nappa|, hanem 5

nappal kellj en kiküldeni.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a módosító indíwanyt 5 igen, 11 nem szavazatta|,
1artő zko dźls né lkül elutasította.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lłľlĺo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:

2071201,4. (x.05.) 5IGEN

A Képviselő-testület úgl dĺ;nt, hogy
indínónyát, mely szerint a rendkívüli
napp aI ke llj e n kt kül de ni'

11 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

nem fogadja el Komássy Ákos képviselő módosító
ülés meghívóját az ulés előtt ne 2 nappal, hanem 5
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Egry Attila
Szavazásrabocsátja Pintér Attila 33. $-hoz kapcsolódó módosító indítványát.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Pintér Attila képviselő módosító
iĺđitváĺyát, mely a 33 $ vonatkozóan nem 5 alkalom után, hanem 2 alkalom után kelljen a
bizottságnak tár gy alĺia az inđítv ányt.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a módosító indítvaný 5 igen, 11 nem szavazatÍa|,
tartő zko dás nélkĹil elutasította.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvIsBro
A HATAR o Z AT HoZ AT ALH)Z MtNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
208t20t4. (K.05.) 5IGEN 11 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testüĺet úgy dont, hogl nem fogadja el Pintér Attiĺa képviselő módosító
indínányát, mely a 3j $ vonatkozóan nem 5 alknlom utón, hanem 2 alkalom után kelljen a
b iz o tt s ágnak tár gy alnia az indítv ónyt.

Egry Attila
Pintéľ Attila 16. $ (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosító indítvanyát bocsátja szavazásta.
A Képviselő-testtilet úgy dĺint' hogy nem fogadja el Pintéľ Attila képviselő módosító
íĺdítvźnyźt' mely a 16 $ (1) bekezdése úgy módosuljon, hogy,,...későbbi időpontbaÍI...''
helyett legyen ,, 60 napon belĺJ,ltllzze eń' aKépviselő-testtilet napirendre amennyiben eZ nem
toľténik meg''.

Egry Attila
Megátlapítja, hogy a Képviselő-testület az iĺdítvtny 6 igen, 10 nem szavazatta|, taĺtőzkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z vrNo s ÍreTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
20gt2014. (xI.05.) 6IGEN 10 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dÓnt, hogl nem fogadja el Pintér Attiĺa képviselő módosító
indínányát, mely a ]6 s O bekezdése úgl módosuĺjon, hogl ,,.''későbbi időpontban...,,
helyett legyen ,, 60 napon beĺl,łl tĺĺzze ezt a Képviselő-testület napiľendre amennyiben ez nem

tÓrténik meq,,.

Egry Attila
S zav azásr a b o c s átj a a két po ntb ő| áI|ő hatő,ĺ o zati javas latot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. november 06. napjan hatźilybaIépó a Képviselő-
testtilet Szervei Szervezeti és Műk<jdési Szabályairól szóló ĺjnkormĺányzati ľendelet hatáiyba
lépésével egyidejűIeg

IlA. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság

Elnĺjkévé: Soós György

Alelnĺjkévé: Voľ<jsTamás
Dudás István Józsefné
Komássy Zsolt Ákos

TagStwtt: Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Pintér Attila

Külsős tagsává: Györgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz Gyöľgy
Major Zo|tźtn
Boľsos Gábor

IlB. Emberi Erőforľás Bizottság

Elntjkévé: Zentai oszkar

Alelntjkévé: Erhaľdt Zo|tźlnné Dľ. Ferencz orsolya Ildikó
Dr. Szilágyi Demeteľ Gergely
Simon Gy<irgy

Balogh Istvan
Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Eľőss Gábor János

Tagsává:

Külsős tagsźxźl Nagy Gáborné
Patatics BaIázs
Máté András
Boroznaki Arpád
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Camara-Bereczki Ferenc Miklós

vźiasztjameg.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2014. novembeľ 06.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások źńvezetéséről a sztikséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyzo
Határiđő : 20 | 4. november 06.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 0 nem szavazatLa|, taľtózkodás
nélkül elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺnĺo s ÍIBTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
21'0t201'4.(K.05.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilęt úgy dönt, hogy a 2014. november 06. napján hatźiybalépo a Képviselő-
testtilet Szervei Szervezeti és Múkĺjdési Szabályaiľól szóló önkormányzati rendelet hatá|yba
lépésével egyidejűleg

IlA. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

Elncjkévé: Soós György

Alelnĺikévé: VörijsTamás
Dudás István Józsefné
Komássy Zsolt Ákos

Tagává: Gondos Judit
Guzs Gyula
Jakabfu Tamás
Pintér Attila

Külsős tagsávźt Gyĺirgyi Ida Anna
Kocsis Attila
Hélisz Gyĺirgy
Majoľ Zo|tźn
Borsos Gábor
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:

tlg. Emberi Erőforrás Bizottság
. Elnökévé: Zentai oszkár
I

i łlelnökévé: Erhardt Zo|tźInÍIé Dr. Ferencz orsolya Ildikó
, Dr. Szilágyi Demeter Gergely
] Simon Gyöľgy
l.; Tagsává: Balogh István

l Kaiser József'|uj:,

i 5:.11ä:1äľJ:ffi:'
:

l rülsős tagjává Nagy Gáboľné
Patatics Balźzs
Máté András
Boroznaki Á.pĺa
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Camaĺa-B e r eczki Ferenc Mikló s

l vá|asztjameg.

l Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 4. november 06.

, 2. Fetkéri a jegyzőt, hogy gondoskođjon a személyi vźt\tozások źtíĺezetéséről a sztikséges
nyilvantartásokon.

: Felelős: jegyző
H ataľidó: 2OI4. november 06.

i Egry Attila
. Szavazásrabocsátia azSZMSZ-tewezetet.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET rózsBr.vÁnosI
9NKoRMÁNYZAT rÉpvIspro TESTÜLErÉxBr 36DO|4. CXI.06.)
oNronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A KÉPVISELo-ľpsľÜrBľ És SZERVEI
sZERy EZETI ÉS vĺÚronÉ S I S ZABALYZATARoL.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal, I tartőzkodás mellett
me galkotta a 3 6 l 20 I 4 . (XI. 0 6. ) önkoľmĺány zati rcnđeletét.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHoZ MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózspľ.venos rÉpvIspro-ľBsľÜI.pľB 15 IGEN, 0 NEM' 1

ľaRľózrcolÁssal ELFoGADr,ą. És MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos vĺľ.
rBRÜrBľ ĺozsppvÁRosl oNronvÁNYZAT xÉpvlsprŐ ľpsľÜrpľÉNpr
3612014. (XI.06.) oNronvÁNyzeľl RENDELEľÉľ e. rÉpvlspro-ľBsľÜrpľ És
SZERVEI SZERvEZpľĺ És vĺÚronÉsI szegAryza.ľÁnor.

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a 20|,4. évi költségvetésről sző|ő 3l2014.(II.13.) tinkoľmányzati
rendelet mrídosításáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4źLté _ polgáľmester

(Szó szerinti leírásban)

Egry Attila
Íľásbeli előterjesaés, az előterjesńő apolgármester. Pőtkézbesítéssel kaptak meg. Felhívom a
képviselők figyelmét, hogy könywizsgáIőijelentést szintén pótkézbesítéssel kaptak, 1lletve az
5. és a 14. sztrrń mellékletek cseréjét is pótkézbesítéssel kaptfü. Az előteľjesztést bizoÍtság
ĺemtáĺgyalta. A napirenđ vitájátmegnyitom. Komássy Akos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Ur! Tisztelt Képviselő-testÍilet! Első soľban
kérdéseim vannak. Mondom pontok szeľint. II/3. pont. Alpolgáľmester Ur saját keretére

tźmlogatta az oldox Kft-t, illetve a Nemzetkĺjzi Dokumentum Filmfesztivált. Tisztelettel,
tegye meg, hogy elmondja nektink, hogy mi ennek a jőzsefváĺosi vonatkozása ésjelentősége?
Miéľt éreńe szükségesnek a Nemzetközi Dokumenfum Filmfesztivál józsefuĺíľosi
alpolgáľmesteľi keretbőltörténő tźlmogatásźtt? Magamtőlnem jöttem erre rá.

A következő kérdésem aIIl9. pontja. Hasonló típusú kérdés. Sára Botonđ alpolgrĺľmesteľ úr a
Közép-Pesti Kataszttófavédelmi Kirendeltség ifiúsági versenyének rendezését támogatta

400.000.- Ft-tal. Alpolgármesteľi keret - ttibbek között _ gondolom, hogy eĺTe van' de legyen
szíves, mondja el nekem, hogy miéĺt érezte fontosnak, hogy józsefuárosi alpolgáľmesterkén a
Közép-PestiKatasńrófavédelmi Kirendeltség ifiúsági versenyét támogassa, és mi volt ebből
Józsefuaros haszna? II/10. pont. Sántha Péterné alpolgármesteľ asszony szintén, hasonló
kérdés, vagy aktr ugyanez másikĺa. En értem, Kocsis Sandoľ egy nagy tisztességnek örvendő
olimpiai bajnokunk, és öľülok, hogy szobra lett. Azt is tudom, hogy fontos fideszes
politikusok nevéhez kotődött az ő rc|ikviáinak a hazahozatala, hogy egyébként Józsefuaros
hogyan kötődött annyira Kocsis Sándorhoz' hogy a szoboľ talapzat elkészítését
a|polgármesteri keretből 200.000.- Ft-tal gondolta támogatni sztfüségesnek. Szintén IIl11.
pónt.-oszintén szólva, ezt Ílem értem ígazábő|. Tudom, most nincs itt Polgĺáľmester Úľ, de

biaos el tudjak mondani helyette is. Lehet, hogy csak a mondat megértésével van probléma,
elnézést kérek. A polgĺĺrmester saját kerete teľhére e|oirźnyzat átcsoportosítással egyutt
polgiáľmesteľi tisztség el|źtásźna| kapcsolatos szerződést kötött két fővel. A polgármester,
szerződést kötött valaki a polgármesteri tisztség ellátására?



Ezt nem értem. Szóval, mi volt a funkciója a polgármesteri tisztség ellátásával szerzoďés
kedvezményezettjeinek, és hogy ezmitő| volt indokolt. il/13. pont. Alpolgármester Asszony
nagyon nem és egyéľtelműen józsefuárosi közcélú dolog, 7 tźnsashźz postaládacseréjét,
lomtalanítását, elektromos vezeték cseréjét támogatĺi. Az akérdésem, hogy mikor került sor
ennek az alpo|gármesteri keľetből történő támogatásnak az elbírźiására, kiutalására, és milyen
módszerrel vagy szempontok alapjan vźtlasńotta ki, hogy melyik 7 társashźnat kívánja
támogatn1? Volt esetleg pá|yázat, ha igen, akkor milyen? Ezze| kapcsolatban a jövőben mi a
gyakorlati elképzelésük? Nem titok, hogy én azt jobbnak tartom, ha a Képviselő-testtilet,vagy
valamelyik szakbizottsága áIta| elbíľált pá|yázatokon keresztĺil kerĺil sor társasházijavítások,
fejlesztések támogatásźra. Ettől még lehet, hogy ez is egy jó döntés volt, csak a kéľdéseimĺe
kérek szépen vá|aszt. 'Következő pont. Keľületi általános iskolások környezetismeret
tanóráinak támogatása. Erem, nagyon örülök neki, nagyon jó helynek tartom a Füvészkertet,
menjenek oda tanulni a diákjaink. Nehezen tudom magamtól megéľteni, hogy miért volt
szĹikség 2300 db belépő megvásárlásrĺra Polgármester Uľ saját keretéből, de biĺos megvan
ennek a szakmai indoka. Azt szerctném kérdezni, hogy mi a|apozta eú me5, illetve, hogy
mikor töľtént ez a döntés. Mind a 13-sa1, mind a 14-se1 kapcsolatban van egy olyan gyaĺrúm -
de kérem, oszlassák, ha téves _ hogy ezek, gyanitom, aľánylag kozel estek a váIasztási
iđosza|dloz. Bízom benne, hogy nem kozpéĺlzből segített vá|asztási hadviselés ál1 egyik
mögött sem. Bar tudom, hogy Alpolgármester Asszony nem volt jelölt a választásoĺ.2|.pont.
Ezze| kapcsolatbaÍI, a szénmonoxid készülék beszetzése egy nagyon fontos lépés, és én
nagyon örĺilök neki, hogy PolgármesterLlr ęú,tźmogatta. Egyetlen egy kérdésem van' hogyan
d<ĺntötte el, hogy ki az a 100 rászoruló a kerületi lakos, aki szénmonoxid beszeruő készüléket
kap, és milyen szempontok a|apjźn, és milyen eljaľásban, illetve, hogy mikot tortént ez?
Rátérnék a III-ra. A 4. pontja ennek az alfejezetnek azt. mondja, hogy a bíróság kötelezte
elmaradt megbízási díj és annak kamata megfizetéséte a Hivatalt. Tegyék meg, hogy
beavatnak minket a részletekbe. Milyen megbízási díj fizetése maradt el, és miért került sor
arra, hogy a bíľóság kote|ezze ennek a megťlzetéséľe a Hivata|t? Ań, hogy ezért jű kel|
állnunk, eZ nem kérđés, csak szeretném tudni, hogy milyen elmaradás volt, és miért kęrĹilt rá
sor. 3/)Oo(. Az teljesen egyértelmű, hogy főáI|ástl vezetőknek sztiksége lehet
szeméIygépjárművekľe. En ezt a 30 milliót, amit itt a tészben bęszerzésľe, részben az első
kezđeti üzemeltetésre a kĺĺltségvetésben rászánunk. Csak az egyik tésze a 3l)ČŕJ{I. Az
üzemeltetés az az 4/VI. pontban van. Szóval, biztos, hogy van felesleges 30 millió foľintja
Jőzsefvátosi onkormźnyzatnakvezetőí autók beszerczésére? An. tudom én is, hogy egy új
vezetóí gépjarmubeszerzése 7,5 milliő foľintéľt, az mondjuk a piaci viszonyoktól nem idegen,
vagy nem feltétlentil ineális. Biztos, hogy szfüségiink van eÍTe' és miéľt és hogy van ez, mert
őszintén sző|va, biĺos tévedek, de egész jó állapotban lévő, egész szép hivata|i autókat látok
a Hivatal előtt, amikor eÍTe járok, és kétnaponta jĺĺľok erre. De ha indokolt, akkor tegyék meg,
hogy elmondják nekem, hogy mitől. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi.

Egry Attila
Képviselő Ur kérdéseire többen fogunk váIasń" adni. Rögt<in a legelső, arrli a IIl3. Nemzetkozi
Dokumentum Filmfesztivál megrendezése. Itt a Coľvin moziban volt ez a Dokumentum
Filmfesztivál. Ennek az e|őmozdításfua keresték meg az onkormanyzatot, hogy szeretnék a
kerültbe hozní, szeretnének egyébként hagyomaný teremetni, hiszen jelen pillanatban
Magyarorszźlgon, vagy korábban nem volt ilyen Nemzetktjzi Dokumenfum Filmfesztivál. ok
arra tettek ígéretet, hogy ők en. it elkezdik, és itt évről évre mindig meg fogják rendęzní a
kertiletben eú. a fesztivá|t. Megjelentünk mindenfele kiadványon támogatóként, tehát a
kerület hímevét öľegbítette ez az esemény.
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Rangos, színvonalas fesztiválról beszélhetünk, amit, ha jól emlékszem a szeptembeľi hónap
vége felé volt a Coľvin moziban. A kĺjvetkező kérdést Sára Botond alpolgármester urhoz lett
feltéve, megadom neki a szót.

Dr. Sára Botond
Még mi ęIőtt vźt|aszolnék, egy áItalźnos dolgot szeľetnék rogzíteni. Tĺ'bb kéľdést is érint,
clviekbeĺ1 tőleg a polgárrlrcsĹer.i' alpolgárrrrester.i keĺetek fellraszrrálásárrál. Azélt azt
tisztźnzuk, hogy a koľábbi gyakoľlattól eltérően, ahol fiktív tanácsadói szerzoďések megkötése
zajIott ebben a Hivatalban, Önkormányzatban, ezért eń. minđig hangsúlyozzuk is, és nyilván
már a vá|aszadásoknál is egyértelmĺĺ lesz, hogy itt á|ta|źlban idősek, gyeľekek és
józsefuarosiaknak valamilyen szintű, kcjzvetlen támogatásukľól, és életük jobbításáľa
vonatkozó e|őmozdítttsról van szó, mint például a katasńrőfaverseny, amit a Képviselő Ur
kérďez, A Pest megyei kozépkirendeltség itt van Józsefuáľosban székhellyel. |tt ezen a
versenyen' amit a saját keretemből támogattam, józsefuarosi általános iskolák vettek részt.
Higgye el Képviselő Uľ, semmilyen ördögtől való támogatási cél nincsen semmilyen olyąn
támogatás mögött' amiket felsorolt. Például a szénmonoxidmérők tekintetében, Képviselő Uľ
a legidősebb józsefuárosi állampolgaľoknak, nyilvĺín đarabszám szerint lett kiosztva. Idős,
egyedülálló embereknek gondoltuk, és nyilván a Hivatal szakmaí segítségét kérttik abban az
esetben, hogy konkĺétan kiknek célszeni kiosztani. Ez általiíĺrosságban jellemző az
alpolgármesteľeknek a keretére' de nyilván mindenki amagańszét megválaszolja. En például
a sajtĺ alpolgármesteľi keretemet úgy hasznźitarrl ftil, hogy volt jegyvásaĺlásra is. A
jőzsefvarosi Íiatalokat, idősekęt szíĺlházba kiildť'ik. Az Erkel operába küldtük, kirandulni
kiildtiik, sportversenyekĺe, tanulmányi versenyeket támogattunk a keľetemből. A
spoľtszervezetek civiltźtmogatásźĺt emelttik meg példáu|, az egyházaknak attlmogatási keretét,
amit a saját keretemből emeltiink meg. Azt gondolom, semmi olyan támogatási cél nincsen
egyik támogatás mögött sem, ami korábban je|Iemző volt. Tehát minden mögött vállalható, és

aľccal vá|Ia|hatő taľtalmas célt tiízttink ki. Az autóbeszeľzés tekintetében a Képviselő Úr picit
tévúton jĺáľ, mert megnyuglatom a tekintetben, hogy kizarőIag kozépkategóľiás autók
beszeruéséről van sző, tehtú nem BMW, Mercedes, Porsche, vagy ehhez hasonló típusú
gépjráľmiívek beszeruéséről vaĺ sző. Az onkormányzat, a Hivata| és a tisztségviselőknek a
úgy mond a minden napos kozlekedési pľoblémájáva| nyi|ván a gyakorlatban még nem
szembesiilt a Képviselő Ur.
Most közlöm onnel' hogy körĹilbelül három éve az az źilapot áll fent, hogy a harom
alpolgármester egy autóval jaľ, és a közos időpontban szewezett programoknál versenyzĺink
Alpolgáľmester Asszonnyal, hogy akkor ki éľi el előbb Ient az autőt a ťoldszinten, és ki az, akí
ott maľad, és szembesül vele, hogy egyébként nem jut el 10 perc múlva a programj ára, mert a
másik. Nyilván ez szervezettebben mfüodik, csak van egy á|ta|źtnos probléma, hogy ütkĺjzés
van. En magam nem vagyok ataxizásnak a híve. Rendelkezésünkľe áll egyébként taxi csekk
sem adminisńrative, sem más szempontból. Koľábban a Hivatalban egyébként volt egy
elfogađott gyakorlat, amit nem szeľetnénk kĺjvetni. Én magam nem vagyok híve, sőt, ha lehet,
akkor próbálom úgy megoldani alpolgármesteľ tarsaimmal, hogy én nem szeretnék taxízni. Az
a gépjźlrmú, ami egyébként, tobbszöľ egyébként, az a gépjarmtĺ, ami ideiglenesen az én
rendelkezéseÍrre lett bocsátva a munkavégzés cé|jábő|, az a parko|ásí ntézménytől átvett
autó, amely gyakorlatilag több mint 200.000 kilométeľt futott' 10 éves, és amióta az én
használatomban van, többsztjľ volt szervizbeĺ, mint náIam. Tehát kuplungot kell cserélni,
fékcsovet kell cserélni. Annyit mondanék az intézményvezető mentségére' hogy előľe
mondta. Azért nem hívtam fel soha ezzeI aproblémával, mert ő előre szólt, hogy valószínűleg
ezekvtnhatők.
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Például most egy téli gumicsere most négy napba te|t, mert nem tudták leszedni az egylk
kereket, meľt beletört a csavar, és várni kellett rá. Ilyen napi problémák mertilnek fel. A
Hivatal gépjáľmúve egyébként egy Suzuki Ignis, amely elhagýa a múltkor a jobb első kerekét
a Dankó utcában. Es nem azért,mert a Dankó utca olyan rossz állapotban lenne, hanem azért,
mert fóltcngclycs vo|t az autó. Iliggye el, hogy az a négy daľab autó, anrely beszeľzésľe
kerülne, az indokolt. A minden napi munkavégzéstinket körľryítené meg. Személyes
véleményem, hogy nekem teljesen mindegy, mert én nagyon szívesen, ha elvisznek egyik
pontból a másikba egy 200.000 kilométert futott autóval, ha éppen műkĺjdik' nekem ezze|
sincs semmi problémám, csak szerintem a kerület szempontjából méltatlan. MéItatlan az,
hogy felújítunk tereket, stabil a kĺiltségvetéstink, a legdinamikusabban fejlődő keľĹilet
vagyunk, és a tisztségviselők egymással hađakoznak időpontért, hogy éppen ki, hogy fudja
programját szetvezni, mert egy autó ál1 rendelkezésre. Méltat|an a he|yzet, a keriilet,
Jőzsefvátos tekintetében, meľt nem nekem, higgye elteljesen mindegy, mert nyáľon biciklivel
be tudok jönni, el tudok menni. Egy kicsit problematikus, de lehet, hogy JakabĄ' Képviselő
Ur nem ért egyet ezzel _ de amikoľ el kell menni egy minisztériumba tźrgyalrni, akkor még
nem tudtam megkíséľelni aú', hogy hogy éľjek rigy oda, hogy egyébként ĺem izzadom le
magam a 35 fokban. Higgye el, hogy nekem teljesen mindegy, csakezmost egy olyan áLlapot,
amire úgy gondoltuk, hogy a kerület megítélése szempontjából, szerintiink kezelni kell. Ez
három éve fennálló probléma. Pélđául a Suzuki Ignis, amit példáulmost a Hivatal hasznźi, az
is egy kölcsönkért autő. Az korábban a közteľület-felĺigyeletnél volt. ott mĺíĺ leselejtezett autó
volt egyébként. Tehát a Hivatalnak _ a két Skoda gépjáľművet eltekintve, a kék és a fekete
autót eltekintve _ a tĺjbbi gépjármu maľ más intézményeknél leselejtezetĺ jáÍmíi. Azokat
kéľťĺik k<jlcsön haszĺá|atra, hogy legalább A-ból B-be eljussunk. Ez ahe|yzet Képviselő Úr!
Köszönom.

Egry Attila
S ántha P éterné alpol gármester asszony, paľancso lj on.

Sántha Péterné
Köszontjm szépen a szőt Elnök Úr! Nos, a részletesebb váVsz megadása előtt szeretnék két
bevezető mondatot mondani. Az egyik. Az Alpolgármester Ut tt\ta|vźzolt kiemelt, támogatott
programokon kívül nekem szívügyem a vaľoskép, szívügyem a kultura támogatása, és
szívĹigyem az emberek kozérzętének javítása. Altalában ilyen megfontolások a\apjan szoktam
az a|p o|gźtrme steri keret emet az év kĺizben számta|an kéľé st rang s orolva e l o sztani.
A másik bevezętő reakcióm, hogy egy kicsit sajnálom, hogy nem sorolnak fel mindent.
Például a Kĺjzĺjs Esély nem tartozik a megmagyarázandó tételek sorába, amikor egy óvodát
támogatok azza|, hogy hónapokon keresztül segítsék a felrzárkőnatanđő gyerekek
előrehaladását. Most jön a kicsit ľészletesebb reagálás. A Fradi Baráti K<jre keresett meg, tĺibb
mint egy éwel ezelőt1azza|, hogy miután Kocsis Sríndor gyermek korában itt aKźiváriatér
környékén riryJa abőrt, ezért szeretnének emléket áIlítani neki. A Baráti Kor finanszírozta
először a szobtot, de a szobornak nem találtunk helyet. Majd amikor megtaláltuk a Kźivária
téten a Kulich Gyula szobľának talapzatát, merthogy a szobor hol van, ezt nęm tuđom, azt
hiszem, hogy nem lźttarn a Szoborpaľkban annak idején, akkor megbeszéltük, hogy inkább ezt
a ta|apzatot felújítjuk, és erre rakjuk rá. De erre miíľ nem a szobľot, mert az kicsinek
bizonyult, hanem egy ebből atalakított féldombormíivet Budapest Galéria jővźthagyźtsával.
Szívből támogatom. Megjegyzem, én sok-sok KépviselőtaľsammalegyetembenaZaképviselő
voltam, aki a tarsasházíkłjzgyulésekre idejét, energittjátnem kímélve, eljárt.
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A kĺjrzetemben alig van olyan társasház, és valószínú csak amiatt fordulhatott elő, hogy nem
voltak Ítrsashtzi közgyűlésen, meľt esetleg valamiféle hivatalos programonrmal egybe esett,

vagy 100 oÁ magáĺtulajdonú, és ők nem tudták, hogy engem meg lehet hívni. Akkoľ
megpróbáltam az igényeket összeszedni, és ennek megfelelően segíteni. Van, amit meg
tudtam oldani nem alpolgáľmesteri keretből, hanem másképpen. Ezek ilyenek voltak, hogy
legallyaltak ťát, és nem volt a társasháznak pérue aľra' hogy a sok köbméter gallyat
elszállítsák. Volt olyan tátsashćzarl, ahol a 13 éwel ezelőtti felújításnál sokkal egyszeľiibb
volt a sittet levinni a pincébe, és most nem fémek hozzá a vęzęLékękłrez. Segítettcľl őkeĹ

abban, hogy ezt kilomolják. Volt, ahol életveszélyes volt a vezeték, és szintén iires a kassza.
Tehát ań'hiszem' összességében az, hogy a 1 haz most 1.280.000.- Ft támogatást kapott, ezek
nem hatalmas összegek, és nem |źttam célszenĺnek azt, hogy ktilön páIyázaton induljanak,
hanem, amikor |átszott, hogy az alpolgármesteri keretemből még maradt, akkor ezekęt a
p éĺueket a f élr etett támo gatandó cél ok kö zött fel o sztottam. Kö szö nö m.

Egry Attila
Képviselő Uľnak további kérdéseire aváIaszt, pedig a polgármester saját keret teľhére kötött
szęrzođés. Az egyik Alföldi Gyĺirggyel történt szerzőđéskotés az orczy negyed pľogram
kialakítására, és abban való segítés. A másik pedig Polgármesteľ Urnak a személyi titkari
pozíciőja jelen pillanatban nincs betölfue a Hivatalban, és ekképpen keriilt megoldásra
átmeneti jelleggel, ők lennének a két fő. A 21-sel kapcsolatban a szénrtonoxidjelző
megvá|aszolásra került? ott a Családtámogatási Iroda javas|atára összeállított névsoľ, illetve
emberek kapták ęzt a 700 db jelzőkészuléket. Valamint maľadt a 3/IV-es, amelyet AIjegyzó
Asszony válaszol meg.

Dľ. Mészár Eľika
Kĺiszönĺjm a szőt Elnök Úr! Hivatásos gondnokĺól van sző.2012 márciusától úgy töltötte be a

feladatait, hogy nem vo|t szerzódése. Amikor eń, a tudomásunkĺahońa, akkor 2012 év vége
volt, pont a jártsi hivatalok kialakításával kapcsolatban a feladat átkeľült a Járásí Hivatalhoz.
Tźrgyalás történt a Járási Hivatallal, hogy átutalj,'k a gondnok tészére a pénzt, de miľe itt a
ttĺgyalás leztru|t volna a gondnok beperelte a Hivatalt. Mivel elmaradt megbízźsí díjról volt
sző, ezért nem lepődött meg senki, hogy ilyen jellegű dtintés sztiletett a bíróságon. Köszĺjnöm.

Egry Attila
Jakabfu Tamás képviselő ťrr, parancsoljon.

Jakabfy Tamás
Az énmegsegyzéseim részben átfednek Komássy Akoséval. Például rclgtön az e|ső, amikot az
Alpotgĺĺrmester Asszony támogatottttnsashéľakat. En azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy
picit szeľeptévesztés, ugyanis van nekünk egy taľsashazi pályazatokkal foglalkozó ktilön
munkacsopoľľunk, akiknek nyilvan sokkal jobban proťĺIjźha vágott volna, hogy pá|yázatot

ímak ki' és apźiyźnatot elbírálják. Akkoľ, ha nyilván megfelelően rászorultak, és akkor ezeka
hazak is kaphattak volna tźmogatást. Ez nekem is feltiĺnt. Így viszont azt az érzetet adja ez,

hogy egyes taľsashlŁak nem páIyazrĺ szeretnének, hanem vezętó politikusoknál lobbiznak
felújítási pénzekért. Szerintem eń. a gyakorlatot a jövőben célszeriĺbb lenne a pźiyźzatokon
keľesztül folytatni. Ugyan így Alpolgáľmesteľ Asszony támogat egy civilszervezetet
210.000.- Ft.tal. Egyébként nem sokkal, egyébként nyilván jő cé|ĺa. Itt ań. szeretném
mindösszesen megemlíteni, hogy a civilpá|yźzatok összege ebben a városban egy évben 1
millió foľint' és ez erurek 2I oÁ-a.



Ha mindent összeadnánk, akkor sokkal több menne a polgármesteri' alpolgármesteri
keretekből civilszervezetek felé, mint a ľendes páIytnati renđszerben. Nyilván nem az abaj,
hogy pénz áramlik a civilszervezetek felé, hanem az,hogy a civilszervezetek mind<jsszesen 1

millió forintot kaphatnak egy évben. Célszenĺnek látnám ezeknek a kereteknek 
"gy 

részének a
cívllpáIytzatokba tĺjrténő átcsopoľtosíttĺsźń. Volt szó a Bauer I4-gyel kapcsolatban jelentős
költségekrő|.Eĺ azt szeretném kérni, hogy rövidentájékoztassanak minket, hogy pontosan mi
történt ott a Bauer 14-ben. Egľy Attila alpolgármester lirtól ań. szeretném megkéľdezni, hogy
melyik Palota negyeđi rendezvéný támogatta a keretébő|? Ez volt a második rész. A
harmadik részben is van néhány pont. Az egyik, azt most beszéltük meg, az az e|maruđt
megbízásí dij. A másik, pedig, ađ. is megbeszéltiik, a 4 személygépkocsi. Itt annyi
megsegyzést tennék, hogy elhiszem, hogy ez a szitláció, de az én em|ékeim szerint azutőbbi
időben nagyjábol minden második költségvetés módosításnál személygépkocsi beszerzésľől is
döntötttink. Tehát, hogy én úgy vettem észre eddig, hogy jelentősen fiatalodott a
személygépjáľmrĺ flotta, és ezért én is egy kicsit furcsállom eń. a 4 szemé|ygépkocsit.
Amelyek, ha középkategóriások, akkor szerintem a 6,5 millióforintos áľ, lehet, hogy egy kicsit
sok. Utolsó megegyzésem a harmadik rész 34. ponthoz tartozik. 6,5 millió foľintot tesziink át
városmaľketing előiranyzattőI céltaľtalékÍa. Megmondom őszintén, én ílyet még nem Iźlttam
ebben az elmu|t 4 évben, arriőta mélyebben foglalkozok költségvetés módosításokkal, hogy
nem jelölték meg pontosan, hogy mire fogjuk ezt a 6,5 milliót fordítani, tehát milyen cé|ra
csoportosítottuk át. Szeretném' ha ezt ľészletesebben szóban elmondanfü. Kĺjsz<jnöm.

Egty Attila
Képviselő Ur kérdésével kapcsolatosan a táĺsashźlzak és civilszervezetek. Minden év elején
meghatźlrozzllk a kĺiltségvetést, keretet adunk. A tervezett bevételeket megpróbáljuk
szétosztani a meghatározott célok mentén, hogyan haladjon előre a keľĹilet. Bizony, bizony,
aĺnit a tĺĺrsashazakn*, a civileknek, az egyházaknak, akáľ csak a segélyekĺe, akar csak
báľmelyik feladatľól beszélünk, vaĺosfejlesztésrő|, el tudom mondani, hogy kevesebb van ott'
mint amennyire szfüség lenne. Sajnos ez a kĺjltségvetési kötcittség az, arní fennáll minden
évben. Ez egy természetes dolog, ettől nem kell megijedni. Ezek az év kcizbeni
átcsoportosítások, az év közbeni keresztfinanszírozások csak a napi gyakoľlatból adódnak, a
hiľtelen jelentkező szfüséghelyzetet próbáljuk orvosolni az źita|, hogy az alpolgármesteri
keľeteket ilyen célra használjuk fę|. Ez egy sztikséghe|yzet. Nem tudunk hirteIenjében más
előirtnyzatot megjelölni, azonbarl ott van az igény a táĺsashźzná|, akáÍ életveszély
elhĺírításként, akrĺľcsak a felújítás meg tudjon kezdődni. Azért, ha egy józsefrríľosi
tźlrsashźzről beszélünk, az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek atársasházakjussanak egyről
a kettőre. Segíteni kell őket.
Most a Tźrsasházi BitáIőbízottságban képviselők ülnek, onĺ'k pontosan tudják, hogy
haľomszoros, négyszeres tuljelentkezés van évről évre arua a keretre, amit meghirdetĹink, és
azok a keretek is ľoppant szűkek. 1,5 millió forint maximum értékhatánal a vissza nem
térítendő, és akkor még van mellette valamennyi visszatérítendő támogatás.Ezen biztos, hogy
vá|toztatni fogunk ebben a ciklusban. Most nem vinném ęl ebbe az íľźnyba a napirendnek a
tárgya|ását. Ezek az aprő igények, hogy a táĺsasházak egyről a kettőre jussanak, ezek
folyamatosan esnek be. Ha megnéńék az iđei évi kĺiltségvetés módosítást, tĺjbb alkalommal,
amikor lehetőség volt ľá' akkor feltĺjltĺjttfü a tźnsasházi keretet, hogy újra tudjon a
Bírá|őbizottság dönteni, és juttatni atársasházaknak. Voltak olyan pillanatok, amikor eztnem
lehetett megtenni, és bizony szükség volt arra, hogy k<ĺzvetlenül ęrrőI a keretľől torténjen meg
afe|haszĺá|ás.
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A civiltámog atást abszolllt pozitivnak gondolom, egyetéľtek Jakabfy Képviselő Úrral,
lehetnek ennek emelni a keretét, meg kell találni a fedezetét, és akkoľ emeljük. A Palota
negyed kulturális tradíció és értékeinek megőľzése céljából kapcsolatos rendezvények. Ez a

nyári Palota negyed fesztivá| hosszú hosszú rendezvénysorozat, amely a nyár elejétőI a nyár
végéig tartott. ott néhány kisebb plusz rendezvény került megĺendezésre' tehát nagy monstľe
ľendezvényre senki ne számítson, mert ęz 300.000.- Ft-os támogatás volt. Ahol megint csak
szükség volt, hogy zökkenőmentes legyen a rcndezvénysorozat, oÍt ezze| tudtuk megoldani,
hogy a napi élet tovább tudjon haladni. Alpolgármester Asszonynak megadom a szőt.

Sántha Péterné
Köszönöm. Említętte Egry Attila alpolgármester úľ, hogy vannak olyan esetek, amelyek
később jelentkeznek. Ez a 210.000.- Ft-os támogatás is így keletkezett,hogy addigra |ezajlotĹ
a civilpályźnat, ott tehát nem is tudtak volna páIyźzni. Es a Csobánc utcai óvoda, ahol
jellemzően hátľányos helyzetu és halmozottan hátrányos heIyzetĺl gyerekek vannak
többségben, ő náluk próbálják ki ezt a módszeľt, hogy fogjuk meg egymás kezét. Amínt az
előbb is említettem ęz egy nagyon jő fe|zarkőńatő progtam, ľemélem sikeres lesz, és ígérem,
hogyha sikeľes lesz, akkor más óvodákat is fogok támogatni, hogy eń. a pľogramot
bevezessék. Köszönöm.

Egry Attila
Jakabs Képviselő Uľ kérdésére, a városmarketing keretről nem céltaľta|ék'ĺa, hanem általános
larta|éWa csoportosítunk át. Ekképpen nincs meghatźltozĺĺa a céI. Az átcsoportosítással egy
dolog biztos, hogy eń. a tételt nem városmarketing célokĺa fogjuk felhasználni az ez év
hátra|évo részéte általános taľtalékot képezi. Tulajdonképpen nincs más cé|ja, mint
felkészülve az év végi kĺiltségvetés zárásra, még taľtalékokat próbálunk képezrĺ a
költségvetésben. Jcjn a té|, itt nagy havazás lehet, bármilyen szĹikséghelyzet e|oadódhat.

Megnéĺtik' mik azok a taľtalékok, amiket még mozgósítani tudunk. Bauer Sandor l4-gyel
kapcsolatban, pedig a Kisfalu Kft ügyvezetőjének adom meg a szót.

Kovács ottó
Ez egy veszélyhelyzet vo\t, amihez veszélýelenítést kellett elrendelni. A bontásľa egy tervet
kellett készíttetni. A bontást készítjfü elő, kikĺjltöztetést és lakásfelújítás volt, de egyébként
erľől emlékeim szerint maľ volt egy bizottsági döntés. E mögĺitt egy döntés is á11.

Egry Attila
Erőss Gáboľ képviselő úr, parancsoljon.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Mivel még új képviselő vagyok, és minden szokást nem ismeľek. Az e|őzó napitendi pontnáI

felmerültek helyesírási kérdések. Nekem volnának javításaim, de nem akarnám a Képviselő-
testiilet, tehát csak kérdezem Feľencz orsolya képviselőtaľSamat, hogy akkor esetleg azokat is
mondjam el, vagy akkor ilyen esetekben mi a teendő. Például a III. címnéI az e|oitźlnyzat
módosítások és ęlőirányzat korrekciők, az kotőjellel írandó. Mivel ez egy hosszú előterjesztés,
ezért jő pár helyesírási hiba van. Csak még egyszer mondom, nem akaľom ezze| az onĺ'k
idejét rabolni, csak kérdezem,hogy akkor ilyen esetekben mi a szokás? A taľtalmi kérdésem,
pedig szerencsére a különböző ľészletkéľdésekľe képviselőtĺáĺsaim után maľ nem kell
kitérnem, ezért jobbító szandékkal szeretném azt az általános jellegrĺ javaslatot

megfogalmazní, ĺyl|van felmertil egy csomó konlĺľét tigynél, hogy akkor miért annak, miért
annvit. miért most.



Tehát ilyen esetekben valószíĺl|eg nyilván szerencsésebb, mi kĺjzben az alpolgáltmesteń
kereteknek van létjogosultsága, a polgármesteľi keretnek is, hogyha ezek, a hogy mondjam,
egyéni hatáskörbe uta|t pénztlsszegek, minél alacsonyabbak, és egyébként elköltésük
bizonyos normatív szempontokat kcivet és át|źtthatő. Amellett pedig minél több költségvetési
forrást, illetve kozpénzt tudunk páIyázati úton elkölteni. Felmerült konkľétan ez a civil dolog.
Nyilvánvalóan, ha 210.000.- Ft-tal nóne az egymilliós a|ap, az még mindig nagyon kevés
lenne, de már egy lépés lenne. Érdemes volna minden olyan felvetést ebből a szempontból
strukturális módosítások szempontjából is megfontolni, hogy ahol &ezhető, hogy például
társasháni péůyźnatoknál' ÍIagy túljelentkezés VaÍl' miközben alpolgĺíľmesteri alapból,
diszkĺecionális jogával élve az alpolgźrmester ilyen típusú támogatásokat is oszt, ilyen
esetekben, akkor valószínűleg,ha,űgy is nagy a tuljelentkezés atársashází alapjźn, a|<kor azt
kellene megnövelni, és akkoľ megszúnik az a ptobléma. onnek sem kell azza| az aggti|yal
szembesülni, hogy vajon miéľt pont azokat a tfusashźnakat tálmogatta. Ezze\' szerintem
mindenki j ő| jár, és az źú|áthatőság is nőne. Köszĺjnöm.

Egry Attil
Köszonjiik szépen Képviselő Ur éberségét, és észrevette a helyesírási hibĺĺkat. A ľészletek is
nagyon fontosak, egyet értek vele. Enazt szeľetném kérni, hogy ne a testtileti i|ésenje|ezze a
helyesíľási hibákat. Az e|őterjesztést megkapja úgy is előtte időben, akkoľ van eÍTe lehetőség.
Lehet konzultálni az e|őkészítő csapattal, nevezetesen most itt a Polgáľmesteľi Hivatalról van
sző. Szerintem ekképpen ennek a kezelése helyén való. Az alpolgáľmesteri keretek
fe|haszĺáIásával kapcsolatban, amit említett, ezlegyen normatív és át|áthatő. Nehéz mindenľe
szabźl|yrendszert kialakítani, hogy miképpen tudjuk felhasználni, ekképpen a normativitást
biztosítani. Az át|tihatőságát mindenféleképpen biztositja, hiszen mindig, amikor költségvetés
módosítás érkez1k, ídőrőI időre ezek az átvezetések megmutatkoznak, a beszámolás
megtörténik, hogy miképpen töľténnek felhaszná|ásľa ezek a keretek. Egyébként minden
egyes fe|hasznáIásnak van egy dokumeĺxáciőja, egy megkeresés, egy hivatali előkészítés, és
annak a szerződéskĺĺtése, lekövetése. Ań. e| tudom még mondani, bármilyen kiÍizetés tĺiľténik,
és ez nemcsak az a|po|gźrmesteri keretről, hanem a civil pá|yázatĺźi is, a fęlhasznźiásről
ugyan úgy be kell számolni. Es azt is végig kĺiveti a Hivatal illetékes tésze, hogy az a
fe|haszntiás megtĺiľtént, đokumentźrciőva|, sztlrclávalmegtclrténik az igazo|ás, és aJď<ot záru|
le tulajdonképpen egy ilyen támogatás. Vörös Tamás képviselő uté asző, parancsoljon.

Viirös Tamás
Komássy Képviselő Úrnak csak a Kocsisra tett megjegyzését szeretném egy picit rendbe
tenni. Tehát Kocsis, ahogy Alpolgármester Asszony is említette, a VIII. kerületnęk volt a
lakója, pontosabban a Kźivária téľen volt az édesapjáĺak a boltja, az I||és utcában. Akkor
talźtnmég Kőbĺĺnyahoztartoző Tisztviselő-telep é|t,vagy legalább is ott futba||ozott.
onnan keriilt utźna a Fradiba, tehźń szewes része a Jőzsefváĺos töľténetének. Arľól, hogy
egyébként avi|ág egyik valaha élt legnagyszenĺbb labdaĺúgója volt, és a Barcelona tinnepelt
sztźlrja, és ilyetén módon Józsefuaros egyik legismertebb szülĺitte, erről ne is beszéljtink. Eĺ
arányba á||ítaÍi azzal, hogy a megmaľadttalpazatrarakjuk rá, én szeľintem, döbbenetes .Ha ez
az embet, akit a világon majdnem minden futball szerető ismer, Józsefuaľosban született.
Elmegyiink Nyugat-Eurőpába, vagy máshová, minden egyes sarkon, hogyha van valami
jellegzetesség, vagy valami ismert ember sziiletett aztkfuakják' büszkék rá. Nagyon helyesen,
egyébként. Itt, pedig arrőI beszélgetĺink, hogy egy ilyen világhínĺ embernek Józsefuáros, aki
egyébként kötődik ishozzá, miért támogatta egy egészen apró összeggel a szoboravatásźń.
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Egyéként az, hogy fideszes vezetok hońák a hamvait haza, mert hazájátőI távol kellett
meghalnia, mert emigráciőba kényszeľült 1956 után, Svájcon kereszttĺl ment tń, én aú.
gondolom, én inkább ugy kérđezném meg, hogy miéľt nem baloldali politikusok állnak az
é|ére az ilyen nemzeti, ĺisszenemzeti és a magyar nemzet számára fontos kezdeményezésekre.
Inkább, ez akérdés. Az, hog.y miéĺ vesznek benne ľészt, és miért fontos, az egy dolog' de
hogy miért nem fontos az onök oldalának. Erőss Képviselő Ur, pedig tanácsot adott az
alpolgármesteľi keretek elköltésénéI, ezért szeretném felhívni a figyelmét, hogy ha például
be,Lzlk egy Iĺá:z, és szeľeLle gyolsarr segítséglrez jutrri' és lra kiíľunk egy pá|yázatot egy ađott
ilyen esetre, és eltelik par hónap, addigľa lehet, hogy mĺíľ a víz a ftjldszinten fog járni, és
nagyobb |esz a kár, mint amiľe eredetileg páIyáńak. Az 1|yen esetekľe azért érđemes gyorsan
reagźt|ni. Azt gondolom, a transzparenciźń szfunon kérni, akkoľ, amikor éppen a beszámolót
olvassuk, az egészen elképesztő. Tehát arľól beszélgettink, olyan nem |étező pľoblémákat
vetĺink fel, hogy nem tľanszparens' miközben azt olvassuk, és kéľdéseket intéz. Ez maga a
transzparencia. Tehát ez az íntézmény, aminek a keretében transzpatenssé tessziik ezeket a
döntéseket, aminek on is tésze. Nem az atranszparencia, hogy egy megvá|asńott képviselő,
pontosabban a TestÍilet által megváIasztott alpolgármester megkéri az Ön engedélyét' hogy
Erőss Ur mit gondol, jó ötletet támogatni. Eznęm transzparencia. Az atranszparencia, hogy
on megkérdezheti, és váIaszt kap rá. Én ennek itt a helye, errnek az íntézménynek, tehát
ígazáb őI errő l be szél getni, ez szetintem butas ág. Kö s zö nĺjm.

Egry Attita
Komássy Akos képviselő úr, parancsoljon.

Komássy Ákos
Kĺjszönöm szépen. Eszem ágában sem volt Kocsis Sándor nagyságát vitatni vagy kétségbe
vonni. Valóban elnézést kérek, az énjáľtasságom hiánya volt, hogy én nem tudtam, hogy
Józsefuaľosban cseperedett fel. Köszönöm szépen aváIaszokat. természetesen. Kocsis Sándor
kéréséhez, csak annyit, hogy én boldog lennék, ha nemcsak a múltban lennének a magyar
labdaľúgásnak büszkeségei, dę ezt hagyjuk. Még ań. a két kérdést szeľetném feltenni, amelyet
jeleztem, hogy nem sikertilt hiľtelen atémák <jzönében beazonosítanom' de hát nem volt rövid
az eIőterjesztés. Az első kérdésem. 3/IINI. Turay Iđa Színházza| kapcsolatos, inkább
felolvasom. ,,Tuĺay lda Színhaz miatt a bérleti díj és köztizemi dij megtérítés bevételi kiesése
a tárgy évben nagyságľendileg 5 millió foľint. Elnézést, biztos az a ptob|éma velem, hogy
nem Vagyok pénzügyes végzettségemet tekintve, de nem értem. Szóval, ez micsoda valőjában,
ami még 5 millió forintba kerül nekiĺnk, meľt én becsülöm, tisztelem a Turay Ida Szíĺ.lhźzat,
ott voltam a megnyitóján is, öľülök, hogy van egy szírlházunk, ďe már eddig is elég sok pénzt
költöttĹink rá. Mitől \ett ez, attól, hogy nem volt előtte bérlője a szinház épületének, ettől még
5 millió forintunkba,kerĹil e4 vagy ha félre éľtem' tegyék meg, hogy kijavítanak. A másik,
pedig a 41IIJ. pont. En tjrülĺjk neki, hogy az iĺtegrációs folyamat sikeres volt, és létrejött a
Józsefuaros Közösségeiéľt Nonprofit ZÍt. Bízok benne' hogy Kovács Barbara kiváló
menedzsere lesz ermek aháttér cégnek, mint ahogy előtte a Kft-nek is volt. Ha jól számolom,
akkor ez a ktjvetkező ĺjtéves kĺjtelezettségvállalás 130 millió forintjába keľiilt az
onkormanyzatnak, és akrírhogy nézem, ez apo|gármesterénél is egy kicsit magasabb díjazás.
Nem kétségbe vonva a vezetói kiválóságát a Zrt. vezetőjének. Engem önmagában ez az egy
mondat nem gyózott meg arcő|, bár gondolom, nem is ez vo|t a cé|ja, hogy ez feltétlentil a
következő tjt évben 130 millió foľintjába kell keriiljön a Józsefuárosi onkormányzaÍnak. Nem
értem. Bizos az énrész\etekľe nem eléggé kiterjedő tájékozottságom ennek az oka, de szóval,
hogy évi 22 milliós bruttó jövedelmi kĺjtelezettségváIIaIás miből keletkezett.



Amúgy még azt kívántam hozzáťuzni a vźiaszo|<ra, kĺiszönöm szépen az a|apos váIaszokat,
túlnyomó tĺibbségében kimeľítőek voltak' és meggyőáek sok mindenről. Mint mondtam, nem
vonom kétségbe, hogy szükség van a vezetői jáľművekĺe, stb. Tényleg azt javaslom
eljáľásként, hogy egy kicsit adjanak részletesebben tájékońatźst a negyedévenkénti aktuális
költségvetési módosításokban azi|yen tételekľől, és akkor mind ezekľe a kéľdésekľe nincsen
sziikség. Kĺiszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Ur felvetésére dr. Sáĺa Botond alpolgáľmester úr vźiaszol.

Dr. Sára Botond
Baľ kétem szőt, de amiért szót kértem, azt hagyom a végére. Képviselő Úr kérdéseire
vá'Iaszolva én az Űgyvezető Igazgató Asszony fizetése' annyiban egyet éľtek a Képviselő
Ilrra|, hogy nem az ő ťlzetése magas' hanem a polgĺĺľme steté az alacsony. Az ó ťĺzetése abból
ered, megemelkedett ťlzetése, hogy feladatokat, a Testiilet döntcitt arról, hogy más cégekben
lévő feladatokat is az ő. Egyrésń. vanjelenleg két cég, amit ő vezet, abból az egyĹL<bol nem
vesz fęl ťlzetést, feladatot kapott. A holdingosításról, annak kialakításáról döntĺjtt a Testtilet,
amely feladatnövekedéssel, és felelősségnövekedésse| jáÍ, és ezze| egyenes arányosan
megálIapítottunk egy bérezést, amely egyébként a tĺibbi kerĹiltben hasonló munkakorben,
vagy vezetői pozíciőban lévő béręzéshez képest, veľsenykép es. Azt fogadja el a Képviselő Úr,
hogy én nern az ő ťlzetését taľtom magasnak' hanem a tisztségviselőjét tartom alacsonynak a
felelősséghez képest is. Fogadja el a Képviselő Úr, hogy az o ťĺzętésę egy átlagos
versenyképes fizetés a fe|ađataihoz képest, más keriiletekhez képest is, és megntivekedtek a
fe|ađatai és fęlelőssége is, az ő kotábbí ťlzetéséhez képest. A Tuľay Iđa Színhźznál, nem
került még egy vasunkba sem a Turay IdaSzínhta. ott szeľintem ez a ktiltség, ami fennáll, de
aki ľészletesen ismeri, ez a bérbeszámítással kapcsolatos. A pá|yazatban annak idején, és
korábban is a SzínháznáI, a korábbi pá|yázatoknál is, amelyik béľbeadói, tulajdonosi
kötelezettség, és a béľlő váilalja, hogy egyébként ő saját költségen e|végzí ezt a munkát, de
egyébként a tulajdonosnak kellene, ott bérbeszźtmítási megállapodást köthet. Ez az, ami még
úgy tudom, hogy nincs kész, nem készült, elľől még nem döntött, errőlmajd abizottság ennek
külön rész|etezéséről fog dönteni, de ehhez feđezetet kell biztosítani, vagy az e|végzett
munkához mĺigé kell tenni egy fedezetet. Szerintem, itt erľől van szó. De ha nem jól mondom,
akkor majd kiegészíti a kompetens személy. Az énhozzásző|ásom pedig arľa irányult volna,
hogy szeretnék eloszlatni egy hamis képet, amit a ttrsasházi pźiyźzaÍtaI és a társasház
ťtnanszítozással kapcsolatban kialakult mind a korábbi, minđ az új képviselők tekintetében.
Első sorban a tźrsasházak tĺíľsashazi pá|yázati foľmában kapnak támogatást. Idei évbęn a
költségvetésben, februátban biztosítottunk pénzt, további két alkalommal emelte meg ennek
keretét a Képviselő-testrilet, kĺjzel negyedmilliiĺrd forintot költött ebben az évben ttrsasház
támo gatásr a az o nkormány zat.
Tcjbb mint 200 tarsashźz páLyźaoÍt tźnsashtn pźůyźnaton, és szeptember kcizepén ult az utolsó
munkacsoport, és minden pźiyźlző kapott pénzt. Hamis az alátszat, hogy nincs mögĺitte foľrás,
illetve tuljelentkezés van, tehźlt szeptemberig, mindenki, akí pá|yazatot adott be, mindenki
kapott támogatást. Nyilvan szeptembeľ közepe őta, a választásokľa tekintettel, nem ült a
Munkacsoport és ilyen ügyben nem volt döntés. Ya|őszínuLeg azőta vannak újabb pá|yázők,
de a Képviselő-testiilet a szeptember közepéig kielégítendő igényeket tudta fedezni, és mögé
tetíe a forrást. Az a|polgármesteri keľetből történő esetleges társashźn támogatásra akkor
kerülhet sor' amennyiben a pá|yáző a pá|yázati feltételeknek, valamelyik társashtz, ame|y
egyébként, amelyik lobbizik, nem felel meg. Gondolok itt az 50 oÁ-os öneľőre.
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Erre egyébként Alpolgármesteľ Asszony utalt is, hogy azoknál a házaknál, ahol mondjuk,
életveszély' szükségszerii volt a beavatkozás, vagy nem tudtak azért páIyázni, mert eset|eg az
50 %o-os oneĺős feltételnek nem feleltek ffiog, ezért nyilvánvaló, hogy segíteni az
oĺlkormányzat, csak úgy tudott, és nyilvánvaló, hogy itt a kérés kozvetleni| az
Alpolgármester Asszonyhoz, Alpolgármester Urhoz érkezetlbe. Egyébként én is, csak ezt
nem vették észĺe, támogattam a keretembo| tfusashźtzat egy alkalommal. ott lejárt páIyázat
miatt, tehát késői benffitást követően kertilt sor, és a SzámvizsgáIő Bizottság keresett meg.
Az egyetlentźlmogatási lehetőség, hogy az onkormányzat, tehát nem is én szemé|y szerint,
tudjunk segíteni, az ez akeľet volt. Tehát ezértl.ľlrtént atttĺrlogattts, a dtintés, mert a társashźzi
ptiyźzatoĺvalamilyen oknál fogva nem felelt meg valamelyik előfeltételnek. Kĺjszönom.

Egry Attila
Több kérdés, hozzászólást nem. látok, a napiľend vitźĄtt Iezárom. Szavazás következik, az
alpontokkal együtt 5 pontból tĺIIő határozat elfogadásźhoz minősített szótöbbség kell. Kérem,
szavazzanak.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a beszeľzési és kozbeszerzési eljĺírások megindítása érdekében a kĺjvetkezo év-évek
kö ltsé gveté s ének terhére az alábbi el ő zete s kĺjtelezetts é get v áIIa\ a:

a) önkormanyzati könywizsgáIatra - 11106-02 cím - ĺjnként vállalt fęladat - 20Í5'
janutlĺ I. _ 2015. december 3 1. időszakľa, bruttó 3.048,0 e Ft,

b) kĺizbeszeruési tanácsadói szerzőďésre - 11706-02 cím _ kötelező feladat - 2015.
januźr I. _2015. december 31. időszakľa bruttó 15.240,0 ,eFt.c) alőzsefvátos Közösségeiért Nonprofit Zrt. Iőzsefvarosi Ujság kiadásaľa - önként
vźtIIaIt feladat - 2015. január I ' _ 2015. december 31' időszakľa bruttó 24.130,0 e

Ft, biztonságí szo|gá|at, orzéste - önként váIla|t feladat - 2015. január I. - 2015.
december 3 1. időszakľa 24.130,0 e Ft.

d) a Jőzsefváros Közössé geiért Nonprofit Zrt. autő|ízingbenlhazásta - cjnként vállalt
feladat - 5 éves (2015. január 1-napjától _2020. dęcember 3l. napjáig)
kötelezettségvállalássaI3.920,0 e Ft, mely évenként bruttó 784,0 eFt.

e) Polgármesteľi Hivatal 4 ďb személygépjármű üzemeltetése, fenntaľtása _ kötelező
feladat - évenként megközelítőleg 4.000,0 e Ft taľtós mfüödési
kötelezettsé svállalással.

Felelős : polgiíľmester
Hatríľidő: f0I4. novembeľ 05.

2) a Horánszky utcai bĺjlcsőde bérleti đíjra -kotelezó feladat - a költségvetési szerv 2015.
évi kĺiltségvetésében 2015. januźr 1. _2015. december 31. időszakľa bruttó 1.395,0 e

Ft.

Felelős: polgármester
Hattnidő: 20I 4. november 05.
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3) a lőzsefváros Kĺjzösségei&t Nonpľofit Zrt. vezetőjének új béľére és juttatásaira 1 1805
cím _ kotelező feladat - 2020 . december 3 l-ig tartós múkĺjdési kötelezetts égváI|alás,
melynek osszege évenként bruttó 21.588,0 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 05.

4) ahatćtrozatban foglalt kĺitelezettségvállalások - műkĺjdési és beruhazási - fedezetéi| az
önkoľmányzat adóbevételét j elöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. és az ań. következő évek kciltségvetése

5) felkéri apo|gtrmestert, hogy a k<jvetkező évek kĺiltségvetésének teruezésénéI a
haÍár ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő : mindenkori kciltségve tés terv ezése, elfo gadása

Eg.y Attila
12 igen,O nem, 4 tartőzkodással a Képviselő-testület eIfogadta.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z ľĺnĺo s ÍrpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
2r3t2014. (Xr.Os.) 0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL12 IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a beszerzési és kozbeszerzési eljáľások megindítása érđekében a kĺjvetkező év-évek
k<iltségvetésének terhére az alábbi előzetes kĺjtelezetts éget vá||a|ja:

a) önkoľmányzati könywizsgá|atra - 11706-02 cím - önként vĺĺllalt feladat - 2015.
januáľ l. -2015. december 31. időszakĺa, bruttó 3.048,0 e Ft,

b) kozbeszerzési tanácsadői szęrzőđésľe - 11706-02 cím _ kĺitelező fe|ađat - 2015.
januĺĺr l. _2015. december 31. időszakĺa bruttó |5.240,0 eFt.

c) a Jőzsefváros Közcjsségeiért Nonprofit Zrt. Jőzsefv'aľosi Újság l<lađź.sára - önként
vállalt feladat - 2015. januar I. _ 20|5. december 3I. iđoszal<ra bruttó 24.130,0 e
Ft, biztonsági szo|gá|at, orzésre - önként vállalt feladat - 2015. január I. _2015.
december 3 1. időszakĺa 24.130,0 e Ft.

d) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zĺt. autő|ízing beruházásta - önként vá||alt
feladat - 5 éves (2015. januźlr l-napjától _ 2020. december 31. napjáig)
kötelezettségvállalássaI3.920,0 e Ft, mely évenként bruttó 784,0 e Ft.

e) Polgáľmesteri Hivatal 4 đb személygépjármű iizemeltetése, fenntartása _ kötelező
feladat évenként megközelítőleg 4.000,0 e Ft tartós műkĺjdési
kĺjtelezettsé svállalással.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. novembeľ 05.

2) a Horánszky utcai bölcsőde bérleti díjra - kotelező feladat - a költségvetési szerv 201'5.
évi koltségvetésében 2015. jaĺuár I. - 2015. decembeľ 31. időszakľa bľuttó l.395,0 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 05.

3) a Józsefuaľos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. vezetojének rij bérére és juttatásaira 1 1805 cím
_ kĺitelező feladat - 2020. december 3l-ig taľtós működési kötelezettségvállalás, melynek
összege évenként bruttó 21.588,0 e Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó : 20I 4. november 05.

4) a hatáĺozatban foglalt kötelezettségvállalások - mfüödési és benlhźztlsi - feďezetéu| az
önkormányzat adóbevételét j elöli meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. és az ań. kĺjvetkező évek költségvetése

5) felkéri a polgármesteľt, hogy a következő évek kĺlltségvetésének tervezésénél a
hatáĺ ozatban' fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : minđenkori költségvetés tervezése, elfogadása

Egry Attila
Ekképpen a rendeletet módosítjuk. 3 $-bó1 álló rendelet elfogadásĺához minősített szótöbbség
sziikséges, kérem, szav azzanak.

BUDAPEST ĺózsBpvÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrBľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST pŐvÁnos VIII. KERULET ĺózspr.vÁRosl
oNronvÁNYZAT rÉpvlsBro TESTÜLETÉNEK 3712014' (XI.06.)
ÓNronľĺÁNyza.rl RENDELEľÉľ a. 2014. Évl rorrsÉcvBľÉSRŐL szoLo 3l20t4.
(II. 1 3 .) oNronu,tNyzerĺ RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór.

Egry Attila
12 igen,0 nem, 4 taÍtőzkodással elfogadta, rendeletet alkotott.
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A SZAVAz,ą.sNe.r JELEN VAN io rÉpvĺspro
A RENDELETALKor,q.sHoz ľĺnĺosÍľpľľ szorogg sÉo szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp 12 IGEN, 0 NEM, 4
ľaRľózrooÁssa.r ELFoGADr,ą. És MEGALKoTJA BUDAPESľ r.ŐvÁnos VIII.
rp,RÜrpľ rózsppva.Rosl oNronvÁNyza.ľ xÉpvlspro ľpsľÜrpľÉNpr
37l.2014., (XI.06.)'' oNronnĺÁNYZATI RpNoprpľÉľ A 2OI4. ÉvI
rorľsÉcvpľÉsnor szoro 3/2014. (II.13.) oNrconľĺ,łNyz.ą'ľl RENDELET
uóoosÍľÁsÁnor.

Napirend 312. pontja
Javaslat helyi adórendeletek módosításáľa
(írásbeli előterjesztés' potKÉzľľsÍrÉs;
Előteťesztő: Egĺy Attila - alpolgármester

Egry Attila
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úmak.

Jakabff Tamás
Nemjó hír, hogy új adó keľül bevezetéste,
még akkoľ is, ha sok felmentés varl az
benyújtania és milyen időközonként?

mégpedig a magánszemélyek kommunális adója,
új adó megťĺzetésére. Kinek kell adóbevallást

Egry Attila
A kommunális adóról önbevallással kell nyilatkozni, 20|5. januártól Iesz hatá|yos' egy
tź$ékoztatő ki fog menni a lakosság részére, természetesen újságban, egyéb hirdetési felületen
meg fog jelenni a lakosság részére. Fontos, hogy nem érinti a Jőzsefvźtrosban életvitelszeľűen
é1ő embereket. Például olyan embeľľe kertil kivetéste az adó, akinek több ingatlana van és
Józsefuaľosban is van ingatlana, de nem oda van bejelentkezve, hanem egy masik kerületi
ingat|arĺźlba. A méľtéke 28.|40.- Ft, fontos volt, hogy aJőzsefvátosban élőket ne sújtsfü, és ne
terheljék tovább ekképpen lett megállapitvaamagánszemélyek kommunális adója. Megadja a
szót Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Támogathatónak tartja a kommunális adó bęvezetését, fontosnak tartja, hogy Józsefulĺros
onkoľmanyzata je|entősebb szerepet tudjon vállalni az itt étők tĺĺľsadalmi problémáinak
megoldásában. Fontos, hogy a kommunikáció megfelelő legyen, mert előítéletek állnak fenn.
Fontosnak tĄą hogy rengeteg albérletszeľiiség vaÍL a kerületben, a Kisfalu Kft-nek
sikerüljön rendet rakni a józsefuárosi béľlakásokban. Alaposabb, módszeľesebb évenkénti
rendszeres bérlakás ellenőrzést i avasol.
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Egry Attila
A Kisfalu Kft. az önkormányzati béiakásokat kezeli, ezzeI kapcsolatosan van ellenőľzési
jogkciľe. Az ĺinkormányzati bérlakásokat tilos további albérletbe adni, súlyos szankciói
vannak annak, ha valaki nem rendeltetésszeľűen hasznáIja a bérleméný. Minden évben
megtörténnek az ellenőrzések, Az önkormányzati bérlakások a kommunális adóban nem
szeľepelnek. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő úmak.

Jakabfy Tamás
Az e|őző vtiasz a|apján akkor 44 ezet lakástulajdonosnak kell ezt az aďőbevallást készítenie.
Kinek és milyen időkĺjzönként kell kommunális adóbevallást készítenie?

Egry Attila
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Az eIotefiesztés is tartalmazza a kerületben a lakások száma 44.300 db, figyelembe véve egy
előzetes kalkulációt tekintve kozę| 1000 tulajdont érinthet maga a kommunális adó. A
magánszemély önbevallás a|apján fogja benyújtani. Utólag fogják ellenőrizni, hogy
benýjtotta-e a bevallását, vagy nem nffitotta be. Indulhat hivatalból is, de a lakosokat
tekintve sok bejelentés is fog érkezĺi, hogy hol kell ellenőrizni.

Egry Attila
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Azoknak kell a bevallást megtenniük, akiknek Józsefuárosban van a lakástulajdonuk, de

nincsenek ide bejelentve. Le tudják-e e||enőńznĹ a ťoldhivatali és a lakcímnyilvántartás
adatait, rendelkezésre fognak-e állni aZ ellenőrzés céljara? Vagy a magánszemélyek
jogkĺivetés érebízzźk ennek az adőnak abęťĺzetését?

Egry Attila
Megadj a a szőt Danada-Rimán Edina jegyzó asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Minden ęgyes esetben a hatóságnakatényźt|Iásttisztźnása szfüséges' van aľra lehetőség, hogy
a ftjlhivataltól adatokat kérjenek, valamint a lakcímnyilvantartóból is. Az első évben

tájékoztatjzů< a lakosokat, és az ĺinkéntes jogkĺivetésľe próbáljak É.řlími a kerületi lakosokat,
de ha tudomásukľa jut minden egyes esętet ki fognak vizsgá|ĺi.

Egry Attila
Megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.
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Dr. Erőss Gábor
Ezeknek az eIőterjesztéseknek az ĺJlés előtt 8 nappal ftjl kellett volna kerrilniük. Az
előterjesztésben a pénzngyi hatás ki van számolva, de egy hatástanulmány nincs, eń.viszont
hiányolja. De lehet, hogy a kalkulált bevételek sem a szerint fognak alakulni' ahogyarl azzal
számol az előĹerjeszLő.Tęhát első kérĺlés, hogy haĹásĹanulmany készÍilt-e?
Az építlllényadóval kapcsolatban az emelés nem-e jár azzal, hogy lrelyi vállalkozások
kivonulnak, mert megdrágul a telephely még akkor is, ha több kategóľia van. Ezze| a
viselkedési hatással számoltak-e?

Egry Attila
Képviselő úr kérdéséÍe, az eIoterjesńés tartalmazza a pénzugyi hatást, mi várható, mivel új
adóról van sző, ez csak egy tervezet. Lehetett volna egy nagyon komoly hatástanulmáný
készíteni, amiben |átják az embeľek reakcióját' amely azt je|entette volna, ałnit az első évi
adóbevétel majd megmutat. Nagyjából el tudják képzelni és látjĺĺk, a kommunális adónál
fontos, hogy számos más budapesti keľületnél ez bevezetésre keľĹilt. Más keľĹiletekkel is
egyez\ettek, hogy hogyan |átjak ennek az ađőnak a hatékonysá,gát. ez alapjźlnjutottak affa a
következtetésre, hogy ennek az ađőnak a bevezetésének van létjogosultsága. Legyen itt is egy
ilyen adó, másrészt a bevételek szempontjábőI ez egy fontos téte|. Az építményadőná| egy
fontos elmozdulás vćĺrhatő, amennyiben elfogadásľa kerĹil, meľt a jövő évben sávossá alakul
az épitményadó. Fontos cél, hogy továbbľa is támogatjak a vállalkozásokat, foleg a mikľo- és
kisvállalkozásokat. 2007-ben maľ uniós projektet is indítottak ezzel kapcsolatban az Eurőpa
Belváľosa I. kifejezetten a gazdaság élénkítése program volt. Európa Belvarosa II-nél
taľtanak, és eń. szeľetnék továbbfejleszteni. A 20l4-2020-as pľojektben maga az Uniő
határozta meg irányelvként, hogy minden uniós pá|yázatĺál a vállalkozásé|énkítés egy fontos
szempont. Induló kis- és mikĺovállalkozásokat próbálnak helyzetbe hoznĺ, a kĺizepeseket
vźitozat|an formába hozni' ami 1000 m}-ig vá|tozat|arl. A szomszédos kerĹiletekben ez aZ
adónem magasabb. Az 1000 m2 ft'lötti ipari jellegiĺ bevásáľlóközpont típusú nagy
bevételűeknél emeltek, ott egy méltányos emelés töľtént. Megadja a szőt Jakabt Tamás
képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
A kommunális adóval kapcsolatban, csak azo|<nak kell adóbevallást beadniuk, akiknek
ađőťlzetési kotelezettségfü keletkezik. Milyen módon tervezik informálni a keľĹileti
ingatlantulajdonosokat ęľ.ől' az adóról? Ha minden ingatlantulajdonosnak kiküldenek egy
ajanlott levelet, akkor az 10-20 millió foľint. olyan kicsi a tewezett bevétel, hogy ez az
onkoľmanyzat bevételei kĺjzött igen kicsi. Az e|oteqesńés tarta|mazza az adminisztráciős
kö ltségeket ) ez menÍlyir e v árhatő?

Egry Attila
Az elóterjesztésnek soha nem szokott tźlrgya lenni, amikor bevétel neveznęk meg' ęgy olyan
iraný tevékenységet indítanak el, hogy ań. mire fogjak fordítani. En' a bevételt, ami a
magźlnszemélyek kommunális adójából sztlrmazik, célkittĺzésként vállalhatjak, hogy a jövő
évi pá|yázatokľa fogiak foľdítani, akaľ tiírsasházi páIyázato|<ra. Minden bevétel fontos. A
pontos végrehajtási kérdésére Danada-Rimán Edina jegyző asszony válaszoL
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Danada-Rimán Edina
N"* terveznek jelentős költséggel járó kozzététe|t ebben az adónem bevezetésében.
Alláspontjuk szeľint elegendő \esz,ha a honlapon, a Jőzsefváros újságban kozzéÍeszik' amely
minden háztarttsba eljut, valamint a közös képviselők útjan fogiak tájékońatni a kerületben
élőket.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Célszeľti lenne megjelölni, hogy az új adóból befolyt bevételeket milyen céIra kíváĄa az
onkoľmanyzat forđítani. Ez ennek az,űj adőnak egyfajta prőbźĄa, ami a későbbiekben tágabb
korben kertil kiteľjesztésre. Az onkormźnyzatkieső bevételeit adók formźljźharlpótolni tudja.
Nem becsüli le ezt a f8 millió forintot' Sok a bizonýalarlság az adó beszedésével
kapcsolatban. osńja Jakabfy képviselő ur aggźtlyait, kevés lehet a nyereség. A későbbi
években sor kerülhet ennek a kiterjesztésére.

Egry Attila
A jogszabály nem teszi lehetővé, hogy eú. abevételt valamire nevesítsék, és úgy történjen a
felhasználás. Irĺĺnyokat meghatározhatnak' javaslatot tehetnek, vegyék ťrgyelembe a
költségvetés teľvezéséné|, a f0|4-2019-es ciklusban biztos, hogy a társasházi palyázatok
fognak prioritást é|vezĺti., sok-sok milliárd forintra lenne szfüség, hogy minden tarsasház
megújuljon. Megadja a szőt đr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Köszĺjni Alpolgármester Úr építményadóval kapcsolatos válraszźú. A kommunális adóval
kapcsolatban a feketén kiadott lakások tekintetében felmerült egy olyan dolog, hogy az amúgy
is a feketén kiadott lakások tekintetében nem a kifehéľítés felé mutat. A tźi1ékoztatts
valószínűleg nem fog minđenkihez eljutni, és lesznek olyan jogkĺjvető állampolgaľok, akikhez
nem fog eljutni az információ. olyan hatások vźrhatőak, hogy a vźnhatő bevételek
elmaradásával fog jámi, meľt nem jut el az infoľmáció mindenkihez.

Egry Attila
Pont fordítva|źttja, ha valaki bejelentés nélkül adja bérbe azingatIarlát, akkoľ azt jelenti, hogy
nincs oda bejelentve senki. lnnentőI célpontja a kommunális adónak. A kommunális adó
megfizetése alól nem lehet kibújni, hogy feketéĺ adjaki az ingaÍlant. Mivel további kérdés,
hozzászőLás nem érkezet1, a napirend vitĄát |ezárja. Szavazásra bocsátja a k<jvetkező

határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) nem jarulhozzá, hogy a2O|5. évben a Fővaľosi onkormanyzat a helyi adókĺól szóló
1990. évi C. törvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemélyek
kommunális adóját az idegenforgalmi adőt a Budapest Jőzsefvárosi onkormźĺnyzat
kozigazgatási teľületén bevezesse.
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2.) felkéri a po|gármestert, hogy a Képviselo-testĹilet döntéséről halađéktalanul
tái ékoztassa a Fővárosi onkorman yzatot.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. novembeľ 5.

Egry Attila
Megállapítja, hogy aKépviselő-testtilet ahatározatot 15 igen, 1 nem szavazattal' taľtózkodás
nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HaľÁRoza.ľ:
21412014. (K.05.) 15IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1.) nem jaru'|hozzá, hogy a20|5. évben a Fővárosi onkormányzat ahelyi adókľól szóló
1990. évi C. tĺiľvényben foglalt építményadót, telekadót, magánszemélyek
kommunális adóját az iđegenforgalmi ađőt a Budapest Józsefuaľosi onkormanyzat
kozigazgatási teľiiletén bevezesse.

2.) felkéľi a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséľől haladéktalanul
táj ékoztassa a Fővárosi onkormany zatot.

Felelős: polgármesteľ
Hatźltiđő : 20l 4. novęmber 5.

Egry Attila
S zav azásr a bo c s átj a az építményađóval kapc s o l at rende l et-te tv ezetet.

BUDAPEST ĺózspr.vÁnos rÉpvtspro-ľpsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET rozsBľ,vÁRosl
oNronvÁNyz,q.ľ rÉpvIspro TESTÜLETÉNEK 38l20I4. (XI.13.)
oNronvÁNyz,q.ľl RENDELEIÉI ĺz ÉpÍľvĺÉNyelonór.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 16 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás
nélktil megalkotta a 38 l20I 4. (XI. 1 3.) önkormanyzati rendeletet.
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A SZAVAzÁsNÁI. JELEN VAN io rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz lr,lnĺosÍľpľľ szóľoggsÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺozsppvÁnos xÉpvIspro-rpsľÚrpľp 16 IGEN' 0 NEM, 0

ľ,ą.RľozrooÁssar ELFoGADĺa És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos VIII.
rpRÜrpľ ĺózspr.v,ł.nosl oNroRľ,ĺÁNyzaľ rÉpvlsBro ľpsľÜrprÉNBr
3 8 l 20 I 4. (XI. 1 3 . ) oNronvÁNyza.ľI RENDELE tpr nz ÉpÍľľĺÉNy,ą.o ónór
Egry Attila
S zav azásr a b o c sátj a a tel ekadó val kap c s o l ato s ren del et -tew ezetet.

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvlsBro-rn,sľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos Vn. rBRÜI.pľ ĺozsBpva.Rosl
oNronvÁnYZAT rÉpvlsBro rBsrÜrpľÉNBr 39l20I4. (XI.13.)

ÓNromĺÁNyza.ľl RENDELEľÉr a. TELEKADónóI.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen szavazalta|, e||enszavazat nélktil, 1
ĺartőzkodás mellett megalkotta a 39 l 20 I 4. (XI. 1 3 .) önkormanyzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľ,ą.sHoz nĺnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózspr.vÁnos rÉpvlsBro-ľpsľÜrBľB 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKoDASSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ r.ovÁnos VIII.
rcnÜrpľ rózser.v.ą'Rosl oNronvÁNYZAT rÉpvIspro TESTULEľÉNBr
39 l 20 1 4 . (XI. 1 3 .) oNronvÁNyza.ľl RENDELEľÉľ a. TELEKAD ónor.

Egry Attila
Szavazástabocsátja a kommunális adóval kapcsolatos rendelet-terv ezętet.

BUDAPEST ĺózspľ.vÁnos rÉpvIsBro-ľBsľÜrpľB ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBpvÁRoSI
oNronvÁNyz,q.r rÉpvlspro
oNronvÁNYZATI RENDELETÉT A
e.oóĺÁnór.

TESTULETENEK 401f0r4. CKI.13.)
MAGÁNS zplvĺBrypĺ< KoMMUNÁI-ĺs

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igen, 3 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
megalkotta a 40 /20| 4. (XI. 1 3.) onkormĺínyzati ľendeletet.
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A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN to rÉpvlsp,lÓ
A RENDELETALKoľÁsHoz lĺľlĺo sÍľpľr szoľog g sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľpsrÜrpľp 13 IGEN, 3 NEM, 0

ra.nľózrolÁssa.r ELFoGADr'q. És MEGALKoTJA BUDAPESI ľ.ovÁnos vIII.
rpRÜI.pľ ĺózsppvÁRosl oNronvÁNyz,tr rÉpvlspro ľpsrÜrBľÉNpr
40/2014. (XI.13.) oNronľĺÁxYZATI nBNonrpľÉr A vĺ,q.c,łNszrlvĺpĺypĺ<
KoMMUNÁus aoÖĺe.nor.

4. Váľosľehabititációva| és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat dtintések meghozata|ára tz ,,Energiaracionalĺzálás
Józsefváľosban'' KEOP-2012-5.5.0lN12.20t3-0122 azonosító száműl
projekttel kapcsolatban
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja,hogy a napirend targyźtban kérdés, hozzźszőIás
nem étkęzett, ezért a napirend vítáját |ezźrja. Szavazźsra bocsátja a k<jvetkezo hatźľozati
javaslatot.

: A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

' 1. elfogadja, hogy a KEoP-5.5.0|NI2-2013-0I22 azonosító szźlmű projekt megvalósítási
l időszakának tervezett kezdo időpontja 20|4. februĺáľ 17. napjáľa, a projekt ťlzikai
] befejezésének tervezett időpontja 2015. május 3t. napjtxa móđosul és kezđeményezi a
. Támogatási Szerződés módosítását

Felelős: polgármester
l Hatźridő:z}|4.november 5.

2. felkéri a polgáľmestert a Támogatási Szerződés módosítási kérelem dokumentáciőjanak
elkészítésére

, Felelős: polgármesteľ.
] Hatariđő:2014. november 5.

i

: 3. a hatáĺozat I. pontja aIapjtn fe|hata|mazza a po|gáľmesteľt a Támogatási Szerződés
] módosításara irányuló kérelem altitására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium felé tĺjľténő

i benyújtásra.
i

l pelelős: polgármester.
j Hatáĺidó A\I4.november 14.
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(Soós Gyorgy képviselő ]2:39 órakor távozik az ülésteremből, így a Képviselő-testület
létszáma l5 főre csokkent.)

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 15 igeĺ szavazattal, ellenszavazat és
l.artőzkođás nélkiil elfogađta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALlľrIZ vn.lo s ÍľBTT SZo TÖB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
215t2014. (K.05.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a KEOP-5.5.0|N12-20I3-0I22 azonosító szám,ű projekt megvalósítási
időszakanak tervezett kęzdo időpontja 2014. február 17. napjáĺa, a pľojekt ťlzikai
befejezésének tervezett időpontja 2015. május 3I. napjtlra módosul és kezdeményezi a
Támogatási Szerződés módosítását

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. november 5.

2. fe|kéri a polgármestert a Támogatási Szerződés móđosítási kérelem dokumentációjanak
elkészítésére

Felelős : polgáľmester.
Hatáłidő: 2014. november 5.

3. a határozat I. pontja aIapján fe|hata|mazza a po|gármestert a Támogatási Szerződés
módosításríra iraľlyuló kérelem a|źitásfua és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé tĺjľténő
benyújtásľa.

Felelős : polgĺĺrmester.
Hattridő: 201 4. november 1 4.

5. GazdáIkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
A Budapest VIII., Balassa u. 3.5. szám a|atti telek értékesítésére kĺíľt
pá.Jy äzat eľedményének megá|lapítása
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezeto igazgatő
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Egry Attila
A napirend vitźLjźLt megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenđ tźtrgyában kérdés, hozzászőIás
nem éľkezett, ezért a napirend vitáját lezáĺja. Szavazásra bocsátja a kĺivetkező hatźrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogv:

1) a Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám a|atti,36|9I és 36190 hĺsz-ú, 1615 mf alapterĺilettĺ
telekingatlanok étékesítésére kiírtpá|yázatot érvényesnek' és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető ígazgatőja
Hataľidő: 20|4. novembeľ 5.

2) a jelen hatźrozat 1) pontja szerinti pźiyźzat nyertesének a Bionikai Innovációs Központ
Nonprofit Kft-t (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A., képviselője: Dr. Czilli Máté
igyvezeto, statisztikai szźlmje|e: 24307600-7211-572-0I, cégtregyzék száma: 01-09-
171168,adőszáma:24307600-|-42)nyí|vánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 2014. november 5.

3) és elfogadj a az ajźnlatbzm tett |28.957.471,- Ft + AFA vételźrat. és felkéri a Kisfalu Kft-t
az adásv éte|i szerző ďés a|áír ásfu a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határiđő : 20I 4. december 20.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hattrozatot 14 igen szavazattal, e|Lenszavazat és
tartő zko dźls nélkül elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
(Komássy Ákos képviselő nem vett részt a szavazásban)
216t20t4. (K.05.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1) a Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám a|atti, 36119| és 36190 hľsz-ú, 1615 m2 alapteľiilettĺ
telekingatlanok értékesítésére kíírtpáIyazatot éľvényesnek, és eređményesnek nyi|vánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatarídő: 2014. november 5.
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z) a jelen határozat 1) pontja szerinti páIyázat nyertesének a Bionikai Innovációs Központ
Nonprofit Kft-t (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A., képviselője: Dr. Czilli Máté
ugyvezető, statisztikai számjele: 24307600-12IT-572-0I, cégsegyzék száma.. 01-09-
171168,adőszáma:24307600-I-42)nyíIvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határídő: 20I 4. november 5.

3) és elfogadja az ajtn|atban tett 128.957.47l,- Ft + AFA vételárat és felkéri a Kisfalu Kft-t
az adásv éte|i szerző dés aláír ásár a,

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hataridő: 2014. december 20.

Napirend 512. ponaja
A MAV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľa
h elyis é gek elid e genítés ével kap cs olato s d tintés ek meghozata|a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Sára Botond - alpolgáľmester

szoIgálĺó

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirend tfugyában, kéľdés, hozzásző|ás
nem érkezett, ezért a napirend vitáját lezáĺja, Szavazásta bocsátja a kcivetkező hatfuozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1.) az ingat|arl-nyilvántaľtásban 38818/14 he|yrajzí számon nyilvántartott, természetben
Buđapest VIII., Tbiliszi tér 2. szálm alatti épületben ta|á|hatő helyiséget elidegenítésre
kijelöli. A vételáľ az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gá|ő

helyiségek elidegenítésének feltétęleiről szóló 32l20I3. (Vil. 15.) szárÍl rendelet alapján
a helyiség forgalmi értékének l00oÁ-a.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen hataľozat I. pontjában meghatátozott helyiség
tekintetében, az onkormĺányzat képviseletében kérje a Fcjldhivataltól a funkció váltás
átvezetését.

3 .) a 21 5 l 20 13. (VI. 05.) számí hatźr ozatát az alábbiak szerint módosítj a:

a.) az ingatlan-nyilvĺíntaľtásban 38818/6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni tft 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szám aIatti éptiletben
ta\źt|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozatlan időtartamra
béľbe adott lakások esetében avéte|ár a kijelĺilés időpontjábanhatá|ybm lévő rendelet27 .

$-a alapján a HVT tertiletľe tekintettel az eredeti kiutaló hatáľozatban és lakás bérleti
szerzóďésben meghatźrozott alapterület alapjźn, a vízmll, csatornamű közmrĺrendszer
felújítás koltségeivel megegyezo, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
alka|mazásával, a lakásľa alapterület arźnyában eső ĺisszeg. A helyiségek véte|ára az
elidegenítés idejében hatályos önkormanyzati rendelet alapján keľül megállapításľa.
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b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

az ingatlan-nyilvántartásban 38818/7 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjáni ift 9. (a valóságban Szemafoľ u. 7.) szźml a|attĺ épületben
talá|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlan időtaĺtamľa
bérbe adott lakások esetében avételár a kijelölés időpontjában hatályban lévo rendelet27 .

$-a alapján a HVT teľĺiletre tekintettel az eređetí kiutaló hatźrozatbaĺ és lakás béľleti
szeľződésben rrreglratátozott alapterület alapjźn, a vizmu, csatornamtĺ közműľcndszcľ
fetújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľrekció
alka|mazásáva|, a lakásra alapterület arányában eső összeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzatireĺđe|et alapján kerül megál|apításra.
az ingatlan-nyilvántartásban 38818/8 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjani út 11. (a valósźĺgban Szemafor u. 5.) szám a|atti épületben
taláLhatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelĺili. A hatźrozatlan időtartamĺa
bérbeadottlakásokesetében avétęIáĺ akijelölésidőpontjábanhatá|ybarllévőrendeletZ7.
$-a atapjan a HVT teriiletre tekintettel az eređętí kiutaló hatźĺrozatban és lakás bérleti
szerződésben meghatáĺozoít alapteriilet a|apjtn, a vizmu, csatornamű közműrenđszer
felújítás k<iltségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľrekció
a|ka|mazásáva|, a lakásra alapterület arźnyában eső összeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkoľmányzati rendę|et a|apjźn keľiil megál|apitásra.
aZ ingatlan-nyilvántartásban 38818/9 helytajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII.' Salgótaľjáni út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) sztlm a|attí épületben
ta|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatáĺozatlan időtartamĺa
bérbe adott lakások esetében avéte|źlr a kijelĺilés időpontjában hatá|yban lévő rendelęt27 .

$-a alapjan a HVT területre tekintettel az ęręđeti kiutaló határozatbarĺ és lakás bérleti
szerződésben meghatározott alapterĹilet a\apjźn, a vízmu, csatoľnamű közműrendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľekció
a|ka|mazásáva|, a lakásľa alapterület artnyában eső összeg. A helyiségek vételáta az
eliđegenítés idejében hatályos önkormányzatírenďe|et a|apjźn kerĹil megállapításra.
az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/19 he|yrajzi sziímon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Szemafor u. 8. szám alatti épületben található lakásokat és helyiségeket
elidegenítésre kijelcili. Ahatfuozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 27 . $-a alapjĺín a řrVT területre tekintettel
az eređeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szeruődésben meghaténozott alapterĺilet
a|apján, a vízmu, csatornamű közmiĺrendszer felújítás költségeivel megegyezó, a je|en

határozat 4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásáva|' a lakásľa alapteriĺlet arźnyźlban
eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos önkormĺínyzati
rendelet a|apjźn kerül megállapításra.
az ingat|arl-nyilvantartásban 38818/16 he|ytajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u. 2.) szám alatti épületben
talá|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésľe kijelcili. A hatźrozatlan időtaľtamľa
bérbe adott lakások esetében avéteIár a kijelölés időpontjában hatályban lévő renđęlęt27.

$-a alapjan a HVT teľtiletre tekintettel az eręđeti kiutaló hatźlrozatbarl és lakás bérleti
szerzodésben meghatźtrozott alaptenilet aIapjźn, a vízmu, csatornamű közműrendszeľ
felújítás k<iltségeivel megegyezo, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľrekció
a|kalmazásával, a lakásra alapteľület aŔnyźlbarĺ eső ĺisszeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkormanyzatircnđelet a|apján kerül megál|apitásra.
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s.) aZ ingatlan-nyilvántartásban 38818/37 he|yrajzi számon nyilvántartott, természeÍben
Budapest VIII., Lokomotív utca 2. szám aIaÍti éptiletben található lakásokat és

helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatátozatlan iđótartamra bérbe adott lakások
esetében avéte|tĺr a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet27. $-a alapján a HVT
teriiletľe tekintettel aZ eľedeti kiutaló határozatbarĺ és lakás béľleti szeľződésben
meghatźrozott alapterĹilet a|apján, a vízmu, csatornamű kozműľendszer felújítás
költségeivel megegyezo, a lakásra ďapterĹilet arányában eső összeg. A helyiségek
vételáľa az elidegenítés idejéberr lratályos örrkorrrrányzati ľendelet alapjan kcrĹil
megźilapitásra.
az ingat|an-nyilvántartásban 38818/17 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetbeĺ
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szźlm alatti éptiletben
talźllhatő lakásokat és helyiségeket eliđegenítésre kijelöli. A hatátozatlan időtartamra
bérbe adott lakások esetében avéte|źtr a kijelölés időpontjábanhatáIyban lévő rendelet27 .

$-a alapján a HVT teľiiletľe tekintettel az eređeti kiutaló határozatban és lakás bérleti
szeruodésben meghatźnozott alapterület alapjtln, a vizmu, csatornamű kĺjzműrendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
a|ka|mazástwal, a lakásľa alapteľület arźnyában eső összeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet a|apján keľül megállapításra.
az iĺgat|an-nyilvĺíntartásban 38818/36 he|yrajzi sztlmon nyilvántartott, természetbeĺ
Budapest VI[., Lokomotív utca 4. szétlĺl aIatti épületben ta|áIhatő lakásokat és

helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A határozat|an iďőtartamra bérbe adott lakások
esetében avételźn a kijelolés időpontjában hatá|yban lévő ľendeletZ7. $-a alapján a HVT
területre tekintettel az eredeti kiutaló határozatbaĺ és lakás bérleti szerződésben
meghatáĺozott alapterület alapján, a vízmu, csatornamű közmúrenđszer felújítás
k<lltségeive|megegyező, a jelen hatźrozat 4.) pontjában foglalt koľrekció a|kalmazásávaI,
alakásra alaptertilet arányábarl eső ĺlsszeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében
hatályos önkormanyzati rendelet alapjźln kerül megállapításra.
az ingat|aĺ-nyilvántaľtásban 388l8i18 helyrajzí számon nyilvrántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szźlm a|atti épületben
talá|hatő l akásokat és helyi sé geket el i de geníté sre kij el ĺi l i.
Ahattttozatlan időtaĺtamĺa bérbe adott lakások esetében avételźr a kijelĺilés időpontjában
hatályban lévő rende|et 27. $-a alapjan a HVT területľe tekintettel az eređeti kiutaló
határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatźrozott alapteľület alapján, a vízmu,
csatornamű közmrĺrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.)
pontjában foglalt korrekció aIka|mazásźna|, a lakásra alaptertilet aftnyźlban eső összeg. A
helyiségek vételfua az e|idegenítés idejében hatályos önkormányzati renđelet alapjźln
kenil megállapításra.
az ingat|arl-nyilvantaľtásban 38818/13 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, természętben
Budapest VIII., Salgótaľjani u. 19. (Tbiliszi tér I.) sztlĺn alatti éptiletben található
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatźrozatlan időtartamľa bérbe adott
lakások esetében avételźlt a kijelölés időpontjábanhatá|ybarl lévő rendelet27. $-a alapján
a HVT területre tekintettel az ęređetĺ kiutaló hattrozatbarl és lakás bérleti szerződésben
meghatáĺozott alaptertilet alapjtn, a vízmu, csatornamtĺ közmrirendszer felújítás
koltségeive|megegyező, ajelen hatźxozat4.) pontjában foglalt korrekció alkalmazásáva|,
a lakásra alapteľiilet arźnyában eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés iđejében
hatályo s onkormźny zati rende l et a|apj źn kerĹil me gál l ap ításľa.

h.)

i.)

j.)

k.)
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l.) az ingat|an-nyilvántartásban 38818/12 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni u. 17. (Tbiliszi tét 3') szám alatti épületben ta|áIhatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. Ahatározatlan iďotartarrta bérbe adott
lakások esetében avételár a kijelĺĺlés időpontjábanhatźiybaĺ lévő rendelet27. $-a alapján
a HVT területľe tekintettel az eredeti kiutaló hattrozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatátozott. alapteľület alapjź.ľ', a vízmu, csatornamű közműrendszer felújítás
kcĺltségeive|megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció alkaImazźsźpa|,
a|aktsra alapteľület arányźlban eső ĺisszeg. A helyiségek vételára az e|idegenítés idejében
hatályosönkormányzatirenđe|eta|apjánkerĺilmegáIlapításra.

m.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/38 helyrajzi szźmon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szám a|atti épületben taIáIhatő lakásokat és helyiséget
elidegenítésre kijelöli. Ahattrozatlan időtaĺamra bérbe adott lakások esetében avételár a
kijelolés időpontjában hatályban lévő rendelet 27 . $-a alapjan a HVT területre tekintettel
az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerz(ĺđésben meghatźnozott alapterület
alapján, a vízmu, csatornamű közmrĺľendszer felújítás költségeivel megegyező, a je|eĺ
határozat 4.) pontjában foglalt koĺrekció alka|mazásával, a lakásra alaptertilet arźnyában
eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati
rendel et alapj án kerül me g ál |apításr a.

n.) az íngatIan-nyilvántartásban 38818/40 he|yrajzi számon nyilvantaľtott' természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. szám a|atti épületben talá|hatő lakásokat és helyiségeket
elidegenítésre kijelöli. Ahatźrozatlan időtartamľa bérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 27 . $-a alapjan a HVT teľülętre tekintettel
az ercdeti kiutaló hatźtrozatban és lakás béľleti szerzőđésben meghatározott alapteľület
alapjźn, a vízmu, csatornamiĺ közmtirendszer felújítás kĺiltségeivel megegyező, a jelen
hattrozat 4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazástxal, a lakásra alapteľület arźnyźlban
eso összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos <inkormĺínyzati
rendelet a|apján kerĹil megállapításra.

o.) az ingat|an-nyilvántartásban 38818/10 helyajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
Budapest VIII., Salgótaĺjáni út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szźtm alatti épületben
Ía|źůhatő lakásokat és helyiséget eliđegenítésľe kij elöli.
Ahatározatlan időtaľtamľa bérbe adott lakások esetében avéte|áľ a kijelölés időpontjában
hatá|yban lévő renđe|et 27. $-a alapjan a HVT teľtiletre tekintettel az eredeti kiutaló
határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatáĺozott alapteľület a|apjźn, a vízmu'
csatoľnamű közműrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a jelen hatźrozat 4.)
pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásźtva|, a lakásra alapterület arényźtbaĺ eső összeg. A
helyiségek vételtna az e|iđegenítés iđejében hatályos önkoľmányzati rendelet aLapjźn
kerĹil me gál |apításr a.

4.) a jelen hatfuozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a bérlők kéľéséľe avéte|źlr
szźĺnittstná| az alźhbiak szeľint kell eljáľni:
A 4 db 8lakásos épületben (Salgótarjáni u. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és7.)
talá|hatő lakások véte|árát 15 oÁ-ka| csĺjkkenteni kell, amely ĺisszeggel a 1I db 2-4
lakásos épületben (Salgótarjĺínint7., Salgótarjáni út 9., Salgótaľjani út 11.' Salgótarjani
út 13.' Szemafor u. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív utca 2., Lokomotív utca 3.,
Lokomotív utca4., Lokomotív utca 5. és SalgótaľjaÍljilt 15.) található lakások vételláréÍ
mes kellnövelni.
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5.) jóvĺíhagyja a Kisfalu Kft. telekhatár renđezési tervjavaslatát, egyúttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzájźnu| a telekalakításhoz az a|ábbiak szerint:
A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szźml a|attí (hĺsz: 38818/37) ingatlanhoz a
kozterületből-11I,0 m2 tęrtilet csatolásra kerĹil a 38818/20 hrsz-ú köZteľĹilet terhére,
A Rrrdapest VIil. T,okomotív u. f. sz,ám alatĺi (hľsz: 388ĺ8/37) ingat|anhoz a
kozterĹiletből -106,0 m2 terület csatolásra került a 38818/20 hľsz-ú közterület terhére,
A Lokomotív u. 4. szám alatti (hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818120 hľsz-ú
kozterülethęz -56,0 m2 csato|ásľa kerĹil.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t, Ilogy az 5.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásźhana telekhatar
ľendezéshez szükséges nyilatkozatokat szetezze be és a ťoldhivatali átvezetésében
eljarjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hataridő: 1-4. pontok: a kĺjzmuľendszer kiépítését és a taľsasházi a|apítő okiratok bejegyzését
kĺjvetően azonna|,S- 6. pontok: azonnal.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet a határozatot 14 igen szavazattal, ellenszavazat
nélktil, I tartőzkodás mellett elfogadta.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜr sÉcps
HATAROZAT:
217t2014. (xI.Os.)

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy:

1.) az ingat|an-nyíIvźntartásban 38818/14 helyrajzi számon nyilvantaľtott, természetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. szźln alatti éptiletben ta|á|hatő helyiséget elidegenítésre
kijelĺili. A vételár az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljaľa szo|gáIo
helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32120|3. (VII. 15.) szárrru rendelet a|apjźln
a helyiség forgalmi éľtékének 100%o-a.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatátozott helyiség
tekintetében, az tnkormźnyzat képviseletében kérje a Földhivata|tő| a funkció váltás
ttfuezetését.

3 .) a 21 5 l 20 13. (VI' 05.) szám,ű határozatát az alábbiak szerint módosítj a:

a.) az ingatlaĺr-nyilvántartásban 38818/6 helyrajzi szźlĺnon nyilvántartott, természetben
Budapest VI[., Salgótarjáni ift 7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szźtm a|atti éptiletben
talá|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelclli. A hatźnozatlan időtartamľa
béľbe adott lakások esetében avéte|ár a kijel<ĺlés időpontjábanhatá|yban lévő ľendeletL7 .

$-a alapjan a HVT területre tekintettel az eređeti kiutaló hatáĺozatban és lakás béľleti
szerződésben meghatározott alaptenilet a|apjźtn, a vízmu, csatoľnamű közműrendszer
felújítás költségeivel megegyezó, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
alka|mazásával, a lakásľa alapteľület arźnyában eső összeg.
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b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

A helyiségek vételára az e|íđegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapjtn
kerül megállapításľa.
az ingatlan-nyilvántartásban 388I8l7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szćml alatti épiiletben
ta|áIhatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatfuozatlan időtaĺtamĺa
bérbe adott lakások esetében avételár a kijelĺilés időpontjábanhatźiyban lévő rendelet27.
$-a alapján a HVT tertiletre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti
szerződésben meghatározott alapterület aIapjćn, a vízmu, csatomamű kĺjzmúľendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľrekció
a|ka|mazásáva|, a lakásra alaptertilet arányában eső ĺisszeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül megáI|apításra.
az ingatlan-nyilvantaľtásban 38818/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni út 11. (a valóságban Szemafoľ u. 5.) szźm a|atti épületben
taIá|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelcili. A hattrozatlan időtartamĺa
bérbe adott lakások esetében avétę|fu a kijelölés időpontjábanhatá|yban lévő rcnđęIet27.
$-a alapján a HVT területre tekintettel az eređeti kiutaló hattrozatban és lakás bérleti
szerzóđésben meghatźlrozott alapteľĹilet alapján, a vízmú, csatornamti közműręndszer
felújítás költségeive| megegyező, a jelen hatźnozat 4.) pontjában foglalt korrekció
a|ka|mazásáva|, a lakásľa alapteľĹilet arányában eső ĺisszeg. A helyiségek vételáĺa az
elidegenítés idejében hatályos <inkormanyzati ľendelet a|apjan kertil megállapításra.
az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/9 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótaľjani út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) sztlm a|atti épületben
taIáIhatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlan idótartamta
bérbe adott lakások esetében avéte|fu a kijelolés időpontjában hatályban lévő rendeletL7.
$-a alapjan a HVT teriiletre tekintettel az eręđeti kiutaló határozatban és lakás béľleti
szerzođésben meghatátozott alapterület a|apjźn, a vízmu, csatomamű közmiĺrendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt koľľekció
a|kalmazźsával, a lakásra alapterĹilet arźlnyában eső összeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos cinkormányzati rendelet alapjźn keriil megál|apításra.
az ingat|an-nyilvĺántartásban 38818/19 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetbeĺ
Budapest VIII., Szemafor u. 8. sziím alatti éptiletben található lakásokat és helyiségeket
elidegenítésre kijel<ili. Ahatźlrozatlan időtanamľabérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet27. $-a alapján a HVT teriiletre tekintettel
az eređeti kiutaló hatźrozatban és lakás bérleti szerzódésben meghatźnozott alapteľület
a|apjtn' a vízmu, csatornamú kĺjzmrirendszer felújítás koltségeivel megegyezo, a jelen
határozat 4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásáva|, a lakásra alapterület arányában'
eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos tinkormányzati
rendelet a|apj źln kerül me gáI|apításr a.

az ingat|an-nyilvántartásban 38818i16 heIyrajzí számon nyilvántartott, természętben
Budapest VIII., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u' 2.) szźlm a|atti épületben
ta|áIhato lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A hatźrozatlan időtartamĺa
bérbe adott lakások esetében avételttr a kijelölés időpontjábanhatáIyban lévő rendeletL7 .

$-a alapján a HVT teľületre tekintettel az eređeti kiutaló hatáĺozatbarl és lakás bérleti
szerzodésben meghatźrozotr. alapterület a|apjźn, a vizmu, csatornamií közmúrendszeľ
felújítás költségeive| megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt konekció
a|ka|mazásáva|, a lakásra alapterület arźlnyában eső összeg. A helyiségek vételára az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati reĺďelet alapjźln kerül megál|apításra.
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g.) aZ irlgatlan-nyilvántaľtásban 38818131 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 2. szám alattí épületben ta|áIhatő lakásokat és
helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|arl íđőtartamľa béľbe adott lakások
esetében avéteIár akijelölésidőpontjábanhatźiybanlévőľendelet27. $-aalapjánaHVT
tertiletľe tekintettel az eredeti kiutaló hatćtrozatban és lakás bérleti szerzođésben
meghattlrozott alapterület a|apjtn, a vízmú, csatomamű kĺjzműrendszer felújítás
köItségeivel megegyező, a lakásra alapteľĹilet arányábaĺ eső összeg. A helyiségek
véLelllra ,ďz elidegenítés itlejében haĹályt.ls tinkclľľrárlyzaĺ.i ľerttlele|. a|apján kertil
megá1lapításra.

h.) az ingat|an-nyilvantaľtásban 38818/17 he|yrajzi száľnon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafoľ u. 4.) szźlm alatti épületben
ta|á|hatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijeloli. A hatźrozatlan időtaĺamra
bérbe adott lakások esetében avételár a kijelölés időpontjábanhatáIyban lévő ľendelet27 .

$-a alapján a HVT teľtiletľe tekintettel az eređeti kiutaló hattrozatban és lakás bérleti
szerzodésben meghatfuozott alapterület aIapján, a vizml1 csatoľnamű kĺjzműręndszer
felújítás költségeive| megegyezó, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
alka|mazásáva|, a lakásra alapteľĹilet arányábarl eső összeg. A helyiségek véte|ára az
elidegenítés idejében hatályos önkormányzati renđelet aIapján kerĹĺl megállapításľa.

i.) az íngat|arl-nyilvántartásban 38818/36 heIyrajzí számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Lokomotív utca 4. szźlm a|atti épületben ta|áIhatő lakásokat és
helyíségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlaĺ időtartamľa bérbe adott lakások
esetében avéteIźlr a kijelĺilés időpontjábanhattiyban lévő rendelęt27. $-a alapjan a HVT
területre tekintettel az eľedeti kiutaló hatfuozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatározoÍt alapteľület alapjźn, a vízmu, csatomamiĺ kcjzmtĺrendszer felújítás
költségeivelmegegyező, a jelen hatfuozat 4.) pontjában foglalt konekció a|kalmazásával,
a lakásľa alapteľĹilet arányában eső összeg. A helyiségek vételara az e|idegenítés idejében
hatályo s <lnkormányzati rendelet a|apj źn kerül me gállapításľa.

j.) az ingat|arl-nyilvántartásban 38818i18 heIyrajzi számon nyilvántartott, természetben
Budapest VIil., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) sztml alatti épületben
ta|áIhatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésľe kijelöli. A határozatlan időtartamra
bérbe adott lakások esetében avéte|áĺ a kijelolés időpontjábanhatá|yban lévő ľendeletŻ7 .

$-a alapjan a HVT teľĹiletľe tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti
szerzőđésben meghatáĺozott alapteľület alapjéln, a vizmu, csatomamű közmrĺrendszer
felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
alka|mazásźxa|, a lakásra alaptertilet aĺányźtban eső összeg. A helyiségek véte|tlra az
elidegenítés idejében hatályos önkormanyzati rendelet aIapjźnkeľĹil megál|apításra.

k.) az ingat|an-nyilvántaľtásban 38818/13 he|yrajzí számon nyilvantaľtott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjani u. 19. (Tbiliszi tér I.) szttm alatti épületben talá|hatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli.
Ahatźrozatlan időtartamĺa bérbe adott lakások esetében avételár a kijelölés iđőpontjában
hatáIyban lévő rende|et f7. $-a alapjan a HVT teľületre tekintettel az eredeti kiutaló
hatźlrozatban és lakás bérleti szerződésben meghatátozott alapteľiilet aIapján, a vízmu,
csatornamű kĺjzmrĺľendszeľ felújítás kĺiltségeivel megegyező, a jelen haźrozat 4.)
pontjában foglalt korrekció a|kalmazésćwa|' a lakásľa alapterĹilet arányźtban eső összeg. A
helyiségek véte|ára az e|idegenítés idejében hatályos <jnkormźlnyzati rendelet alapján
keriil me gál lapitást a.
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1.) az ingatlan-ny1|vtĺntartásban 388l8l|2 he|ytajzi számon nyĹ|váŃartofi, természetben
Budapest VIII., Salgótarjáni u. 17. (Tbiliszi tér 3.) szám alatti épületben talá|hatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijeloli. A határozatlan időtartamĺa bérbe ađott
lakások esetében avételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet27 . $-a alapjan
a HVT területre tekintettel az erędeti kiutaló hattrozatban és lakás bérleti szerződésben
meghatározoĹt alapĹerület alap1źľt, a vízlĺĺu, csatoľrrzurrti közrrrú.endszeľ felújítás
költségeivel rnegegyező, a jelen hatáľozat a.) porrtjábarr foglalt konekció aIkalmazásávaI,
a|aktsra alapteľĹilet arźnyźtbarl eső ĺisszeg. A helyiségek vételáľa az e|iđegenítés idejében
hatál yo s önkormányz ati rendele t alapj án keľül me gá||apitást a.

m.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/38 helyľajzi szźtInon nyilvántaľtott, természetbeĺ
Budapest VIII., Tbiliszi tér 6. szám alatti épületben talá|hatő lakásokat és helyiséget
elidegenítésľe kijelöli. Ahatározatlan időtartamĺa bérbe ađott lakások esetében avételár a
kijelölés időpontjában'hatźtlyban lévő rendelet27. $-a alapjan a HVT terĹiletre tekintettel
az eredeti kiutaló hatźrozatban' és lakás bérleti szerződésben meghatźnozott alapterület
alapjźn, a vízmu, csatoľnamű közmrĺrendszer felújítás költségeivel megegyező, a jelen
hatźrozat 4.) pontjában foglalt korrekció aIkalmazásáva|, a lakásra alapterület arányźtban
eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos ĺĺnkormányzati
rendelet alapj tn kerül me gál |apításr a.

n.) az íngat|arl-nyilvántartásban 38818/40 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben
Budapest VIII., Tbiliszi tér 7. szám alatti épületben taltůhatő lakásokat és helyiségeket
elidegenítésre kijeltili. Ahattrozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében avéte|ár a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet27. $-a alapján a HVT terĹiletre tekintettel
az eređeti kiutaló hatźnozatban és lakás bérleti szerzódésben meghatátozoÍt alapteľiilet
a|apjźn, a vizmu, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a jelen
hattrozat 4.) pontjában foglalt koľrekció a|ka|mazásźxaL, a lakásra alapterület arźnyźlbarl
eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati
rendelet alapján kerül megállapításra.

o.) az ingat|an-nyilvántaľtásban 38818/10 he|ytajzí számon ĺyilvántartott, természetben
Budapest VIII., Salgótarjani út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szá'ĺrl alatti éptiletben
taláIhatő lakásokat és helyiséget elidegenítésľe kijelöli. A hataľozat|an időtatamľa bérbe
adott lakások esetében a vételźr a kijelölés időpontjábanhatáIybal lévő ľende|et 27 . $-a
a|apján a HVT terĹĺletrę tekintettel az eredeti kiutaló hatźrozatban és lakás béľleti
szetzođésben meghattttozott alapteľület aIapjźn, a vízmu, csatornamű közmtĺrendszer
felújítás költségeivel megegyezo, a jelen határozat 4.) pontjában foglalt korrekció
a|ka|mazásávaI, a lakásra alapterület arényźhan eső összeg. A helyiségek vételáĺa az
elidegenítés idejében hatályos önkormanyzati rcnde|et alapjźn keľül megál|apításta.

4.) a jelen hatfuozat 3.) pontjában fęlsorolt lakóépiiletek esetében a bérlők kérésére avételźlr
szźlmítástná| az a|ábbiak szerint kell eljáľni:
A 4 db 8lakásos épületben (Salgótarjáni u. 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és7.)
ta|á|hatő lakások véte|árát 15 Yo-ka| csökkenteni kell, amely összeggel a 1| đb 2-4
lakásos épiiletben (Salgótarjáni út 7., Salgótaľjani út 9., SalgőtaÍJani út 11', Salgótaľjani
út 13., Szemafor u. 8., Lokomotív utca 1., Lokomotív utca 2., Lokomotív utca 3.,

Lokomotív utca 4.' Lokomotív utca 5. és Salgótarj áru tLt 15.) ta|źůható lakások véte|árát
mes kellnĺjvelni.

59



5.) jóváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatát renďezési tervjavaslatát, egyúttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében bozzájćnu| a telekalakításhoz az a|ábbiak szerint:
A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám a|atÍi (hľsz: 38818/37) íngatlanhoz a
közterületből -11I,0 m2 teľtilet csatolásra keriil a 38818/20 hľsz-ú közterĺilet terhére,
A Budapesĺ' VIil. LokolrrclĹív u. 2. s,zinĺl a|aLLi (hľsz: 38818/37) ingatlanhĺlz a
kcjzterületből -106,0 m2 teľület csatolásra került a388|8lf0 hĺsz-ú köztertilet terhére,
A Lokomotív u. 4. szám alatti (hĺsz: 38818/36) ingatlanból a 38818120 hrsz-ú
közterĹilethez -56,0 m2 csatolásra kerül.

6.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az 5.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásábana telekhatar
rendezéshez szükséges nyilatkozatokat szerezze be és a ftjldhivatali átvezetésében
eljaľjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatfuiđő: 1-4. pontok: akozmilrenđszeľ kiépítését és a taľsashazi a|apítő okiratok bejegyzését
kĺivetően azonna|,5- 6. pontok: azonnal.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat ^z Önkormányzat bevételeinek lakáscélokľa és az ezekhlez
kapcsolódó infľastruktuľális beľuházásokľa vonatkozó felhasználás
szabá|yairól szólrí 34ĺ20Í3. (vI.25.) tinkoľmányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Sára Botond - alpolgármesteľ

Eg.y Attila
A napirend vitájat megnyitja. Megállapítja,hogy a napirend tźĺ.gyźhan kéľdés, hozzźszőIás
nem érkezett, ezért a napirend vitáját|ezárja. Szavazástabocsátja a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsBľvÁnos rÉpvIspro-ľpsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST r.ŐvÁnos VIII. KERÜLET ĺózsprvÁRosl
ONKORMANYZAT KEPVISELO TESTULETENEK 4TI2OI4. (xI.10.)
oNronuÁNyza.ľI RENDELETÉT AZ oNronľĺÁNYZAT BEVÉTELEINEK
rarÁscÉLoKRA És AZ EZEKHEZ KAPCSoLóDó INFRASTRUKTURÁLIS
BERUHÁZÁsorľĺ VoNATKoZo FELHASZNÁrÁs SZABALYAIRóL szoĺo
3 4 l 20 I 3 . (VI. 2 5. ) oNronv,łNyz,ą.ľI RENDELET MóD o S ÍrÁsÁnór.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkođás
nélkül megalkotta a4Il2014. ( XI.10.) ĺinkormányzati rendeletet.
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A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN ts rÉpvĺsp,ro
A RENDELETALKoľÁsrĺoz l,lľlĺosÍrpľľ szóľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST rózsppva.nos rÉpvlspro-rpsľÜrpľB 15 IGEN, 0 NEM, 0

ľa.nrózrcoo.ł.ss,ą.r ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ r.ovÁnos VIII.
rpRÚrpr rózspr.vÁRosl oNronľĺÁNyza.ľ rÉpvlspro ľBsľÜrprÉNp,r
41l2OI4. (K.10.) oNroRv,łNYZATI RBNoBrBrÉľ AZ oNronľĺ,łNyz,ą.ľ
gpvÉrprÉnĺpr, r,ą.rÁscÉLoKRA És AZ EZEY\ÍIEZ KAPCSoLónó
INFRASTRUrľunÁus gpnuHÁzÁsorna. voNarrozó FELHASZNÁrÁs
sz'ą'gÁryelnor szoĺ-o 34l20I3. (vI.25.) oNromĺÁNYZATI RENDELET
uoposÍľÁsÁnór

Napiľend 5/4. pontja
Jav aslat a ktizteľůilet-felü gyelettel l:ap cs olato s feladatok j övőbeni e||átásár a
(írásbeli előterjesĺés, póTKÉZBESÍTES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Nemľég hozták létre a Jőzsefvárosi KöĺerĹilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálatot.

Akkoľ egy <lsszevonás, egy szeÍvezet, egy hźńtériĺtézmény hatékonyabbá tétele történt. Nem
éľti, hogy miért sziikséges a köZterület-felügyelet a Polgáľmesteri Hivatalba ź./rhozni, miért
kell szétszedni azt, amit egy éwel ezelőtt egyesítettek? Mi a szal<nďĺ indoka ennek a szal<rlaí

lépésnek? Ha most ez indokolt, akkor egy éwel eze|ott miért volt indokolt egyesíteni a
vaĺostizemeltetést a közterület-felügyeletet, ha most szétszedik?

Egry Attila
Képviselő Úr kérdésére Danada-Rimán Edina jegyző asszony vá|aszo|.

Danada.Rimán Edina
Egy éwel eze|őtt a paĺkolás-tizemeltętési intézmény profiltisĺítása töľtén meg, ęz azzaI járt,

hogy a közterĹilet-felĺigyelet átkerĹilt a váľosüzemeltetési szolgálathoz. Az ęlmúlt egy év

azonban'bebizonyította azt, hogy egy hatósági jellegtĺ feladatot el|átő szeÍvezetĺek sokkal
jobb helye lenne a Polgármesteri Hivatalon belül. Es így a kerületben ez az egyetlen a hivatal
szervezetiegységei láthatnĺínak el hatósági feladatot. Ez indokoltaazítt lévő előteľjesztést.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő ,Úr tészére.
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Pintér Attila
LényegébeÍI az egy éwel ezelőtti d<jntés nem volt jó döntés. Nem váltottabe ahozzá füzođo
reményeket, hogy a várostizemeltetési szolgźiat és a kĺjzterület-felügyelet szimbiőzisa egy
szervęzetben való múködtetése például a ktjzteľüIeti szabá|ysértések, vagy koztisztasági
szabáIysértések hatékonyabb felderítését és ennek a hatékonyabb megoldását szoIgá|ná.
Ez azt jelenti, hogy találtak ennél egy jobb megoldást is, ha a Polgármesteri Hivatalba
integľálnák ezt a fe|ugyeletet. De az előzmények ismeľetében eń. egy próbálkozásnak &zi.
Ennek a kĺjĺeľtilet-felügyeletnek nincs egy helye. Mint képviselő szeretné ezt megéľteni,
hogy mi itt a probléma, hogy évľől-évre máshova kerül, túszervezlk. Szeretne erre valamiféle
magyarázatot kapni.

Egry Attila
Képviselő Uľ kérdésére Danada-Riman Edina jegyző asszony váIaszo|.

Danada.Rimán Edina
A Paĺkolás-iizemeltetési Szolgálatot tisztították le. 2003 őta kint volt külső intézménynél a
köZterĹilet-felügyelet. Akkor indokolt volt, akkor biztosan iryy hozta meg, felelősséggel a
döntését a Képviselő-testület, hogy külső szervnél indokoltabb. Most az erősebb fuźnyítás, a
polgármester szabja meg a hivatalnak is az irźnyát ahivatali feladatellátásnak, így nagyobb
igény arľa, hogy nagyobb rend legyen, és még hatékonyabb legyen. Az előterjesztés nem
á|Iítja, hogy nem volt hatékony a Vaľosüzęmeltetési Szo|gá|atnál a feladatellátás. A
końisńasági szabálysértésekre vonatkozó nagyobb elvĺĺľást biztosította, vagy meghońa ań. az
elvárást, amit akkor a Testiilet eloírt sztlmáta. Azt gondolják, hogy még hatékonyabb lesz' ha
a Polgármesteri Hivata|ban az egyéb hatóságokkal egyĹĺttmfüödve, hatósági fellépéssel ezt a
feladatellátást még erőteljesebbé téve, az még hatékonyabb lesz, és még nagyobb rend lesz a
kerületben.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Elég fiľcsa eń.ha||gatru, 6o8ľ a hivatalban a polgáľmester mit hatfuoz meg, mert emlékszik
arra, hogy a Polgármester Ur több alkalommal is elhárított olyan dolgokat, amelyek a
Hivatalban vá|toztatást gondoltak egyes képviselők a Hivatalban. A Hivatalnak a vezetoje
ugyanis ajegyzo. Úgyhogy a Hivatalban a jegyzőhatározmeg mindent. Infoľmációt kéľ arról,
hogy most egy cégtől szewezik be a kozteľĹilet-felügyeletet a Polgaľmesteľi Hivatalba.
Milyen lényeges vá|tozást fog ez okozni a gazdá|kodásukba, fog-e ez bármilyen vél|tozást
okozni?

Egry Attila
Képviselő Ur kérdésérę ań, tudja válaszo|ni, hogy egy költségvetési szervről beszélnek nem
pedig cégľől. Jelen pillanatban ktjza|ka|mazottak és köztisztviselők is vannak, hiszen a
közterĹilet-feltigyelet kötelezően köztisztviselői kategóriźt it elő. Itt van különb özo jogáI|ása a
munkavĺíllalóknak az á|ta|, hogy a közterĺilet-felügyelet csak köztisztviselői meghatĺírozással
|áthatő eI. Ennek a megsziintetése, és a ľendbetéteIe is megtciľtéruk ezze| a lépéssel, hogy a
köZterület-feltigyelet bekenil a Polgármesteľi Hivatalhoz. Ez nem jelenti azt, hogy itt
összekeveľednének a feladatok vagy, hogy a köZtenilet-felügyelet masírozna az épületben,
hiszen nem ez a céIja, fe|adata.Itt irányítási szempontból történnek meg aváltoztatások. Ugy
gondolják, hogy ez egy hatékonyabb ellátást fog jelenteni.



Ezt.Jtal töľténik egy profiltisztítás a megmaradó cégben is, és az ott megmaradó
váľosüzemeltetési feladatok is sokkal kĺinnyebbeĺkeze|hetoek és szervezhetóektovábbi, mint
amikor ezek a feladatok is ott vannak. Ezek a főbb gondolatok vannak az áta|akítźls mögött.
Ennek pénzügyi hatása nincsen, pénzligýechnikai van) aZ, hogy a béľszámfejtés hova
tartozlk, és a személyügyet ki látja el.
Ennek a gfuđának is volt egy személyügyese, meg egy gazdaságísa eZ az źúszervezés nem
jelenti ań., hogy több emberľel kellene ellátni a feladatukat. Ugyanannyi emberrel fogi'ák
ellátni a feladatokat az el|átásnak a strukturáj a vá|tozík tulajdonképpen. Megaď1a a szőt
Komássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Kéri a Hivatal vezetését, legyen egyértelmű, hogy a kclzerulet-felügyeletnél legyen a
felađatuk és a kerület köZtertileteinek hatékony tizemeltetése legyen az. Ne a bírságbevétel
maximálás legyen, tudja, hogy ez hivatalosan sosem volt a feladatuk. Konkľétan tud olyan
esetekľől, amikor egy zsákutctlban teljesen szabá|ýa|anll paľkoló és a babakocsi foľgalmat
akađá|yoző autókat nem bírságoltfü, de a menetiľánnyal szemben álló autókat viszont gyorsan
bírságoltfü mindegyiket, mert eľre jogilag lehetőségük volt. Fontos lenne egy olyan általiínos
szemléletnek meghonosođni a közteľiilet-felügyeletnél, hogy a váľos ľendben tartása Iegyen
az elsődleges funkciójuk és feladatuk és ne a bírságbevétel maximálás. Hamźr egyszer újabb
profiltisztításľól van szó, akkor keressék meg annak lehetőségét, hogy osztott vezetési
telephely probléma megoldódjon, meľt a Kesztyrigyárbarlvan a váľosüzemeltetés is. Célszenĺ
lenne a vaľosüzemeltetésnek 

"gy 
profiltisztított cégként egy célnak megfelelő kÓzponti

vezetoi irodát biztosítaĺli, hogy a Keszť5nigyárat teljes egészében a Kesztýgyaľ tudja
használni.

(Soós György képviselő ]2:53 órakoľ visszatért a terembe, a Képviselő-testĺilet létszáma ]6
Jőre vóltozott')

Egry Attila
Megállapítja, hogy az e|őterjesńés tátgyźlbaĺ további kérdés, hozzásző|ás nem érkezett. A
napirend vitáját|ezáĺja, és szavazásľa bocsátja a k<jvetkezőhatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint' hogy

1. a) 2015. januar 01. napjától önkormányzati kĺitelező feIadatként a koztertilet-
felügyeleti, a keľékbilincselési, a térťrgyelő kameraľendszer miĺködtetési feladatokat a
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal iftjźln látja eI (a
továbbiakban: Polgáľmesteri Hivatal).

b) 2015. januáľ 1. napjától a költségvetési a Polgáľmesteri Hivatal címľendjét bővíti
12203 cím közeriilet-felügyeletei és keľékbilincsęlési feladatok, 1 1401 cím téľfigyelő-
kamaraľendszer műk<jdtetése megnevezéssel.

c) 2015. januar 01. napjáva| a Józsefuarosi KözterÍilet-felügyelet és

Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési szerv nevét Józsefuĺáľosi Városüzemeltetési
Szolgálat névľe módosítj a.
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2.

d) 2015. januaľ I. ĺapjávaI80106 címet, a 80107 címet és a 80109 címet torli.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20I 5.január 0 1 .

a) a hatáľozat 1. b) pontja szerinti Józsefuárosi Varosüzemeltetési SzolgáIat
elrgeúélyezęLL IéLszźuĺúL 2075. jaluál' 01. ľapjáttil 138 fŰbclr lruLiĺ.łlzza IIIęB' a
költségvetési szerv a közalkalmazoÍlakjogállásaľól szóló 1992. éví XXXII. törvény
(Kjt.), valamint a 77lI993. (V.12.) Kormányľendelet hatá|ya a|á taftozLk, a
foglalkoztatottak a koza|kalmazottak jogállásáról szőIő 1992. évi )O(XIII. hatáIya a|á
tartoznak, az alábbiak szerint :

- Igazgatőság, melyhez lartozĹk az igazgatő, az igazgató-helyettes, az operatív, a
személyĹigy, a gazđastlgi szetvezetek ĺjsszesenZ3 fó,

- településüzemeltetés-szakmai kĺizpont feladatai összesen 77 fő,

- Teleki téľi piac működtetése, összesen 8 fő,

- kerĹiletőľség műkĺidtetése 30 fő.

b) a hatźrozat 2. a) pontja a|apján a Jőzsęfváĺosi Varosüzemeltetési Szolgálat
vezetoje 20t5' jaľľ'lár 01. napjától a Kjt. hattiya aIá tartozőan,, 5 év hatfuozott
iđőtartamu vęzętői megbízással Acs Péter, illetményének és egyéb juttatásainak
vźitozatlalhagyéséna|.

c) ahatźnozat 2. b) pontja a|apjtn felkéľi a polgármestert a szfüséges munkajogi
intézkedések megtételéľe.

Felelős: polgáľmester
Hattrido : 20t 5.január 0 1 .

a) a Polgármesteri Hivata||étszttmát2015. januźr I. napjźna| 78 fovel megemeli, így a
Polgáľmesteľi Hivatal engedélyęzett Iétszáma - tisztségviselők és prémiumévek
pro gramban f o gIalkoztatottak nélkü| _ 2 57 ffi ben hatáĺ ozza meg'

b) felkéri a jegyzót, hogy a hatfuozat 3. a) pontja a|apjźln az źtl|áshe|yek feladatonkénti
besorolását és a munkavállalók jogszabályok szerinti besorolását és azok
álláshelyeinekszźmát és elfogadás céIjából terjessze a Képviselő-testĹilet elő.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén jegyző
Hatźrídő a) pont esetén 2015.januar 01. b) pont esetén a Képviselő-testülęt 2014.

december havi rendes tilése

a) a hattrozat szerinti fe|adatźńszervezéssel érintett koltségvetési szervek
a|ka|mazottjainak további foglalkońatását biztositja, és az a|ka|mazottakat az e
határozat szerinti fe|adatátszervezés előtt kinevezés/munkaszerzodés szerinti
bérezésben hátrány nem érheti.

a
J.
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5.

b) felkéľi a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és a Józsefuaľosi
Városüzemeltetési Szo|gźłIat igazgatőját és a jegyzőt, hogy a feladatátszervezéssel
éľintett foglalkoztatottak iigyében az Mt. és a Kttv. szerint szabáIyozott személyügyi
intézkedések megtételéľe.

c) felkéri a Jőzsefutttosi KĺjzterĹilet-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gtiat
ígazgatőjti és a polgármestert a fe|adaÍátszervezéssel érintett feladatokĺa vonatkozó
szerződések felülvizsgtiatáĺa, szükség esetén azok módosításĺíľďmegszüntetésére,
meghosszabbitt.sáĺa.

Felelős: a) és c) pont esetén polgármester
b) és c) pont esetén költségvetési szervek vezetói

Hataridő: a) pont esetén 2014. novembeľ 05.
b) és c) pont esetén 2014. novembeľ 05.

a) a Iőzsefvárosi Kĺiztertilet-feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat a feladat
ellátáshoz sziikséges és tulajdonában lévő eszkĺjzöket, ingóságokat, gépjźtrműveket,

szoftveľeket, stb. téľítésmentesen a Polgármesteri Hivatal tulajdonába adja.

b) az onkormányzat a térírgyelő-kamararendszert és a térfigyelő kamerák tulajdonát
meghagyja, üzemeltetésére a határozat Ila. poĺltjában foglaltak teljesítése éľdekében a
P ol gáľmesteľi Hivataln ak átaď1 a.

c) felkéri a Jőzsef-,ĺárosi KözterĹilet-felügyelet és Viáľosüzemeltetési Szolgálat
igazgatőját, hogy készítsen előterjesztést azon eszkĺjzökről, ingóságokľól,
gépjárművekről, szoftverektől, stb., amelyek a feladat átadásźhoz szfüségesek'

d) a Budapest, VIII. keriilet Német u. 17.-|9. szám a|attí iigyfélszolgálati irodát és
az öltĺizőket térítésmentesen a Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési Szo|gźiat, a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal közösen
haszná|ja, oly módon, hogy az ingatlrartok ĺizemeltetési költségeit a Józsefuarosi
Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Vaľosiizemeltetési Szolgálat tervezi
és ťĺzeti.

Felelős a)-b) pont esetén polgármester
c) pont esetén Józsefuaľosi Közterület-felügyelet és Vaľosiizemeltętési
Szolgá|atigazgatőja
d) pont esetén a k<lltségvetési szervek vezetői

IJataridó: a) pont esetén 2015.január 01.
c) pont esetén a Képviselő-testület 2014. december havi ľendes ülése
d) pont esetén 2015.januĺáľ 01-jétől

felkéri a polgármestert, hogy a határozat szerinti költségvetési szervek alapitő
okiratainak, valamint szervezeti és mfüödésí szabá|yzatainak móđosítását, valamint a
fe|adatźńszervezés miatt tartóS vagy egyszeľi kötelezettségvállalásokat teľjessze a
Képviselő-testiilet elé.

Felelős : polgrírmester
Hatĺáľidő: a Képviselő-testĹilet 2014. december havi rendes tilése
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7. felkéĺi a polgármestert, hogy a határozat szerinti felađaÍátszervezés miatt készítsen
előterjesĺést
a) a Iőzsefvárosi Közterület-felügyeletľől szőIő 4612013. (XI.01.) ĺinkormányzati

rendelet,
b) az onkormtnyzat költségvetési szerveinek közszolgá|atijogviszonyban állók

dijazásźrőI és egyéb juttatásairól szóló 71l20If. (XII. 13.) ĺlnkoľmányzati
ľcrrdeleĹ,

c) ,,A Budapest Főváros VIII. keľ[ilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat áItaL fenrúartott
intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott. dolgozók juttatási
szab áIy zaÍď' mó do s ítás a tźlt gy th arĺ.

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

8. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a következo évek költségvetés
terv ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő : mindenkori költsésvetés tervęzése

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 3 l'artőzkodás mellett elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MtNo S ÍTETT SZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGES
HelÁRoz,q.ľ:
f18l2014. (xI.05.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a) 2015. januar 01. napjától cjnkormanyzati kötelező feladatként a kĺjzteľület-
feliigyeleti, a kerékbilincselési, atérfigye|ó kamerarendszer működtetési fęladatokat a
Budapest Fővaros VIII. keľĹilęt Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivata| tftján lźÍja e| (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

b) 2015. jaruar 1. napjától a költségvetési a Polgármesteľi Hivatal címĺendjét bővíti
12203 cím kĺjztęrület-feliigyeletei és keľékbilincselési feladatok, 11401 cím térfigyelő-
kamaľarendszer műk<jđtetése megnevezéssel.

c) 2015. január 01. napjáva| a Józsefuaľosi KöZterĹilet-felügyelet és

Váľosüzemeltetési Szolgálat költségvetési szerv nevét Józsefuáľosi Varosüzemeltetési
S zo|gáLat névre mó do sítj a.

d)2015' janutr 1. napjával 80106 címet, a 80107 címet és a 80109 címet tĺirli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ianuár 01.



2. a) a hatáĺozat 1. b) pontja szerinti Józsefuarosi Varosüzemeltetési Szolgálat
engedélyezętt |étszámát 2015' jarulár 01. napjától 138 főben hatźlrozza meg' a
költségvetési szerv a kĺjzalkalmazoĹIakjogállásaľól szóló 1992. évi XXXIII. tĺirvény
(Kjt.)' valamint a 77/1993. (V.12.) Koľmányrendelet hatáIya aLá tartozik, a
fog|alkońatottak a kozalka|mazottak jogál|ásárőI sző|ő 1992. évi XXXIII. hatáIya alá'
tartoznak, az a|ábbiak szerint:

- Igazgatőság, melyhez tartozlk az igazgatő, az igazgató-helyettes, az operatív, a
személyügy, a gazdasági szervezetek ĺjsszesen23 fo,

- településüzemeltetés-szakmai központ feladatai cisszesen 77 fő,

- Teleki téri piac működtetése, ĺisszesen 8 fő,

- keniletőrség múködtetése 30 fo.

b) a hatáĺozat 2. a) pontja alapjźln a Jőzsefvárosi Varosüzemeltetési Szo|gáIat
vezetoje 20|5. januźr 01. napjától a Kjt. batá|ya a|á tartozőffi, 5 év hatźnozott
időtaľtamú vezetői megbízással Acs Péter, illetményének és egyéb juttatásainak
v á|to zat|an hagy ásáv a|.

c) ahatátozat 2. b) poĺtja a|apjźn felkéri a polgiírmestęrt a sztikséges munkajogi
intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.január 0 1.

a) a Polgármesteri Hivatal |étszźlmát2015.januaľ 1. napjával 78 fővel megemeli, így a
Polgármesteri Hivatal engedé|yezett |étszáma _ tisztségviselők és prémiumévek
pľogramban foglalkoztatottak nélkü| _ 257 főben hatźtrozza meg.

b) felkéri a jegyzőt, hogy a hatÁĺozat 3. a) pontja a|apjźn az źlllźshe|yek feladatonkénti
besorolását és a munkavállalók jogszabályok szerinti besorolását és azok
álláshelyeinek számźń és elfogadás céljából terjessze a Képviselő-testület elő.

Felelős: a) pont esetén polgármesteľ, b) pont esetén jegyző
Hataĺidő: a) pont esetén 2015. jaĺuár 01. b) pont esetén a Képvise1ő-tęstület 2014.

december havi rendes tilése

a) a határozat szerinti fe|adattńszervezéssel érintett költségvetési szervek
alka|mazottjainak további fog|a|koztatását biztosítja, és az a|kaImazotlakat az e
hatáĺozat szerinti fe|ađatátszervezés előtt kinevezés/munkaszerzőđés szerinti
bérezésben háttány nem érheti.

b) felkéri a Józsefrárosi KöZterület-felügyelet és a Józsefuaľosi
Városi.izemeltetési Szolgálat ígazgaÍőját és a jegyzőt, hogy a fe|ađatátszervezéssel
érintett foglalkoztatottak ügyében az Mt. és a Kttv. szerint szabźiyozott személyĹigyi
intézkedések megtételére.

a
J.

4.
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5.

c) felkéri a Jőzsefváĺosi Köztertilet-feltigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat
igazgatď1źú és a polgármestert a fęIad*átszeľvezéssel érintett feladatokĺa vonatkozó
szetzodések felülvizsgttlatára, szükség esetén azok módosításarďmegszĺintetésére,
meghosszabbítására.

Felelős: a) és c) pont esetén polgármester
b) és c) pont esetén költségvetési szervek vezetoi

Hataridő: a) pont esetén f0I4. november 05.
b) és c) pont esetén 2014. november 05.

a) a lőzsefvárosi Közteľület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat a feIadat
ellatáshoz szükséges és tulajdonában lévő eszközöket, ingóságokat, gépjármtĺveket,
szoftvereket, stb. téľítésmentesen a Polgármesteri Hivataltulajdonába adja.

b) az onkormźnyzat a térfigyelő-kamaĺarendszeľt és a térfigyelő kamerák tulajdonát
meghagyja, iizemeltetésére a határozat lla. pontjźĺban foglaltak teljesítése éľdekében a
P olgáľmesteri Hivatal nak tftadja.
c) felkéri a Jőzsefvárosi KöĺerĹilet-felügyelet és Varostizemeltetési Szo|gtiat
igazgatőját, hogy készítsen előterjesztést azoÍL eszközökľől, ingóságokróI,
gépjármúvekľől, szoftverektől, stb., amelyek afe|adat átađásélhoz sziikségesek.

d) a Budapest, VIII. kerĹilet Német t. 17.-I9. szám a|atti ügyfélszolgálati irodát és

az öltĺjzőket téľítésmentesen a Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat, a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gáIat és a Polgáľmesteľi Hivatal közĺjsen
haszná|ja, oly módon, hogy az iĺgat|anok üzemeltetéSi költségeit a Józsefuárosi
Parkolás-iizemeltetési SzolgáIat és a Józsefuáľosi Várostizemeltetési Szolgálat tewezi
és fizeti.

Felelős a)-b) pont esetén polgaľmester
c) pont esetén Józsefuarosi Kĺiaertilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési
Szolgálat igazgatőja
d) pont esetén a költségvetési szervek vezetői

Hataľidő: a) pont esetén 2015.január 01.
c) pont esetén a Képviselő-testĹilet 20|4. december havi rendes ülése
d) pont esetén }}Is.januaľ 01-jétől

felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat szerinti költségvetési szervek alapítő
okiratainak, valamint szeruezeti és múködési szabáIyzatainak módosítását, valamint a
felađatátszervezés miatt' 1'artőS vagy egyszeri kcitelezettségvállalásokat teľjessze a
Képviselő-testĹilet elé.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatttndő:. a Képviselő-testtilet 2014. december havi ľendes tĺlése

felkéri a polgármestert, hogy a hatátozat szerinti fe|adatátszervezés miatt készítsen
előteľjesztést
a) a Jőzsefvárosi Kĺjaeľiilet-felügyeletľől szóló 46/20L3. (K'01.) önkormányzati

rendelet.

6.

7.
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b) aZ onkormányzat költségvetési szeľveinek közszolgáIati jogviszonyban állók
đijazásárő| és egyéb juttatásairól szóló 1Il2012. (Xil. 13.) önkormányzatí
rendelet,

c) ,,A Buđapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefyárosi onkormźnyzat által fenntartott
intézményekben alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatoÍ1dolgozók juttatási

szab áIy zatď' mó do sítás a tár gy tĺb arl.

Felelős: polgármester
Hataľido: a Képviselő-testület 2014. december havi rendes ülése

8. felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a következo évek költségvetés
terv ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : mindenkori kĺiltségvetés tervezése

Szůinet: t2:53 őráłtől_ 13:08 óľáig.

6. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a JOKESZ módosítására a 146. tłimbre vonatkozĺóan
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľláté - polgáľmester

Eg.y Attila
A napirenđ vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napiľend tźlrgyában kérdés, hozzászőIás
nem érkezett, ezért a napiľend vitáját |ezfuja. Szavazásra bocsátja a következő hatźlrozati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jozsęfvźros Kerületi Építési SzabáIyzatfuő| sző|ó 6612007. (XII.12.) ĺinkoľmányzati
rendelet 1ĺorÉsz; 36038 he|yajzi szźtmis,telkeket magában foglaló területre (146. tömb)
vonatkozó módosítási eljĺáľás során - a kĺimyezet véde|méért felelős kozigazgatźsi
szervek környezet- és természetvédelmi szakteľületet éľintő véleményei alapján - nem
sziikséges kĺirnyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a módosításnak jelentős kcirnyezeti
hatásanincs.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2014. novembeľ 5.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy az I. pontban foglaltakĺól értesítse a2l2005. (I. 1 l.) Korm.
ľendelet szerinti kozígazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Hatándo: 201 4. november 5.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźlrozatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
taĺtő zko dás nélkül elfo sadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT S ZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
f19t20r4. (xr.0s.)

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1. a Jőzsefvźros Kerületi Építési SzabáIyzatźĺról szótó 6612007. (X[.12.) ĺinkormányzati
rendelet (JóKÉSZ) 36038 he|yrajzi sztlműtelkeket magźlbanfoglaló területre (146. tömb)
vonatkozó módosítási eljarás során - a k<irnyezet védęIméért felelős kozigazgatási
szervek kĺĺrnyezet- és teľmészetvédelmi szakterületet érintő véleményei a|apjtn - nem
sztikséges kcimyezeti vizsgá|at lefolytatása, valamint a módosításnak jelentős környezeti
hatása nincs.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. november 5.

2, felkéľi a polgármesteľt, hogy az |. pontban foglaltalaól értesítse af/2005. (I. 11.) Korm.
ľendelet szeľinti kozígazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 4. november 5.

Egry Attila
Szav azásr a bocsátj a a ľendelet-t erv ezetet'

BUDAPEST ĺózsppvÁnos rÉpvlspro-ľBsľÜrpľp ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBľvÁnosI
oNroRvÁNyz,ł.ľ rÉpvlspro TESTÜLETÉNEK 42l20I4. (XI.13.)
oNronv'łNYZATI RENDELETÉT A ĺózsppvÁnos KERULETI ÉpÍľÉsI
SZABÁLYZATARóL (lórÉsz) szoľo 6612007. (XII.12.) oNronvÁNyzĺ.ľl
RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen szavazattal, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkül megalkotta a 42 l20 I 4. (XI. 1 3 .) önkormany zatí r ende|etet.

16IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN to rÉpvĺspro
A RENDELETALKor'ą.sHoz vnĺosÍľBľľ szoľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózspľ.va.nos rÉpvlspro-ľpsľÜrpľp 16 IGEN, 0 NEM, 0
ra.nrózrooÁss,ą.r ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESr ľovÁnos vIII.
rpRÜrpr ĺozsppvÁRosl oNronvÁNYZAT rÉpvlspro rpsľÜrpľÉNBĺ<
42l2OI4. (XI.13.) oNĺ<onvÁNyzaľI RENDELEľÉľ a. ĺózsBľ.vÁnos rpRÜrpľl
ÉpÍľÉsI szaľÁryz.q'ľÁnor (ĺorÉsa szoto 6612007. (XII.12.)
oNroRľĺÁNyz,ą.ľĺ RENDELEľ ľĺooo sÍľÁsÁnór.

Napirend 612. pontia
Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezéséľe
(íľásbeli előterjesztés)
Eloterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Egty Attila
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirend tźlrgyában kérdés, hozzászőIás
nem érkezett, ezért a napirend vitájźt |eztlrja. Szavazásra bocsátja a kĺjvetkező hatźrozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. hozzźĄáru|ását adja Avicenna €8a * 117) perzsa szźtrmazásís' orvos' filozófus és tudós
szobrának felállításĺíhoz az Orczy út _ Diószeghy utca keresńezodésében talá|hatő
zĺildteľĹileten.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatáľrdó : 20I 4. novembęľ 5.

2. hozzźljźlru|ásat ađja Toľdon Ákos gyeľmek- és ifiúsági író, múfordító emlékére tábla
elhelyezéséhez a Somogyi B. u.20. sz. aIaÍti épület fa|án.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. november 5.

3. hozzźljáru|źsát adja Dr. Tauffer Vilmos szi|ész, nőgyőgyász, egyetemi taĺát
emléktáblájának elhelyezéséhez a Bródy S. u. 10. sz. a|attiházfa|źn.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő : 2014. november 5.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáľozatot 16 igeĺ szavazattal, ellenszavazat és

l.artőzko dás nélkül elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvĺspro
A HATÁR o Z ATHc. ZATALHoZ ľĺľl.ĺo s ÍľpTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HatÁRoz,łľ:
220120]'4. (K.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáruIását adja Avicenna (980 - 1037) pęrzsa származásu orvos' ťrlozófus és tudós
szobrának felállítáSához az orczy út _ Diószeghy utca kercsńeződésében taláIhatő
zöldterĹileten.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2014. november 5.

2. hozzájarulását ađja Tordon Ákos gyermek. és ifiúsági író, műfoľdító emlékére tźlbla
elhelyezéséhez a Somogyi B. u'.20. sz. a|atti épület fa|án.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20| 4. november 5.

3. hozzájátulását adja Dr. Tauffeľ Vilmos szulész, nőgyőgyász, egyetemi tanár
emléktáblájának elhelyezéséhez a Bródy S. u. 10. sz. alatĹiházfaItln.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2014. november 5.

7 . Hu m án sz o|gźůtatźlssa l kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 7lI.pontja'
Javaslat alpolgármesteri keľet terhére tiiľténő támogatások elbíľálásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esĺő : Sántha Péteľné alpolgármester

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

Komássy Ákos
Ahatározati javaslat I. 2. potltjaira vonatkozik akérđése, milyen józsefuaľosi relevanciája
vanezeĺakiadvtnynak a tźtmogatźsźnak? A hatfuozati javaslat I.2.pontjźlrólktilĺjn szavazást
kér.

Egry Attila
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgáľmester asszonynak.
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Sántha Péterné
Armyi jőzsefvtrosi vonzata van ennek a támogattlsnak, hogy magyarok. Ebben az évben
augusztus 12-én volt 100 éve arĺrak, hogy az osztrák-magyar monaľchia seregei átLépték a
szerb-magy at határt és ezzeI kezdetét vette az I. Világháború, amely 4 éves ĺjldöklés után egy
gyalázatos békével végzőďott, lriszen az akkoľi gyoztes hatalmak olyan bókcdiktátumot
oktľojáltak az akkori magyat királyságra, amely példa nélküli az i$kon népek történetében'

Az az akkor megcsonkított Magyarország, amely a 'I.ľianoni Békediktátum alkalmával
teľületének fl3-át, lakosságának 

-Ĺozel 
felét elves zitette, hiszen 282 ezer kmz-es nagy

Magyarorszźrybő| mindössze 93.400 km2 maľadt, és Románia többet kapott 101' ezer km,-t.
Magyarországkésőbbihelyzetét meghatározta ęz a békediktátum. Miután a Tľianoni Szemle
éppen az I. Y1|ágháborús eseményekkel, cikkekkel, illetve a Trianoni Békeszerződéssel
foglalkozik, ennek a kutatásával, ezért bátorkodott támogatni egyes Képviselőtarsai
ellenérzése is a Trianoni Szemlét.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Felvetése hasonló Komássy Ákos képviselőjéhez, azza| a kjegészitéssel, hogy egyik
ĺagymamája egy bánáti, jelenleg Romániához tartoző kisfaluból ftjldműves családból
származik, ezért igen érzékeny erre a kérdésre. Miéľt éppen a Trianon Szemlét, amikor annyi
folyóirat van, amikoľ a Tľianon kutatásľa most hozott létre a kormríny legalább két intéZetet.

Gyakor1atilag több százm1|Iiős kutatási foľľások állnak rendelkezésre. Mi az az aspeI<tusa azI.
Világháborúnak, ami olyan fehérfolt, amely további kutatásra szorul? A történészek részéről
milyen feladatokat Iát az I. világháboru kutatásával kapcsolatosan, amelyeket csak ebből a

forrásból lehet finanszírozĺi és nem elégségesek azok a tobb szźzmi||iő forintos állami
támogatások, amelyek ugyanezt a célt szo|gáIjtk?

Eg.y Attila
Megadja a szőt Santha Pétemé alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Érti a kérdést, de most semmiképpen nem
vitźha. A benĺľagadt cikkeket szerctĺé,
tźtmogatta.

szeretne belebonyolódni egy kimerítő tĺiľténelmi
ha megjelennének ebben a szemlében, ezért

Egty Attila
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Semmivel sincs nagyobb relevanciája Jőzsefuaľos szempontjából, mint báľmelyik másik
magyarországi telepťrlés szempontjából a Trianon Szemle megjelenésének Az ideológiai
a|apjánazt érti, đe ezt a javaslatot így nem tudja támogatni

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Ferencz oľsolya képviselő asszonynak.
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Dr Ferencz oľsolya
A baloldal képviselőinek jó volna a magyar történelem egészével és az egész ĺemzet
fogalmával valamilyen békét kötni. Dr. Eľőss Gábornak az a moĺđata, hogy ,,Trianon
kérdése kapcsán máľ nincs mit kutatni,, ez olyan megdĺibbentő különĺjsen a Sorsok Háza
Múzeumĺĺnak otthont adó kerĹiletben. Elképesztő és dilettáns éshozzá nem értő, hogy nehéz
vo|t emellett szó nélkĹil e.Imenni. Van mit kutatni nemcsak Tľianon kapcsán, nemcsak a
holokauszt kapcsán, nemcsak azI. és a II. világháboru kapcsĺĺn, hanem nagyon-nagyon sok le
nem zárt, meg nem beszélt magyar történelmi kérdés kapcsán, aminek a következményei a
mai napig sújtjak ezt az országot, és eń. anemzetet.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Támogatja az A|polgármester Asszonynak eń. a dontését, sőt azt monđja, hogy most nem
éppen a Trianon Kutató Intézetnek, hanem Trianonnal kapcsolatban több pénzt is szánhatna
Józsefuáros onkoľmányzata ana, hogy a Trianonnal kapcsolatos ttirténelmet, ennek a
döntésnek az e|őzményeit, amihez a sze||emi elődei a bolsevikokhozzájárultak, hogy ez így
alakult ez a sajná|atos dolog magyarországi torténetben. Sőt 45 utźn szintén a szellemi elődei
a még 89-ig a szovjet tankok ámyékában kormányozták eń. az országot, uralkodtak, addig
Trianonĺól egyenesen hazugságokat sulykoltak. Geneľációk nőttek fel ebben az országbaĺ,
akik Trianonĺól nem hallhatták az igazságot. Azért fontos ez Jőzsefyaros minden lakosa
szźxrŕľa, mert ez egyfajta kulturális misszió, hogy juttassák el Tľianonnak a torténetét, az
izenetét, ahatástń a csonka Magyarországon élő minden állampolgar sztlmára. Ez ügyben kell
erőfoľľásokat, pénzt biaosítani. Kulturális céIra akźr egy Trianon Kutató Intézet magazin
kiadvźnyźra, akáĺ filmekľe, akźtr az általános iskolákban az oktatásra, szemléletesen, hogy mi
okozta, hogy mi történt akkor. Milyen szellemi aľamlatok járultak hozzá ennek a
kialakulásához.

Egry Attila
Megadja a szőt Komássy Akos képviselő úrnak, aki ügyrendben kéľ szót.

Komássy Ákos
Töľténelemĺől lehet vitatkozni' de a személyeskedő becsmérlés az nem méltó Józsefuaľos
Képviselő -testületéhe z, kéri ho gy ezeket ne kellj en elvi selnie.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Teľmészetesen a számara tulajdonított kijelentés tőle nem hangzott el, arra volt kívĺáncsi, hogy
Alpolgáľmester Asszony miben |átja an. a fehérfoltot, amely a kutatások fehérfoltja e
tekintetben, amire részben váIaszo|t. A vźllasza logikus bizonyos mar megírt cikkek
publikálásaľa iranyul ez a támogatás. Ettől fiiggetlenül ĺirülnek, ha a Képviselő-testületben el
nem hangzott kij elentéseken háborodnlának föl, hanem fi gyelnének egymásra.
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Éľti, és érzelmi|eg ís átérzí ennek a témának a jelentőségét, ettől fiiggetlenül továbbra is
kérdés, hogy egy olyan időszakban, amikor Íobb százmillió forintta| tźlmogatjtl< az 1|yen
kutatásokat és kiilön intézet is jott létre, ,,VERI TAS'' címen egy ilyen kontextusban esetleg
lett-e volna olyan altematívźtja ennek a javaslatnak, amely k<izvetlenebbĹil érinti a
jőzsefvttrosaik hétköznapi életét. Javasolja, hogy szavazzaĺak külön az 1'. és 2. pontokról.
Igen fognak Trianonĺól, a holokausztról, a kommunizmus áIdozatairől' is fognak kiadványokat
támogatni és civil szervezeteket is.

Egry Attila
Megadja aszőt Vörös Tamás képviselő úrnak.

Vörös Tamás
Komássy és Erőss képviselő Urak figyelmébe ajfullja, hogy a Magyat ,ą'llam sokat költ
oktatásľa, egészségügyre és szociális kéľdésekre. Még az onkormtnyzat is egyéb forrásokkal
támogatja, mert nem minden aspektusát fedi le és joga és kötelessége ezt megtenni. Egészen a
városüzemeltetéstől az oktatáson át lefedi, és a Magyar Allam sok mindenĺe költ és mellette
az önkoľményzatok is. Nincsenek élesen elktilönítve témfü szeľint a felađatok. Ha mindent
ismernének, akkor nem kellene semmilyen kutatás, mert ha mindent tudnának, akkor mĺĺr nem
kellene kutatni. De olyan dolgokat is elmondanak, tĺibbsz<ir amelyeket egyébként mar tudnak.
A Trianon szőra a baloldalon hisztéria tör ki, pedig a baloldalnak a|egnagyobb problémája
pont, hogy képtelen ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, mert úgy gondoljĺík, hogy a magyar
történelem 1920-ban kęzdődött. Ezek fontos dolgok, az,hogy az országZl3-ďának elvesztésę
mennyire érinti Jőzsefuarost' de úgy gondolja, hogy ez minden magyaÍ embert érint, igy
Józsefuaľost is. Csatlakoztak több olyan akciőhoz, amihez Józsefuaľosnak nincsen SZoroSaÍI

koze. Ez a jőzsefvárosiaknak is szimpatikus.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselő úľnak, aki ügyrendben kéľt szót.

Dľ. Erőss Gáboľ
Kéri a |evezetó elnökĺlt, hogy ne engedje
képviselőtaľsaikat becsmérlő megjegyzéseket
ľulajdonosítsanak, amelyek az ő szájźlból nem
Asszony kezdtek el hisztérikusan rcagźiní az
Képviselőtarsait.

meg a Tisztelt Képviselőtársaiknak, hogy
tegyenek és ismételten olyan kijelentéseket
hangoztak el. A Képviselő Ur és Képviselő
elmondottakľa. Kéri, hogy utasítsa rendre a

Egry Attila
Méltatlan, ha elnevetgélnek egy ilyen ügyet, mind, ami ebben a napirendben. Felhívja a
képviselőt ťrgyelmét, hogy személyeskedésľe nincs szfüség. Amikor ideológiai vitak
ttjľténnek, akkor az ideológiák <jssze tuđnak titkĺjzni. Szotítkozzanak a napirend tárgyára és

csak azza| kapcsolatban szóljanak hozzá. Megadja a szőt dr. Feľencz orsolya képviselő
asszonynak.

Dr. Ferencz Orsolya
Fenntartja azt az áI|ítását, hogy a Képviselő Úľ kérdő hangnemben, és kérdés foľmájában, de
egy történelmi szemléletéről đilettáns álláspontot mondott e|. Az egy dilettáns álláspont, aki
akar megkétdezi, hogy van-e még kutatni való Tľianon kapcsán, vagy van-e koze akár
Jozsęfvárosnak is allhoz, ami egy ĺemzettragédiája.
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Ebben a vitában a továbbiakban nem fog ľeflektálni, mert ýgy gondolja, hogy ez máĺ
mé|tat|an, és ezt a mé|tat|an hangnemet a Képviselő Uľ titötte meg. Támogatja
Alp o l gárme ster As szoný, ho gy ezt a kiaďv áný tźtmo gatla.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak, aki ügyrendben kéĺt szót. Ügyrendben csak
az előterjesztéssel kapcsolatban, annak konkrét szabáIyairő|, eljĺírási rendjéről az
tllésvezetéssel kapcsolatban lehet észrevételt tenni.

Dľ. Eľőss Gábor
Doktori disszeľtációjtń al'rlrténelem megjelenítéséről íľta, úgyhogy aki dilettĺíns azbíńosan
nem ő, hanem a képviselő asszony.

Egry Attila
További kéľdés, hozzászőIás nem hangzoÍI e| az előteľjesztés tárgyában, ezért a napiľend
v itáj át |ezźrj a. S zav azást a bo c s átj a az I .2. po ntokat.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľete 2014. októbeľ |}-ig felhasználható
e|okźnyzatźlnak matađványa terhére támogatja a Trianon Kutató Intézet Kozhaszĺu
Alapítvanyt 300.000.- Ft, azaz háromszázezęr Ft összegben a Tľianon szemle címrĺ
kiadvany 20I 4. évi 3 -4. |apszámtnak kiadása érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201'4. november 5'

2. a határozat 1. pontjában foglaltak miaÍt az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím
mfüĺjdési cél és általános tartalékon belül Santha Péteľné alpolgĺírmesteri saját keret -

önként vállalt feladat - eIőirtnyzatáĺől' 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 105 cím -
önként vá||aIt feladat - működési célú támogatások áI|amhánaĺűson kívülre
e|óirźnyzatfua Trianon Kutató Intézęt Közhasznú Alapítvany Tľianon szemle címrĺ
kiadvany 2014. évi 3-4. |apszám kiadásĺínak (nyomdai előkészítési és tĺjrdelési
munkak) támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2014. november 5.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet ahatźrozat I.,2. pontját 12 igen,3 nem szavazatraI,I
tartőzkodás mellett elfosađta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MtN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
221ĺ20r4. (K.05.) 3 NEM t TARTŐZKODÁSSAL12IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Santha Pétemé alpolgáľmesteri saját kerete 2014. október |2-ig fe|hasznźihatő
elóirźnyzatáĺak maradványa terhére támogatja a Trianon Kutató Intézet Kozhasznu
Alapítváný 300.000.- Ft, azaz háromsztzezet Ft összegben a Trianon szemle címtĺ
kiađvány 201 4. évi 3 -4. |apszźtmának kiadása érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. november 5.

2. a hatźrozat 1. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzat kiađás 11107-01 cím
működési cél és általános taľtalékon belül Sántha Péteľné alpolgáľmesteri saját keľet -
ĺjnként váIla|t feladat - e|óirtnyzatátő| 300 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _

ĺjnként vállalt feladat - működési célú támogatások tilamhánanáson kívülre
eloirányzatara Trianon Kutató Iĺtézet Kozhasznű Alapítvány Trianon szemle címiĺ
kiadvány 2014. évi 3-4. Lapszám kiadásanak (nyomdai előkészítési és tördelési
munkak) támo gatása címén.

Felelos: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. november 5.

Egty Attila
Szavazásra bocsátja ahatźľozati javaslat 3-7 . pontjainak elfogadását.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

3. Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete 2014. október l}-ig felhasználható
e|őĺrányzatĺának maradványatethére 60,0 e Ft osszegben támogatjaa Molnár Feľenc
Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvtí Altalános Iskola bejfuati falának kifestését,
melynek lebonyolítój a a J őzsefvaľo si Intézménymfü ĺldtető Központ.

Felelős: polgármester, JIK vezetője
Határidő: azoĺlna|

4. a 3. pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatŁjadás 11107-01 cím múködési cél és

általános tartalékon belül Santha Péterné alpolgáľmesteri saját kerete 2014. október
I}-ig fe|hasznźihatő előirányzatźnak - önként vállalt feladat - e|őirźnyzatźtrő| összesen
60,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vźi|alt feladat - miĺködési
ťlĺanszírozási kiadásokon beltĺl az iráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirtnyzatźra a Jőzsefuaľosi Intézménymfütjdtető Kĺizpont (1082 Rudapest,
Baross u. 84.) részére a Molnaľ Feľenc Magyaľ- Angol KétTaÍńtási Nyelvű Altalános
Iskola bejáratí fala festésének támogatźsa címén'

Felelős: poIgármester
Határidő:. 20I 4. november 5.

77



5. a 3. pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Intézményműkĺjdtető Központ 12103 cím _
önként vállalt fe|ađat - bevételi mfüödési ťĺnanszirozási bevételen beltil aZ
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás f,rzetési szźlm|án torténő jőváírása
eLőirányzatát és a kiadás dologi eIőirtnyzatát 60,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
Molnĺír Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola bejźlratí fala
festésének címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. november 5.

6. felkéri a polgármesteľt' hogy a költségvetésről szóló rendelet, kovetkező
mó do s ítás án á| a határ o zatb an fo gl altakat Ve gye f i gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a költségvetés következő módosítása, legkésobb f0I4. december 31.

7 . felkéri a polgáľmestert a hatźlrozat 1. pontja szeľinti támogatási szerzodés aIáírásźlra.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 20| 4. novembeľ 1 5.

Egry Attila
MegáLlapítja, hogy a Képviselő-testület a hatérozat 3-7. pondát 15 igen szavazafra|,
e||enszavazat nélkül, I t.artőzkodás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR IZATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZoTÖB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
222t2014. (xl.os.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

3. Santha Péterné alpolgármesteri saját kerete f0I4. október l2-ig felhasznáIhatő
e|őkźnyzatának maľađványa terhére 60,0 e Ft összegben támogatja a Molnár Ferenc
Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvtĺ Altalanos Iskola bejfuati falanak kifestését,
melynek lebonyolítója a Józsefuáľosi Intézménymfücidtető Kĺizpont.

Felelős: polgármester, JIK vezetője
Hatźlľiđo: azonnaI

4. a 3. pontban fogtaltak miatt az onkormĺínyzatloadás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon bęltil Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľete 2014. októbeľ
|Z-igfe|haszná|hatő előirźnyzatának - önként vállalt feladat - e|ohényzatárőI összesen
60'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím _ önként vállalt feladat - műköđési
ťlĺanszítozási kiadásokon belül az irtnyítőszeruí támogatásként folyósított támogatás
kiutalása előirányzatźraaJőzsefuarosi Intézményműkĺjdtető Központ (1082 Budapest,
Baĺoss u. 84.) részére a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános
Iskola bejaratí fala festésének támogatása címén.

15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2014. november 5.

5. a 3. pontban foglaltak miatt a Józsefilárosi Intézményműködtető Ktĺzpont 72|03 cím _
önként vállalt feladat - bevételi műköđési ťĺnaĺĺszirozási bevételen belül az
iľányítĺ5szeľvi tárrogatáskérrt folyósított tárrrogatás fizetési szźlmláĺl töľténő jőváirźsa
előiráĺyzatźń és a kiadás dologi eIőirányzatát 60,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a
Molnáľ Ferenc Magyaľ- Angol Két Tanítási Nyelvií Altalános Iskola bejfuati fa|a
festésének címén.

Felelős: polgármester
Hattridő: fjl 4. november 5.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szőIő rendelet, következő
mó do sítás án źlI a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a költségvetés következő módosítása, legkésobb 2014. december 31.

7 . felkéľi a polgármestert a hatáľozat 1. pontja szerinti tĺĺmogatási szerzodés aláitásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó: 2014. november 1 5.

Napirend 7ĺ2.pontja
Javaslat a Jĺózsefuárosi Intézménymĺĺktidtető Kiizpont engedélyezett
álláshelyeinek emeléséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné alpolgáľmester

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. Megti|apítja, hogy
hozzásző|ás nem érkezętt. A napiľend vitĄát |ezĄa,
hatttr o zati javas I atot.

az előteľjesztés tźtgyźlban kérdés,
és szavazásra bocsátja a következő

|. a Józsefuaľosi Intézményműködtető Ktĺzpont engeđéIyezett létszźlmát k<jtelező

feladatellátás érdekében - 2014. november 06. napjáto| 2 fóve|, uszodamester álláshellyel
(közalkalmazott) megemeli, így a költségvetési szerv engeđé|yezett. |étszáma 2014.

november 06. napjátől 155 foľő| I57 főre módosul, címeken belül: 7210| címen 4I fő,
72102 címen |2,72103 címen 104 fő.

Felelős : polgármester' JIK igazgatőja
Hatźxiđő: 20I 4. november 05.

2. a) az intézméĺy engedéIyezett álláshelyeinek 2014. november 06. napjátől 2 fővel töľténő
emelése a2014. évben 239 e Ft plusz köItséget igényel, melynek költségvetési fedezete az
intézmény 20|4. évi költségvetésében a bérmegtakarítás és annak jarulékai,
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b) a Józsefüárosi Intézményműködtető Kozpont költségvetésének 72103 cím - kötelező
felađat - személyi juttatás e|őkźnyzatan belül a töľvény szerinti illetménybő| 43 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájtxulási adó elóiráĺyzatából 15 e Ft-ot
átcsoportosit a72I03 cím - <jnként vállalt feladat - személyi juttatás elokányzatĺín beliil a
cafeteria e|őiráĺyzatttra 43 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szocális hozzájáru|ási
adó előirĺĺnyzattľa 15 e Ft-ot azuszođamesterek cafetéria keretének biztosítása érdekében,
c) tartós működési előzetes ktjtelezettséget vállal 3.946,6 e Ft összegben ( tĺiľvényi
illetmény 2.832,0 e Ft, járu|ékai 764,6 e Ft, cafeteľia és jáľulékai 350,0 e Ft) az
onkormán y zat saj át bevételeinek terhére,
d) felkéľi a polgármesteľt, hogy a2014. évi költségvetésről szóló rendelet és a következő
évek ko lt s é gveté s tervezé sén éI a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gy e l emb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő:a)-b) pont esetében 2014. november 05., c) pont esetében a mindenkori
költségvetési rendelet elfogadása, d) pont esetében 2014. decembeľ 31-ig, valamint a
mindenkori költségvetés teľvezése.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16
tartő zko ďás nél kül elfo s adta.

szav azattal ell enszav azat és

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o ZATHjZ AT AL:H) Z MrNo SÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
223t2014. (xl.0s.) 16IGEN

A Képviselő-testiilet rigy dĺint' hogy

1. a Józsefuĺírosi Iĺtézményműködtető Központ engedélyezett Iétszźmát kötelező
feladatellátás érdekébęn - 2014. november 06. napjátőI 2 főveI, uszodamesteľ álláshellyel
(kcizalkalmazott) megemeli, igy a költségvetési szerv engeďé|yezett |étszttma 20|4.
novembeľ 06. napjátől 155 főről I57 forc móđosul, címęken beltil: 72L01 címen 4I fő,
72102 címen I2,72I03 címen l04fő.

Felelős: polgármester, JIK igazgatőja
Hatfuidó: 20I 4. novembeľ 05.

2. a) az iĺtézmény engedé|yezett álláshelyeinek 2014. november 06. napjátőI 2 főve|
torténő emelése af0I4. évben 239 e Ft plusz költséget igényel, melynek költségvetési
fedezete az intézménv 2014. évi költsésvetésében a bérmestakaľítás és annak
jaĺulékai,

igen
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b) a Józsefuárosí Intézménymúködtető Kozpont kĺiltségvetésének 72103 cím - kötelező
feladat - személyi juttatás eLőírányzatan belül a törvény szerinti illetménybő| 43 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźljźrulási adó eLóirányzatából 15 e Ft-ot
átcsoportos ít a 72|03 cím - ĺjnként vtiilalt feladat - személyi juttatás e|őirźnyzatán belül a
cafeteria e|őiráĺyzatára 43 e Ft-ot' a munkaadót terhelő jaľulékok és szocális hozztĄźlru|ási
adó előiranyzatára 15 e Ft-ot azuszoďamesterek cafetéria keretének biztosítása érdekében,
c) taľtós működési előzetes kĺltelezettséget vá||a| 3.946,6 e Ft összegben ( torvényi
illetmény 2.832,0 e Ft, járuIékai 764,6 e Ft, cafeteria és jaľulékai 350,0 e Ft) az
onkormány zat sajtń bevételeinek teľhére,
d) felkéri a polgármestert, hogy a20I4. évi költségvetésrol szóló rendelet és a kovetkező
évek kĺiltségvetés tervezéséné| ahatźnozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő:a)-b) pont esetében f014. november 05., c) pont esetében a mindenkori
ktiltségvetési ľendelet elfogadása, d) pont esetében 2014. december 31-ig, valamint a
mindenkoľi költsésvetés tervezése.

Napirend 7/3. pontja
Javaslat ^ Józsefuáľosi Egyesített Błilcsődék alapítĺó okiľatának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esĺő : Sántha Péterné alpolgáľmester

Egry Attila
A napirend vítźrját megnyitja. MegáIlapítja, hogy az előterjesĺés taľgyában kéľdés,
hozzźszőIás nem érkezett. A napirend vitźtját |ezźtrja, és szavazásra bocsátja a következő
határ ozati javas latot.

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. elfogadj a a ĺőzsefuĺáľosi Egyesített Bölcsődék módosító a|apítő okiratat, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát a töľzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napi hatállyaL, az előterjesĺés I-2. mellékletében foglaltak szerinti
tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. november 05.

2. felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szerinti a|apítő okirat és módosító okiľat
aláfuásfua, valamint a Magyaľ Államkincstár esetleges hianypótlási felszólításanak
teljesítésére azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hatarozaĹta| nem lehet ellentétes és az
alapitő okiratot lényegi _ helyľeigazítási kérdésnek nem minőstilő _ kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20| 4. novembeľ 05.
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Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hattrozatot 16 igen szavazaÍtal, ellenszavazat és
tartőzko dás nélkiil elfo sadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HA TÁ R oZ ATHIZ AT ALHc. Z ľ,ĺn,To s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
224t20r4. (XI.os.) 16 rGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék módositő a|apítő okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát a töľzsktinyvi
nyilvántaľtásba tĺjrténő bejegyzés napi hatźilyal, az e|őterjesńés I-2. mellékletében
foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 4. novembeľ 05.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźtrozat- 1. pontja szerinti alapítő okirat és módosító okirat
a\áírásźra, valamint a Magyar Allamkincstár esetleges hiánypótlási felszólításanak
teljesítéséľe azza|, hogy a hiźtnypőt|ás teljesítése jelen hatáľozatta| nem lehet ellentétes és az
a|apítő okiratot lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármesteľ
IJatáĺidő : 201 4. november 05.

8. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 8/1. pontja
Javaslat a jőzsefvárosi díjfizető zőna bővítéséľe
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Sara Botonđ _ alpolgármester

Dr. Ferencz oľsolya _ képviselő

Egry Attila
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtVörös Tamás képviselő úrnak.

Vtiľtis Tamás
Jónak taĄa, hogy a díjťĺzető zőna bővitésľe kertĺl, hogy ezt a szźndékźt je|zi a Képviselő-
testiĺlet a Főváros felé, mert a végső dtjntést otthozzźk. meg. A bővítés minden józsefuaľosi
lakos érdeke, és rendezheti azokat a problémás parkolási helyzeteket, amelyek kialakultak.
Ahol bevezették a ďíjťĺzető zőĺát, ott az ott lakók helyzete megvá|tozott. Az előterjesĺést
támogatni szükséges. Igaz hogy a díjtételeket a kihasználtság a|apján á|Iapítják meg, ďe azt
javasoIja, hogy az előteľjesĺés 3. oldalán a3,,4.,5., díjtételeknél egy kis területre vonatkozóan
a 3 . đíjtétel bevezetését j avasolj fü a Főváľosi onkormány zatnak.
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Egry Attila
Vörĺjs Tamás képviselő úľ javaslataľa dr' Sára Botond alpolgármester úľ váIaszo|'

Dľ. Sáľa Botond
A BKK-va| a szakmai egyeztetés megtöľtént, tekintettel arra, hogyha Képviselő ur módosító
javaslatként tette fol 3-as zőnabevezetését, akkor azt, mint előterjesĺo befogadja.

Egry Attila
Dr' Ferencz orsolya képviselő asszony je|ezte az ülés előtt, hogy mint a kĺirzet képviselője
kíván csatlakozni az eIóterjesztéshez és Alpolgármester Uľ jelezte, hogy nincsen kifogása
ezze| kapcsolatosan. Kéľi, hogy a jegyzőkonyv ekképpen késztiljön el. Megadj a a szőt Pintér
Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
A parkolási feszültségek csak akkor oldódnak meg, ha bevezetésre kerülnek a tényleges
paľkolás díjtételek. Vaľľrak olyan terĹiletek, ahol még nem kertilt bevezetésre a đíjťlzető zőna.
Van-e terv vagy szándék, hogy ott is bevezetésre kertiljenek? 2016-tól bevezetésľe kerĹil a
dugó díj, amely a Hungáľia körút miatt úgy érinthetné Józsefuiĺľost, zőĺahatáĺon belül hogy
kevesebb autó paľkolna Józsefuaľosban. Lehet, hogy ezértnem lesz annyira kifizetődő például
parkoló automatákat beiizemelni nem biztos, hogy megéri.

Egry Attila
YáIaszađásramegadja a szőt dr. Sára Botond alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sára Botond
Képviselő Úr jól ltńja, ez a előterjesztés egy előfeltétel, vaIőjábana problémát az o|danámeg,
ha a díjťĺzeto zőna a gyakoľlatban is kiterjesztésre keľÍilne. Ez az előterjesztés aľľól szól, hogy
kezdeményezik a Fővaros felé, hogy legalább az ę|ófeItételei fennálljanak és a Képviselő-
testület egy jövőbeni időpontban annak részletes feltételeit, költségvonzatźú és minden, ami a
díjfizető zőna tényleges kĺiltségét tarta|mazza az ęgy későbbi döntési sorozatban
meghatáľozhassa. A tényleges parkolási fesziiltség a Tisztlĺiselőtelepen és a Százađos
negyeđben is jelentősen jelen van. Mindennapos probléma az ott é1ő embeľek számáta.
Előzetes felmérés már megtörtént, de a tényleges feltételeket majd a Képviselő-testtilet
tźrgya|ja a későbbiekben. A dugódíjľa nem tud reagálni, mert azmég csak tervezet.

Egry Attila
A dugódíjat egyetlen ember tźĺmogatja Demszky Gáboľ, de majd meg|źĺjźk, hogy mi lesz
20l6-ban. Megadja a szőt Biál Csabanak a Józsefuarosi Parkolás-üzemeltetési Szo|gáIat
vezetőjének.

BiáI Csaba
A dugódíj a sajtóban maľ megjelent többszot,2016-ban kerül bevezetésre, de tĺjbb elképzelés
van. Egyrészt, hogy parkoló díjba fogjak beemelni, de ha lesz dugódíj, akkor is a díjfizető
zőĺának a fenrftartása szükséges, meľt kőtházba mindig fognak menni az emberek és ügyet
intézni is. Ahogy Képviselő Ur is je|eńe, vannak olyan teľületek, amelyek a đíjťlzetésbe
nincsenek bevonva. Amennyibeĺ az orczy útig kihoznźk a zőna végét nagyjábő| 1200-1500
féľőhelyetjelentene, akkor a Tisz|viselőtelepet teljesen ellehetetlenítenék azza|, hogy rátolnák
a nem fizetoket.Eztnem javasolja felvállalni.
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Az automatának a kiépítése nagyon nagy költséget fog jelenteni, meg kell azt vizsgéini az
időbeni hatá|yát a bővítésnek. Ahogy Alpolgármester Ur mondta, már készültek vizsgálatok
aľľa, hogy mikortól térĹil meg, nagymértékben fiigg attól, hogy a Fővaľos milyen ťlzetó zőnát
fog meghatáĺozni és attól fiigg, hogy milyen előterjesztés készül a Képviselő-testület felé.

Egry Attila
Megadja a szőt dľ. Dľőss Gáboľ képviselő úrrrak.

Dr. Erőss Gáboľ
A javaslatot ttmogatja, a Heim PáI Kőrhź.z ktiľnyékén a gyerekiiket siirgősséggel kőrházba
vivőket bírságoltak meg. ott létesíteni kellene egy ingyenes zőnát, de lehet, hogy akkor
ođavonzza majd a nagýömegtĺ autóst, akkor az lesz a probléma. Ezekľe oda kellene majd
Íigyelni.

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Sára Botond alpolgĺírmester úľnak.

Dr. Sára Botond
Képvise1ő Ú, e, a probléma a rendeletben kezelve van. Ez nem minđennapos probléma, de a
Fővarosi Közgyĺlési keretrendeletnek megfelelően ennek az onkoľmtnyzatnaklehetősége ezt
a pľoblémát orvosolta. A rendelet iryy szabáIyozza, hogy a kőrhazaknak a környékén le van
szabźiy ozv a az ingy enes parko lás.

Egry Attila
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
A dugódíjat tźmogatja. Ugy gondolja, hogy a dugót a Budapestre áľamló kocsik okozztil<,ĺem
a budapesti lakosok, mert még lassú forgalom sem lenne, ha csak a budapestiek autőzĺának a
vaľosban. A dugódíj hatáĺa az Budapest váľos határa lenne, ha a Hungária körut lenne a
zőnahatár, akkoľ az keďvezőtlen lenne Józsefuaĺosnak. Sok autós a Hungária kcjruton kívül
megállna és így a ťtzetó parkolás ráťĺzetés lenne. Ezért a dugódíj bevezetésével szoľosan
ĺisszefügg, hogy bevezetésre keri.iljön-e ezeken a helyeken aťlzetoparkolás. Ha minden marad
a régiben, akkoľ viszont céIszerú lesz Józsefuáros egész területén bevezetni a fizetőparkolást,
ezért akeľĹilet teljes területére kérjék meg a 3-as zőna engedélyezését.

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
A dugódíjat támogatja, de ha bevezetnék' akkor a jőzsefvárosiak életminőségét az javítaná.
Lehet, hogy a parkolási ďíj ezáItal csökkenne, de a józsefuaľosiak életkora' ha|tiozása és a
megbetegedések arźtny a csökkennének.

Egry Attila
Megadja aszőt tigyrendben Soós Gyorgy képviselő úrnak.
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Soós Gytirgy
Nagyon eltértek a napiľendtőI, ezért kéri a vita|ezfuását.

Egry Attila
Megadja aszotJakabff Tamás képviselo úrnak, hogy mondja el módosító javaslatát.

Jakabfy Tamás
Vcjrös Tamás képviselő úrnak volt a javaslata, hogy a három különbtjző zőna a 3. zőnába
keľüljcin. A kerĹiletből kimaradt utcákat név szerint a Máv-telep, Salgótarjáni út, Kőbanyai út
keľiiljenek bele a 3-as zőnába, és így kéťék megazengedélyt a Fővárosi onkoľmanyzatto|.

Egry Attila
Me gadj a a szőt B iál C saba Józsefu áro si P aľkolás-üzemeltetési S zol gá1 at v ezetőj éĺek.

Biál Csaba
Az előterjesztésben is szeľepel a ľĺÁv telep, a Salgótaľjáni utat nem taľtják célszerűnek
bevonni a dijťĺzető zőnába, szakmai szempontbóI nem szerencsés. A Szźnados út környéke' ha
a Főváľos elfogadja a3-as díjzőĺaleszbevezetve, az befogadható.

Egry Attila
Megadja aszőtJakabs Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
Kérjék meg az engedélý a Fővĺĺrostól, hogy a jövőben bevezethessék. A két szintbőI az e|só

szintet lépjék meg.

(Soós Gyorgy ] 3:5 3 órakor távozik az iilésteremből, így a Képviselő-testület létszáma I 5 ftíre
csÓkkent.)

Egry Attila
Előteľjesztő nem fogadja be a módosítőtígy szavazástabocsátja a módosító javaslatot.

A három lcĺłlanbaző zóna a 3-mas zónĺźba keľüljan és a kertiletből kimaradt utcákat névszerinÍ
a Máv-telep, Salgótarjáni út, Kőbányai út keriiljenek bele ą 3-mas zónába és ígl kérjék meg

az engedélyt a Fővórosi onkormányzattól.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a módosító indítványt 4 igen,10 nem szavazattal,I
tartőzkodás mellett nem fogadta el.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI ZAT ALHc.Z vĺnq o s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:

10 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL22s12014. (K.0s.) 4IGEN
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A Képviselő-testület úgy dont, hog1l nem fogadja el Jakabfi Tamás kepviselő módosító
indíndnyát, meĺy szerint a három kĺ;lanbaző zóna a 3-mas zónába kerüljön és ą kerületből
kimąrądt utcákat névszerint a Máv-telep, Salgótarjóni út, Kőbónyai út kerüIjenek bele a 3-
mas zónába és ígl kérjék meg aZ engedélyt a Fővárosi onkormányzattóI.

Egry AttĺIa
Megállapítja, hogy az e|őtefiesztés táltgyában további kérdés, hozzásző|áS nem érkezett. A
napirend vittĄtń|ezźlrja' és a k<jvetkezohatározati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi a Budapest fővaľos kozigazgatási teriiletén a jźlrmuvel várakozás rendjének
egységes kialakításaról, a vátakozźs đíjőÍő| és az ilzenképtelen jármúvek tárolásának
szabáIyozćĺsaról szóló 30l20I0. (VI.4.) Főv.Kgy. rendelet módosítását a taľif,ílis parkolás-
szabáIyozás bevezetése érdekében a kĺjvetkezó teruleten: a Kerepesi út - Hungária kľt. _
Konyves Ká|mán krt. - Üll0ĺ tt - Nagyvarad tér _ orczy ut _ orczy tér _ Fiumei út _
Festetics utca _ Mosonyi utca _ Lóvásaľ utca által hataľolt terület kivéve Kőbanyai ift (orczy
tér - Könyves Kálmán krt közötti szakasz), illetve a Salgótarj źľri iń, és a Salgótarjaĺi űt
Ktlnyves Kálman kľt. - MÁV vasÍltvonal áItalhatárolt teľület.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2014. november 5.

2. fe|kéri a polgármestert, hogy a 30l20I0.(vI.4.) számű Főv'Kgy. rendelet módosítását
kĺjvetően készítsen eloterjesztést Józsefuáros közigazgatási tęrületén a járművel történő
várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáĺőI sző|ő 2612010.(VI.18.) önkoľmanyzati ľendelet
módosítása éľdekében.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Főv.Kgy. rendelet módosítását követő első rendes képviselő-testÍileti ülés

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęsttilet a határozatot |4 igen, el|enszavazat nélkül,
taftő zko dźts mel l ett el fo gadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A I{ATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z lĺľlĺ o s ÍľpTT S Z óTo B B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
226ĺ2014. (K.05.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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1. kezdeményezi a Budapest főváros közigazgatási teriiletén a jármúve| vźnakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az uzenképtelen járművek tárolásának
szabá|yozásáľól szóló 30l20I0. (VI.4.) Főv.Kgy. rendelet módosítását a taľifális paľkolás-
szabá|yozźts bevezetése érdekében a k<jvetkezó területen: a Kerepesi út - Hungfuia l<rt. _
K<lnyves Kálmán kÍt. _ Ülloi ĺt - Nagyvárad téľ _ otczy ift _ orczy tér _ Fiumei út -
Festetics utca - Mosonyi utca - Lóvásár utca által hataľolt teriilet kivéve Kőbanyai űt (orczy
tér _ Könyves Kálmán kľt kĺjzötti szakasz), illetve a Salgótarjĺáni út, és a Salgótarjáni ut
Kĺinyves Kálman kÍt. - ľ,ĺÁv vasúfuonal áIta|határolt terĺilet.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. november 5.

2. felkéri a polgármestert, hogy a 3012010. (VI.4.) szźtmű Főv.Kgy. rendelet módosítását
kĺjvetően készítsen előterjesztést Józsefuaľos közigazgatási területén a jármuvel töľténő
vtĺrakozás kiegészitó, he|yi szabá|yozásárőI szó|o 2612010. (VI.l8.) önkormányzati rendelet
módosítása érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a Főv.Kgy. ľendelet módosítását kĺjvető első rendes képviselő-testĺileti ülés

Soós Gyĺ)rgł képviseĺő ]3:55 órakor visszatéľt a teľembe, a Képviselő.testület létszáma ]6
főre változott.

Napirend 8ĺ2. pontja
Javaslat a VIII. keľiileti Hivatásos Tűzoltĺiparancsnokság 2013. évi
katasztr őfavédelmi tevékenys é gér ő| szóló b eszámoló elfo gadás ára
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila
A napirend vítáját megnyitja. MegáIlapítja, hogy az előterjesĺés taľgyában kérdés,
hozzásző|áS nem érkezett. Megkérďezi, hogy a Tí,lzoltőpaľancsnokság képviselőjét kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni? Nem.

Egry Attila
Mivel kérdés, hozzászőIéts nem volt, a napirend vitájźt IezźĄa, és szavazźlsra bocsátja a
kĺjvetkező hattr ozati i avaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Katasńrőfavédelmi Kirendeltség Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII' kerületi Hivatásos Tuzoltőparancsnokság 2013. évi
katasńtőfavédelmi tevékenysé gétő| szőIő beszámolój át elfogadj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidći: 20|4. novembeľ 05.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźľozatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkiil elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvIsEro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
227t2014. (K.05.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a Főváľosi Katasztrőfavédelmi Kirendeltség Közép-pesti
Katasztrőfavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tuzoltőparancsnokság 2013. évi
katasńr őfavédelmi tevékenys é g& óI sző|ő be számo l ój át elfo gadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. novembeľ 05.

Tájékoztatő

Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejíĺ testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző üIés őta tett fontosabb intézkedésekről, il
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadľendelkezésiĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egry Attila
A napirend vitájźt megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
A lejárt határidejti előterjesńéseknek, amiről szép hosszú listát kaptak, mi sorsa ilyenkor?

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Mészáł Eľika aljegyzó asszonynak.
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Egry Attila
Az illetékesek jelezték, hogy írásban kívánnak válaszolni Képviselő Urnak.
Jakabff Tamás következik.

Jakabfy Tamás
Köszönettel vettem, hogy tegnap megkaptam a kettővel ezelőtti képviselő-testületi ülésen
feltett képviselőí kérdésemĺe aváIaszt,.69 nappal a kérdés feltétele után, ami azt jelenti, hogy
a Hivatal 55 napig volt mulasztásos jogszabáIyséľtésben, tehát nem sikertilt 15 nap alatt. a

Teleki téri piac építési költségeit összeszedni, de még 60 nap alatt sem. Külon érdekessége a
vtiasznak, hogy a Rév8 Zrt-nek a kozbülső válasza, amit mellékletként megkaptam az
október l-jei dátumú, a Hivata|é, amít tegnap kaptam meg az október 31-ei dátumú.
Viszonylag sok idóben telt, ameđdig feldolgozta aHivatal. Aĺrnak a megállapításához kértem
segítséget, hogy valóban a tĺjbbszörösébe került-e az eredeti ígéreteknek, a Teleki téri piacnak
amegépítése. Látjuk, hogy az előkészítés 107.000.000.- Ft vo|t, az építés maga 630.000.000.-
Ft, a köaeńilet-rendezés 49.000.000.- Ft, a miíkĺjdési engedé|yhez még 47.000.000.- Ft-ot rá
kellett kĺjlteni, és még 22.000.000.- Ft-ot berendezésehe' Ez így mindosszesen, ha jó
indulatúan az e|őkészités és az ideiglenes piac költséFeit nem számolom, akkor épp a duplája
annak, ami a telek eladásból szríľmaző bevétel volt. En azt gondolom, hogy jogos a jelzó, ami
miatt kértem ezeket az aďatokat. Viszont azt szeretném kérđezni' hogy én ań. gyanítom, hogy
ezek kozott a költségek kozott az utolsó kcjrös sze||őző, bĺifekhez szel|őző kialakítás az még
nem fert bele, nem került bele, amit aBízottság utolsó, hátulról 2. vagy 3. ülésén fogadott el.
Gyanítom, hogy még kiegészítésľe szorul ez a vá|asz, és |egyenek kedvęsek akkor a
következő, most még 15 napos időtatamban ęzt akiegészitést még megtenni. A második
kérdésem' hogy valamikor a nyáron olvashattuk a sajtóban, hogy az igazgatási szünet alatt
Jőzsęfváros onkormányzata szomszédságában ęgy platós teherautón a 2010-es
onkormányzati vźiasńásoknak a szavazőcéduláit semmisítették meg, holott a törvény elofuja,
hogy aú. avá|asńás után _ ha jól emlékszem - 60 vagy 90 nappal kellett volna megtenni.
Viszont valamelyik sajtó a Jegyző Asszonýól megkérdezte, hogy ez miért nem töľtént meg,
úgy emlékszem, hogy egy jegyzői vélemény készült erről, hogy nem volt köteles a Hivatal
2010-ben végrehajtani. En azt szeretném kérni, hogy ezt a véleméný ismerhesse meg a
Képviselő-testület, illetve én magam.

Egty Attila
Képviselő Ur írásban kap vá|asń.. Dr. Erőss Gábor, parancsoljon.

Dr. Erőss Gábor
Az én kérdésem az egészségügyet és a komyezetvédelmet cisszevontan, a kotnyezet
egészségiigyet érintő, illetve a pľevenciót érintő kérdés. Egy olyan kérđés, amely abból a
tényből indul ki, hogy a Józsefuarosbarl, az előbb mźtr szőba keľÍilt érintőlegesen, nagyon
ľosszak a népegészségügyi adatok. Pl. kétszer akkora esélye van egy VIII. keľületi
állampolgárnak arua, hogy légúti betegségben haljon meg, mint ami a fővárosi átlag. Csomó
ilyen rossz statisztika is van. Nyilvánvalőan ez nem csak az onkoľmányzatra ľó feladatot, de
azbińos,hogy az onkormĺányzatrais ró feladatot. Szeretném aztkémi a Polgármester Úľtól,
illetve onöktől, hogy tájékoztassanak, legyenek szívesek aľról, hogy milyen típusú pľevenciós
tevékenység folý ezzel kapcsolatosan, illetve milyen típusú prevenciós tevékenység
támogatását tervezik a jövőben arra nézve, hogy javítsźi< ezeket a đrámai és ember életekben
mérhetően đrź.ľľraí közegészségĹigyi adatokat.



Dr. Mészár Erika
A jelenlegitájékonató, amit Képviselő TJr Iát azon döntésekĺől szőI, ame|yek végrehajtásra
keĺültek. Van olyan napirend is, amelyet most a Képviselő-testiilet nem tárgyalt, amik most
nem kerültek végrehajtásra, ott lesz indokolva miért nem keľült határidő módosítás,
beszámolnak a:ľól, hogy mikor mi tĺirtént a tęsttileti dĺjntésekkel.

Képviselői Kéľdések

(Szĺí szeľinti leÍrásban)

Egry Attila
Megadja aszőtKomássy Akos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Három kérdésem van, alapvetően írásbeli vtiasń' kérek mindegyikĺe, és akkoľ rövidebb' ha
csak íľásban válaszolnak, đe ahogy jónak látják.
Az ađőtorvény, az ominózus adótörvény 13. pontjában előterjesztették az országgyÍĺlésben a
települési adót, amely egy új adókategória, amely a helyi önkormányzat źital kivethető
báľmire, amit törvényben nem terhel koĺeher. Ma volt szó helyi adókról, de a települési adó

egy új adókategória, amellyel kapcsolatos kérdésem, hogy milyen települési adók bevezetését
teĺvezi az onkormányzat vezetése, és mikor vaľhatók az eľ.ő| szóló ęlőterjesztések, valamint
megoldhatő-e az, hogy ha ezze|kapcsolatban vannak elképzeléseik, akkoľ aztmég a jcĺvő évi
költségvetés tárgyalása előtt megismerjiik?
A második kérđésem. Erkez,etĺ |lozzánk t<jbb lakossági visszaj e|zés, amely alapján tudjuk,
hogy már eddig is kerĹilt sor kitelepítésękĺe, bocsánat, kilakoltatásokĺa a keľĹiletben. Az a

kérdésem, hogy pontosan szeretnénk tuđni, tĄékoztatást kérek anő|, hogy milyen
kilakoltatásokľa keľült eddig sor, hány és milyen kilakoltatás van jelenleg folyamatban.
Továbbá az a kérésem, tájékoztassanak arról, hogy a megvalósult és folyamatban lévő
kilakoltatások hány kiskorut, fiatalkorut, hátrányos he|yzetu, illetve halmozottan hátrányos
he|yzetu fiatalt érintenek, illetve speciális nevelésű igényúeket is. Az így kilakoltatottak
lakhatásĺáľól hogyan terveziink, mint onko rmányzat, gondoskodni?
A harmadik kérdésem. Látjuk hónapok őta a szép |ttwtnýerveket a Holokauszt
Gyeľmekáldozatinak Emlék Kĺizpontjáról, illetve látjuk az építkezést is, amely zaj|ik a
Józsefuĺírosi pályaudvar maradványain, de ezen kíviil csak újságcikkeket ismerĺink. Ebben a

tárgybankorábban feltettem egy kérdést Polgármester Úľhoz, amelyre írásos váIaszában arĺő|
tájékońato|t, hogy lényegében a kerületi tnkormanyzatnak semmi koze a megvalósításhoz.
Ezt én értem, de ettől még Jőzsefuaľos szívében épül egy új központ. Az a kérésem, hogy
szíveskedjenek a Jőzsefváĺosi pályaudvaĺon épülő Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlék
Központjával kapcsolatos menetrendről, a várhatő megnyitásről', várhatő mfüĺjdésről, illetve
aztljsźryban sokat vitatott Központ taľtalmi, szakrnaí hátterét jelentő tĺjľténészi koncepcióról, a

kivitelezésért felelős illetékes állami szervezettóI tájékoztatást kérni, és ęzt szíveskedjenek
megosztani a Képviselő-testület tagjaival, hogy hagy tudhassák mar, hogy pontosan mi is épül
Jőzsefvźros szívében.
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Gondolok itt kiemelten ahźziotvosok betegségmegelőzési tevékenységének atźlmogatására, a
szurőptogtamokĺa, a sztĺ|Iopor koncentráciőjtnak csĺjkkentésére. Nem azt mondom, hogy
ilyen nem volt, hanem szeretném, hogy elmondják, hogy mik voltak, illetve, hogy mit
terveznek még. A zajszennyezésre is. Az ritkźn merül fel egészségügyi problémaként, pedig
ennek egészségügyi vonatkozása is van.Eú' szeretném kérni. Kcjszönöm.

Eg.y Attila
Ha nincs további kérdésük' akkoľ az ülést 14 &a 06-kor beztrom.

Budapest, 2014. november 17.
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