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Készült Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormányzatKépviselő-testtilet 2015.
januáľ 22-én 08.00 órakor a Jőzsefvźnosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300.as

taľgyalój ában me gtaľtott 1. rendkívüli ül éséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis MźLté, Balogh István, Egľy Attila, Dudás Istvánné, dr. Erőss
Gábor, dr. Fęrencz oľsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfo Tamás,
Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Saľa Botond, Simon
Gyöľgy, Soós Gyĺirgy, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai oszkaĺ

Távolmaradását bej elentette: Sántha Pétemé _ alpolgármester

valamint a meghívottak:
Danada-Rimán Edina . jegyző, dľ. Kovács Gabľiella _ a|jegyző, dľ. Pesti Ivett _
Polgáľmesteri Kabinet vezetóje, dľ. Dabasi Anita _ onkormanyzati főtarĺácsadó, dľ. Palotai
Péter _ Polgíľmesteri Kabinet Titkaľság vezetoje, Dľ. Vitályos Fanny - Jogi referens, dľ.
Balla Katalin _ Jegyzői Kabinet vezetóje, ľ látrabázi Judĺt _ SzemélyĹigyi Iroda vezetóje,
Fábián Márta - Belső Ellátási Iroda vezętője, Dr. Galambos Eszteľ - T<irvényességi és
Perképviseleti Iroda vezeti5je, Kósa EdÍt _ Ügyviteli lroda vezetője, Majeľné Bokor Emese
- Belső Ellenőrzési lroda vezetője, dr. Bojsza Kľisztina - Humánszolgáltatási Ügyosaály
vezetője, Kincses Ibolya - Humĺáĺkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kóródi Éva _ Hatósági
IJgyosztáIy vezet(5je, Bedő Klára - ÉpítésĹigyi Iroda vezetóje, Tóth Csab a _Igazgatási Irođa
vezetoje, Páris Gyuĺáné Pénziigyi Ügyosztály vezetője, Pénzes Attĺla
Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetóje, dľ. Hencz Adľienn
Gazdálkodási lroďa vęzętője, Szabĺi Endre _ LétesítményĹizemeltetési Iroda vezetője,
Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály vezetoje,
Iványi Gytingyvér - Főépítészi Iroda vezetł|je, Annus Viktoľ - Váľosfejlesztési Iroda
vezetóje, Bajusz Ferenc - Közterület-felügyeleti ÜgyosztáIy vezetője, dľ. Szabó orsolya -
Játási Hivatal vezetője, dľ. Vas Imľe - Kerületi országgy(ilési képviselő, Molnáľ Gábor r.
alezľedes - VIII. keľ. Renđőrkapitányságvezetője, Sáfrány József - IIKígazgatőja, Váradi
Gizella _ Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetóje, Kovács
ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, Ács Péter _ Jőzsefvźrosi Vĺĺľostizemeltetési
Szolgálat vezetője' Mach József Józsefuiĺrosi Vaľostizeme1tetési SzolgáIat
vaľosiizemeltetési vezetője, Kovács Barbaľa - Jőzsefvźtrosi KĺjzösségíHazakNonprofit Kft.
és a JóHír Józsefuárosi Nkft. igyvezető igazgatőja BiáI Csaba _ Józsefuĺíľosi Paľkolás-
iizemeltętési Szolgálat igazgatőja, dľ. Koľoknai Andľás _ Jőzsefvźrosi Egészségügyi
Szol'gźiat fóigazgatőja, Koscsóné Kolkopf Judĺt _ Józsefuĺáľosi Egyesített Bölcsődék
vezetóje, Kis István - Józsefuiírosi Gyeľmekek Üđriltetéséért Kozhasznu Taĺsaság vezetője,
Bu csek G áb o ľ ren dőľ d and áľtáboľnok - B RFK Rendőrfők apitźny



Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel kcjszĺjnti a Jőzseťváĺosi onkormányzat Képviselő-testtiletének üléSén megjelent

képviselőket, a Hivatal munkatársait és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testület 2015. évi 1. rendkívüli tilését - mely az SZMSZ 8., t0-I2. $-aiban
foglaltak alapján kerĺłĺt osszehívásra - megnyítja.
Távolmaľadását bejelentette Santha Péterné alpolgármester. MegáI|apítja, hogy jelen van L7

képviselo' A minősített szótĺjbbséghez 10 egybehangző szavazat, az egyszeru szótöbbséghez

9 szavazat szükséges. A következő rendes képvisclii-tcsĹületi ülés varlrató időpontja 20t5.
február 19. (cstitörtök). 

* * *

Az a|ábbi előterjeszté st az eIőterjesztő visszavonta meghívó szerinti számozással:

3l1. A MÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgálĺí
helyis égek elid egenítés ével kapcsolatos diintés ek meghozata|z
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond _ alpolgáľmester

{<{<*

Az SZMSZ 25.$ (1) bekezdés éľteimében tájékoztatja a Képviselő-testiilętet, hogy

siirgősségi indítvany érkezett, amelyet az alábbiak szeriĺt javasol napiľendre venni.

3ĺ1. Javaslat a Coľvin Sétány Pľogram megvalósításával kapcsolatos
felaj ánlások elfo gadására

1ĺľašbeli előterj esłes, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesző: Dr. Kocsis iľlĺ.áté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis N.{.áté

Szav azásr a b o c sátj a a siirgő s sé gi indítvĺáný.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN ts KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH}Z EGYS ZERÚ szóľo g g sÉc
HATAROZAT:
1t20ts. (r.22.) 17IGEN

A Képviselő-testĹilet úgy dönt,
i ndítványként beterj e s ztett alábbi

O NEM

SZÜKSÉGES

1 TARTóZKoDÁSSAL

hogy indokoltnak Láť1a a stirgősség okźt a stiľgősségi

előteľj esztésnéI:



3l|. Javaslat a Coľvin Sétány Pľogram megvalĺósításával kapcsolatos

(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis i|l4:até - polgármester

Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezdése éľtelmében a meghívóban kiküldött napiľendi javaslat
szavazása következik.

Dľ. Kocsis Máté
S zav azásr a bocsátj a az alábbí nap iľendet :

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztés

1. A BRFK VIIL keľĺileti Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
kinevezéséhez szůikséges véleményalkotás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

f. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a 2014. évi ktiltségvetésľől sző|ő 3ĺ2014. (II.13.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa és eryéb kiiltségvetést érintő dłintések meghozata|ára
(íľásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

2. A Fővárosi onkormányzatot és a keľületi łinkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2015. évi megosztásáľól szóló rendelettervezet
véleményezése
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis 1:!ĺ4áté _ polgármester

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztés

1. Javaslat a Corvin Sétány Program megvalósításával kapcsolatos

(írásbeli előterj esztés, POTK-EZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté - polgármester



1.

)

3.

4.

4. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat az Onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|<hez

kapcsolódĺó infrastrukturális beruházásokra vonatkozĺĺ Í'elhasználás
szabályaiľĺil szĺóló 3412013. (vI.25.) tinkormányzatĺ rendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľl4:źÍé - polgármester

Javaslat a Jĺízsefuáľosi Onkormányzat tulajdonában lévő közteriiletek
használatáróI és hasznáIatának rendjéről sző|ő 18120Í3. (Iv.24.)
łinko rm án y zati r endelet mĺód o s ításár a
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4źLté - polgármesteľ

Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására a Fővárosi Teľiiletfejlesztési
Pro grammal iisszefůi ggésben
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Javaslat az Integľált Településfejlesztési Stľatégia elkészítése céljából
Együttmíĺkiidésĺ megállapodás megktitésére és a városi kooľdinátor
kijeltiléséľe
írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis llł4láté - polgĺĺľmester

Egľy Attila - alpolgĺĺrmester

Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľl/:áté - polgármesteľ

Sríntha Péterné _ alpolgármester

6. Javaslat a ľeklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének
szabályairĺil szĺólĺí 55/2013.(xII.20.) iinkormányzatirendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

3.

4



5. Egyéb előterjesztések

1. Beszámoló a Polgáľmesteľi Hivatal 2014. évi tevékenységérőI
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Danada-fumĺĺn Edina _ jegyző

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készÍilt előterjesztések jegyzékóľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

2. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testiileti határozatok
végrehajtásáľól, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkoľmányzatĺ pénzeszkijzök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegíÍ lekiitéséről
(írásbe l i tźi1 éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺaté - polgiíľmester

3. Tájékoztatő dr. Eľőss Gábor képviselő átlLáúhatősági elképzeléseĺľől,
titleteiľől
(írásb eli táj ékoztatő, p oľl<pzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z E GY S ZERÚ S Zó To B B s Éc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
2ĺ2015. (I.22.) 16IGEN 1 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztés

1. A BRFK vlil. keľületi Rendőľkapitányság kapitányságvezetői
kinevezéséhez szükséges véleményalkotás
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|y'.áté - polgiĺrmester



3.

2. Pénzůigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a 20|.4. évi költségvetésről szó'J'ő 312014. (II.13.) iinkoľmányzati
rendelet módosítására és egyéb kiiltségvetést érintő dtintések meghozata|ára
(írá sbeli elciteľj esz'tés)
E|őterjesnő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. A Főváľosi onkormányzatot és a kerületi łinkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2015. évi megosztásáľól szóló ľendelettervezet
véleményezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Vá rosľehabilitá cióval
előterjesztés

es egyéb pľojektekkel kapcsolatos

1. Javaslat a Corvin Sétány Pľogram megvalósításával kapcsolatos

(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterj esztések

Javaslat tz onkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az eze|ł<hez

kapcsolódó infrastruktuľális beruházásokľa vonatkozĺi felhasználás
szabáiJyairóI szólĺó 34l20t3. (vI.25.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában lévő ktizterületek
hasznáiatárő| és használatának rendjéről szóló Í8120Í3. (Iv.24.)
önkoľmányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat egyetéľtő nyilatkozat elfogadására a Főváľosi Teriiletfejlesztési
Progľammal łisszefiiggésben
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

4.

1.

2.

3.



4. Javaslat az IntegráIt Telepĺilésfejlesztési Stľatégia elkészítése céljából
Együttműktidési megállapodás megkötésére és a váľosi koordinátor
kijeltilésére
írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i!i4tńé _ polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester

5. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péteľné _ alpolgármester

6. Javaslat a reklámok' rek|ámbeľendezések és cégérek elhelyezésének
szabályaiľól szólĺí 55/2013.(KI.20.) łinkormányzati rendelet módositására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis lľ;4:tńé - polgiírmesteľ

5. Egyéb előteľjesztések

1. Beszámoló a Polgármesteľi Hivatal 2014.évi tevékenységérőt
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Danada-Riman Edina _ jegyző

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéľől
(íľásbeli tźtj éko ztatő)
Előterjesztő: Danada-Rimrán Edina - jegyző

2. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejĺĺ testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jetlegű lekiitéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Tájékoztatő dr. Eľőss Gábor képviselő átláthatősági elképzeléseiľől'
titleteĺről
( írás b e ti táj éko ztatő, p olĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek ügyrendben.

Dr. Erőss Gábor
Három dologban szeretne egy-egy mondatot szólni. Az első, hogy a Kapitány úr napirendjét,
legalábbis a személyi döntés kivételével, ha van rá mód, akkoľ nyilvános ülésen tárgyalják,
mert gondolja, hogy érdekelheti a kertilet lakosságát az, amirő| beszámol. A másik két
előteľjesztését, amit benyújtott azokat vegyék napirendre. Atti1ékońatók között szeľepel egy'
ami arca utal, mint hogyha az egyik napiľendjéről lenne sző, de ez nem azonos azzal, amit
benýjtott. Most demonstrálhatnának egységet, amit Józsefuáľos képviselői bemutathatnźnak,
az M}-ás fizetőssé tétele és az emiaÍt megnövekedő gépkocsiforgalom és ebből származő
kĺlrnyezetszenrtyezés és ktiľnyezetterhelés ügyében együtt támogathatjak Polgármesteľ urat
abban, hogy elérje a Kormánynál, hogy ne a Hungaľia körut és Józsefuáros egyéb utjaira
zúduljon a plusz forgalom. Kérí ań' is napirendre venni, mint ahogyan az átláthatőságí
javaslatot is.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Fogja je|ezni, ha sziiksége lesz a Képviselő úr támogatásáĺa' eľre most nem keľül sor a mai
napon. A Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos előterjesztésről avita eleve is nyilvános
lett volna. Megint ködöt bokszolt a Képviselő úr, de természetesen eleget tesznek a
fę|szőIítźsának, ez nyílt ülés lesz. A harmadik javaslatot ĺ.igyrendi javaslatként kezeli. Valóban
nem vette napirendľe az iftdíjja| kapcsolatos politikai akciőját, ebben nem fognak Sosem
egyetérteni. Ez nem volt szokás, és nem is lesz, ktilcjnb<jző füstös pártirodákban eldöntött
politikai akcióikat ide citálja, eZ nem fog menni Képviselő ur. Polgármesteľként a meghívóba
nem vette fril a javaslatát, ügyrendi javaslatként tudja kezelni. Mind a két előterjesztés
napiľendre vételével kapcsolatban szavazásľa bocsátja a Képviselő ur tigyľendi javaslatát.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 3 igen, 12 nem szavazatta|,3 tartőzkodás mellett nem
fogađta e| azigyrendi javaslatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ SZOTOBB s Éc szÜrsÉop s
HATAROZAT:
312015. (1.22;) 3 IGEN 12 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dt;nt, hog,l elutasítja dr. Erőss Gábor kepviselő üglrendi indínányát,
mely szerint vegłék napirendre az általa benyújtott, de a meghívóban nem szereplő
előterjesztéseit.

Dľ. Kocsis Nl.áúé
Je|zi, hogy tévesen szavazott a tartőzkodás gombot szerette volna megnyomni. A másik
napirendjével kapcsolatban kikiildött egy tájékońatőt. A Képviselő Ur által benyújtott
napirendek kĺizül felet tud támogatni, tehát az egyiket semmiképpen, a másiknak a felét.
Tehát a kikiildött tájékońatőban vannak olyan pontok, amivel egyet tud éľteni, de varľrak,
amivel nem, de ezt je|ezte. Vagy értelmetlen, vagy jelenleg is így van a szabźiyozás, vagy a
törvény másképp rcndezi, de majd eń. anná| a napirenđnél megvitatják. Rátémek az 1lI.
napiľendre.



1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztés

Napiľend 1/1. pontja
A BRFK VIII. kerĺileti Rendőľkapitányság
kinevezéséhez szĺikséges véleményalkotás
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis .li4láté - polgármester

kapitányságvezetői

Dľ. Kocsis M:áté
Nagy tisztelettel kĺjszĺjnti Bucsek Gábor rendőľtábornok urat, a Budapesti Rendőr-
fokapitányság vezetőjét, illetve Molnlíľ Gábor Urat, rendőt alezređest, aki a BRFK VIII.
keriileti Rendőr-főkapitányságmegbízott vezetóje. Megadja aszőtFőkapitany Úrnak.

Bucsek Gábor
Megköszĺini, hogy ilyen gyorsan napirenđrę tuzték a kjnevezést. Józsefuárost egy kiemelt
stratégiai célpontnak taľtja Budapesten. A búnĺizési statisztika egész Budapesti Rendőr-
főkapitĺányságľa kihat, ezek szewezetét meghatátozza. Ezért taľtja fontosnak, hogy itt egy
stabil, biztos vezetői á|Iomány kezđje meg és hajtsa végre ań., amit Ő, mint a BRFK vezetője
meghatźrozott és célru| tuzoÍt ki a kinevezésekor. Molnar Ur 1999 őtatagsa a Testületnek. A
Budapesti Rendőr-főkapittnyságon kezdte meg a munkáját közľendvédelmi terÍileten, ezt
követően źńpźrtolrt a biĺntigyi teriiletre. Itt szerzetttapaszta|atait később a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság állomanyában kamatoztatta, mind a felderítés, mind a búnmegelőzés terĺiletén.
Példaértékii eredményeket ért el. Vezetői pźiyafrúását a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
két Rendőrkapitĺĺnyságán, Szigetszentmiklóson illetve Budaöľsön folytatta. Mindkét helyen
Kapitanyságvezetłĺ-helyettesként Iátta eI fe|adatát. Majd felkérte a VI. keľiileti Rendőr-
főkapitĺínyság btiniigyi osztźiyvezetojévé, egyben kinevezte a Kapitányság
kapitányságvezető-helyettesévé. Itt mind az állomĺĺnymegfartő, mind összetartó ereje
vonatkozásában, mind a statisztikai mutatók javítísában példaértékú volt munkássága.
Képesnek tĄa ana, hogy a meghatározolt cé|okat és a megkezđett folyamatokat tovább
vigye és fejlessze. Ha Józsefuarosban az intézkedésí kultura tekintetében erędményesen
tudnak továbblépni, akkor mind a BRFK, mind Budapest vonatkozásában nagyon nagy lépést
fognak előre lépni. Azt gondolja, hogy erre Molnár Úr alkalmas és eredményesen fog tudni
fellépni. Kéri, hogy támogassák ot a képviselők szavazatu|<kal és a kinevezését februrár
elsejével meg tudják valósítani.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megköszöni ahozzźĺ;zőlást, és megadja aszőtMolnĺíľ Gábor Kapitányságvezetó Úrnak.

Molnár Gáboľ
Köszöni, hogy lehetőséget kapott ana,hogy röviden vázolhassa célkiĺĺzéseit és stratégiájat,
melyet a VIII. kerĹileti Rendőľkapitányság vezetojeként kíván megvalósítarĹ.2015. január
elsején egy jól működő Rendőrkapitanyságot vett át a VIII. kerületben, melyet igyekszik
tovább fejlesáeni. A brĺnözés nem ismer kerületi hataľokat' ezért a szomszéđos rendőrséggel
szoros együttműködést kívĺán ápolni. Fontosnak tarÍja a térfigyelő kamerák áIta| rogzített
felvételeket és adatokat.



A körzeti megbízottak szerepét a jövőben erősíteni kívénja, mert nagyon fontos szerepiik van.
A körzeteket szeretné ĺisszehangolĺĺ az önkormányzati képviselők körzeteivel, ezzel is egy
gyorsabb információátarr]ást, szorosabb kapcsolattaľtást és egy eredményesebb
egyĹittműködést megtefemtve. Fontosnak tĄa az áI|ampolgárok tájékoztatását, ebben nagy
szerepe van a helyi sajtónak, a Józsefuarosi Ujságnak. Udvözli a Józsefuárosi
Modellprogľamot, ezt Budapest-szinten példaéľtékűnek gondolja. Nagy hangsúly fektet a
Rendőrség, Polgaľőrség, Közterület-felügyelet hármas egységére és szoros együttmúködésére.
Ugy gondolja, hogy ezzel érhető el hosszú távú eredmény. Felkeľeste az illetékes vezetőket,
akik nagy eľővel támogatjźk elképzeléseit. Ugyanígy a szomszédos kerületek Polgárőrségével
és Köferület-felügyeletével is egytittmfüödésére töľekszik. Tehát céIja a VIII. keľiileti
Rendőrkapitanyság intézkedési kulturájanak továbbfejlesztése, ami jó iréĺĺyba halad és egy
po|gárbaúú rendőrség működtetése, a köńeľületen elkövetett búncselekmények számának
további csĺjkkentése, ezzel nĺjvelné a lakosság szubjektív binonságérzetét. A rendőrségnek _
véleménye szerint _ nyitnia keII az iskolák, szülők, gyermekek, pedagógusok felé, ebben
közľeműkcjdik, hiszen a gyerekek védelme közös, mindenki szánára fontos fe|adat. Az
onkoľmanyzatta| és jőzsefvźlrosi intézményekkel is szoros kapcsolatľa tĺjrekszik. Megköszöni
a Íigyelmet és kéri a Képviselő-testület támogatását.

Dľ. Kocsis Máté
Megköszcini Segyevi Zo|ttn volt ľendőľkapitánynak az e|mu|t másfél évi munkáját a
keľületben és további jó munkát kívan neki a XII. keľületi Rendőrkapítányság vezetójekéĺlt.
Molnaľ Gáboľ Úmak jó munkát kívan és kívárja, hogy a jól mtĺködő, eredményeket hozó
egyĺittmfüođést az onkormaĺryzatta| tovább ápolják és fejlesszék. Az utóbbi felmérések
a|apjźĺn a jőzsefvárosiak szeriĺt a kozbińonság 1 3 pontos arźlwrya| nott, és 58 %o-rőI 7 I ońła

nőtt azoLĺĺnak a szźlma, akiknęk nincsenek ma máĺ az utcán kozbińonsági félelmei. Ez egy
javuló tenđencia, amiért sokat tettek az intézkedésekkel, rendőrautók beszerzése, piac
bezárása, térf,rgyelők bővítése, tehát an.lehet monđani, hogy jól haladnak az ideáIis állapot
feIé. Ezt az itemet kéri a jĺivőben is folytatni és megtaľtani. Reméli, hogy a kozĺis munka
hosszú tźxű lěsz, meľt sem a keľiiletnek, sem a rendőri állomanynak nem tesz jót a gyakori
vezetővá|tás. Kcjszöni a figyelmet és jó munkátkívźln Molnĺíľ Gábor úrnak!
A napirend i vitźĺmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egyetért azzal, hogy ő sem tartja jónak a gyakori vezetőcserét. Elismeri, hogy Segyevi Zoltán
vezetésével számos teľĹileten fejlődést és eredményeket ért e| a Rendőrség. A mostani
kinevezéssel kapcsolatban kéľi, hogy a jövőben a kinevezési dtintést megelozóen hozzák a
Képviselő-testület ę|é az előteľjesztést. Tudja, hogy a Rendőľségĺek az a do|ga, hogy a
szervezett bűnĺizést a keľiiletben felsziímolja, |<luzze a telepĹilésekľől. A lakosságnak
közvetlen szükséglete, hogy a napi szinten érzéke|hętó bűnözések ne foľduljanak elő. A
köZteľületekľől visszaszorult éľzékelhetően a bűnĺizés. Kérdezi, hogy a Magdolna negyedben
és or czy ne gyedb en ho gyan L<lv źnj a me gval ó s ít aĺi céIj ait?
Jó munkát kívan!

Dr. Kocsis Máté
Y á|aszadásra megadj a a szőt Főkapitany Úrnak.
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Bucsek Gáboľ
A szervezett brĺnözés a Budapesti Renđőr-fokapitányságratartozik, ezért ő szeretne válaszolni
a kérdésre. Amegbizás jogintézményét azérth|áIták ki a kapitányságvezetőknél, hogy addig,
arnig nincsen meg a testiileti döntés, addig nem lehet kinęvezni kinevezett
kapitanysá gvezetőnek' hanem megbízottk ént |átja el a feladat át. Igy történt ez Mo|nfu Urná|
is, hogy január elsejétől megbízottként dolgozik. A szervezettbunozés terĹiletén a rendőrség
hármas tagolással dolgozik. Kettő ebből a teriileti-, és helyi szervek. Helyi az aYIII. keriileti
Rendorkapittnyság, tertileti az a Buďapesti Rendőľ-fókapitányság, ez rendelkezik azolĺkal a
kĺizponti szervekkel, szer-łezeti elemekkel, akik a szervezeff. bűnĺjzés terĹiletén |atjek eI a
fe|adatukat, az ő tevékenységfüet kell egyébként felölelni annak akar a titkos
információgffitési tevékenységnek, akár a nyílt intézkedéseknek, amelyeknek most
Józsefuárosban meg kell, hogy valósuljanak. A feladatmegosztásba a nyíIt intézkedések
tartoznak a Jőzsefuárosi Rendőľkapitanyságĺa, az osszes tobbi pedig a Budapesti Rendőľ-
főkapitrĺnyság felderítő egységeire.

Dľ. Kocsis NIáté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Jó munkát kíván Kapitány úrnak és felajánlja, hogy készen źiI aparbeszéđte. Három kéľdésę
van. Az első, hogy iĄ tényá||źls Van a Btk-ban a családon beltili erőszakkal kapcsolatban,
van_e elképzelése, hogy ezt a nagyfokú látenciát hogyan gondolja csĺjkkenteni? A másik
kérdése, a dizźljner drogok terjedését hogyan kíváĄa megfékezni? Ezek olyan
kábítószerformák, amiket a vizelettesztnem tud kimutatni. továbbá kéri, hogy az iskolákkal,
gyerekekke l kapc s o l ato s bűnme g e|ő zési str atégiáj át bővebben fej ts e ki !

Molnár Gábor
Szeretne nyitni az iskolák és családok felé, az iskolarendőľ-progľammal kívárja
megvalósítarli, a lakossági fórumokon is meg lehet vitatni, a felvetett problémákľa tudnak
válaszolni, melyet később orvosolni tudnak. Erre megvannak a módszerek, jelenleg is van egy
búnmegelőzési ęlőadó kolleganő, aki mindennap szolgá|atot teljesít gimnaziumokban,
szeretné, ha ezentűI általanos iskolákban is, valamint a közeljĺĺvőben, nyugdíjas klubokban is
lenne ilyen. Szeretné a Jőzsefvźrosi Újsegban is megjelentetni az ő pontos elérhetőségét,
műkodését, hogy bármikor barkí számfua e|érhető legyen. A biĺnmegelőzési, áldozatsegítési
pľogľammal elő tudják segíteni a felvetett két probléma megoldását.

Bucsek Gáboľ
A kábitőszęr-problémát nem lehet kerületekĺe bontani, összességében kell nézni, a
Főkapitanyság sokat dolgozik ezen. A kisteľjesztőkľe kell nagy figyelmet szentelni, mert
innen lehet tovább lépni a nagyobb terjesztők irźnyába. Ez olyanhelyzet, aĺnit a BRFK-nak
kellés fud is ręnđezni. Megvannak aftaamódszerek, amivelkimutathatő aszervezetbő|.Eza
legkomolyabban veenđő kérdés a kábitőszernél, hiszen mind az előállításhoz szfüségtelen
szakértelem, és az ehhez sziikséges kĺlltségek is nagyobb téren fudta elhinteni eń, akábítőszer
fajtát, mínt azt megelőzően akáĺ az amfetarĺliĺ szźrmazékokat, akár a kokaint, vagy a
szintetikus kábítószereket. Mivel nagy aZ elterjedése, ezért a BRFK-nak az egész
ľendőrkapitányság szintjén kell tudni kezelni. Ha nézik a honlapukat' akkor látják, hogy
eľedményesek ezek az elfogások.
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Dr. Kocsis M.áLté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszon1łnak.

Dr. Feľencz Orsolya
Üdvozli Molnaľ Uľat, mint képviselő, és mint aKźtbítőszerEgyeńető Fórum elnöke. Szeretné
azt az elváľást tolmácsolni, amit mincĺ a maga, mincl a lakosság személyében moncĺhat, hogy
nagyon fontosnak tartják ennek a jól megkezdett javuló tendenciának a folytatásźń a
kábítószer terjesztés és ezen há|őzatok felszźmolásában, igeĺ ez összfovárosi pľobléma, de itt
különcjsen fontos kérdés. Ebben a Jőzsefvárosi onkormányzat minden támogatást meg fog
adni. Szeretettel invitálja a KEF üléseire.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Köszönti az új Rendőľkapitányt! Kéri, hogy a leghatźtrozottabban lépjen feI abunozés ellen itt
a kerĹĺletben. A térfigyelő rendszeľ miatt ĺagyon sokszor visszaszorulnak a kźtbítőszer
problémák atársasházakba. Van-e effe terve, hogy visszaszorítsák atársasházakban is? Van-e
a Rendőrségnek elegendő kapacitása arra, hogy mege|őzzék a kialakult csopoľtok térnyeľését?
Tĺibb panaszt kapott aľra mint képviselő a lakosságtól, hogy a bejelentések alkalmávaI nagyon
lassan érkeznek ki a helyszinte arendőrök. Eľre milyen megoldást javasol?

Dr. Kocsis M:áLté

YáIaszadásra megadja aszőt Molnár Gábor úľnak.

Molnáľ Gábor
Tavalyi évben meg lett szabźl|yozva az, hogy ezen bűncselekmények esetén az elsődleges
nyomozati cselekményeket végzó nyomozók érkezzenek ki a helyszínĺe. Amennyiben nem
olyan köZterületi bűncselekményről van sző, ahol jaľőrnek a helyszínt biztosítania kell, akkor
egy futtn beltil ki kell hogy étkezzen anyomozó a helyszínľe, aki megkezdi az intézkeđésekęt
és felvęszi a sértettel a kapcsolatot. Kialakítottak egy akciócsoportot, ebbe a kotzetí
megbízottakat, a jźlľorszolgálatosokat, a nyomozőkat és az erre alkalmas tehetséges kollegfüat
vonták be, akik aKészeriéti Rendőrĺĺkön kívĹil folytatnak egy olyan nyomozói tevékenységet,
mely a külső szemlélő lakosság számtlra nem látható, de nagyon eređményes például a kisebb
đílerek elfogása kapcsán, akik a kapukon beltilre szorultak. Ebben a hónapban maľ két ilyen
teĄ esztőt s ikerült elfo gniuk.
További kérdésre a Főkapitany Ur válaszol.

Bucsek Gábor
A Rendőrségnek két feladata vaÍI' egyrészt a kialakulás megakađáIyozása, mástészt a
kialakultak bomlasztása. Tavalyi évbęn egy jó törvény született, amely a vagyon
visszaszetzésnek ajogiĺltézményéthatźroztameg önálló eljaľási cselekményként. A vagyonok
lefoglalása, illetve megállapítása, amivel egy bűnszewezet létrejĺĺtténéltartanak, vagy hamár
létrejcitt, akkoľ ezekkel ahathatősági eredménnyel tudjak az ő gazdaságukat bomlasztani. A
múlt évben kialakult egy önálló vagyon visszaszerzési hivatal, és minden rendőľkapitányság
megkapta aztalehetoséget, hogy el fiđjavégeznl, hogy melyik bunszervezet,vagy tag milyen
vagyonnal rendelkezik. Ebben közĺ]sen, európai viszonylatban kell együttmúkĺidni, mert van
olyan, hogy ezek a bűnszervezetek külftildre viszik vagyonukat.
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Dr. Kocsis M:álté
Megadja aszőt Simon Gyorgy képviselőnek.

Simon Gyiiľgy
Gratulál az 'A|ezređes Urnak a kinevezéshez!
Az elmúlt időkben megnőtt a bűnözés és ęzzeI kapcsolatos ügyiratok száma, hogy százas
nagyságrendben kell átadru más kerületekbe ügyeket, ezt k&dezi' hogy az új Kapitány Ur
tartósan számol az t$ ngyek nagy számźxa|, vagy helyben meg klvźnja oldani a kapacitás
problémákat, hogy ne kelljen józsefüaľosi lakóknak például a Csepeli Kapitányságta jámi
ügyeit íntézrĺ?

Dr. Kocsis NIáté
Nem a keľületi Kapitanyság áItaI e|oiđézett pľoblémákkal állnak szemben, hanem ęz egy
pozitív folyamat, ugyanis a Készenléti Rendőrség állományábő| vezényelt rendőrkollégák
á|ta| a kerületi Kapitányságra bevitt ügyek száma növelte męg az esetszámot. Ez aztjelenti,
hogy az eddig fel nem derült ügyek kerültek feldeľítésre és ezek kerĹiltek be nagy szĺĺmban.
Ezek eddig is megvoltak, csak nęm keľĹilt |átenciába. Valóban megnőtt az ugyek száma és
más kerületek segíteni ezek kezelésében.

Bucsek Gábor
Az ügyek szétosztźsa a, o ďontése volt. Egyik ok, hogy sokkal eredményesebb az ügyek
felderítése Józsefuĺĺľosban, mint korábban vo|t, ez pozitív, viszont ennęk vonzata az ügyek
szźmlźnakmegemelkeđése volt. Eztkeze|ni kell, tisszbudapesti szemlélettel kell gondolkodni,
nem szabad kiragadni egy-egy kerületet, egy-egy folyamatban, ennek vo|t az egyik állomása
az) hogy a kisebb súlyu ügyeket szétosńotttlk a közbtilső kerĺiletek számáta. A
kapitanyságvezetőí váltást úgy akaľtak előkészíteni, ,hogy egy kisebbik számmai dolgozó
rendőrkapitźnyságra kelljen beilleszkednie a Molnar Urnak. Ez a folyarclat 2 hőnapig, januáĺ
elsejéig taľtott. Jelentős központi állomrány lesz idevezényelve és nem az igyek lesznęk
szétosztva, hanem plusz létszámot kap a ľendőrkapitźnyság, úgy mint eń.mege|ózően, de ezt
még kibővítik a nyom ozőí á|Iomrĺnnyal is.

Dr. Kocsis lĺ.áúé
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Köszöni Bucsek Gábor Rendőr-đandánábomok Úmak, hogy itt van és megerősíti Józsefuaľos
biĺnüldözésének a fontosságát. Köszöni, mint a Polgarőľségvezetóje, hogy a kinevezés utĺĺn
ľĺigtön leült a polgaľőrĺik vezetőive| és komoly munkát indított el a Polgĺáľőrség és a
Rendőrség kĺiz<jtt. Mikoľ Molnrĺľ Gáboľ Urat kinevezték, akkor megegyeztek az
együttműködés folýatásérőI, ani e|őzőIeg is nagyon jól mtĺkcidött. Kĺirülbelül 1000 szo|gáIati
órát töltöttek együtt kiil<jnbtjzőfele egyiittműködésekben, de most a Kapitany Unal úgy
dĺintöttek, hogy eń. napi szintre emelik' ami kb. 2000 szoIgáIatí őrtú, fog jelenteni évente. A
Polgárőľség 1| ezer ĺjnkéntes őrát ađott, de ęnnek a hatékonysága csak úgy növelhető,ha a
Rendőrséggel és aKozteÍa|et-felügyelettel <jsszefog. Februaľ elsejétőlkonkrét intézkedéseket
indítanak el. A közteľĹiletekľől a tfusasházakba szorult a bűnĺjzés, erĺrek feldeľítése és a
bí,nozók elfogása a cél' Képviselőként is megköszöni a Rendőrség segítségét.

Dľ. Kocsis ľ lálté
Anapirendvítáját|ezárja.Szavazásrabocsátjaahatźlrozati javaslatsort.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) egyetért Molnár Gábor ľendőr alezredes Budapesti Rendőr-fokapitányság VIII.
keľtileti Rendőrkapitanyság v ezetőjév é tcjrténő kinevezésével.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. január 22.

2.) felkéri a polgármesteľt, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Rendőrfőkapitźnyát.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. január 29.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 18 egyhangú igennel hozzájáru|t Kapitány Úr
kinevezéséhez.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERU szóľo gľ s Éc szÜrs ÉGES
H,ą.ľÁRoz,ą.t:
4ĺ2015. (I.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1.) egyetért Molnár Gábor rendőľ alezteďes Budapesti Rendőľ-főkapitanyság VIII.
kerületi Rendőrkap ĺtányság vezetőjévé történő kinevezésével.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźlriďo : 20t 5 . janufu 22.

2.) fe|kéri a polgármestert, hogy a döntésľől tájékoztassa Budapest Rendőrfőkapíttnyát.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20I 5 . jaĺuár 29 .

Dr. Kocsis N.ĺáúé
GrahlJá|, és jó munkátkívanl. 10 perc szĺinetet rendel el.

SZÜNET

Dľ. Kocsis M:áté
Megkér mindenkit, hogy foglalják elhelyüket. A testületi ülés folytatódik.
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2. P énzligyi, ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a 2014. évi kiittségvetésről sző|ő 3ĺ2014. (II.13.) iinkormányzati
ľendelet módosítására és egyéb kiiltségvetést érintő diintések megbozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis lNĺ'áLté

Kclnywizsgálói vélemény kaptak a képviselők pótkézbesítéssel a napiľendhez. A napirend
vitźIjźú megnyitj a. Megadj a a szót JakabĄ' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Egyes tételek felhasznź]ásáľa szeretnę vźiasń. kapni.
IIl2,3 u.) pontnál Egry Attila alpolgáľmester banki péĺlzngyi tanácsadást vett igénybe 300-600
eFt+jrírulék összegben. Kérdezi,hogy milyen témában történtek ezek atanácsadások?
IIIi3 c.) dr. Sára Botond alpolgármester szintén 300 eFt+jaľulék összegben tanácsadót vett
igénybe nemzetiségi ügyekben . Kérdez| hogy milyen témában történtek ezek a tanácsadások?
II/3 d.) szintén dr. Saľa Botondhoz kapcsolódik 250 eFt+járulék ĺĺsszegben a Teleki térľel
kapcsolatos tanácsadásra. Kéľi, hogy pontosaĺtisztázzák, hogy ez mi volt!
IIl4 ď.) Polgármester Urhoz gazđasági tanácsadás 260 eFt+járulék tisszegben.

IV5 f.) és g.) pontokban 15 millió Ft-ot csoportosítanak át közmúdíjakÍól gyorsszolgźiatra és

12 millió Ft-ot végľehajtásra, kikĺjltciztetésre. Az elsőt érti, ďe aL-náI pontosítást kért,hogy ez
milyen proj ekttel kapcsolatosan vált szükségessé.
IV5 i.) Teleki tér _Karácsony Sándor utca saroknál megsérült lámpatest cseréje szerepel. Mi
töľtént itt?
ľ5 l.) 5 millió Ft-ot peres iigyekĺe költenek. Kéri, hogy eztńsz|etezzék|
II/5 m.) atartalékból 10 mitlió Ft-ot személyi kĺiltségekĺe csopoľtosítanak źú. Melyek ezeka
személyi kĺiltségek?
1116 d.) Karácsonyi szäloncukor beszetzés 370 eFt+áfa+jaľulék ĺisszegben. Ez nem lett volna
beszerzési elj aľás kĺjteles ?
III/7 Itt az ővodźk és a JIK kérik, hogy dologi keretről éven túl elhasználódó eszkĺizre
csoportosítsanak át. A JIK 72,10l,I02,103-as címeinél kívancsi abeszerzésekľe. Ha ezt most
nem tudják megváIaszolni, akkor képviselői kérdésként keze|ve, írásos vá|asz is megfelelő
lesz neki.

Dľ. Kocsis lN{áLté

Tobben fognak válaszolni, elsőként Egry Attila alpolgármester.

Egry Attila
Folyamatban van egy kĺizbeszęrzési eljĺĺrás folyószĺĺmla vezetéssel kapcsolatban és itt kérnek
pénnlgyi tanácsadást. A kiírásnál is igénybe vették és most abirá|atná| is. A díjazás,aző
đijazźsa.

Dr. Kocsis M:áté
Dr. Saľa Botond alpolgáľmesteré a szó.
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Dr. Sára Botond
Alpolgármesteri keretéből két tanácsađót ťlzetett, megjegyzi eZ nem egy újdonság. Roma
ügyekben van egy tanácsadója, és a Teleki téri piaccal kapcsolatosan van egy tanácsadója. A
jövőben nem lesz a koľábbi tanácsadóra szÍikség, aki 26 évíg vezette a Piacot koľábban.
Március elsejétől már nem lesz meghosszabbítva a szerzođése tekintettel az ilj píacvezetőre.
Egyébként a koľábbi nyugdíjbemenetele miatt mondott le, de felajanlotta, hogy bármikor
téríĹésrlrerltesetr segítséget kéľlretünk tőle, Ira szifüséges.

Dr. Kocsis Máté
Kovács ottónak adja meg aszőt.

Kovács Ottó
A közműdíjak átcsoportosítása a Gyorsszo|gá|at kaĺbantartási tevékenységéhez szükséges
pluszforrásokat kívántfü fedezni al.lhoz, hogy a decemberi hónapban is el tudjak látni a
feladatot. A kĺjvetkezo kétďésére válaszolva elmondja, hogy a végrehajtói kiiltségeket meg
kellfizetni, sok ilyen ügy van.

Dr. Kocsis Nl.áté
Jegyző Asszonyé asző.

Danada-Rimán Edina
A peľes ügyeknél a Fors Faktoros egyezség miatt került sor átcsopoľtosításra, eń.bizottságis
tźltgya|ta, de dcjntést nem hozott róla, viszoĺt eń" az átcsopoĺtosítást a bizottság is akaľja. A
személyi kĺiltségek célfeladatok kiíľásrĺra lett átcsoportosítva, munkak<jrbe nem tartoző
feladatokľa. Szaloncukot beszerzésnél volt beszeruésí eljaľás, csak nettó 1 millió Ft alatt a
Jegyzó saját hatáskörben dont, úgyhogy ennek a beszerzésnek a dokumentumai
megtekinthetők a Jegyzőí Kabinet vezetojénéI. A JIK óvodfü karbantaľtási
átcsopoľtositásával kapcsolatosan egy jogszabá|yi vá|tozás töľtént, vagyis a kis értékű
eszközöket az iĄ jogszabá|y a|apján felha|mozási kiadásként kell kĺinyvelni, tryyhogy ezt
jelentette.

Dr. Kocsis M.áúé
Alpolgáľmester Úr szęľetne egy kiegészítést tenni a peres iigyekhez.

Dľ. Sáľa Botond
Koľábban egy fe|iĄítás során az onkormányzat, mint megrendelő érvényesített egy gnanciát,
ami nagyon helyes volt' hiszen avá||a|kozó nem végezte e| a garunciális időn belül a felújítási
munkálatokat, és lehívta a garancíát. Ktjzben az ingatlan, ami az onkoľmáĺyzaté vo|t,

éľtékesítésre került, ezért a garanciális problémákat nem tudta ebbőI a garancia összegből
érvényesíteni' tekintettel alľa, hogy a váIlalkoző, aki a másik oldalon źilt felszémolásra kertilt.
A felszámoló peres eljĺáľást indított a garanciźĺból lehívott összeg elszámolása tekintetében. A
peres egyezségre azért vo|t sziikség, meľt talán másnap, vagy 2 napon beltil volt maga a
tźrgya|ás, és az onkormźnyzat számára a peľ jĺĺvőbeni kimenete|éhez képest egy kedvezőbb
javaslatot tett a felszĺĺmoló, ezért ezt az onkoľmźnyzat elfogadta. A döntést a bizottságnak
kellett volna meghoznia, de mivel gyorsan kellett nyilatkozni, ezért ezt a dontést most o hońa
meg.

I)ľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Feľnezelyi Gergely Sándor főépítésznek.
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Feľnezelyi Gergely Sándor DLA
Az MNP III közút építései kapcsán került kiépítésľe ez alámpaoszlop, és körülbelül olyan 4-5
hónapľa szeptemberben értesültek róla, hogy ez az oszlop megsérült, nekiment egy autó.
Ilyenkor az onkormźnyzatnak, mint tulajdonosnak kell rendbe hozatru az osz|opot, mert ha
nincsen tizemképes állapotban, akkor a BDK nem üzemelteti a kozviIágítási oszlopot.Ez a
kciltség erre szolgált.

Dr. Kocsis ľ{.áté
A VagyongazđáIkodási és Pénziigyi Bizottság, illetve a Képviselő-testtilet gazdasági témájil
előterjesztéseinek véleményezésére, illetve aĺľrak utólagos' különös tekintettel a Bizottságon
meghozott döntések utólagos kontľolljara vonatkozik. Sztiksége volt egy átmeneti időszakban
a tevékenységére. Egyébként a régi Önkormányzatot ismerő emberről van szó, ő vesz részt a
polgármesteľ kérésére a VPB ĺ'iléseken és ezekľől beszámolót íľ, illetve je|zi, ha valamelyik
bizottsági dĺjntés polgáľmesteri szemsz<lgből az onkoľmányzat éľdekeivel ellentétes, meľt
akkor aztfü| fogja fiiggeszteni. Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
IV5 b.) ponttal kapcsolatosan kérdezi, hogy sikerült--e teljes egészében a kigyulladt Tolnai
Lajos hazngyétlezźt.:tj, vagy lehet-e még meglepetésekľe számítaní ezzeI kapcsolatban?
2N ď.) pontja Lujzautca2}-bol megoldóđott annak a lakónak a lakhatása, akit 3 millió Ft-tal
váltottak meg' meľt szerinte ebből tul sok helyen lakást nem fog tudni venni Budapesten.
Mikorra várhatő a befejezése ennek aLujza utca 22. ,,kźivéniźnak',? Az életveszélyes fele a
haznakés még mindig lakott. Mindenki érdeke, hogy minélhamarabb sikertiljön Iezámi.

Dr. Kocsis Máté
YáIaszadásra megadja aszőt Kovács ottó iigyvezető igazgatőnak.

Kovács ottó
A Tolnai utca Zl-ben a visszaköltĺiztetések lezarultak. A felújítás elkészült. Egy lakó nem
költözĺjtt még vissza , đe azért, meľt ő a saját íz|ése szennt csinosítgatj a a |akásźń. Semmilyen
más kiadás mttt ezze\' kapcsolatosan nem meľülhet fel. A Lujza utca 22-ben még 4 ügy van,
ami folyamatban van a bérlőkkel. Ezek az iigyek a hétfői bizottsági ülésre lesznek
beterjesztve. Es onnantő|kezđve,ha abizotĺság elfogadja a javaslatukat, akkor lezźnhatő lesz
azigy. A lakásokat, ahova ők átkĺjltöznek, felkell i$ítani, de eközben mar lehet abeszerzési
eljĺáľásokat bonyolítani. Éleweszély ott jelen pillanatban egyébként nincs.

Dr. Kocsis lV,ĺ.áté

Megadja aszőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
IIl2-ĺél van egy elgépe1és ,,đíj,, sző helyett az szercpel, hogy ,,dijď, és az olyan ott, mintha
Egry Alpolgármester Ur saját magának utalt volna đíjat. Azt kéľi, hogy a jövőben ilyen
felreéĺtések elkeriilése végett az ilyen típusú előterjesztéseknél a pontok mellé írjanak plusz
információkat, hogy a kifizetéseknek például mi a tźltgya. Esetleg |ábjegyzetben vagy más
módon is lehetne utalni ezek<re atfugya|<ĺa.Ezprőbája lehet át|áthatőságnak.
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Dr. Kocsis M:áLté
Az ttIáthatóságot már rég megvalósították. Kérte, hogy rövid félmondattal utaljanak a
szerzodés tárgyáta. Például: ,,Banki-pérlzügyi tanácsaďás ...,, ott van benne a felmondat most
is, tehát félmondatos magyarázat mindenhol van atárgyra utalva. Megadja a szőt Egry Attila
alpolgáľmestemek.

Egry Attila
Ez pontosan aľ.őI szőI,hogy az alpolgármesteľi kerete terhéről átcsopoľtosítésra kerĹilt, egy
másik előirźnyzat terhére. Még nem is ő kötötte a szerződést személy szerint. A Hivďal
Pénziigyi oszÍá|yának munkáját segíti a tanácsadó. A kiťĺzetését év végén nem tudtĺík
máshogy megoldani, csak átcsoportosítással.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyiiľgy
Kereste azt, hogy a 2014 második felében kikeľültek az utcatźtblak Íölé a ,,Józsefuáľos
Ú;iaepil'' táb|ak, ennek a költségét nem ta|źůt adatot, hogy mennyiben került ez az
onkoľman yzatnak. Igényelt-e költségvetés móđosítást?

Dr. Kocsis M:áté
Ez egy tervezettköltsége volt a tavalyi évnek, utólag nem szorul módosításra.

Simon Gytiľgy
Ennek a költségét meg lehet valahol tekinteni?

Dľ. Kocsis Mátó
A Honlapon, de elktilđik azt a résń", ha igényli a Képviselő Úr. A napirend vitáját |ezźnja.

Szavazásrabocsátjaahattnozati-javaslatsort.

A Képviselĺĺ{estület úgy d<lnt, hogy

|.l aKépvtselő-testiilet 23812014. ( XII.04.) szźlműhatáĺozat 15.a) pontjának szövegezését az
alábbiak szeľint módosítj a:

,,I5.a) 2015. évtől négy év időtartamľa az á|Ianháztaĺtásí és számviteli, ktiltségvetési
előírások folyamatos váItozásźra jogszabtiy követési, szoftverfrissítési, tanácsadási és
ađat karbarúaľtási szolgá|tatásra, mind Polgiírmesteľi Hivatal, minđ az onkormźnyzati
intézmények vonatkozásában évenk,ént 5.638,8 e Ft összegben elózetes ktitelezettséget
vá|Ial, éshozzájźrul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerzodéskĺjtéshez - a 11706-02
címdologi e|őirźtnyzatáľa -kötelezofę|ađat_évenhźnt 3.246,0 eFt-ra, a12201-02cim-
kcjtelező feladat _ dologi e|őirányzatáta évenlcłźnt 2.392,6 e Ft-ra, az onkormźnyzat saját
bevételeinek terhére.''

Felelős: polgáľmester
Határido : mindenkoľi kĺi ltségvetés tervęzése, elfo gadása
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2.l a) a képviselők részére új informatikai eszközĺjk beszerzésére vonatkozó 3.500,0 e Ft
e|oirányzathoztovábbi 36I.116 Ft-ot biztosit a20I4. évi szabad pénzmarađvány terhéľe.

b) az,,Informatikai eszkozok', tárgyu kozbeszerzési értékhatárt e| nem éro beszerzési
eljárásban a ľłóousz OFFICE-HOLDING Infoľmatikai és Ügyviteli Zrt. (székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.) ajáĺIaltevő ajźnlata érvényes. A beszerzési
elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

c) a b) pont alapjan a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltattst tarta|maző érvényes
ajánIatot a lĺoousz OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyvite|i Zrt. adta, elfogadott
ajánIati ara bruttó 3.861.116 Ft.

d) a c) pont alapján felkéľi a polgiĺrmestert az adásvétęli szerzódés aláirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺido : 20 I 5 . janutr 22.

3./ felkéri a polgráľmestert, hogy a hatfuozatbarl foglaltakat a mindenkoľi k<iltségvetés
tervezésénél, valamint a2014. évipénzmatadvány elszĺímolásánál, felhasznáIásźná| vegye
figyelembe.
Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: mindenkoľi költségvetés elfogadása, valamint a f0|4. évi pénzmarađvény
elfogadása és felhasználásanak elfogadása f0I5. május 30-ig.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 1 nem szavazatta|, 3 tartőzkodás mellett
e lfo gadta a határ o zatot.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tg KÉpvlspro
A HATÁRo Z AT]FI)Z AT ALH)Z vĺrľĺo s ÍľBTT S ZoToB B SÉG S ZUKS ÉGE S
HATAROZAT:
sl201s. (r.22.) 14IGEN

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

I.l aKépviselő-testiilet238120|4. ( XII.04.) számthatáĺozat 15.a) pontjanak szcivegezését az
a|ábbiak szerint mó do sítj a :

,,15.a) 2015. évtől négy év időtartamľa az á|Iamháztartási és szĺĺmviteli, költségvetési
előíľások folyamatos vźitozásfua jogszabáIy követési, szoftverfrissítési, tanácsađási és

adat karbantaľtási szo|gźt\tatźsra, mind Polgármesteri Hivatal, mind az ĺjnkormźnyzati
intézmények vonatkozásában évenként 5.638,8 e Ft összegben elózetes kötelezettséget
vti|a|, éshozzájérul a CompuTREND 2000 Kft-vel való szerződéskötéshez - a 11706-02
cím dologi e\őírźnyzatara - kĺjtelezo fe|ađat_ évenként 3.246,0 e Ft-ra, a 12207-02 cím -
kötelęzó feladat _ dotogi e|őírányzatfua évenként 2.392,6 e Ft-ra, az onkoľmźnyzat saját
bevételeinek terhére.''

Felelős: polgármester
Hataľidő : mindenkoľi költségve tés terv ezése, elfo gadása

1 NEM 3 TARTOZKODASSAL
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2.l a) a képviselők részéľe új informat1kai eszkozok beszerzésére vonatkozó 3.500,0 e Ft
e|őfuányzathoz további361.116 Ft-ot biztosít a20I4. évi szabađpénzmarađvány terhéľe.

b) az ,,Informatikai eszkozok,, tárgytl kozbeszerzési étékhatárt eI nem érő beszerzési
eljárásban a uŐousz OFFICE-HOLDING Infoľmatikai és Ügyvite|i Zrt. (székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán kÍt. 76.) aján|attevő ajźnlata érvényes. A beszerzési
eIjárést eredményesnek nyilvánítj a.

c) a b) pont alapján a legalacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes
ajánlatota uólusz OFFICE-HOLDING Informatikai és Ügyvite|iZrt. adta, elfogadott
ajźlnlati fua bnútő 3.86 1. 1 1 6 Ft.

d) a c) pont alapján felkéri a polgármestert az adásvételi szerzódés a|áirásźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő : 201 5 . ianuár 22.

3./ felkéri a polgármestert, hogy a hatźtrozatban foglaltakat a mindenkori kĺiltségvetés
tervezésénél, valamint a2014. évipénzmarađvźny elszámolásánál, felhaszná|ásźná| vegye
figyelembe.
Felelős: polgármester
Hataridő: mindenkoľi kĺiltségvetés elfogadása' valamint a 2014. évi pénzmaradvźny
elfogadása és felhaszná|ásźnak elfogadása 2015. május 30-ig.

Dr. Kocsis Máté
Rendeletalkotás következik. Szavazásra bocsátj a a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsBľ.vÁnos rÉpvlspro-ľpsľÜrBľB ELFoGADJA És
MEGALKOTJA BUDAPEST r.ovÁnos Vil. KERÜLET ĺozsppvÁRosl
oNronvÁNyzaľ rÉpvIsBro TESTÜLETÉNBK I2O|5. (I.23.)
oNronvĺÁN Y Z ATI RENDELEľÉľ,q. 20 I 4 . Évl rorľsÉcvpľÉ SROL szoto 3 l 20 I 4 .

(II. 1 3.) oNronvÁNyza.rĺ RENDELET MóDoSÍľÁsÁnór

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja,hogy a Képviselő-testtilet 13 igen, 1 nem, 4 tartőzkodźssa| az Il20I5. (I.23.)
tinkormány zati r ende|etet megalkotta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHoZ MrNOSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsrľvÁnos xľľvlsľr,Ő-ľBsľÜI,nľr 13 IGEN, t NEM' 4
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁrĺyz,ł.ľ rľľvrsľr,o
TESTt]LETENEK 1t2015. (I.23.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľEľ ĺ. 2014. ýĹw
rolrspcvETÉSRoL szoLo 3ĺ201,4. (II.13.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET
móoosÍľÁsÁnól
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Napirend 212. pontja
A Fővárosi Önkormányzatot és a keľiileti tinkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2015. évi megosztásáľĺól szĺiló rendelettervezet
véleményezése
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|1.źúé _ polgármester

Dr. Kocsis Nĺálté
A napirenđ vitäját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a vitźt Lezźtrja, Szavazásra
bocsátj a a hatźr ozati j avaslatsoľt.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. A Fővárosi onkormtnyzatot és a keľĹileti önkormanyzatokat osztottan megillető bevételek
2015. évi megosztásárőI szóló Fővárosi közgyűlési ľendelettervezetben foglaltakat tudomásul
veszi.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő : 20I 5 . január 22.

2. Felkéri a polgáľmestert, hogy 2015. januat 25. napjáig ahatáĺozatot küldje meg a Főváľosi
onkoľmanyzat részére.

Fęlelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 20I 5. janufu 25.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem, I tartőzkođással a hatźlrozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG sZÜKS ÉGE S
rĺare.Rozĺ.l:
6t20|5. (I.22.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. A Fővárosi onkoľmźnyzatot és a kerületi önkormanyzatokat osztottan megillető bevételek
2015. évi megosztásźtrő| szóló Fővarosi kdzgyÍĺlési rendelettervezetben foglaltakat tudomásul
veszi.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 I 5 . janlár 22.
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2. Felkéri a polgármestert, hogy 2015.januaľ 25. napjátg ahatározatot küldje meg a Fővaľosi
onkormanyzat tészére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ianláĺ 25.

3. Váľosľehabilitációval és
előterjesztés

egyéb projektekkel kapcsolatos

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Corvin Sétány Pľogram megvalĺisításával kapcsolatos

(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis NIáté
A napiľend vítajátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Fontos előrelépésnek tartja Józsefuaľos helyi politikai kulturźĄában, hogy egy befektető
kozcéItl felajrínlásként járul hozzá a negyed befejezéseként azol<hoz a felađato|<hoz, amelyek
az előteľjesztésben szerepelnek. A Práteľ 55-öt felújítani teljesen fdlösleges. Ez egy
egyedtilálló ľomos ház a Práteľ utcának egy teljesen kitirült tészén, szemben a Pźlzmtny
Infoľmatikai Karral. Nem lenne-e céIszęra eń. az önkormányzati tulajdonú bérházat
kiköltöztetni és szépen elbúcsúzni tőle és ađott esetben a köľnyéken épülő szép új dinamikus
kömyékbe egy t<ikéIetesen belepasszoló építmény felépülne ott helyette. Még akkor is, ha
drágább, mint a kicsinosítása ennek a romhalmaznak. Erdemes lenne megfontolni.

Dľ. Kocsis ľ[.áLté
Me g adj a a szőt v áIaszaďásr a E gty Atti l a alpo 1 gáľmester úmak.

Egry Attila
Leszogezi, hogy a Corvin Sétany Programot jó 10 éwel ezelőttfogađta ęl a Testület. Egy
kötött páIyán haladnak, azt kel| végrehajtaniuk. Ha módosításokat szeľetnének, akkor
sorozatos eljaľásokat kellene végrehajtaniuk, hogyha szeľetnék bővítęni a befęktetői teľĹiletet,
vagy egyéb más elképzeléssel szerętnék módosítani. Amit a Képviselő úr mond, aZ
kézenfekvőnek tűnhet, azonbarl. nagyon komoly kĺiltségvetési fedezetet kellene ahhoz
biztosítani, hogy ezt aházat letiľítsék' hiszen rengeteg albetét van benne és utána el is kellene
bontani az éptJ'|etet. A^. gondolja, hogy a szerzóďés megkötésekor ezek a szempontok
játszattak szerepet, amikor ez az éptilet kimaľadt a befektetési teruletből és úgy.dontott az
akkori önkoľmanyzativezetőség, hogy mégsem kívĺĺnja eń az épületet lebontani. Ugy trĺnik a
statikájában nincsen probléma az épu|ette|, az, hogy romos az épi|et, ilyen ľengeteg van a
kertiletben. Ezen az a|apon rengeteg éptiletet bonthatnának le és k<iltciztethetnének ki.

Dr. Kocsĺs Nĺáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.
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Pintéľ Attila
ot is megdĺjbbentette aPrátet utcai felajánlás. Szokatlarmak ta\á|taafeIajźnlást a Corvintól.
Azon gondolkodott, hogy ok ezt miért tették, mi nekik az érdektik, a haszrľ.lk ezzel
kapcsolatban. Erti, hogy a Corvin Sétányon a takaľítást saját érdekükbol végzik, ha nem
elegendő' amit a IvsZ végez, hogy kellemescbb lcgycn ott a kömyezet. De a Práteľ utcával
kapcsolatban nem. Érti a.lpolgármesteľ Úr felvetését, đe egyszeríien f,ľcsanak ta|á|ta,hogy
ők mit fognak kapni lényegében ezért apénzért. Nem az onkormanyzattőI, hanem, hogy mi
azO elvárásuk, vagy szĺándékuk?

Dr. Kocsis M:áLté
Régóta törekszenek arra, hogy a keľÍileti nagyvállalkozőkka|, befektetőkke| jő |egyen az
egytittműködés. A befektetők és a nagyvállalkozók nem ellenségei a kerĺiletnek, az egy másik,
hogy régen nem így alakult ki ennek a kultuľája. Az a jő tapasńa|ata ha|moződott fe| az
elmúlt években, hogy a kerĹilet számáta fontos ügyekben - legyen ez egy hazfeI{Ąítás' vagy
egy óvoda, vagy a Heim PáI Kőrhaz eszkozbeszerzését illető segítség _ akkoľ a helyi
nagytőkések, befektetők, vállalkozók nem ellenségei a kerĹiletnek. Ne keľessenek semmiféle
hátsó magyarázatot, rendes emberek' jól együttmúködnek. Fognak segíteni, ha szfüség vanŔl.
A taľsadalmi felelősségvállalás jegyében volt erre példa' Volt erľe példa a Kolónian is, ahol
helyi nagyvá||a|koző segíti egy lakókozösség életét, az onkormźnyzatnakmediátori feladatai
vannak ebben a he|yzetben. ossze szokták homi a problémźkat azolď<a| az emberekkel,
akiknek az arlyagi képességeik képessé teszik arra) hogy megoldjfü. ordĺĺgtől való
magyarázatot ne keľessenek benne. Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Pintér Attila képviselő úr megpendítette, hogy nem érti, hogy miért történt ezafe|ajánlźs. Azt
feltételeĺe, amikor elolvasta ezt az előterjesztést, hogy nyilván ha a Prźter 55. felől nem
nyílnak az abIakok abba az iľźnyba, elképzelhető, hogy éľtékesebb |esz az a telek, amelyik
irényába nem nyílnak ezek az ablakok. Tehát a beépíthetősége megvźitozik. Konkľétan affa
gondol, hogy arĺa a tí,lzfa\ra is rá lehet építeni. Ha ez így van, azzaI semmiféle pľobléma
nincsen, nem kellene letagadni, ha meg nincs így, akkor csatlakozik Pintér képviselő urhoz.
Nem tudja, hogy mi motiváltaacéget, de örü1 annak, hogy felajánlották.

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nem étkezett, ezétt a napirend vítájátlezźĄa,
és szav azźtsra b o c sátj a a k<ivetkez ő hatáĺ o zati j avasl atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Coľvin Zĺt. Corvin sétĺány kiegészítő iizemeltetési feladatainak ellźúásźra
tett felaján|ását az alábbi feladatok terén az a|ábbi munkfü tekintetében:

. közterületek többlet takaľítása, ktilönos tekintettel a hétvégi időszal<ra;

. közteľületi szeméttĺĺrolók többszĺiri iirítése és a kommunális szemét e|szá||ítása,
különös tekintettel a hétvégi időszakta;

. hó eltakarítás, kiilcjnösen a kevésbé frekventált gyalogosterĹileteken;

. többlet kertészeti állag-fenntaľtó munkák;

. egyedi karbantartási és kertépítési munkrák az onkoľmányzat áIta| kijelölt
közterĹilet-fenntaľtószervezettelalkalmankéntegyeztetve;

. karácsonyi díszvilágítás rendelkezésľe bocsátása, fel- és leszerelése.
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aZa|ábbiĺĺnkormányzatíioJlajđonúközterületeken:
. Coľvin koz (hrsz.: 36401)
. Kisfaludy utca (hĺsz.: 36387)
. Vajdahunyad utca (hľsz.: 36368)
. Futó utca (hľsz.: 36314|II)
. Corvin sétany (hĺsz.: 36329 és36283)

Felelős: polgáľmesĹeľ
Határidő: 20I 5. január 22.

2. az 1. pont alapján felkéľi a polgármesteľt, hogy a Józsefuĺíľosi Varosüzemeltetési
Szolgálat bevonásával egyĹittműködési megállapodást készítsen elő a Corvin Zrt. és az
onkormanyzat kozott' amely részletesen tafialmazza a feladatokat, a felelősségi
kĺjröket azza| a feltétellel, hogy a kiegészítő iizemeltetési tevékenység elvégzése
önkoľmany zati forr ást nem i gényel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő : 201 5. január 22.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2. pont szerinti egytittmfüödési megállapodást
elfogadás céljábólterjessze aYérosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elé.

Felelős: polg:írmester
IJatáridó : 20 I 5 . január 22.

4. elfogađja a Coľvin Zrt. Prátet utca 55. épĹilet műszaki felújítása éľđekében tett
fe|aj źnIás át az alźtbbi munkák tekintetében

o Ą tźtrsashźz elektromos fovezetéki ręndszerének cseréje
. Meglévő tetőszeľkezet és tetózet javítása
. Kémények javítása, magasítása
. Falvarrás, dúcolás
. Szabálýa\an kialakítású lakások (félemelet 6., félemelet 7., I. emelet 15., II.

emelet 23.,III. emelet 3I.) szabá|yossá tétele
Fenti munkáktervezettkoltsége bruttó 57 millió foľint.

Felelős: polgármester
Határidő : 201 5 . januźr 22.

5. a 4. pont alapján felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Kisfalu Kft. bevonásával
megállapodást készítsen elő a Corvin Zrt. és az onkoľmányzat kozott, amely
részletesen tartaImazza a felújítás mtĺszaki tarta|mát, az elkészult munkfü átađź.s-

áwételénęk és garanciáinak feltételeit és a bérlőkkel toľténő együttműködést, és az
esetlegesen szfüségessé vál'ő átmeneti kikĺjlttjztetéssel kapcsolatos feltételeket azzal,
hogy a felújítási munkálatok és azzal kapcsolatos feladatok ĺinkoľmányzati foľrást nem
igényelnek.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2015. ianuár 22.
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6. felkéri a polgármestert, hogy az 5. pont szeľinti megállapodást elfogadás céljából
terjessze aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. ianuár 22.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot l7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 tanózkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z lrĺnĺŐ s ÍľBTT SZoToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
7t2015. (I.22.) 17 IGEN 0 NEM l. TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. Corvin sétany |<tegészitő izemęItetési feladatainak elIźĺásfua
tett felaján|ásźú az alábbi feladatok tęrén az alábbi munkák tekintetében:

. ktjzterĹiletek tĺibblet takarítása, különös tekintettel a hétvégi ídószaha;

. közterületi szeméttĺrolók többszĺjri iirítése és a kommunális szemét elszá|Iítása,
külĺjnĺls tekintettel a hétvégi időszakĺa;

. hó eltakaľítás, különösen a kevésbé fĺekventált gyalogosteľiileteken;

. többletkertészetiállag-fenntartómunkĺák;

. egyedi karbantartási és keľtépítési munkak az onkormányzat á|ta| kijelölt
köĺęrulet-fenntaľtószervęzettelalkalmankéntegyeztetve;

. karácsonyi díszviltęitás rendelkezésre bocsátiísa, fel- és leszerelése.
az alabbi önkormányzati tulaj donú közterületeken :

. Corvinkoz(hĺsz.:3640I)

. Kisfaludy utca (hľsz.: 36387)

. Vajdahunyad utca (hľsz.: 36368)

. Futó utca (hĺsz.: 363|4lt|)

. Corvin sétány (hľsz.: 36329 és36283)

Felelős: polgármester
Hatĺáridő : 201 5 . január 22.

2. az 1. porú alapjźn felkéľi a polgármesteľt, hogy a Józsefuaľosi Vaľosüzemeltetési
Szolgá|at bevonásával egyĹittmfüddési megállapodást készítsen elő a CorvinZrt. és

az onkoľmtnyzat között, amely részletesen tarta|mazza a feladatokat, a felelősségi
ktirĺiket azzaL a feltétellel, hogy a k'ĺegészítő tizemeltetési tevékenység elvégzése
<inkoľmrĺnyzati forrást nem igényel.

Felelős: polgármester
Hatańdő : 20 I 5 . ianuár 22.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szeľinti egyĹittmfüĺidési megállapodást
elfogadás céljából terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20I 5. január 22.

4. elfogadja a Corvin Zrt. Práter utca 55. épület műszaki felújítása érdekében tett
fe|aján|ásźt. az a|ábbi munkák tekintetében

o Ą táĺsasház elektromos fovezetéki ľendszerének cseréje
. Meglévő tetőszeľkezet és tetozetjavítása
. Kémények javítása, magasítása
. Falvaľrás, dúcolás
. Szabá|ýa|an kialakítású lakások (félemelet 6., felemelet 7., I. emelet 15., II.

emelet 23.,III. emelet 3|.) szabáIyossá tétele
Fenti munkáktervezettköltsége bruttó 57 millió foľint.

Felelős: polgármester
Hatźriđo : 20 I 5 . jaĺuár 22.

5. a 4. pont a|apjan felkéľi a polgármestert, hogy a Kisfalu Kft. bevonásával
megállapodást készítsen elő a Cotvin Zrt. és az onkoľmźnyzat közott, amely
részletesen tarta|mazza a folújítás műszaki tarta|mtlt, az e|kész|]lt munkák átadás-
átvételénęk és garanciáinak feltételeit és a bérlőkkel történő együttműkĺidést, és az
esetlegesen sziikségessé váIő átmeneti kikölt<jztetéssel kapcsolatos feltételeket azza|,
hogy a felújítási munkálatok és azza| kapcsolatos feladatok <inkoľrnányzati forľást nem
igényelnek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jarnfu 22.

6. felkéri a polgármestert, hogy az 5. pont szerinti megállapodást elfogadás céljából
terj essze a Y árosgazdálkodási és P énzngyi Bizottság elé.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. ianuár 22.

4. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 4/l. pontja
Javaslat az Onkoľmányzat bevételeinek lakáscéIokra és az eze|ł<hez

kapcsolódó infrastľuktuľális beruházásokra vonatkozó felhasználás
szabáiyairól szĺóló 34ĺ20|3. (vI.25.) önkoľmányzati ľendelet mĺódosítására
(íľásbeli előteľj esztés)
Eloterjesző: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Nagyon hasznosnak taĄa, hogy kinyílik a társashźz felújítások kapcsán az efte nffitott
támogatások sokszínűsége. Az 1. mellékletben meghatźrozott támogatható felújítási
munkálatok prioritási sorľendet tükľöz, vagy egy minden sorrend nélktili lista? Ha prioritási
sorrendet tiikľöz, akkor javasolna módosítást benne, de nem tudja, hogy ań. tiikľĺjzĹę.

Dr. Kocsis M:áté
Nem prioritást ttikÍöz, egy felsorolás. Módosítható felsorolás. Megadja a szőt Jakabff
képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
A második részben a 4. $ 7. d) pontot módosítanák, miszerint ,,hiteles tulajdoni lap helyett
legyen elég nem hitelest beadni''. Az indoklása az, hogy a Hivatal aműgy is kap értesítést a
Földhivataltól, hogy bejegyezték eń. a jelzálogjogot. Tegyék be ennek a levélnek a
fénymásolatźi és egyá|ta|ttn nem szfüséges akár nem hiteles tulajdoni lapot bekérni az
tigyféltol, męrt nemcsak a költségeit, hanem az adminisztrźrcíős terheit is tuđnák csökkenteni a
p á|y aző tars ashazaknak.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőtvźiaszađásra dľ. Saľa Botond alpolgáľmester úľnak.

Dľ. Sáľa Botond
A jeizálogjog bejegyzés biztosítása az a tĺímogatottnak a kötelezettsége' a nem hiteles
tulajdoni |ap az intęmeten letölthető a TAKARNET rendszerből és 1.000.- forint a k<ĺltsége.

Magtłloz a támogatźtshoz és az eljáĺáshoz képest az nęm egy nagy ktiltség. Valóban a
bejegyzésről szóló értesítést minden érintett megkapja, a jeLzálogsogosult és a je|zá|og-
kötelezett is. Egyrészt egy kötelezettség aje|záIogsog-kötelezett, és je|zźiogjogosult tészétőI,
másrészt érdek, hogy bejegyzésre kerüljön és a Hivatal munkáját is megkönnyítí. Azért van
benne, hogy nem hiteles, mert a hiteles költsége 6.250.- Ft. A nem hiteles 1.000.- Ft költsége
aznem egy olyan nagy kciltségatźlmogatottak részére.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nem étkezett, ezért a napirend vittlját|ezźrja,
és szavazásra bocsátia a ľendelet-tewezetet.

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvrsnr,o-ľBsľtrr,BľB ELFOGADJA ts
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIIL KERI}LET ĺózsnrvÁRosl
oľxonľĺÁI{YZAT xÉpvrsnlo TESTULETENEK 21201s. (I.30.)

oľxonuÁNYZATI RENDELETET AZ oľxonľrÁľyz,ł.ľ BEVÉTELEINEK
u.rÁscÉLoKRA Bs AZ EZľ,KHrz KAPCsoLóoó INFRAsTRUKTURÁLIs
BERUHÁZÁSOKRA voNATKoZo FELHASZNÁIÁs SZABÁLYAIRóL szoĺo
3 4 t 20|3. (vI.25.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELET MóD o sÍľÁsÁnól
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Dr. Kocsis Nĺ'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazaÍta|, e||eĺszavazat nélkül, 1

tartőzkodźts mellett megalkotta a2l20I5. (I.30.) cinkormĺĺnyzati rendeletet.

A SZAVAz,q.sNÁr JELEN VAN ts KÉpvtsBro
A RENDELETALKoTÁSHoZ vnĺosÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZsEFVÁnos KEľvlsEr-o-ľnsľÜr,rcľr Ű IGEN, 0 NtrM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És,ľĺnca.LKoTJA BUDAPESľ novÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronuÁľyza.ľ xrľvrsnr,o
TESTÜLETÉNEK 2ĺ20|5. (I.30.) oľxonľĺÁľyza'ľr RENDELETÉT AZ
oľronľĺÁľyza.ľ BEVETELEINEK r-łxÁscÉLoKRA És AZ F,ZF,KHEZ
KAPCsoLonó INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁzÁsoxna voNATKozo
FELHASZNÁI,Ás SZABÁLYAIROL szol'o 34t20Í3. (vI.25.) oľxonľrÁNyza.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnol

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Józsefuáľosi Onkoľmányzat tu|ajdonában lévő kiizterületek
használiatárő| és használatának ľendjéről sző|ő |8120|3. (Iv.24.)
łinkormányzati ľendelet mĺódos ításár a
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Nĺáté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úmak.

Jakabff Tamás
Van egy javaslat, amely azt mondja, hogy bővítsék ki a hľisztikailag kiemelt köZtenilet
foga\mát a Palotanegyeden túl a Fiumei, orcry útig. A filmtörvényben nézett utána, hogy
mennyit lehet kéľni egy ťrlmforgatáskor ęzért. Yarl-e jelentősége' ha nincs, akkor javasolja,
hogy a keľĹilet egész teľülete turisztikailag kiemelt terület legyen. A második pontban
megkaptfü ezt a dijtab|éuatot, amely a ktizterület-foglalások iđeí araittarta|mazza. A tavalyit
nem tették mellé, és nem is utaltak aľra, hogy amúgy volt-e benne érdemi váItozás. Kéľne
erről egy tźtjékoztatćtst, hogy vźtltozoÍt-e vagy most is azinf7ációval emelték.

Dr. Kocsis lNIáúé
Nincs benne emelés, nem vá|tońak a díjak. Az első javaslata ellen semmilyen kifogása
nincsen. Ha a Testület el tudja fogadni módosítóként, akkor így javasolja a Testület eIé. Ezzel
a módosító javaslattal a napirend vitźljźĺt |ezźĄa. Szavazásra bocsátja a módosított rendelet-
tervezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvlsEr,Ő.ľasľtrĺnľn ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľ.ovÁnos VIII. KERt}LET ĺozsnľvÁRosl
oľronľĺÁľyza.r xÉpvrsEr,o TESTÜLEľÉľBK 312015. (II.01.)
oNronľrÁľyz,ł.ľr RENDELETÉT A ĺozsnr.vÁRosl oľxonľĺÁľyzĺ'ľ
TULAJDoľÁľaľ lnvo xozľnnÜr.Bľnx HASZNÁLĺ'ľÁRór, És
HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRoĺ szoĺo lslzols. (ľ. 24.) ONKORMÁNYZ^TI
RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 18 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodźĺs
nélkül megalkotta a 3 l20I 5 . (II.0 1 .) önkormrányzati renđeletet.

A SZAVAz,ą.sNÁr JELEN VAN 18 rÉpvIspro
A RENDELETALKOTÁ SHoZ lr,ĺn.ro s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xľpvrsEr-o-ľBsľÜr,nľn' 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERt]LET ĺózsnľvÁRosl oľronľrÁľyzĺ,ľ xÉpvrsĺĺ,o
TESTÜLEľnľnx 3n0É. (II.01.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETET A
ĺózsnľvÁRosl oľronuÁľyza.ľ TULAJDoNÁBAN lÉvo rozľnnÜLETEK
HASZNÁLĺ.ľÁRóĺ, És HĺszľÁr,ĺ.ľÁľĺ.K Rr,NDJÉnor, szoLo t8 t2013. (Iv . 24.)

onxonľĺÁI\rYZATI RB,NDELET MóDosÍľÁsÁnor

Napirend 4/3. pontja
Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására a Fővárosi Teľiiletfejlesztési
Pľogľammal tisszefü ggésben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitźi1źń megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ęzért a
napirend vitttjátlezźrja, és szavazásľa bocsátja az alábbihatáĺozatijavaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Fővárosi Területfejlesztési Programban
megfogalmazott célokkal egyetért, azzal, hogy a javasolt keľületi projektek a Fővĺĺrosi terĹileti

és źĺgazatí programokba beépítésľe kerĹilnek.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20| 5. janufu 22.

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet ahatźrozatot 18 igen szavazattď, ellenszavazat és

tartőzko đás nélkül elfo eadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t s KÉpvIsEro
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZoToBB sÉc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
8t2015. (I.22.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővarosi Területfejlesztési Pľogľamban
megfogalmazott célokka| egyetért, azza|, hogy a javasolt kerĹileti projektek a Fővárosi teľületi
és ágazati pľogľamokba beépítésre kertilnek.

Felelős: polgármester
Hatátidő : 201 5 . január 22.

Napirend 414. pontja
Javaslat az Integrált Telepiilésfejlesztési Stratégia elkészítése céljábĺí,l
Együttműktidésĺ megállapodás megktitéséľe és a városi koordinátoľ
kijeIiilésére
írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Egry Attila - alpolgrírmesteľ

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájttmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
A viíľosi koordinátor ki o és miben segíti az onkormanyzatmunkáját?

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Főépítész úrnak megadja a szőt, vźiaszađásra.

F'eľnezelyi Geľgely Sándor DLA
A Belügyminisztériumnak volt egy pá|yźzata, amelyen indultak és bejutottak 14 keľület a
Fővaĺosban, ahol a BelĹigyminisztéľium ťĺnanszítozza egy olyan helyi telepiilésfejlesztési
stratégiaelkészítését, ami az onkormźnyzatnaklenne a dolga. Ez egy nagyon előnyös he|yzet,
és ebben egy váľoskoordinátor szerepet is elvár a Belügyminisztérium.Ehhez ťtnanszírozást is
ad, akinek az a do|ga, hogy kapcsolatot tart az onkormanyzat, íIletve azonkoĺuorcium között,
akit a BelĹigyminisztérium egy másik megbizás keretében megbízott azza|, hogy ezeket az
integrált településfejlesztési stľatégiákat elkészítse. Ez avźrosi koordinátornak a felaďata.Egy
kozvetítő szerepet |źÍ e|, és az informáciőkat gyujti ĺjssze és továbbítja mindkét iranyba. A
Vaľosfejlesztési Iĺodának a munkatársa, Szatka-Turőczi Tímea lesz avĺíľosi koordinátor.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.

Komássy Ákos
Ha jól érti kooľdinációs, adminisztratív fęladata van' a szakmaí munkájara kíváncsi, hogy
mivel szolgá|tameg Ő ań.,hogy ajőzsefvtrosi koordinátoľ lesz.

Dľ. Kocsis Máté
F őépítész úrnak megadj a a szőt, v źiaszadésra.
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Fernezelyi Geľgely Sándor DLA
A Belügyminisztériumma| egyfajta vita volt a szerződéskötés kapcsán, hogy miért nem egy
felelős személy a Hivatalból, ami logikusabb lenne az ilyenfajta kapcsolattartásra a
kinevezése. A szabá|yrendszer, amivel a Beltigyminisztérium eń. a szerződést kĺjti, nem teszi
lehetővé semmilyen Hivatalban levő vezeĹ(ĺ személy ilyen feladatot töltsörr be, ezéń. olyar;
személý kellett javasolni aki szakmailag erľe alkalmas, településmérn<jk és egyébként o
foglalkozik településmérnökként az összes ilyen típusú előkészítési munkával. Például a
fővárosi keretszabá|yozźs źtfuizsgáIźĺsával is. Szakmailag alkalmas eÍre afeladatra.

Dľ. Kocsis l'Iáté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Egyá|ta|án nem kereste másnak a városi kooľdinátori pozíciőt. Bizoĺyára o lęsz a legjobb
eľľe a feladatra. A kciztiszťviselő a legnagyobb felelőséggel bíró állampolgáľ, ennél nagyobb
felelősségre nincs sztikség ebben a munkában.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Minden munkában fontos a felelősség. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás nem érkezett.,

ezéĺt. anapiľend vitájátlezĄa, és szavazásra bocsátja az a|źbbihatározatijavaslatot.

A Képviselő-testÍilet úgy dĺ!nt, hogy

1. elfogadja az előterjesńés2. sztlmimellékletét képező, Belügyminisztéľiummal kötendő a

,'Fenntartható teleptilésfejlesztés a kis- és középvlírosokbaďfővarosi keľtiletekben _
Integrált Telepiilésfejlesztési Stratégiak kiđolgozásď, e|ĺevezésrí projekt megvalósításaľa
vonatkozó EgyĹittmiĺködési Megállapodás fobb taľtalmi ęlemeit és felhata|mazza a
pol gármestert annak alźńt ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20I 5 . január 22.

2. a hatźrozat 1. pontja a|apján fe|hatalmazza a polgáľmesteľt az Egyĺittmfütidési
Megállapodás esetleges módosításainak aláírására, amennyiben az nem érint
cinkoľmányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
móđosítását, valamint az Egýttmíil<ödési Megállapodásban szereplő onkormtnyzat
nevébenvállaltnyilatkozattételikötelezetĺségteljesítésére.

Felelős : polgĺĺrmester
Határiđő : az e setle se s mó do sításokat köve tő en azonnal

3. a határozat 1. pontja szerinti Együttmfüĺldési Megállapodás a|apján vaľosi
koordinátoľként Szarka-Turóczi Tímea kĺiĺisztviselőt (Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Főépítészi ŰgyosńáIy) jelöli ki.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. januar 22.
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Dr. Kocsis N ĺálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 18
taľtózkodás nélkül elfosadta.

szavazatÍal, ellenszav azat és

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc. Z ľ,ĺľlĺo s ÍľBTT SZóTo B B SÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
9ĺ2015. (l.22.) t8IGEN

igen

O NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az eloterjesztés2. szźĺnimellékletét képező, Beliigyminisztériummal kötęndő a
,,Fenntartható telepiilésfejlesztés a kis- és k<izépvárosokbaďfővárosi keľĹiletekben _
Integĺált Településfejlesztésí Stratégiák kidolgozása,, elnevezéstĺ pľojekt megvalósításaľa
vonatkozó Együttműködési Megállapodás fóbb taľtalmi elemeit és felhatalmazza a
polgármestert annak a|áir źsźr a.

Felelős: polgármester
Hataľidő : 20|5. ianuźr 22.

2. a hatátozat 1. pontja alapjźn fe|hata|mazza a polgáľmesteľt az Együttmúkodési
Megállapodás esetleges módosításainak alźnrására, amennyiben aZ nem érint
önkoľmányzati forrásbevonást, vagy az elfogadott program elemeinek lényeges taľtalmi
módosítását, valamint az Egyiittmfüĺiđési Megállapodásban szereplő onkormányzat
nevében v ál l alt ny i|atko zattételi köte le zettsé g te lj e s íté s éľe.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hataľidő: az esetleges módosításokat kĺjvetően azonnal

3. a hatáĺozat 1. pontja szerinti Egyiittmfüödési Megállapodás alapján váľosi
kooľdinátorként Szarka-Tutőczi Tímea köztisztviselőt (Polgármesteri Hivatal
Váro sfej lesztési és F oépítészí Ügyo sztály) j elöli ki.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határidő : 20I 5 . ianufu 22.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmesteľ

Santha Péterné - alpolgáľmester

Dľ. Kocsis M.áLté

A napiľend vitáját megnyitja. Alpolgármester asszony távollétében csatlakozik az előterjesztő
személyéhez'Megađja a szot Komássy Akos képviselő úrnak.
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Komássy Ákos
Külön szavazást kér a két határozati iavaslatról.

Dr. Kocsis N Iáté
Ügyrendi javaslat érkezett. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás nem érkezett, ezért a
napiľend vitajátlezźttja' és szavazásra bocsátja az l.határozati javas|atot.

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

I. hozzájárulását adja ZeiđIer Antal emléktáblájanak elhelyezéséhez a Diószegi S. u. 10/a

sz. alatti épület fa|áĺ.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20I 5 . janufu 22.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az I. határozatot |7 igen szavazattal, e||enszavazat
nélkül, l tartőzkođás mellett elfogadta.

SZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALl']l)Z EGYS ZERU SZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
|0120|5. (I.22.) 17 IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. hozzájáru|ásźi adja Zeidlet Antal emléktáblájanak elhelyezéséhez a Diószegi S. u.

10lasz. alatti épĹĺlet falán.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 20l 5 . január 22.

Dr. Kocsis M.áúé
S zav azásr a b o c s átj a a 2. hatfu o zati j avas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

2. hozzájáruLását adja dr. Kállay Miklós volt miniszterelnök emléktáblájanak
elhelyezéséhezaHorźnszky u. 12. sz. alatti épületfaIáĺ.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. január 22.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 2. hattlrozatot 16 igen, 1 nem szavazattal, I

tartő zko đás me l 1 ett el fo gadta.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc.ZATALHoZ EGYS ZERÚ S ZoToB B sÉc s zÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
IÍĺ20|5. (I.22.) 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL16IGEN

A Képviselő-testtilet Úrgy dönt, hogy

2. hozzájźtru|ását ađja dr. Kállay Miklós volt miniszteľelnök emléktáblájanak
elhelyezéséhez aHoránszky u' 12. sz. alatti épület falárl.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. január 22.

Napĺľend 4/6. pontja
Javaslat a reklámok, rek|ámberendezések és cégéľek elhelyezésének
szabályairól szóló 55/20 13.(KI.20.) önkormányzati ľendelet mĺidosításáľa
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úmak.

Jakabfy Tamás
Mit jelent az,hogy,,Kiľakatvitrin csak funkcióváltó terĹileteken létęsíthętő''?

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt a F őépitész úľnak.

Feľnezelyi Gergely Sándor DLA
A funkcióváltó teľĹilet azt je|enti, hogy olyan terület, amelyik korábban másfajta varosi
működést mutatott, tehát ahol lakóépületek voltak, és funkcióváItás történt, ott indokolt
vitľinek kialakítása. olyan homlokzatokon, ahol korábban más működés volt, vagy olyan ipaľi
épület utcahomlokzatźn, aho| egyébként kereskedelem alakul ki, ilyen helyeken indokolt a
vítńn kialakítása.

I)ľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzásző|tls nem érkezett, ezért a napirend vitźLjźń|ezfuja,
és szav azásra b o c s áti a a rende lęt-t erv ezetet.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvlsnr.Ő-rnsľtir-nľB ELF.oGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsEľvÁnosI
oľxonľĺÁNYZAT rnľvrsnlo-ľBsľÜr.nľrľnr 4/2015. (I.23.)

oľronnĺÁNYZATI RENDELETET A REKLÁMoK, REKLÁnĺľERENDEZÉSEK
És cacnREK ELHELYEzBsnľnr sZABÁLYAIRoL szoĺo 55ĺ2013. (xII.20.)
oľronnĺÁľyz.ł.ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól
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Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül, 2
tartőzko ďás mellett me galkotta a 4 l 20 | 5 . (I.f3 .) ö nkormányzati rende letet.

A 1ZAY AZÄSNAL JELEN vAN t s KÉpvIsEro
A RENDELETALKoTASHOZ MtNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvlsnLŐ-TESTÜr-BľB 16 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERt]LET ĺózsľľvÁnosr oľxonnĺÁNYZAT xEpvrsnr.o-
TESTÜLEľÉľBr 4t2015. (I.23.) oľronľĺÁrwzĺ'ľr RENDELETÉT A
REKLÁMoK, REKLÁMBERENDEzÉsnx És cÉcnnnx ELHELYEzÉsÉľnx
sZABÁLYAIRóL szoĺo 55t20Í3. (XII.20.) ÖľxonľĺÁNyza.ľr RE,NDELET
ľĺóuosÍľÁsÁnól

5. Egyéb előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Beszámolĺí a Polgáľmesteri Hĺvatal 2014. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Danada-Riman Edina - jegyző

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás nem étkezett, ezért a
napirend vitájátlezáqa, és szavazásra bocsátja az a|ábbihatfuozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogaďja a jegyző bęszálnolőját a Polgĺíľmesteri Hivatal
2014. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Hatańđó : 20| 5 . janaár 22.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 16 ígen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartőzko dás mellett elfo gadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t s xÉpvlsprŐ
A HATÁR oZ ATH)Z AT IJ-H)Z EGYS ZERŰ szoľo gľ sÉc szÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
12/201,5. (I.22.) 16IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

35



A Képviselő-testület úgy dont, hogy elfogađja a jegyzó beszámolój ti aPolgźlrmesteri Hivatal
f}I 4. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2015. jarulźr 22.

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina _ jegyzó

Dr. Kocsis lĺ'áté
Atájékońatő vítáját megnyitja, kérdés, hozztrszőLás nem volt, így atájékoztatő vitźĄátlezárta.

2. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végľehajtásáróI, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkłiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiacĺ jellegű lekötéséľől
(írásbeli ttĄékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll'4tńé _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M.áúé
Atájékoztatő vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselő úmak.

Jakabff Tamás
Lźń egy olyan ttĄékońatő pontot' hogy a Coľvin Sétrány k<jzbenső mérlege kerüljön október
3I-ígaTestiilet e|é.Ezzelnemtalálkozott,szeretnémegkérdezĺi,hogy mikorľakésztil ezeI?

Dľ. Kocsis Nĺáúé
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzo asszonynak vźtlaszađásra.

Danada-Rimán Edina
A végelszámolásľólauguszfusban döntött a Testület és ahhoz szĹikséges volt a mérleg is.

Dr. Kocsis NĺáLté
További kérdés, hozzászőIás nem volt, így atź!ékońatő vitáját|ezárta.
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3. Tájékoztató dľ. Erőss Gábor képviselő átláthatósági elképzeléseiről,
ötleteiről
(íľásb eti táj ékońatő, p oľĺ<ÉzBE S Í TÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

(Szĺí szerint)

Dr. Kocsis ľ{'áLté

A napirend vitájat megnyitom. Erőss Gáboľ képviselő úr paĺancsoljon.

Dľ. Erőss Gáboľ
Kösztjnöm szépen a szőt. Azt hiszem, hogy új korszak kezdődik a magyar politika
tĺjľténetben. Valószínűleg olyaľľa még nem volt precedens, hogy egy ilyen nagyhatalmú
polgármester, mint Kocsis Máté egy egyszeru ellenzéki képviselő elképzeléseiről szóló
tájékoztatőt nyújtott volna be bármely ĺinkormányzat Képviselő-testületének, ezért ez
mindenképpen egy nagy élmény számomra, hogy én lehetek az, akinek az elképzeléseiľől
tájékoztatja on a Képviselő-testtiletet és a jőzsefvárosiakat. Ugyanakkor szeretném felhívni a
figyelmét _ miközben megköszönöm, hogy ilyen figyelmesen elolvasta ań" az anyagot, amely
nem az előterjesztésem, Szeretném akkoľ ań, itt is jelezni, hogy amit én előterjesztetÍem, az
nem az, amit on kijegyzetelt, mert amit on kijegyzetelt, az egy a Jegyző Asszonynak
átküldött dokumentum, ami annak az egyeztetésnek lett volna az a|apja, amire sajnos nem
kęrült sor' nem az éĺ hibámból. Jegyzo Asszony je|ezte, hogy szabadságolások miatt nincs
eĺre idő, ezért á||apodtunk meg legyző Asszonnyal abban, hogy két lépcsőben terjesztem be

az átláthatőságga| kapcsolatos elképzeléseimet. Első lépcsőben beteľjesztettem valami
egészeĺ mást, mint amit on itt kommentált, és második lépcsőben terveztem - ahogy
mondom, Jegyző Asszonnyal megállapodtunk -, hogy a konkĺét józsefuaĺosi helyzetre
adaptá|t rendelet-tervezetet beterjesztem. Amit első lépcsőben beterjesztettem, az nem más,
mint egyfajta szźnđéknyi|atkozat, amelyben egyébként on lett volna megnevezve, miĺt az a
szeméIy, akivel k<jzösen egyeztetre kialakítjuk az źtt|áthatőság ncjvelésére vonatkozó
szabá|yokat. Végtil tartalmilag szerętném aztmonđaru, hogy ahogy on itt végigment ezeken a
pontokon, van egy jő pár félreértés. Ugyanis az,hogy valami nyilviĺnos, az még nem jelenti
azt, hogy vaLőbaĺ hozzáférhető és ugye az źt|áthatóság nemcsak egy ilyen formai dolog,
hanem nagyon fontos és az AtIátszó, valamint a K-Monitor általkidolgozott rendelet-teĺvezet
a|apjźn elmondhatom, hogy nagyon fontos, hogy kereshető és megfalrźiható, és közérdekű
formában legyenek fenrĺ az infoľmációk. Mondok egy péIdát onĺjknek, ta|án így érthetőbb
Iesz. Ez arró| szőI, hogy Áder Jrĺnos - talźn hallották a napokban - kicsit mérges volt, meľt
a|źlírt egy töľvényt, amivel nem értett egyet és el is mondta, hogy ő valójában ezze| nem értett

egyet. Talan emlékeznek ľá, hogy miért. Egy törvény mellékletében egy egész eldugott
helyen, egy egész furcsa néven szerepelt egy olyan félmondat, ami szerint környezeti
teľmékdíj-kötelessé teszik a napelemeket. Tehát, ami a megújuló energiákrő| szőI, azt
ađőztatják meg, mint hogyha k<iľnyezetszennyezést okozna. Ez mutatja, hogy még egy
törvényben is el lehet bújtatni úgy valamit, hogy se kormĺínypáľti, se ellenzéki képviselők, se

szakértők, se senki ne vegyék észte, sőt még a nagýekintélyű, jogász végzettségú
Köztaľsasági Elnĺik se. Aztttn magźra hatagszik, hogy jaj nem vette észĺe. Ez a ktilönbség
akozott, hogyha valami formálisan fünn van adott esetben eldugva valahogy egy honlapon,
vagy akozött, hogyha valami kereshető, áttekinthető és egyszeľű,'mondjuk nem jogász
végzettségű állampolgáľok, kerületi lakosok számfuaishozzáférhető. Ugyhogy ebben van egy
koncepcionális vitánk, ezért a kÍitikai megegyzéseinek egy részét én ezért taľtom tévesnek,

ďe ez egy koncepcionális vita.
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Egyebekben pedig örülök, hogy például támogatja a vagyorľryilatkozatok még nagyobb
nyilvánosságźlt. ott is nem mindegy, hogy egy borítékban van és a helyszínen betekinthető,
vagy pedig tényleg fünn van a honlapon, ezt sem kell magyarćunom. Ebben például
egyetéľťÍink, és van egy-két dolog' amiben mégta|án egyetértünk,vagy pedig egyet fogunk
éĺteni. A gazđasźtgi tarsaságok vezetőinek vagyonnyilatkozata kapcsán például nem éľttink
egyet, de meg fogom próbálni meggyózni ont, és mindjĺĺľt el is kezdem. Zug|őbarĺa Fideszes
képviselők szavazataival egyhangĹĺIag szavazták meg an. az átláthatósági ľendelet-teľvezetet,
amely ugyanúgy a K-Monitor és az Atlátszó javaslatán alapult, és még egyszer mondom,
egyhangúlag közös akaratta| fogađta e| a zuglői Képviselő-testiilet. Szeretném, hogyha eń' a
példát kĺlvetnénk mi is, és valóban nemcsak formálisan' hanem ténylegesen is még nagyobb
lenne az át|áthatőság. Hogyha együtt tudunk múkĺjdni abban, hogy egyĺitt tudjuk
előterjeszteni a kĺjvetkező Ĺilésľe ezt a rendelet-tervezetet, akkor annak nagyon tudok cjrülni.
Hogyha nem, akkor megteszem én egyedül. Kĺlszĺjnöm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté
Tekintettel arľa, hogy engem vá|asztottak polgármesternek, megengedtem magaÍnnak azt a
luxust, hogy a legyző Asszony, amikoľ megkéľtem arĺő|, tájékoztasson, hogy a Képviselő-
testtilet napiľendjeinek előkészítéséről, akkor nyilván ő ezt jő közszolgaként szőba hozta,
hogy van egy ilyen elképzelése onnek. Teľmészetesen jelezte, hogy a Hivatal a megfelelő
hatáľidőben el fogja készíteni ezt az előterjesaést. En mondtam neki, hogy kérem a
hátt&arryagokat hozzá, meľt mégis csak úgy tűnt az alapot|et címéből, hogy fontos
előterjesĺésről van sző. Ań. a mondatát vissza kell, hogy utasítsam, hogy nem az az anyag
keľĹilt itt feldolgozásra és Witízá|ásra, amit on benffitott. Szó szeľint, azkeri|t, tehát az on
által megktildött anyagot vettfü alapul, amikor a sorľól sorra végigmentünk róla. Más ilyen
taľtalmú előteľjesztést nem tett az elmúlt hetekben, hónapokban. Ugye ez az aÍLyag minőségén
Iźtszlk, hogy az Atlź.ŕrsző és a K-Monitor dolgozta ki, azt tobbszor már többszcjr világossá
tettem, és nem vagyok egyedül a magyar közéletben, hogy ezt csak onĺjk, egy nagyon szűk
budapesti kĺir gondolja, hogy az At|átsző és a K-Moĺitor az egy fiiggetlen, elfogulatlan
szeryezet. Politikai aktivisták dolgoznak benne, és tudjuk, hogy a |egát|áthatatlanabb
ťlnanszítozást aŻ" éppen az atlatszo.hu-é. Titokzatos, egyébként én tuđom, hogy honnan
vannak a pénzek, de ez még a parlamenti múltamból adódik, eń. nem áll módomban itt
onöknek feltárni. olyan külfrldi ťtĺanszítozású, politikai szervezetek<rőI van szó, amit
egyébként a tĺíľsadalom többsége nem tekint fiiggetlen szęrvęzetnek. Lęhet, hogy most on
megpróbálta ítt úgy táIalru, hogy a K Monitor és az At|átsző az valami közjogi
berendęzkedéstink demokĺatikus legitimitását szolgáló, fiiggetlen szakmai testület lenne.
Közönséges, megélhetési politikai aktivistĺĺk dolgoznak, én ezt maľ többszĺiľ elmondtam.
Most is felvállalom ezt a vé|eményemet. Nem emlékszem az Ät|átszőná| đo|gozó újságírók
politikai a\<tivitáséxą amikoľ akrír ebben az onkormźnyzatban,2002-tőI indulóan olyan durva
komrpciós folyamatok voltak, lakásértékesítések, iizlethelyiség értékesítések, szerződések, de
nem emlékszem Zlg|ő e|őző liberális vezetésének ezeknek az űjságirőknak az aktivitásara.
Sőt nem emlékszem az e|mtit időszakot tekintve Tóth József angyalftildi polgármester
helyettesének nyilvánvaló korrupciós ügyeinek ťtrtatásźra az Atlátsző részétő|. Hadd kérjem
meg ont arua'hogy a sajźĺbejáratű liberális érdekvédelmí, szakszervezeti <lsszejöveteleiket ne
hozza iđe nekem' mint valamimegbízható testiileti véleményt. Egyébként kitalálhattam volna,
hogy ők csinálták ezt' Minden, arrli a kormánypáľti politikusokat, polgármestereket érinti, ott
kĺjvetelik az ćúIáthatóságot, egyébként más esetekben eń a|igha teszik. Szerintem egy
hiteltelen szervezeftól van szó. De én elfogadom, hogy onnek fontos, tiszteletben is tartom a
véleményüket, az aÍIyag minőségéľőI |átszott, hogy valami ilyesmi műhelyben késztilhetett.



Az, hogy leftja, akár ez a szervezet, valamelyik szervezet azt a nagy ívĹĺ javaslatot,
rendelet-tervezetben javasolnak elfogadni minden onkoľmanyzatĺźi, hogy a
vagyonnyilatkozatok kerüljenek évenként aktua|izá|ásrą aZ valami olyasfajta ostobaságot
tĺikľ<iz, meg felkészületlenséget, amelyet nehéz szavakba onteni. Viszont érzt5dikbe|őIe az a
fajta, az egész ötletből az a ťajta felkésztiletlenség és a helyi tźĄékozat|arlságon túl, jelesül'
hogy az elmúlt ciklusban nagyon sok mindent megtettiink' hogy itt át|źúhatő műkĺidés legyen.
Jakabfu, Komássy képviselő úr, Pintér Attila képviselo úľ a megmonđhatója, hogy ők maguk
is többször, még a ciklus elején, még ilyen ciklus eleji állapota egy képviselőnek, kísérletet
tettek arra, hogy most itt lerĺántjak mindenĺől a leplet, és azutźn, ha a szívĹikľe teszik a
kezüket, akkor be kell, hogy vatlják ők is, hogy ez az onkormtnyzat tisńán, átláthatóan és

tĺirvényesen műkĺjdik. Nektink soha nem volt semmi titkunk, nálunk mindenbe bele lehet
tekinteni, bele lehet nézni, mindent kiadtunk minden kérésre. Tehát, ha azt prőbźija
sugalmazni' hogy itt nálunk valami rejtegetnivaló van, akkor jeIzem, hogy ebbe már
másoknak is beletöľt a bicskájuk. Ettől függetlenül nyitottak vagyunk a további intézkedések
megtételére' hogy ha az a javaslat értelmes. De a vagyonnyilatkozatok évenkénti
aktualiztiźtsra keľülnek című rendelet-tewezetet, azt bańtok között is csak szanźnságĺak
vagy bugyutaságnak tudom minósíteni. A többi pontjáľól, ahova oďaírtart, hogy megvitathatő,
vagy Semmi akadźiyát nem látom, ott javaslom' fogadj a eI ań" a tájékońatóbeli álláspontot,
ta|ánmárciusi testületi ülést írtunk, egy előterjesztést készíttink. Legyen kedves azt alátszatot
nem kelteni, hogy itt valami duľva összeesküvés történik' amit most on az át|źÍhatőság
jegyében a K-Monitor hathatós szakmai segítségével lerántja a leplet. Tegye miír meg, hogy
megkéri ezeket a munkatársait, hogy egyszer hozztk maľ nyilvánosságra, hogy ők miből
gazdá|kođnak. Tegye meg eń, nękem. Nagyon sok embernek, nagyon sok mindęnben segítené
a megéľtését a dolognak. Az át|źthatőság legyen kölcsön<is' és azt szęretném kérni, és egymás
tisztelęte is legyen kölcs<jnĺjs. Angyalfrjldön és Zuglőban is legyen źúIáthatősźą, sőt a
kiilft'ldről ťlnarlszítozott média felületek kapcsán is legyen źúIáthatősźg. Ez nem az az
önkoľmányzat, aho| on et fogja tudni foglalni azt a pozíciőt, hogy nekiink kezdőknek
megmondja, on mint tapaszta|t önkormányzati ember, hogyan kell tisztességesen,
becsületesen és normálisan ĺinkormányzatot vezetni. Felfedeztem ezt a politikai szándékot
onben, csak jelzem Önnek, hogy lesznek erre mindig vá|aszaim, ne reménykeđjen abban,
hogy nagy hangoskodással és ilyen mű szakértőijavaslatokkal itt komoly eređményeket fud
elérni. Ez az onkoľmanyzat az elmúlt években bizonyította azt, hogy semmilyen titkolni
valója nincs a közpéluek elkĺjltését illetően. Azt gondolom, hogy a kerület megítélésének
javulása, és az eddigi többségre leadott szavazatok nagysága az irkább a mi mrrnklĺnk
elismerését jelenti. Eľtem, hogy sokakban van a tĺibbséggel szembeni aberráLt oszton, ez
Iétezik, foleg a választások nem rég t<irténtek, és van akiben annak az eredménye komoly
frusztrációt okoz}lat, ettől fiiggetleniil a népakarat nem volt olyan régen, tehát sok olyan
szempontot tudok onnek elmondaĺri, ami miatt én nyugodtan állok bármilyen át|áthatősági
vítába bele. Szeretném, ha ez nem politikai indíttatású lenne, hanem jószándékú, szal<rrni
indíttatású lenne. Amíg ezt nem érzem, addig én is ellenségesen fogok hozzźń||ní. Ha azt
érzem, hogy ez semmi másról nem szól, mint valami kanierépítésľől' és vagdalkozásról és

személyeskedésről' és olyan bugyuta szaĺrĺtrságokról, mint amit itt a leírásban ta|źltan, akkor
ilyen lesz ahozzáá||źts is. Fenntaľtom azt az álláspontomat' hogy máľciusra egy használható
előterjesztésben az źĺt|tńhatőság bővítésére fogok javasIatot Íeľľri az életszenĺség keretei
között. Van néhány olyan kérése, ami a költségeit illetően szerintem tíiző. En ismerem a

politikai szándékát az onĺik gondolkodói kĺirének, tudok róla, mely szerint a nagyon nagy
mennyiségű közérdekű ađatkérésekkel megpľóbáljak olyan szinten leterhelni a kormánypárti
polgármesteri hivatalokat, hogy azmár-máĺ műköđésképtelen legyen. Stratégiĺának nem rossz'
a gyakorlatban kénýelenek leszünk válaszlépéseket foganatosítani. olyan mennyiségű
adatkérés érkez1k a Hivatalhoz,hogy nem fogjuk tudni a rendęs munkánkat ellátni.
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Es ha ań gonđolják, hogy ezt ĺem fogjuk nyilvánosságtahozni, az ađatkérok szemé|yét, az
adatkérőknek a szánđékát, akkor tévednek. Szeľintem az átléĺthatőság része az is, hogy
kozpéruen, kozpénzen ťĺzetetr" kĺjztisztviselők munkaőrźlját leterhelve kik, mennyi és milyen
célú adatokat kérnek. odaadjuk természetesen, csak szeretném je|ezĺi,hogy az ađatkérésekre
foľcĺított munkaórák és a'7, az,okhor, igar,ított munkabérek eléľik a több tízmilliós
nagyságrendet évente, közpénzt. Ráadásul hatástalanok, tehát évek őta egyetlen egy
adatkérésből Józsefvárosban nem született semmiféle, még akfu irás sem' meg semmi.
Ltúszik, hogy újságíľók maganemberként, đe azutźĺn foltokban, újságokban felhasználják. Ez
mondjuk minden 30. kozérdektí adatigénylés. A többi az csak arta yarl, hogy 7-8, de van,
hogy több köztisztvise|o azza| legyen elfoglalva, hogy rin. közéľdekrĺ aďatigény|éseknek
tegyen eleget, határidőnbe|ul az onkoľmányzat. Szerintem ez egy nagyon durva, és nagyon
barź.ĺrságfalan, és egyébként olykor bizonyos szandékok ísmeretében joggal való visszaélést
tükröző gyakorlat. Lelktik rajta, mi ebben álljuk a Sarat, csak ne vttrják el tőliink, hogy
komolyan is vegyük. Ez egy politikai stratégia, nem pedig egy szakmai álláspont. Elég bőven
kifejtettem a véleményemet az egészról. Nyitott vagyok a bővítésére, ha az nem ľoSsZ
szándékon alapul. on kért most szót, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Köszönöm. Lehet, hogy van egy ígazi félreértés, ez most váIt számomľa világossá. Kérném
szépen, hogy ha legyzo Asszony esetleg meg tudja tenni, hogy eń. tísztázza ezt a fé|reértést,
mert az Onvtiaszźlból nekem az đerťi|t ki' hogy on tényleg azthiszi,hogy azt teľjesztettem
be, holott én tényleg nem azt terjesztettem be. A Jegyző Asszony el fogja mondani szerintem,
és nem tudom' hogy mibő| szfumaz1k ez a fékeértés, eń. tényleg sajnálom. Még egyszer,
abban állapodtunk meg, de eń'kérem, hogy erősítse meg, hogy két lépcsőben terjesztem elő
az e|képzeléseimet. Az eIső lépcsőben egy ennél, az Ön által kommentált szövegnél sokkal
rövidebb és tulajdonképpen csak egy szöveges keretet hattroztunk volna meg, egyfajta
taľtalomjegyzéket, amit egy második lépcsőben töltöttĹink volna meg tartalommal. Tehát, amit
on kommentźĺIt, az nem egy előterjesztés. Ezzel egyutt ez egy fontos vita, meľt akkor jobban
fogiuk érteni egymást. Például, egy másik fontos pont az az, hogy ha egy-egy pontot így
kiemeltink, mondjuk egy rendelet-tervezetből, hogy teszem azt kí kell takarni a személyes
adatokat, és je|ezte on, hogy ''.. .micsoda butaság, értelmetlenség, mert hogy ez jelenleg is így
Van...'' Igen ĺĺm, de hogyha egy egységes rendelet-teruezetet alkotunk, akkor igen is, hogy
ezeknek az evidenciáknak is szerepelniük kell, hiszen a javaslatnak az egyik lényege éppen az
lenne' hogy egy egységes rendeletben szerepeljen minđaz, ami ilyen-o|yan szabá|yzatokban
szerepel. Még egyszeľ mondom, ebben egyet értiink, csak nem kell egymást lehtilyézni, mivel
nyilvánvaló, hogy egy ilyen egységes rendeletben ennek is szerepelnie kell, még akkor is,
hogyha az je|en7eg is gyakoľlat. Ez szeńĺltem belátható. Van még néhany ilyen pont, amiben
ań. gondo|om, hogy va|őjában egyetérttink, de ingatja a fejét, akkor grajd elmondja, hogy
miért nem. Nyilván az Atlźĺtsző majd válaszo| az on vádjaira.'. éľtem. En feltételezem,hogy
váIaszolni fog. Az biztos, hogy nem orosz és azeripénzbő| dolgoznak. Eznem az én dolgom,
hogy ezzel foglalkozzam. Az viszont biĺos szintén, ahogy elmondtam az elejéĺ, hogy a
zlglői Képviselő-testületben a Fideszesek ugyanúgy megszavaztźi< az ezen a|apuló, nyilván a
helyi viszonyokľa ađaptá|t rendelet-tervezetet _ tehźt ott kialakult az egyutÍműktjdésnek egy
olyan kulturája, ami ebben az esetben, mivel a szźnđék ktĺzös, példamutató is lehet.
Egyébként pedig ezt on is fudja, hogy mivel én is azt gondolom, hogy itt nincs nagy
koĺrupciós veszély ebben a kerĹiletben, viszont az is biaos, hogy egy ilyen hatalmas appaľátus
műkcidését nem tudja egy szemé|y át|átní. Tehát az átlźÍhatőság az nem más, mint egy
védelem mindaĺrnyivĺ.lk számára. Megvéd attól, hogy homok kerüljön a gépezetbe, a
fogaskerekek k<jzé. Megelőzés.



Ez a fő funkciója, és szerintem ebben szintén egyet tudunk érteni. Úgyhogy ha ez igy \esz,
akkoľ annak nagyon fogok örülni, de még egyszer hangsúlyozom' nem formai értelemben kell
aZ átláthatóságot biztosítani, hanem kereshető és át\źŃható módon, hogy tényleg baľki
megnézhesse. Egyébként, amit on mondott, hogy sok az adatkérés... ha ez így volna, ha
áttekinthető módon lennének fenn a honlapon az egyébként megtalálható információk, akkor
csökkenne az adatkérések száma is. Az a sok tízml||iő forint, ami én szerintem kicsit tu|zźs,

de hogyha valóban ennyit ko|t az onkormányzat ađatkérések megvá'Iaszolásźra, akkor
nyilvánvalóan radikálisan csökkenne. Hiszen ki kérne adatot, ha minden adat megtalálható, és

könnyen megtalálható. Minek kellene akkor adatot kéľni, az adatkérések valószíniileg olyan
adatokra vonatkoznak, amelyek vagy nincsenek fünn, vagy el vannak dugva, ahogy a
példában szereplő Adeľ János általkifogásolt tĺjrvényi mellékletben. Köszĺjnom szépen.

I)ľ. Kocsis M:áLté

Szeľetném megjegyezni, hogy nem fogom támogatni, hogy olyan szabályokľól alkossunk,
vagy olyan elképzelésekről alkossunk rendeletet, amelyęt a ttirvény mźlr renďez. Lehet, hogy
elvszerűen bele lehet írni' de egy felettes jogszabá|y, ha az rendezi,leírhatjuk, hogy évenként
meg kell újítani a vagyonnyilatkozatokat, és ki kell takami a szeméIyiségi jogok
szempontjából védendo információkat a szeľzőđő felekĺől, ilyeneket leírhatunk, de ezt
tĺirvények ľendezik. Lehet ęľľe egységes szabáIyokat alkotni, még a tĺirvényekkel
összhangban is, de teljesen felesleges, eztpapirgyártásnak hívjak, ffieg kĺidbokszolásnak, meg
ki hogy ĺevezi. Dönthet igy aKépviselő-testtilet, ha azt gondolják, hogy ettől stabilabb |esz a
működés, hát gyáľtsunk le még egy papirt, de a mőďszert én nem taľtom hosszú távon
fenntarthatónak, azért varulak a felettes jogszabályok. En örĺilök neki, hogy ha nem |tlt itt
komrpciós veszélý, ezen sokat dolgoztunk, hogy így legyen, de ań, szeretném elmondani,
hogy az adatkéľések zome nem is erre iľĺĺnyul, tehát nem az az ađatkétések lényege gyakľan,

hogy bárki lát korrupciós veszélý, azza| minket, engem' már nem szoktak megvádo|ru, azt

máĺ viĘágosan |átják, hogy itt ilyen probléma nincs. Azéĺt nincs igaza, amikor azt mondja,
hogy ha minden elérhető lenne, akkor nem lenne ennyi ađatkérés, egyrésń.most is nagyon sok
minden eIéľhető, tehát az ađatkérések ttrgyát illető, vagy tárgyát jelentő kérdések azok fünt
vannak a honlapon, tehźt elérhetők. Az adatkérések motivációi azok nem az

információ szetzésre iranyulnak gyakľan. Harom csoportba tudnám sorolni őket, ľosszindulat,
nagyon-nagyon rosszindulat, lustaság és kíváncsistry. Az utóbbi a legjobb egyébként. Tehát
amikor lź/tszik, étezni, hogy az adatkérő tényleg kívĺíncsi arra, hogy az źt|áthatóság égisze
a|att, đe kíváncsi arra,hogy mi miért tclrténik, mi mennyibe kertil, stb. Ujságírók esetében ott

gyakľan érzem a lustaságot, tegnap pont azt beszélttik az egyL\ helyettesemmel, hogy mi
Ĺ"o''", ha cikket, a Iejáĺatő cikket is megíľnánk helyetttik itt. ok fulajdonképpen a maguk
munkáját aka,ľjźkmegspórolni, amikor aÍTa sem veszik afáĺadságot, hogy az onkoľmźnyzat
honlapját felkeressék, azorL keressenek, nyomtassanak, stb. Irnak egy soros email-t, hogy o a
nem tudom milyen jogával élve, kéri ezęket az adatokat, ilyen és ilyen táblźzatos formában.

Tehát a sajźt munkáját e|végeztetí velĹink, új adatokat is legyáľtat, amiľe egyébként nem

vagyunk kötęlesek. Sokszor megtesszifü, de nem vagyunk k<jtelesek, világosan látszik, hogy
o a saját munkájába nem akaľ energiát fektetni, viszont akaľ minket valamivel piszkálni. Es
akkor vaÍI az első csopoľt a rosszindulat, amit mondtam, ilyennel is találkozunk, ez mondjuk
az emberek természetéből, néhĺíny ember természetéből adódik, vannak rigorózus visszatéľő
adatkérőink, akik a legnagyobb következetességgel, olykor mźtr egyfajta küldetés tudatbóI,

gyakorlatilag aÍra tették fell az életiiket, hogy akadá|yozzák az apparátus mindennapjait. Tehát
tudnék neveket mondani, tán nem tartozík ide, különĺjs tekintettel, hogy magánszemélyekľől
van sző. A vl|ággal szembeni végtelen gytĺl<jletiiknek a lefordítását szoktuk mindig látni
ezekben az ađatkér ésekben.
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Természetesen teljesítjük, csak mlszźlj látni, hogy mik azok a motivációk, mi az a }:rźttom

típus, amiből ezek keletkezhetnek. Ha on azt monđja' hogy csĺikkenhetnek, ha minden fönt
van a honlapon, én azt mondom, hogy ez nem igaz, meľt eltérő motivációk léteznek. Nem
fognak csökkenni, egyébként ez ahon|ap, főleg a megújítottverziőja alkalmas arua,hogy az
eđdiginél is tĺjbb adat legyen elérhető. Je|zem Képviselő Úr, on ľáadásul, mint képviselo,
ańán végképp mindenbe betekinthet, személyesen is, ha valamilyen olyan adatot talź.J, aĺní
nenr elér.lrető a lronlapon, aklĺor egyľészt je|ezze, másrészt pcdig kćrjc ki ć,s hozza on
nyilvánosságľa. onnek még kényelmesebb a helyzete adatkéľés szempontjábő|, hiszeĺ az
apparátus képviselőként a rendelkezéséľe áll. Jakabfy Tamás képviselő úr. Paľancsoljon.

Jakabs Tamás
Köszönĺjm szépen. A Polgármester úr mostani vźůaszáva| ar-ra rcagálnék előszot, azza|.

kezdeném. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan abban azért meg tudunk állapodni' hogy olyan
rendelet alkotható, amely a tĺirvényi kötelezettségeknél magasabb szintű nyilvánosságot
biztosít. Azt gondolom, hogy ez evidencia és azt. is gondolom, hogy az Erőss képviselő úr
javaslatának éppen ez volna az eszencíája. A második dolog, amire reagá|ni szeretnék, ha jól
emlékszem 2008-at említette Polgáľmesteľ ur, hogy az akkori ügyekkel miért nem
foglalkozott az atlatszo.hu. Tájékońatom Tisztelt Polgármesteľ Uĺat, hogy az atlatszo.hu
201l-bęn alakult meg. Viszont amennyiben Polgáľmester úr ezekkel arégi tigyekkel tisztź,ř.an
van, amit feltételezek, én alig-alig várom már, hogy bírósági szakban tudjam ezeket követni,
úgyhogy remélem, hogy kiderĹilnek és tźtjékońatást kapunk róla ľendszeresen képviselőként.
Köszĺjnom szépen. Visszatérve a konkrét javaslatba, lehet, hogy Erőss képviselő Ur
töľténelminek nevezi ezt az előteľjesztést, viszont aZ a dolog megszokott ebben az
onkormanyzatbarl, hogy Polgáľmester úr nem veszi Íöl a meghívóba sem ellenzéki
képviselőnek az e|őterjesztését. Maľ mondtaÍÍI ezen a frrumon, hogy én 2013. december óta,

idestova körülbelül 13-14 hónapja küzdtjk azon, hogy egy előterjesztésem felkeľüljĺin ide a
napirendjeink közé. Bár mindenfele formai követelményeknek azőta ís eleget teszek, és

minden egyes testtileti ülésľe beadom eń. az előterjeszÍést, ez azőta sem sikeľÍilt Polgármester
Urnak a meghívóban szerepeltetnie. .Hźlt valőban nekem még azt a szintęt sem sikerült
megugranom, mint Eľoss Képviselő Úrnak ezeÍ7 a 14 hónap alatt, hogy a Polgármester Úr
tájékoztatőjábanbeszámoljon arról, hogy mit is szeľetnék. Ebből a szempontból lehet, hogy
tĺirténelmi ez a tájékońatő, ítt is szeretném Józsefuaľos tudomására hozli, hogy én ezt az
előterjesztést Józsefuaľosi pályaudvaľ hasznosítĺĺsĺáľa vonatkozőan próbálom a Képviselő-
testtilet elé juttatni, imm:íľon több mint egy éve. Azt gondolom' hogy ez a gyakorIat
tĺirvénysértő, hogy ellenzéki képviselők formailag megfelelő előterjeszései nem juthatnak el
a fórumĺa hosszú idő óta. Pontosan emiatt most a napirendnél az Erőss Gábor ügyrendi
javaslata miatt, azért vo|tarn taľtózkodni. Sajnos nem ismerem azt az e|oterjesztést, amit
Képviselő Uľ meg1ett, ťlgy hogy már csak ezért ís az a gyakor|at, a meghívóban nem szeľepel
és a kézbesítésben nem szerepelnek ezek az ellenzéki eloterjesztések, ań gondolom, hogy
nemcsak, hogy jogszabálysértő, hanem egyszeľíĺen akadá|yozza a napi munkát, tehát én nem
tudom a dĺjntésemet meghozni, amikor a Képviselő Uľ mégis kéri ań,, hogy ezt vegyfü
napiľendľe. Azt is go|dolom továbbá, hogy a Hivatal egy galaktikus tévedésben van akkor'
amikor a Képviselő Ur előterjesztését nem hozza a tudomásunkľa, amikor o azt beadta. A
Képviselő IJr á||ítása szeľint nem ez az anyag volt az o előterjesztése és én nagyon szépen
kérem, hogy próbálja tisńazru a Jegyző Asszony a számunkľa, hogy ez aZ arryag volt a
Képviselő Ut a|áírt, ellenjegyzett előterjesńése? Megtörtént-e az aláirás' megtörtént-e az
ellenjegyzés? Létez1k-e egy olyan másik anyag, amit az Eľőss Gábor Képviselő Ur ebben állít.
Akkor most térjünk rá a dolog lényegéľe, csak egy pontban fogok ľöviden foglalkozni
P ol sáľmesteľ Uľ v áIaszáv aI.
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Nézzük meg, hogy mi látható a honlapunkon a kozérdekú adatok fül alatt, ami valóban
Iétezlk. Hogyha a szerzőđésekľe keresiink, az ii honlapon tegnap este néztem meg'
Polgármester Uľ. A következő látható négy alpontjavan ezeknek a szeruődések pontnak. Az
egyik az adás-vételi és bérleti szerzođések, ez f0I4. decembeľében frissĹilt, ęz ań. ke||
mondjam, mintaszerű, viszont ami a különbség az Erőss Gábor javaslata és az itt éľhető
információk kcĺzött, hogy itt egy táb|ázat szerepel, hogy kivel kötötttik eń. a szerződést milyen
összegben, milyen dátumban. stb., viszont maguk a szerződések nem. Az egy érdemi
külĺinbség, hogy a Képviselő Ur szeretné, hogy ezek a szeruođések ftjnn legyenek a honlapon.
Második alpontja folyamatos kötelezettségvállalási szetződések, az arlyag frissülése 2008.
október és ugyanúgy csak táb|ázat, szerződések nincsenek. Ez töľvény szerint nem
ktitelezőek, csak vgyaÍLaz a megjegyzés ugyanúgy érvényes. Harmadik alpont' szerződések
nettó 5 millió forint felett, szintén friss, ktlsz<injük szépen. Viszont szintén csak táb|ázat
szeľepel. A negyedik alpont üvegzseb szolgá|tatás, itt pedig az oldal nem található
hibajelzéssel ad a honlapunk. Ennyit szeľetnék még csak mondani, hogy ez messze van még
attól, ami az Erőss Gábor munkaanyagábőI, vagy előterjesztéséből, mar én magam sem
tudom, hogy melyikbőlkiolvasható ebben atźĄékoztatóban. Kĺjszöncĺm szépen.

Dľ. Kocsis M:áté
Kezdjük a legvégén, Képviselő Úr ehal|gatta azt a va|ő téný, hogy január eleje őta tlj
honlapja yan az onkormanyzatnak, ennek a feltöltése folyamatos. Az e\őző honlapon ezek,
amiket most hiányol, megtalálhatóak voltak. Egyebekben je|zem, hogy tudunk affa
vonatkozóan tájékoztatást adni onnek, szerintęm képes rá ez a Hivatal, hogy mikor történik
meg az új honlapra az adatok feltciltése. Tehát ha olyan nagyon korrekt akart volna lenni,
akkor ezt a mondatot hozzáteszi. A pályaudvaros előterjesztésével kapcsolatban ugye
szeretném je|ezni, hogy én ezt elmondtam onnek, többszciľ de úgy Iźúszik,hogy ugye eza
négyszemközti megbeszélés csak egyolđalúan működik, alapvetően én nem ellenzem annak
az előterjesztésnek még a tarta|mát sem. Azt kéľtem Öntől, hogy legyen tĹirelemmel, meľt
tárgya|ásban vagyok éppen a Koľmánnyal a pályaudvar terĹiletét illetően. Megbeszélhetjfü itt
is, đe azt gondoltam, hogy komoly emberek vagyunk és megéľtjfü a folyosón is ezt a
mondatot. Tava|y is elmondtam onnek, kicsit lazuljunk le pályaudvar ügyben' mert nyilván
még az abban foglalt, on által tett javaslatban foglaltakkal én egyet tudok érteni, csak a
he|yzet nem ilyen egyszeru. Nęm a mienk a teľület, nincs még állami döntés azźtadásárő|. Az
on javaslata szęnntnem is kellene, hiszen az A|Iamjönne oda tulajđonképpen egy sziímomĺa
egyébként tźlmogatható funkcióval, de van egy megállapodásunk, az orczy kezelőjének
aľnyékában kap valamit a kertilet. Erről én nem szeretnék ellentételezés nélktil lemondani az
Áilam javára stb. Nem tudom onnek másképp magyaúzni. Tehát itt is ęl fudom mondani
nyilvĺínosan, kénytelen vagyok magam megvédeni az előterjesztés tigyében, hogy ott tĹirelmet

kérnék ontől, ne kapkodjunk, mert kárt fogunk okozni saját magunknak. Én meg nem
szeľetnék, ha a kerĹilet annak inná meg a levét, hogy valaki népszenĺnek hitt előterjesztéseket
mindenképpen ide akar citálni, ami egyébként dcintést is igényel, tehát ott majd valamit majd
ennek az aszta|társaságnak mondania kell, ahhoz viszont már k<itjfü magunkat, ahol ráadásul
a velĹink tárgyalő felek maľ azthivatkozási a|apĺak tekintik, és elbukunk másik lehetőségeket.
Rĺividen ennyit szeretnék az előterjesztéséro| mondani. Egyébként a meghívó osszeźilítása az
az én lehetőségem, az onĺjk lehetősége, hogy ügyrendi javaslatot tegyenek a napirenđ
kiegészítésére és a Testtilet dönt mindenĺől. Az én javaslatomľól is a Testiilet dönt, a
meghívóról is a Testii|et szavaz, tehát törvénysértésről nem beszé|nék. 2002 és 2006 között
nem működött ilyen honlap, én régi ügyek fęItźrźsát azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe,
nem akarok személyeskedni senkivel sem đe tavaly, tavalyelőtt volt itt egy vita, Eľőss Gábor
Úr ne. tudhatja, és nem emlékszem ana,hogy az onpárttźnsaí nagyon hangoskodott volna.
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Mondjuk Juhász Péter egy nagy ttintetést tartott volna, amikor az alábbi tényekkel
szembesĹĺltünk. Volt itt egy szocialista éra, volt egy prominens példa, akinek a felesége _
Jegyzete|jen! Ajánlom Juhász Péter uľ Íigyelmébe - a felesége nagyon kedvezményes ĺĺĺon
megvett egy ĺinkormányzaÍi lakást egy pľojekt területen. A lakást nem sokkal később, a
pontos dátumokat el fogom onn9k juttatni, nem sokkal később ugyanez az onkoľmányzat
ttjbbszörĺjs áľon visszavźĺsźtrolta. Erti. Kedvezményes lakásvásarlás, kis idő eltelik, t<jbbszörös

áĺon nem eladták, Llgyanez az onkormźnyzat visszavásáľolta. Egy hangja nem volt az
atlatszo.hu-nak, Juhász Pétemek és senkinek. Szóval azért moĺdom, hogy amikoľ politikai
akciót tetszenek csinálni ügyekből, aú. haďđ nę tetsztink azt komolyan veruri. Ha viszont
komolyan akarunk beszélni ezel<ĺő|, viszont akkor meg kell ta|á|nĺ a megfelelő formáját és
hangnemét ermek a dolognak. Ennyi egyébként affa a.kérdésére, hogy vannak egyéb iigyek,
sajnos vannak egyébként ügyek _ Jakabfy Képviselő Ut kérdene _ amelyek bírósági szakban
vannak. Jegyző Asszony éľintve érzi magát az ugyben és arra kért, hogy hadd reagálj on az ot
érő felvetésekĺe. Parancsoli on.

Danada-Rimán Edina
Köszönĺjm szépen Polgármester Úr. Nos Eľőss Gábor Képviselő Úr felvetésére azért ań'
szeretném leszogezni, hogy semmifele félreéľtés nincs, ugyanis Polgáľmester Úľ pontosan
elmondta, hogy o mit kért tőlem. Tehát o elmondta, hogy o a*. az előkészitő anyagot kéri,
amiből aHivataI dolgozott, amikor Erőss Gáboľ ur előteľjesńését elkészítette' Továbbá abban
sincsen felreértés, hogy igen' megbeszéltfü, mert elmondtam onnek, hogy a Hivatalnak
sokkal több időre van sziiksége, aŁlhoz, hogy egy ilyen javaslatot teljes köľtĺen, mindenĺe
kiteľjedően, részletességében átnézzen és előkészítsük. Erre beszéltiik meg, hogy kétlépcsős
těttgya|ást teszünk lehetővé. Ennek az e|képzelésnek a vítájában vagyunk éppen, úgyhogy
mindenképpen megvalósult a két lépcső. Jakabs Tamás Képviselő Ur felvetésére pedig, hogy
pontosan foga|mazzak - galaktikus tévedésben van a Hivatal - ezzel nem értek egyet,
tekintettel arĺa, hogy az e\oterjesztések és a meghívó kikĺildésével kapcsolatosan mindig a
hatályos SZMSZ-nek megfelelően járunk el, és emlékeim szerint egyetlen képviselőnek sem
volt módosító javaslata az SZMSZ e|fogadásához, hogy a napirendľe fül nem vett, vagy a
meghívóban ftjl nem vett előterjesztések is kiküldésre kerĹiljenek. En egyébként javaslom a
Képviselő Uraknak, akinek ilyen jellegu őhaja van, hogy a Testiilet Íagsai megkapják,
nyugodtan megtehetik, hogy elkĹildik az onök nevében előkészített előterjesztést. Ezt nem
fo gj a megak ađźiy ozni senki. Kö szönöm.

Dr. Kocsis lN{áté
Erőss Gábor Képviselő Urat illeti asző. Paĺancsoljon.

Dr. Erőss Gábor
Köszönöm a Jegyző Asszony vá|aszát., hźLt implicit elismerte, hogy két külĺjnbĺjző
dokumentumľól van szó, örültem volna, ha ez exp|icit is megtörtént volna. Amit Polgĺíľmester
Úr kommentá|t azt én nem nyújtottam be, mint előterjesztő. Ellenben benyújtottam egy
másikat, ami nem kerĹilt napirendre, ami mindegy, meľt nagyjából kcizelítenek egymáshoz a
narrativźk-, ahogy mondani szokták. Viszont akkor szeretném ań.kém| hogy akkor közösen,
vagy nem kĺjzĺjsen dőlj<in el, de készítsfü e|ő an. a rendelet-tervezetet, amiben olyan dolgok is
szeľepeljenek, nemcsak olyan, amellyel Polgármester Úľ elsĺĺ körben egyetért, hanem olyan
dolgok is, hogyha megengedi, hogy meggyőzzem, hogy eľrnél tĺjbbre is van szükség, amiket
az tLtláthatőság minél teljesebb binosítása érdekében szĺfüségesnek tartunk közösen.
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Dr. Kocsis M:áté
A második része rendben van' a második része pedig brĺvészkedés a szavakkal Képviselő uľ.
Lehet, hogy on nem ezt nyújtotta be. De amit én kijegyzetelve benyújtottam, azt. on ađta|e a
Hivatalnak azzal a szandékkal, hogy készüljĺĺn belőle előteľjesĺés' ez töľtént. Bűvészkedés a
szavakkal. Nerrr ezt rrýjtotta be előterjesztéskérrt, ezt nyújtottabe a Ilivatalna]ĺ képviselőként
azza| az igénnyel, hogy a Hivatal legyen kedves ebből a nyers vźlltozatbő| egy előteľjesztést
készíteni. Valóban nem ezt nýjtotta be a Testületnek, a Hivatalhoz ezt nyijtotta be. Ne
bűvészkedjijnk ezze|, a jegyzó nem magátőItaItita a folyósón eń. apapirt, hanem on vitte be
neki, azza\ a jogos kéréssel, hogy készítsen belőle e|őteqesztést. A jegyzőtől én ezt elkértem -
nem ezt - azt mondtam, minden eIőkészíto arryagát hozza át nekem. Eń. meglette. Abból
dolgoztam a tájékoztatómban, amí az én szívem joga, hogy milyen előkészítő anyagokból
dolgozom, On ezt képviselőként leadta, az źitaIam irźnyítot1onkoľmĺínyzat Hivataltůloz, én
ezt e|kértem és feldol go ńatl. Jakabfy Tamas Képviselő Ur. Paľancsolj on.

Jakabt Tamás
Kĺ}szĺjnöm szépen. Nyilvrínvalóan így tĺirtént, és nyilvánvalóan egyetéľtek ezzeI a
helyzeÉrtékeléssel, arrit a Polgáľmester Ur elmondott. Viszont visszatémék erre a galaktikus
tévedésre, tehát pontosan az) amiről azt gondolok, hogy ebben az esetben a Hivatalnak,
amikor egy képviselő eljuttatja - fogalmazzl:rĺtk t,gy - a tájékoztató címe nyomán az
elképzeléseit, ötleteit a Hivatal felé, akkor azt gondolom, hogy az a Hivatalnak a feladata,
hogy adjon meg ennek a képviselőnek minden segítséget, hogy ezekbő| az e|képzelések,
otletekből mihamaľabb előterjesztés születhessen. Hát mondjuk, én eléggé furcsállom ezt a
dolgot, hogy előbb születik ebből az anyagból egy Polgáľmesteri tájékonató, mint egy
képviselői előterjesztés. En azt gondolom, hogy fordított időbeliség lett volna itt megfelelő.
Köszönĺjm.

Dľ. Kocsis Máté
Tényleg ne görgessiik ezt avittt tovább, Képviselő Úr. Készült előterjesztés, csak én nem
javasoltam napiľendre venni. Éľtĺz a. Hivatal e|végezte amagadolgát. Csakazt gondoltam, a

meghívó összeállításźná| nemjavaslom napirendre venni. Számos pontjával nem értek egyet,

ellenben írok róla egy tźtjékoztatót és ftilajanlom, hogy máľciusra készíttink egy olyat is, amire
azt tudom mondani magam is, és a Testület tcibbsége is, hogy éIetszeru. Nincs ilyen
mulasztiís, nem tudom érthetőbben e|magyarźnni. Erőss Gábor Képviselő Ur. Parancsoljon.

Dr. Eľőss Gábor
Tényleg nem nagyon érdemes hűznt ezze| már az időt. De akkor még egy utolsó mondat
erejéig, tehát, hogy én ezt a bizonyos munkaanyagot a Jegyző Asszony kifejezett kéréséľe
küldtem e|, anltźln, hogy o azt mondta az źitalaĺn kért anyagokľa, hogy túl sokféle van' meg
itt vaÍl' meg ott van szabźtlyozva. Az át|áthatőság á|tali érintett terĹilet különbtiző
szabá|yzatokban, különböző rendeletekben van' és hogy ez ttů bonyolult volna, és hogy
kĹildjem źÍ,hogy akkor miről is volna szó, és az:za|kn|đtem tú, hogy akkor majd ezt közc}sen

elóteqesnéssé formáljuk, éľtelemszerlleĺ úgy, hogy annak minden pontjźra józsefuaľosi
relevanciájaľa legyen. Mivel eÍTe nem tudott sor keľülni a mai ülésig, ezért a Jegyző Asszony
javas|atára beterjeszteÍtem azt a másik előterjesĺést' amit rajtam kíVĺil, kettőnkĺin kívül úgy
látszik senki nem ismerhetett meg. Én akkor a további együttműködés reményében köszijntjm
a figyelmet.
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Dľ. Kocsis N{.áté
De mi nem haragszunk onľe, Képviselő Úr. Most' hogy világossá tette, hogy az AtIátsző és a
K-Monitoľ nagy tekintéIý szakéĺtői készítették ezt az anyagot' akkoľ legyen kedves eljuttatni
nekik az eĺĺől' sző|ő tźĄékoztatőmat, hogy mit gondolok alľól az ötletĹikľől, hogy a
vagyonnyilatkozatokat évenként felül kell vizsgá|ni. An. va|aki lepotyögte ań. a nagyeszu
sort, de legyen kedves mar eljuttatni hozzá és a baráti üdvĺjzletemet, a jő egészség
kívárrságainat |tozzáteluri a K-Morritoľ becses szakértijirrek a biztos lragyszelií képzett
embeľek ülnek, és nagyon értenek allhoz, hogy kell rendkívĹil jó előterjesztéseket, rendelet-
tervezeteket készíteni. Mi kezdők egyébként ľá is szorulunk, hogy segítsen az At|átsző és a K-
Monitor az onkormányzatéletét igazgatni. Jakabs Tamás Képviselő Úr. Paľancsoljon.

Jakabff TaTás
Ktjszönöm. En még annyit szeretnék hozzá tenni, hogy Polgármester Ur ezzel az eljárással
tulajdonképpen azt a hatást éri el, hogy a Képviselő Uľ előzetes tervei, azok nyilvánosságot
kapnak, miközbęn az egyeztetett' végleges előteľjesztését nem ismerhetik meg a képviselők és
Józsefuríros k<jzvéleménye, mivelnem kerĹil kézbesítésre a képviselő-testiileti anyagok közĺjtt.
Na, most ugye két eset van. Az egylk,hogy ez az e|oterjesńés ez pocsék. Ez se derül ki, ezt
gondolom, Polgármester Urnak érdeke, mert pocsék lenne. A másik eset, hogy ęZ az
eloterjesĺés jő, ez hasznźihatő, ez érdekes, ekkor viszont közérđek, hogy Józsefuiíľos
ktjzvéleménye tudjon róla, hogy egy ilyen képviselői szandék \étezik. En nem éľtem, hogy ezt
Polgármester Ur miéľt nem |átja be, és miért nem hajlandő az elkészült a|áiĺt, ellenjegyzett
ellenzéki előterjesztéseket a meghívóban szeľepeltetni, a többi előterjesztéssel egyĺitt
kézbesíttetni. Aztán utána, ha onöknek nem tetszik, akkor a napirend szavaztattsáná|
levetethetik a napirendről. Tehát még beszélni sem kĺjtelező. on erre sem hajlandó, hogy a
meghívóban szeľepeljen, hogy én 14 hónapja szeretnék valamit elérni, és hogy Józsęfuaľos
k<jzvéleménye erről éľtesülhessen. Es még egy félmondat a honlapľól. Mint említettem 2014.
decemberi frissülések vannak ezen aZ új honlapon is. Tehát nyilvánvaló módon, hogyha a
többi alpont is fľissült volna 20|4 ďecemberében, az nagyon nagyszerűen át tudott volna
költözni az iĄ honIapra is. Nyilvźn a régí honlapon is 2008-as vo|t ez a bizonyos folyamatos
kötelezettségvállalási szerzodések alpont. Kcjszönöm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté

Ügyrendben kén szót Komássy Ákos képviselő uľ.

Komássy Ákos
Polgármesteľ úr, tekintettel arra, hogy kęttő óľa alatt véget értünk a napirenddel és 40 peľce
egyébként polemizálunk egy olyan napirenddel, amit nem is Láthattam, az a javas|atom, hogy
zarJLLk le a vitát és lennének majd képviselői kérdéseim a napirend utáni végén. Köszönöm.

Dr. Kocsis N{.áté
Ügyrendi javaslat érkezett. Kéľem, a Képviselő-testületet dcjntsĺin avitalezárásfuől.

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapítj a,hogy a Képviselő-testület Komássy Ákos képviselő ügyrendi javaslatát, |5 igen
szavazatta|,e||enszavazatnélkül,3tartőzkodásmellettelfogadta.

46



HATAROZAT:
t3/201s. (r.fz.)

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 1g KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs ÉGE S

15IGEN O NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja Komássy Akos képviselő iĺgyrendi indítványát'
mely szerint a napirend vitáját zźlrjźlk|e'

Felvilágosítás kéľése

(Szó szeľint)

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Napirendjeink végére éľtĺink, az ülés végén kérdések következnek, elsőként dr. Erőss Gábor
Képviselő Ur. Parancsolj on.

Dr. Erőss Gáboľ
Rcjvid kéľdésem arra vonatkozna, hogy az ülés elején jelzett,másik napirendľe nem kerĹilt
javaslat kapcsán egyrészt elég elutasító volt Polgármester lJr, ennek még egy kicsit két
mondatos kifejtését kérném, hogy ez azt je|enti, hogy pusztán csak nem engedi napiľendre és
a következő években is úgy fogok ezzel ptőbá|kozni, mint Jakabfu képviselőtaľsam a maga
előterjesĺésével, vagy pedig jelenti azt esetleg, ań" ami reménykeltő volna, hogy képviselő-
testĹileti fe|hata|mazás nélkül is el tud jáľni ebben azigyben, és elszándékozik jríľni ebbenaz
ügyben, mert hogy ęz egy komoly dolog, máľmint amiről beszéltink, az, hogy az M}-ás
ügyben is el szĺndékozik jrĺľni ebben az llgyben. Mert, hogy ez egy komoly dolog, mármint
amiről beszéltink, az M}-ás fizetőssé tétele miatt plusz forgalom ztńul a Főviíľos egészéte,
külonösen a Hungária köľgyiĺrtĺre, dehtú ennek egy tovább gYőÍ,:uzőhatása van és mivel volt
máľ olyan kormĺánytag is, aki nem értett egyet a kormány döntésével ugye Hende Csaba
honvédelmi miniszter esete ismeretes, azért azt gondolom, hogy on akáľ még a FIDESZ
kommunikáciős igazgatőjaként megteheti, hogy adott esetben nem éľt egyet ezzę| a d<jntéssel,

hiszen a jőzsefvárosiak egészségére ez karos mármint a pluszfoľgalom és a plusz
környezetszeĺlrlyezés, tęhát, hogy akkor kéľdezem, hogy esetleg e|jźr-e saját hatáskĺjrben
feLhataLmazás nélktil, vagy hogy terjesztgessem be akkor hónapról-hőnapra ezt a javas|atot?

Gondolom, abban egyetértiink, ha plusz forgalom generálódik, plusz kömyezetterhe|és az
egészségiigyi kaľokkal jar, konkrétan megbetegedés' asztmások áIlapotźnak súlyosbodása
akaľ koľai halźiozás fotmájában is, erre elég sok empiľikus bizonyíték van, szeretném, hogyha
elkeľülnénk, hogy Józsefuaľosban nőjön akomyezetteľhelés. Köszönĺjm szépen.

Dľ. Kocsis lN{áté
Két típusú vá|asú. tudok onnek adĺĺ. Az egyik a napi gyakorlatból adódó vá|asz. Egyetlen
egy józsefuarosi lakos nem jelezte felém ez írźný panaszźú. Nyilvĺĺn most onnek ezt meg
fogiak szervezĺi a következő hetekben' ismerem az észjźrását. De ezidáig egyetlen egy
keľületi lakos, sem email-en' sem telefonon, sem személyesen nem jelezte. A másik, aní a
komoly vá|asznak a részét képezheti, hogy nincsen egyelőre hatástanulmány affa
vonatkozőarl' semmilyen számadat az on rendelkezésére sem az enyémre sem, hogy
megterhelte-e a belső budapesti gyunik forgalmát az MO-ás fizetőssé tételę. Jelzem' hogy erre

vonatkozó információ hiányában nem lehet az asztmás megbetegedések elterjedéséről
beszélni, ami teľheli a kerületeiket.
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A kerĺileteket azterheli' ha ilyen egyébként így gondolván kevésbé jelentkező politikai vitákat
geneľálunk. Ami egyébként a másik típusú vá|aszt i|Ietí, tehát valószínűleg a paksi
atomeľőmrí építésével kapcsolatban is tudna olyan ĺisszefuggésrendszert ittfe|vázo|ni nektink,
ami miatt itt nekem állást kellene foglalnom, én egyébként amint elhagyom ezt az üIéstermet,
másik minőségemben nem szoktam teľhęlni az itt ĺd,lo ęmbereket. Tudok ezeWę a kérdésekĺe
válaszolni józsefuárosi polgármesterként országos politikai ügyekben, kormĺánydöntésekben
különös tekintettel arra, ame|yekĺe onĺjk politikai akciót kívánnak füzni, nem fog.a múltban,
sem a jövőben sem fogok megnyilvánulni polgármesteri minőségemben. Epítve arÍa
egyébként, hogy a keriilet lakossága nem zúdította rźlm ez fuány6 panaszait. Hozzáteszem
egyébként az iftdíj kérdése nemcsak budapesti kérdés, országos kérdés, és az ország
lakosságának jelentős része jő| jaĺ az útdíjjal. A Budapest ktimyéki leginkább agglomeľációs
települések felháborodását egyfelől értem, másfelől aztmeghiggye el nekem, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztéľium illetékes źÄ|amtitkáľa az elmúlt két évben minden éľintett
polgármestert megkeresett az iigyben. Személyesen fudok ilyen példát, és amin a legjobban
csodálkozom, hogy ugyanezek a polgáľmesterek most az útdíj kapcsan fęlháborodásuknak
adnak hangot, mikor volt közttik olyan, aki a megkereső levélre Sem vá|aszolt másfél éwel
eze|őtt. Tehát biztos, hogy egy új rendszer bevezetése konfliktusokkal jáľ, a felháborodások
alanyait én mindig ktiltin szoktam megvizsgálni. Van olyan agglomerációs páľtbeli
polgĺírmester kollegám, aki szeľintem nagyon tisztességtelenül jár el ebben az igyben, mert
tudott róla, nem jelezte a vá|toztatási igényét, majd amikor ugy érezte, hogy van egy kis
népszeľűség ebben az igyben' akkor gyoľsan tett egy útdíjjal ellentétes nyilatkozatot.
Szerintem ez tisztességtelen dolog, ettől függetlenül mint on is tudja, a Kormány
felülvizsgáIja az útdíj rendszeÉt fo|yamatosan. Ez februát kozepéig megtörténik. En nem
gonđolom, hogy józsefuaľosi polgármesterként lakossági jelzés hiźtnyźhan bele kéne, hogy
szőIjak ebbe a folyamatba, ebből a székből és el kellene mondanom, hogy Józsefizáľos népe
valőjában mit gondol eľről, mert nem tuđom, hogy mit gondolnak róla. Semmilyen
információt nem. Ugyhogy hadd ne vegyem ezeket a kezdeményezéseit napirendre.
Beterjesztheti akárhźtnyszor, ugyaneń" fogom elmondani. Ha elfogadható. Jakabfy Tamás
Képviselĺĺ Ur.

Jakabff Tamás
Köszĺjnĺjm a szőt, Nekem több kérdésem is lenne, megpľóbálom gyoľsan fiiltenni ezeket. Az
első kérdésem, hogy aKozbeszetzési Törvény 31. $ (1) bekezdése a következőt mondja ki:
,,Az ajźn|atkérő köteles az a|źlbbí adatokat, információkat, dokumentumokat aKozbęszerzési
Hatóság által műkĺjdtetett Kozbeszerzési Adatbźzisban, amennyiben az adatbźzisban vaIő
kozzététe| valamely okból nem lehetséges, a sajátvagy fenntartója honlapjan közzétenni'' és

ennek a d) pontj ában az szeľepel, hogy ,,A Kozbeszerzési Eljaľás a|apjźn megkĺitĺitt
szęrződéseket a szerzóđés kötést ktjvetően haladéktalanul." HźIt én aŻ, gondolom, hogy
nyilván a Kozbeszetzési Adatbazisba mi bektildünk minden ađatot, ez a törvényi
kötelezettségiink. Viszont ęnnęk a pontnak csak úgy fudunk eleget tenni, ez most hatályos
törvényből szátrmaző pont, hogyha a saját honlapunkra tessziik eztl<l, mivel aKozbeszeruési
Adatbázisban az átfutás hát sokszor több mint egy hónap, úgyhogy én ań. szeretném kérni,
hogy ezeket ezutźn töltögessfü fül a honlapÍa, a szeÍződéskötést követően haladéktalanul,
ahogyan a törvény foga|maz. Második kérdésem az aZ) hogy egy vagy két éwel eze|ótt volt
Polgármesteľ Uľral egy kérdés-felelet váltásunk, amelyben úgy emlékszem, hogy a
Polgármesteľ Ur ań.mondta, hogy semmi akadáIya nincs annak, hogy avezetőijutalmakĺól
ľendszeľesen tájékońatást kapjunk. En akkoľ szeretném most kérdezni kiilön, hogy a 2014.
évi vezetői jutalmakĺól írásban tájékoztassanak. A harmadik kérdésem az ahhoz is
kapcsolódik, elég aktuális ezt akérdés' ugyanis ma Van aMagyar Kultura Napja.



Ezze| kapcsolatban én a Bárka SzínházrőI szeretnék kérdezní. Nagyon Égőta nem jźlrt

előttünk a Bárka Színház ügye, viszont a sajtóban állandóan lehet aľról olvasgatni, hogy a
Barka Színhaz fenntartója még mindig Józsefváros onkoľmányzata és hát nyilvan de facto a
Bárka Színhźz csődbe került, nincsenek mát előaďások, záwa van, én enĺé| azért, hivatalosan
erről a Képviselő-testĹilet ezďľľőI az állapotokľól nem tudott tźĄékoztatást kapni, aú'
gondolom, hogy mindenképp megérne egy polgármesteri tájékońatőt, valamelyik képviselő-
testületi tilésre. Ha pedig mégsem fog elkészülni a kĺjvetkezőre egy ilyen, akkor én írásban
képviselői kéľđésként feltéve szeretnék aBtĺrkahelyzet&ő| egy tájékoztatót kérni. A negyedik
kérdésem az a feItljított paĺkjainknak a nyitva tartásźra vonatkozik. Tegnap este hét órakor a

Fido téren jártam' a park zátrva volt, a kiírás szerint este nyolcig van nyiwa. A Teleki tér
egyébként nyitva volt és erről szeretnéktajékoztatást kérni' hogy a Fido téren hogyan alakul a
nyiwa ártźs és miéľt nincs erről tźtjékoztatva a keľület lakossága? A másik alpontja ennek,
hogy legalább egy hónappal ezelótt a korcsolyapáIya építése előtt jźrtam egy szombati napon
a Horváth Mihály téren, lgyanazt tapaszta\tarl, hogy a kiírás szerint nyitva kellett volna
lennie, de gyakorlatilag be volt zárva a tér. Az ötödik kéľdésem a Fido térre' egyéb
dokumenfumokon Teleki térnek nevęzett Fido téľre áthelyezett légszennyezettség-mérő
állomással kapcsolatos. Ugye ęzt 5-6-7 évehelyezték źú a Keleti Pályaudvartól eľre a térre, én
ań. szeretnék kérdezni, arÍa szeretném kérni a Hivatalt, hogy jáľjon el a (feltételezem a
fővárosi tigyről van szó) Fővaľosnál, hogy szeretnék-e ezt visszahelyezni a Keleti
Pályaudvaľhoz? Azt gondolom, ugyanis, hogy jellemző módon eń. a|égszennyezettség mérő
állomást elég szmogos télľől áthe|yezték gyakorlatilag a tęmętő mellé, ami ugye
Józsefuĺĺľosnakaz egyik zo|dszive. Tehát énazért szeretném megnézni azokatazadatokatis,
amit a légszennyezetĺség-mérő állomás azon a helyen mér, ahol csomó embeľ megfordul és

elég nagy a szÍnog. Es az utolsó kérdésem peđig aľ.őI szőI, hogy szintén néhany hónapja
feltettem, hogy a Georosco ofĹshore cég több százmi||iős, Józsęfvźros onkormźnyzatźtval
fennálló kötelezettségéről tájékoztassanak engem. Arľól tźĄékoztattak, hogy a tfugya|ások
folynak és ha mindenigaz, akkor még2014. év, vagy avá|asztásokig lesz ennek fejleménye.
Hát azőta sem hallottam semmiféle fejleményről. Szeľetném akkoľ, ha ezt a tźĄékoztatást
aktualizá|nźlk t észemĺe. Kĺi szönöm.

Dr. Kocsis Máté
Akkor ketten válaszolunk a kérdéséľe, elsőként Alpolgáľmester Úr. Parancsoljon.

Dľ. Sáľa Botond
A parkok nyitva tartásáva| kapcsolatban egységes' van egy kialaku|t szabá|yzat. A Teleki téri
egyesülettel annak idején, amikor még mięlőtt elkésziiltek a parkok, a műkcidésével
kapcsolatban voltak javaslatok, és kialakult egy egységes házirend a paľkok tekintetében.
Egységes, tehát anyitva tartás is mindenhol egységes, tehát ha nyolcig kell nyitva lenni, akkor
nyolcig kell nyiwa lenni. Egyébként a parkoknál esti és nappali térgondnok van,tehźú24 őún
keresztül van ott embeľ. Ha Képviselő Ur azttapaszta|ta,ha két dolgot tapaszta|t és mind a
kettő igaz, hogy nincsenek kint a tábltk, a paľkban lévő magatartásí szabá|yzatĺa|
kapcsolatban) aZ hiba, mert eĺľe elkészĹilt a végleges veľzió és minden parkban aztkivánjllk,
akkor ań. kérem pótolni. A másik pedig a nyitva tartás és ha azt tapasztalta Képviselő Uľ,
hogy hét után már nem lehetett bemenni a paľkba, az is hiba. Meľt nyolcig nyiwa van minden
park, én arra kérem az illetékeseket, hogy ezt pótoljuk egyébként ennek a megfelelő renĄe az
kialakításľa keľiilt. A Geoľosco-ügyben azt fudom mondani, hogy valóban folynak
tĺáľgyalások, a Georosco építési kĺltelezettségét az onkormányzat döntéssel függesztette fcjl.

Tehát nem azért nem teljesíti akoteLezettségét, mert nem kivánja, hanem azért, mert annak
idején testtileten egy ilyen dĺjntés született.



Valóban folynak tárgyalások, kezdenek az źi|ásporiok egyébként közeledni egymáshoz, elóte
|áthatőIag ebben tavasszal lesz döntés. Vannak k<jvetelések mind a két fel tekintetében, az
ĺinkoľmányzatí sztnđékot is meg kell vizsgálni. En azt gondolom, hogy a targyalásokon olyan
iránybahaladnak, amely az onkormtnyzat szempontjából kedvező lesz, és minél kedvezőbb
megállapodást szeľetnénk kötni. A Képviselő-testtilet fogsa tárgyalni éľtelemszerrĺen ezt az
előterj esĺést. Kösz<inĺim szépen.

Dr. Kocsis M:áté
A Báľkára szeretnék Önnek röviden válaszolni. Az az osszétzet alakult ki bennem, hogy onök
azt gondolják, hogy mi nem dolgozunk, amikoľ itt nem képviselő-testületi iilésen vagyunk. A
Bárka ügyében csak az elmúlt két hétben j ő pár ta|á|kozót lefolýatfunk. Ugye ott a kĺjvetkező
helyzet á||t e|ő, hozzáteszem, kultúra ügyben nem érzem, hogy bármi kľitika éľhet minket,
hiszen a mi javaslatunkĺa nyitotta meg újľa azErke|' Szinhźn a kapuit. A Turai Iďa Szíĺ,ház is
a mi politikai kurzusrrnk eredményeként fogható fiöl. De felmeľÍilhet valóban a sajtó
egyébként sokszor elég téves á|litásai funyéktharl, hogy mi van aBźtrkáva|? Ugye a Bárkának
az źúadźsźlĺő| 2013. december I6-án döntcitttink. Az źńvétel&ő| az Allam a mai napig nem
döntött, hozzáÍeszem, emlékeńetem onöket, hogy mi nęm akartuk a Bĺáľkát źúadni, az
egységes komplex Nemzeti Kozszolgálati Egyetem és Ludovika Program beruházźs keretében
jutottunk el idáig, hogy azÁllam ragaszkodotthozzá' 20|4 tavasztnkészu|t, mivel az A||am
csak úgy tud átvenni onkoľmányzattő| egy ilyen intézméný, hogy az A||ami Számvevőszék
vizsgétlja, készült erről egy vizsgáIat, amely vizsgá|at a|apjźn súlyos hiányosságok keľĹiltek
megá|Iapításra, hogy kicsit rondán, rendőrösen foga|mazzak. Amiből az kĺivetkezett' hogy a
Bźrka Szinhaz korábbi gazđasági gyakorlatai azok nem feleltęk meg a tulajdonos
ęlváľásainak, és itt az egész átvételi folyamat megtorpant. Valóban a tava|yi év úgy telt el,
hogy az onkormĺínyzat - mint uhogy azt onök jól tudják - már nem adta a kĺiltségvetést a
Bárkanak. Nem d<jntĺjtľĹink tavaly ilyen tételről. Az Allam még nem adta, hozzźúeszem a
minimális múkĺjdéshez feltételeket biztosítottaazÁilam. Ettől fiiggetlenül felhalmozódott egy
jó 150-160 millió forint kĺjzötti adóssága a Baľkának.IgazábőI hívjuk összefoglaló néven
adósságnak azokat a ki nem ťlzetett béreket, beszá|Iítőí, szolgźitatői taľtozásokat, amelyeket
nem tudott kiegyenlíteni. Ennek a feđezetére én kötöttem egyelőľe egy szóbeli megállapodást
a Miniszterelncĺkséggel, hogy ezt azÁĺam áltja. Tekintette| arra, hogy én ,űgy érzem, hogy a
he|yzetet nem Józsefuaľos onkormĺínyzata idézte elő, vagy állította e|ő, hanem ań' sem
mondom, hogy az Allam, hanem valami frľcsa félreértés, de semmiképpen nem mi, ezértnem
szeretnénk a felhalmozódott kciltségeit sem mi ťĺĺanszitozĺi. Tehát a tartozások
kiegyenlítésére azÁľam fonást fog biĺosítari.Ez a történet egyik fele. Így egyébként maga
aBźtkaNonproľrt Kft. megmatadt, a másik fele, hogy ezzelpźnhuzamosan egy nagyon ismert
magyaÍ és közkedvelt magyar színésszel tárgyalásokat kezdtem anól folytatni, hogy
szeretném, hogyha átvenné aBárkźnak azirtnyítását, és gondolkodjon abban, hogy milyen
funkcióval lehetne aBárkát a jövőben visszahozni az elfogađott kulturális intézmények közé.
Direkt nem színhézat mondok, mert az én fejemben az é|,hogy aBtrka lehetne több is mint
pusńźn szíĺtház. Szíĺlhtlzként is funkciontl|hat, de egyébként biztosíthat akár befogadó
szíĺlhźzként is, nemzetiségi befogadő szíĺtházként is működhet, de biĺosíthat felületet kortárs
tánccsoportoktól elkezđve, művészeti kiállításokon át több funkciónak. Ezért én kilépnék a
színhźni besorolásból, kulturálís intézményként szeľintem jobban hasznosítható a Bárka. De
ez nem eldöntcitt dolog, erľe most koncepciók íródnak, hogy ki a szemé|y, ań nem tudom
onöknek elárulni' meľt nem hata|mazott még fel rá. Kellő időben nyilván fogom a Testületet
tájékońatni, meg dönteni úgyis kell róla.
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Ráadásul a kĺiltségvetésben szerintem mźr a Bárka mint tétel szerepelni fog, nyilvánvalőan
más típusú költségvetést kell összeállítanunk, meľt a Barka azza|, hogy az igyvezeto
megbízatása|ejfuását. követően nem megfelelően került kinevezésre, ez nem egy jogszabá|yi
hiba volt, hanem ő amai napig nem írta aLá amtncius 31-éig szóló megbizésźú, ezért a Bĺáľka
meg a ťltanszírozási gondjai miatt a Bárka elvesztette a kiemelt szíĺlhźzí státuszát. Így ncm
kapja az źilami normativát. Kcjrülbeliil 200 millió foľint kiesett a Bárka éves büdzséjébő|,
amit van tervem, hogy hogyan fogunk pótolni, de legkorábban20I7-tő1 kaphatja meg újra a
kiemelt szíĺlhćzi besorolását aBárka. Et.lhez idén augusztus 31-éig kell a kérelmet benffitani.
Tehát 2015. augusztus 31-ig a kérelmet benyujtjuk és f0l7-to1 kaphatja' tĄra az állami
támogatást. Addig egy eseti támogatásokkal megpľóbáljuk ezt megoldani. Ugyhogy Báľka-
tigyben lendületben vagyunk, nem iíľulhatok el részleteket, pusztán koĺrektségi okokból.
Semmi titok nincs benne. Alegyző Asszony szeretne mégvźiaszolni onnek.

Danada-Rimán Edina
Kĺjszönöm szépen. Az első kéľdésre' köszonöm szépen a kéľdést, mtr én is tapasztaltam,
úgyhogy megtettem a kellő szeľvezési intézkedéseket, hogy ez ha|ađéktalanul, valóban
haladéktalanul megtöľténjen. Teľmészetesen a vezetoi jutalmalaól írásban megkapja a
tájékoztatőt.. A légszennyezettség-mérővel kapcsolatosan engedje ffieg, hogy amint
megkerestfü a Fővárost, azutźn nffitsunk tájékoztatást a Fővarosvá|aszátől. Tehát a27 ĺap
miatt kérem ezt. Köszĺjn<jm.

Dľ. Kocsis N{.áúé

Komássy Ákos Képviselő Úr.

Komássy Ákos
K<jszĺjnöm szépen. Van nyolc kéľdésem, de elmondom gyorsan és íľásban is megfelelő lesz a
váLasz. Kĺiszĺjnöm szépen. Egyrészt aHlngária körut aztéĺy|eg rendkívüli terhelést kap. Np
mint nap arra jźrokmunkahelyemÍe, tehát szerintemazza|' érdęmes egyébként foglalkozni. Es
a kérdésem arľa vonatkozott volna, hogy Polgĺĺrmesteľ Úr ftłmogatja-e a dugódíj bevezetését,
mert szerintem az Józsefuaros szempontj ábőI az még hasznos is lehet. A következ(i kérdés,
hogy mi ahelyzet a Tisz|viselőtelep, a Kolónia és a Kerepes diílő díjfizeto ovezet, paľkolás
dl1fizető övezetbe történő bevoniĺsával? Ugye mi hoĺunk rő|a kezdeményező döntést, a
Fővaľosnak hozzá kell járulni, ha jól tudom. Egytészt szerintem fontos lenne megsürgetni,
másrészt pedig kérdezem, tewezik-e a telítettségi szabályozás feloldását, enyhítését, mert
hogy azt gondolom, hogy úgy látom, hogy a Kerepes dűlő egyre jobban kezd, a Hungáľia
köruti hodaházak parkoló ovezetévé, a Tisztviselőtelep meg ilyen ki nem jelĺilt P+R
paľkolóvá vźiní az ott élőknek, mindkét terĹilet esetében azlerľre az étdeke, hogy minél előbb
fizeto ovezeÍté váljanak és a vendégforgalom csökkenjen, hogy úgy mondjam. A haľmadik

,,Erős vźlr a mi isteniink'' hirdeti egy ľomos templomtorony a Vajda és a Bláthy saĺkrín.
Szerintem ez az illetékes egyhźunak is dehonesńźLlő, olyan borzalmas állapotban van.

Kérdezem, hogy mikor vźrhatő ebben vá|tozás? Tudom, nem feltétlenil az onkormanyzat
fe|aďata' vagy nem kötelező fe|adata ezzeI kapcsolatban intézkeđru, de speciál az a teri|et a
Katica óvoda kertjébe is teljesen jól illeszthető lenne, az arcnlha|maz onnan esetleg elttĺnne,
vagy ha van valamifé|e egyhazi stratégia annak a hasznosításźlra, akkoľ persze az is sokkal
jobb, mint ez a mostani romhalmaz ott. A szociális rehabilitációval kapcsolatban két kéľdés'
egyrészt mikor várhatunk előterjesztést az orczy negyed rehabilitáciőjźxal kapcsolatban?
Láttam a Ludovika kiađványát az év végén' vagy mégtźntava|y ősszel, de képviselő-testiileti
szinten még az említésnél mélyebben még nem foglalkoztunk vele, kérdezem, hogy mikor
száníthatunkrá?
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A másik pedig az, hogy a Magdolna Negyed Progľam az 2015 oszéto| hogyan folytatódik,
miként folytatódik, vagy mondhatnám azt is, hogy miből folýatódik? Addigľa a most futó
hármas szakasz lejár, kifogy, kimerül. Igen, számos áIlampo|gártól kaptunk kérdést a
Józsefuaľos Újjaeptil tábIákkal kapcsolatban, annyiľa pľaktikus kérdéseim vannak' nem
emlékszem, hogy mikoľ hoztunk döntést ezeho| és, hogy mi volt a tartalmi indoklása. Az a
kérdés, hogy mibe kerül egy ilyen tábla előá|Iítása, felszerelése, és tisszességében ez mennyi
kiadást jelerrtett llozzáteszenr szĺínros olyarr lrelyľe kerültek ki ezek a táblák aĺrri az
onkormányzat tekintélyét.egy kicsit rombolja. Egy romos ház sarktra kirakni egy gyönyönĺ
szép vadi új Józsefvaľos Ujjáépü|táb|átazszerintęm többet árt,minthasznti. De a lényeg a
kérdés volt. A következő kérdésem, ftiltettem korábban a bizottsági Ĺĺlések közvetítését és
szeretném is kezdeményezri majd a bizottsági elnök uraknál eń- Csak az akérđésem, hogy
ennek a fedezetét a 2015. éves k<jltségvetésbe be tudják-e tervezni, ha jól tudom a következő
ülésünk \esz, vagy számithatunk a költségvetés kérdésére. Hetedik kérdésem a Holokauszt
Gyeľmekálđozatainak Emlékkĺizpontjával kapcsolatban, máĺ kétszer kaptam ilyen elegáns
elharító vá|aszt az a tiszteletteljes kéľésem, hogy Polgáľmester Ur legyen szíves, igényelje
meg és szeÍezze be a kivite|ezőkto| a l.orténészi koncepciót, ami az EmléId<özpont mögott
elfekszik és utána ossza meg a Képviselő-testĹĺlet tagjaival és a nyilvánossággal, mert
szerintem mar mindenkit érdekel, hogy mi épül Józsefuĺĺros kĺizepén, attól fiiggetlentil, hogy
eń. nem a Jőzsefvárosi onkormányzat építi. Szerintem hasznos lenne, hogyha lega|ább az
elképzelést előbb láthatnánk, minthogy megnyílik azintézmény. Még egy utolsó, én örĹilök az
új honlapnak, szép lett' csak annyi praktikus kérdésem van, hogy mikor |esz cívi|izá|tan
haszná|hatő ęz a Megaportálként ismerhető belső haszntiatu felületiink? Tudom, hogy az
állampolgárok széles körét ez nem érinti, đe aŻ. gondolom, hogy a képviselői munka soľán
tucatnyi ilyen biztonsági kockazati ťlgyelmeztetést kell leignorźńni a mondjuk a nem igazán
infoľmatikailag túlképzett embernek, képviselőnek is mint én, az szerintem nincs ľendben és
jó lenne, ha egy korszenĺbb fęlületen keresztül tudnánk hozzáfémi a képviselő-testületi
előteľj esztésekhez. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis ľĺáté
Megpróbálunk válaszolni néhĺíny kérdésére, hogy tehermentesítsük a Hivatalt a sok írásbeli
vá|asz kcitelezettsége alót. A dugódíjra én váIaszo|nék onnek. A dugódíj alapvetően
Budapesten nem kívánságműsor, hanem a 4-es metró szerződésben az uniós támogatás
feltételeként vállalt kĺjtelezettség. Még aHagyőt megeloző fővarosi vezetésben. Még azt sem
tudom mondani, hogy a Hagyó féle főváľosi vezetés részérő|, az az előtti időkből való egy
megállapodás, amely egyébként mondom nem teljesülése esetén a 4-es metró uniós télmogatás
visszaťlzetésének a lehetőségét hordozza magában. A bevezetésének az ídotartamáĺa és
mődjfua eÍTe nem tudok onnek bővebb tźljékoztatást adni' Fővárosi Közgýlési tagként ha
lesz ilyen előteľjesztés, akkor meg fogon onökkel osztani. Azzal egyetéľtek, ha szikźlran,
keľületi szempontbő| nézzijk, és jók a keľiileti korzethattlrok, akkor nem biztos, hogy
Józsefuárosnak ez egy nagyon rossz foľgatókönyvet jelent. Nyilván akik innen kijjebb laknak,
azoknak igen, de nem ismerem, hogy hol lesznek a határok. Azt szeretném, ha a Hungźría,
Kĺinyves Ká|mán tengelyén keľülne meghtnásra, tehát abban biĺosak lehetnek, hogy azért
fogok lobbizni, hogy ne féIbe vágja valahol a kertiletet, végképp ne a Körut |egyen ez a
zőĺahattlĺ. ,'Erős vár a mi istentink'', éppen tegnap volt itt ná|am Gáncs Péter evangélikus
piispok úr, többek közĺjtt ebben azigyben. Megint az az érzésemtźlmadt,hogy aú. gondoljĺík'
hogy tényleg mi nem dolgozlxlk, amikor nem látnak minket, akkor biztos mi valami
kávézőbaľĺ' üldögéltink. Itt volt a Püsp<ĺk úr' öt kéľdést érintettünk, komoly felújításokba
kezdenęk a kerületben, tĺjbbek között az Űll1i út és a Szentkirályi utca sarkán talá|hatő
evangélikus kĺlzpont mintegy 1,5 milliáľd forintéľt kerül most megújításra saját forrásukból.
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A kerület és a Palotanegyed đíszét, patinĄát emeli majd egyébként az elkészlJlt épület. A
többi három kérdést is megosztom onokkel, de nem fontos, beszéljünk inkább a toronyról. A
toľony őket zavarja a legjobban, a toronnyal az a legnagyobb probléma, hogy ipaĺi mrĺemlék,
ok lebontanfü, vagy fel is újítanfü, de ipari műemléknek minősiil, amit én nem értek, majd
Főépítész Ur megvizsgálja, hogy hogyan lehet ennek ellenére valamit vele kezdeni, egy
valóban nagyon ronda nem templomtorony, hanem egy harangtoľonyként funkcionált.
Egyébként magźtt az ingatlaĺt az evangé|ikusok akfu át is adnák, vagy t.ejlesztenének ott egy
olyan közosségi funkciót, mint például óvoda, hogyha ęzt az ipari műemlék problémát
tudnánk valahogy kezelni. Felújításra nincs pénzük, értelmét sem látjek. Feltehetik a kérdést,
ha óvodaľa van pénzÍik, felújításra miért nincs. Vagy e4 vagy az, ezt én is ňltettem nekik.
Hogyhogy nincs pénzük, mikor most akamak oda óvodát is építeni? Tehát jó szándékkal
állnak a dologhoz, nekünk is átadnfü a",,,iĺgat|ant. Valóban ľonda. Nekik is rém kellemetlen,
hogy egy ilyen épületre van rttiwa az o egész vallásukat szimbolízáIó bibliai igei mondat.
Abban maľadtunk, hogy a Főépítész Urral megĺézziik az ipari műemlékből adódó
önkoľmányzati kĺivetkeztetéseket, mit tudunk tenni, és amit tudunk tenni, az mennyibe
kerülne, akáľ nekik, akár nekünk. Ez megegyezés kérdése. A Holokauszt Múzeummal
kapcsolatban tudnék válaszolni, de Sĺĺra Botond Alpolgáľmester Úľ nyomatékosan felszólított,
hogy erľe o szeretne, úgyhogy megadjuk neki a lehetőséget.

Dr. Sáľa Botond
Kösz<jnöm 

'szépen 
Polgáľmester Ú'. Az elmúlt decembeľi képviselő-testiileti ülésen tán

Képviselő Uľ tette fü| ezt a kéľdést, bĺír nem biztos, hogy ő volt, de elhangzott kérdésként.
Ugyhogy annak rendje és módja szerint írtunk az illetékes Kormanybiaosnak egy levelet,
Polgármesteľ Ur írt egy levelet. Miszerint kérte, hogy az elmúlt testületi iilésen itten
befejezési hatándőt kivitelezési részre kapcsolatos hataĺidők is felmerĹiltek. Nemcsak a
taľtalom, hogy tulajdonképpen mi lesz ott, hanem egy teljes könĺ tájékońatást kéľttink, eĺ
nem kaptuk még meg valószínúleg Kaľácsony és Ujév és januar eleje van, viszont azon
lesziink, hogy a kovetkező testületi iĺlésre ez megérkezzen. Tehát elindítottuk ań. a
folyamatot, amelyben az e|míit testületi ülésen kérdést tettek ftl Polgármester Úr felé. Még
amire reagá|nék az a parkolási övezetnek a bővítése. Képviselő Ur źital' je|zett probIéma az
nem kialakulóban van, hanem tiz éve kialakult, ezért is kezdeményezte és javasolta a
Képviselő-testĹilet a Tisztviselőtelep és Sztľ:ados negyedben a|<lzánő|agos vállalkozĺísi ovezet
bővítést, hogy majd ki lehessen a|akítani a ťĺzeto ovezetet. Mí ęzt a testiileti d<intést ezt
eljutattuk a Fővaľoshoz, ezt szeretnénk, hogy ftjlvennék akozgý|ési napiľendekkozé. Ez a
mai napig nem történt meg, de mindent megteszĹink azért,hogy mielőbb taĺgyalja a Fővarosi
K<izgyulés. K<jszĺjnöm.

Dr. Kocsis NIáté
orczy Negyeđ kérdésben Egľy Attila Alpolgáľmester Úr váLaszo|.

Egry Attila
Kĺiszöntjm a szőt Polgármester úr' orcza Negyed kérdéskörében folyamatosan munkálďok
zaj|anak, készítjfü e|o an. a projekt tervet, amit mi szeretnénk megkeresni a Koľmány
képviselőit és szeretnénk bemutatni az elképzeléseinket. Folyamatosan egyeztetiink a
lakossággal is, volt mar lakossági forum is, ezt is fudjĺĺk. Szandékunkban á|l még az iđei
évben t<jbb lakossási fórumot is taľtani. illetve a dokumentum készül.
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Azt |átni kell, hogy ugye csak a kĺjvetkező uniós ciklusból tud, finanszírozásbőI tud
megvalósulní az pedig vtrhatőan a kĺjvetkező évtől lesz érdemben lehívható, illetve itt a
keriiletben fe|haszná|hatő, ez ÍIem probléma, hiszen már korábban is számos esetben
elmondtuk nagyon komoly negyed ľehabilitációban gondolkodunk, köľÍilbelül egy nyolc
milliárd forint, amit szeretnénk majd pá|yáznL Ehhez még majd valamennyi kerületi foľrást is
úgy gondolom, hogy hozzá fogunk tudni majd tenni. Ennek a részletes kimunkáIása úgy
gondolom, hogy nagyon sok idő és nagyon-nagyon sok munka lesz.

Dr. Kocsis M:álté
Az MNP-III folyatását is kéľdezte ugye Képviselő úr? Ugye fejezzilk be az előzőt előbb.
Zái,Jk le az MNP-III-aI és ha |ezźrhsk, akkor beszélünk a folytatásríľól. Ha engem kérdez,
hogyha váIasnÍ elé, vagy ahogy on<'knél mondják Íúe|źąaződás elé érkeziink, akkor én
inkább az orczy Negyed Programot váIasńanám. Ha úgy merül fel kérdésként, hogy mire
kapjunk támogatást, ha netán forľás hiarryábarl csak egyiket tudják támogatni és egy felé
tudunk indulni, akkoľ most elindu|nék az orczy Negyed felé. Nem azt mondva, hogy a
Magdolna Negyedet késznek tekintjĹik, a beavatkozás szükségességét azt indokoltabbnak
találom az orczy Negyed köľében. Magźůloz a Programhoz még annyit hadd mondjak még
kiegészítve Alpolgármester Ur szavait, hogy alapvetően a Nemzeti Kozszo|gáIati Egyetem
beruházás vonzáskotzętében taláIhatő városnegyed véleményem szerint az utolsó olyan nagy
gÉnĺn belüli városnegyed, amelyben a nagyon erős szlĺjmĺjsődés folyamata az kézze|
fogható, és semmilyen javítő intézkedést nem foganatosítottunk még. Eľtem ez alatr. a
szomszédos keriiletek is, ha belegondolnak a Hungária-Könyves Ká|mźn gyunĺn beltili részen
nem tudnak még egy otczy Negyedhez hasonló vaĺosľészt mondani. En egyébként gyakľan
szoktam ezzel érvelni' hogyha akaľunk vaľospolitikában gondolkodni, vagy vaľosban
gondolkodni, akkor érdemes ezekęt a szempontokat is nézni, hogy kilépünk a saját
kerülethatáraink kozül. Megjegyzem egyébként, hogy a szociźiis varosrehabilitáció
indokoltsága, tehźń a Magdolna Negyed Program a jól ismert módszer az ímportá|andő az
orczy Negyedbe is. Nem pusńźlĺ a hźnak felújításában gondolkodunk, tehttt ugyanazokat a
biinmegelőzési, drogpľevenciós' felzźrkóztatő oktatási, képzési programokat szeretnénk
megvalósítani, amit az MNP-III-ban, hozzźúeszęm egyébként, hogy az MNP-III tanulópénz is
volt. Męĺ azI. és II. ütemének taľsadalmi, ugyĺevezett szoft progľamjainak a hatása azért az
fékezeÍthabzássalvolt éręzhető csak. Az MNP-III-ban már ęzeket atapaszta|atokat levonva
már szęríntem jobb a taľsadalmi hatása a szoft pľogramoknak. Ez a tudása, nem akarok senkit
ezéľt okolni, meľt nem állt rendelkezésére az onkormányzatnak ez atllđźs, amikor belevágott
az onkormźnyzat az MNP-I-be és II-be. Ez maľ rendelkezésiinkľe áII az Orczy Negyed
kapcsán, tehát reménýelibb vagyok, amikoľ szociális városľehabilitáció kapcsán már az
otczy negyed kerül máľ szőba. Ha megengedik, akkor Jegyzó Asszony válaszolna még
néhány kérdéséľe, Képviselő Úr.

Danada-Rimán Edina
Köszönöm szépen. Remélhetőleg így minden kérdését megvá|aszolunk. Az utcanévtáblák és

|<legészítő táblákkal kapcsolatosan majd íľásban meg fogja kapni Képviselő Ur a szerzőđést,
ha ez megfelel, ugye ebbe kciltségek szerepelnek. A bizottsági ülések közvetítésének a
k<lltsége a kĺiltségvetésben jelezni fogjuk. A Megaportállal kapcsolatosan pedig az
információbiĺonság az e|őírás az onkormtnyzat szźtmźra, úgy hogy megnyugtathatom
Képviselő Urat, hogy haszná|ható és biztonságos a szeľveľünk.
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Amennyiben az onkormáĺyzat költségvetése lehetővé fogja tenni, jeIezni fogjuk egyébként
egy nagyobb tarolókapacitású szerver beszerzését. de ugye ez a kĺjltségvetéstől fiigg.
Ugyhogy köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis Máté
A városmarketinghez kapcsolódó kérdése ugye a táblák feletti kistáblak e|helyezése, ezt
tekintse majd egy ľendszer részének, tehź./- ha megnézi egy minapi HVG vagy egy múltkori
brit turisztikai szaklap vagy a tavalyi Guardian cikkeket, akkor szerintem a váľosmarketing
ötleteinkkel, még akkor is ha visszatetszés keltene, nem jarunk ľossz úton. Es itt hadd
mondjam el, baľ nem kérdezte,hogy télen nagy felháboľodásoknak adtak hangot, onök vagy
az ontjk gondolkodó köréhez brtoző emberek a kommunális adóval kapcsolatban. Ugye itt
nagyon fontos dolog, hogy onök, mint ellenzéki képviselőink értsék, hogy mi tĺirténik ebben
a varosban, ezt kénytelen vagyok elmondani, még akkor is ha az SZMSZ fogságából
kiszabadítottam magam. A kommunális adó bevezetése a lakosságszám növelésnek az
eszkoze. Tehát a kommunális adó, kedves ellenzéki képviselők u egy olyan várospolitikai
intézkedés, amely mellett hattrozottarl szeretnék kiállni. Nem a bevételt váľjuk tőle, fogják
Iátru aköltségvetésben, hogy a|igtizen valahány millió forinttal számolunk, 14 millió foľinttal
számolunk,tehźú nem a sarc, és nem a külĺinböző politikai alapon elhangzott vádak miatt
vezettÍik be, amit egyébként is csak olyanok ťtzetik, akik nem a kerülęt lakosai. A módszer
lényege, hogy törekedjenek az embeľek arta,ha nem muszáj máshova bejelentkeznifü, akkoľ
jeleĺtkezzenek be hozzánk. Ennek az a cé|ja, eńki is mondom, ki is tűzhetjfü k<jzĺis célként,
hogy a kerület a ciklus végére éľje el az á||anđő lakosok számźt illetően a 80 ezret. Sokan
vagyunk, ttjbbet részesülĹink a foľľásmegosztásból, ha va|őjźlban annyian lennének ide
bejelentve, mint ahányan itt laknak, akkor a keľiilet jobban jáma. Vannak erre adminisztrativ
szabźt|yoző eszközĺik, ilyen például a kommunális adó. Tehát szeretném a decembeľi
aggodalmaikat visszaverni azzal, hogy nem saľcľól van szó, hanem egy osztoĺuoro|.
Egyébként a vĺĺrosmaľketing fogásaink is a lakosság létszźlmźń igyekeznek emelni, ha többen
vagyunk, több pénziink van, illetve a befektetési hajlandóságra, a megítélésiinkľe, és az
ingatlanáľakĺa vannak jó hatással. Tehát éľtem én, hogy sok kÍitikát meg lehet fogalmazru,
csak onöknek, mint képviselőknek jó ha néha felülemelkednek a kicsit đagonyźzős politikai
vádakon és ań, mondják, hogy gondolkodjuk vaľospolitikai aggyal, és nézzi1k meg, hogy mik
a célok. Nem vitathatjĺík el a célok kcjzül az ingat|anár nĺĺvekedést, a befektetési hajlandóság
növekedését, a lakosságszám növekedést, és a megítéléstink javítását. Ha megĺézik a ľólunk
kialakult cisszkép vźitozását az elmtilt két-haľom évben, szerintem nem vagyunk rosszak
budapesti viszonylatban sem ebben. Komoly verseny van a keľĺiletek között, nekiink pedig
versenyelőnyökre kell szert tenntink, egyébként nagyon durva versenyhátrtnybőI, amiből
indultunk' Ez a megítélés probléma. Egyébként ennek én egyre több mindent fogok
aláľendelni, amit onök szővá fognak tenni, hogy ezmicsoda ga|ádság,hogy eztcjľténik, de én
hiszek ebben a módszerben és most máľ Iáthatják onĺ'k is, hogy olyan helyekĺől kapunk
elismeľést, hogy a mai magyat koľmanypĺĺrti politikust nem nagyon szoktak elismerni, tehát
egy dolgot azért nem szoktak tőltink elvitatni, a teljesítményt. Tehát ebben a keretben legyen
kedves majd mindent értelmezĺĺ, ami a város renđjének az épitésérőI sző|.
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Ha nincs tĺjbb kérdéstik, akkoľ
ülést bezáľom.

megköszönöm a mai munkájukat, II őra 25 perckor aznapi

Budapest, 2015. február 2.

A jegyzőkönry azMötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet 2015.
január22-eiulésénelhangzottakathitelesen.tanúsítja.
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