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Készült Budapest Főváros VIII. kertiletlőzsefvátosi onkormányzatKépviselő-testület 2015.
febľuáľ 19-én 08.00 órakoľ a Jőzsefvátosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tfu gy a|őj ában me gt artott 2. ľen d kívĺi li ül é séľő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, Egry Attila, Dudás Istviínné, dr. Erőss
Gáboľ, đr. Feľencz otsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás,
Kaiser József Komássy Akos, Pintér Attila, Simon Gy<iľgy, Soós György,
dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zeĺtai oszkźtr

Távolmaľadását bejelentette: Dr. Sara Botond _ alpolgármester

valamint a meghívottak:
Sántha Péteľné _ alpolgármester, Danada.Rimán Edina - jegyző,, dr. Kovács Gabriella -
a|jegyző, dr. Pesti Ivett Polgĺírmesteri Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita
onkormányzati fotanźrcsaďő, dr. Balla Katalin _ Jegyzói Kabinet vezetője,Mátraházĺ Judĺt
_ SzemélyĹigyi Iľoda vezetője, Fábián Máľta - Bęlsĺĺ Ellátási kodavezetője, Dr. Galambos
Eszter - Törvényességi és Perképviseleti Iroda vezetóje, Kĺósa Edit - Ügyviteli Iroda
vezetoje, Majerné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina -
Humánszo|gáItatási Ügyosztály vezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati Irodavezetoje,
dľ. Kóródi Eva _ Hatósági TJgyosná|y vezetoje, Bedő Kláľa _ Építésügyi Iroda vezetoje,
Tóth Csaba _ Igazgatási Iľoda vezetője, Páris Gyuláné _ Pénzügyi LJgyosztáIy vezetője,
Pénzes Attila - Vagyongazdá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály vezetóje, dr. Hencz
Adrienn _ Gazdálkodási Iroda vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA - Városfejlesztési
és Főépítészi Ügyosĺźiy vezetője, Iványi Gyiingyvéľ - Főépítészi Iroda vezetóje, Annus
Viktoľ - Vaľosfejlesztési Iroda vezetője, Bajusz Ferenc - Kciaerulet-felügyeleti Ügyosztály
vezetoje, dr. Szabó orsolya - Járási Hivatal vezetője, dr. Vas Imre _ Keriileti országgyűlési
képviselő, Molnáľ Gábor r. alezľedes - VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetője, Sáfľány
József Józsefuárosi Intézményműk<jdtető Kcizpont igazgatőja, Váľadi Gizella
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont vezetője, Takács Gáboľ -
Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyeľmekjóléti Központ vezető-helyettese, Csete Zo|itán
- Rév8 Zrt. cégvezetője, Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezetĺl igazgatőja, Ács Péteľ -
Józsefuarosi Vĺíľosüzemeltetési Szo|gá|at vezetője, Mach Jĺizsef Józsefuaľosi
Városüzemeltetési Szolgálat vĺĺrostizemeltetési vezetője, Kovács Barbara . Józsefuarosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuĺíľosi Nkft. igyvezeÍó igazgatőja Biáil
Csaba - Jőzsefvátosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgá|at igazgatója, dr. Koroknai András -
Jőzsefvárosi EgészségĹigyi Szolgá|atfőígazgatőja'Dľ. Tasnádi Máľta Fva_könywizsgáló,
Bonyhádi Elek - BKIK VIII. kerületi Tagcsopoľt elnĺike, Bozsik István - tigyvivő, Dľ.
Kecskeméti László.Tĺjrvényességi és Peľképviseleti hoda, Camara.Beľeczkĺ Feľenc
Mĺklĺis - bizottsági külsős tag, Dľ. Dady Kálmán - Román Nemzetiségi onkoľmźnyzat
elnĺlke, B en ga.otáh Tib o r _ Roma Nemzetiségi onkorm ány zat elnĺjke.



Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel kcĺszönti a Jőzsefyárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének iilésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkataľsait és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testtilet 2015. évi 2. rendkívtili tilését - mely az SZMSZ 8., 10-12. $-aiban
foglaltak aĺapjón került ĺjsszehívásł.a - megnyitja.
Távolmaradását bejelentette Dr. Sáľa Botond alpolgármesteľ úr, késését pedig Santha Péterné
alpolgármester asszony. Megállapítja, hogy jelen Van 17 képviselő. A minősített
szótöbbséghez 10 egybehangző szavazat, az egyszenĺ szótöbbséghez9 szavazat sztikséges. A
kĺivetkező rendes képviselő-testületi ülés vaľható időpontja 2015. máľcius 19. (cstitort<]k)

reggel 8 óľa.

Az alábbi előterjesztést az eloteqesztő visszavonta meghívó szerinti számozássa|:

613. Javaslat ktĺznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntaľtói dłintések
meghozatalára
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgármesteľ

Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi javaslat
szav aztsa ktivetkezik.

Dľ. Kocsis lN.Iáté
S zav azást a b o c s átj a az a|źlbbi napirendet :

Napiľend:

1. Zźrt iilés keretében táľgyalandó előteľjesztések

, Juvaslat fellebbezések elbíľálására szocĺális támogatás iigyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ;áté - polgáľmesteľ

) Javaslat a Báľka Jĺizsefváľosi SzínházĹ és Kulturálĺs Nonpľofit Kft-vel
kap csolatos tulaj donosi diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis '}ĺĺ.áté 

_ polgármester

. Juvaslat a 2015. évi Díszpolgári cím, Józsefuáľosi Becsĺiletkereszt,
Józsefuáľosért, Jó Sport és az Aranykoszorú kĺtüntetések adományozására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai oszktr _bizottsági elnök



2. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a 20|'4. évi költségvetésľől szó'łő 312014. (II.13.) tinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Iľ;ĺáté - polgáľmester

) Javaslat a Jőzsefválľosi Onkormányzat 2015. évi kiittségvetéséről szólĺó
tinko rmányzati rendelet elfo ga dására
(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lľi4:até _ polgármesteľ

. Javaslat a magánszemély kommunális adójáról sző|ő 40ĺ20|4.(XI.13.)
önkormánvzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egĺy Attila _ alpolgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előteľjesztések

' 
Juvaslat a Galéria negyed koncepcĺĺójának kidolgozására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ly'ráté _polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármesteľ

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

ĺ A MÁV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésével kapcsolatos diĺntések meghozatala
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4láté _ polgáľmesteľ

, Javaslat a Józsefuáľos kłizigazgatási teľületén a járművel ttiľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáiyozásárő| szóló 26l2010.(vl.18.) tinkoľmányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lli4:áté - polgármester

. Juvaslat a Jőzsefvárosi Kiiztisségi Házak NonpľoÍit Kft-vel kőzszolgá|tatási
szerződés megktitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



Á J^vaslat a Jőzsefváľosi Ktiziisségi Házak NonpľoÍit Kft. átalakulásával!. 
kapcsolatos döntések meghozata|ára 

,
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

E Javaslat a vagyong^zdálkodási fcladatokkal kapcsolatos diintések3. 
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
E1őteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

^ 
Juvaslat a Jőzsefvźlľosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapítĺi Okiratának'
Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

1 Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetésĺ
eljárás keľetében tłirténő hasznosításáľa ós elidegenítéséľe vonatkozó
veľsenyeztetési szabályzat elfogadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Eloterjesĺő: Dľ. Kocsis ľĺ4:áté. polgármester

5. Vagyonkezelésselo városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a ĺoxnsz mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté - polgármester

6. Hu mánsz o|gáitatálssal ka pcso|atos előteľj esztések

, Juvaslat a telepůilési támogatás bevezetéséľe, valamint új egységes szociáIis
és gyerm ekvédelmĺ tá\o gatási ľendelet m e galkotásáľa
(írásbeli e|őteqesnés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester

Zentai oszkáĺ - képviselő

,, Javaslat a Turay Ida SzínházKőzhasznrĺ Nonpľofit Kft-vel kiizszolgáltatási
szeľződés megktitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis MźLté _ polgármester



7. Egyéb előteľjesztések

l Juvaslat a Képviselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Műkłidési
Szabá|yzatáľról szólĺí 36ĺ20|4. (xI.06.) rendelet, illetőleg a Polgáľmesteľi
Hivatal Alapítĺi okiratának, valamint Szeľvezeti és MÍĺködési
Szab á|y zatá nak mó do s ítására
(írásbeli előteľj esfés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ4;áté _ polgĺĺrmester

) Javaslat a 20.|'5. évľe vonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséľől szóló
rendelet elfogadására és ̂  polgáľmester 2015. évi szabadságának
jóváhagyásáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté _ polgármester

. Javaslat a Józsefuárosi Nemzetiségi onkoľmányzatokkal kapcsolatos
d łi ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgármester

4 Beszámolĺí t Képviselő.testület bwottságai 2014. május 1. 20t4.
szeptembeľ 30. kőzőtt átruházott hatáskiiľben hozott dłintéseinek
végľehajtásáľĺíl
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

t Beszámoló aKépvise|ő-testületbizottságainak}0ĹA.évĺ munkájáľól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mraté _polgármester

6. Javaslat digitá|is stratégĺa kialakításával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írrĺsbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Simon György - képviselő

Tájékoztatók

I Tájékoztatő a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékérő|
( írásb el i ttĄ éko ztatő)
Előterjesaő: Danada-Rimlán Edina - jegyző

" 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testĺileti hztározatok
végrehajtásáľól, 

^z 
e|őző ůilés őlta tett fontosabb intézkedésekľől, a

jelentősebb eseményekről és az łinkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésĺĺ ľészének pénzpĺaci jellegű lekiitéséľőI
(írásbeli tajékońatő)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis I|;4;áté _ polgármesteľ



Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 15 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül,
2 taÍtőZko dás mellett elfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ S ZŐToB B s Éc s zÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
|'4t2015. (il.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet az alábbi napiľendet fogadja el

Napiľend:

1. Zárt ůilés keľetében tárgya|andó előterjesztések

, Juvaslat fellebbezések elbírálására szociőllis támogatás ügyben
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

, truvaslat a Báľka Jĺízsefuárosi SzínházĹ és Kulturális Nonprofit Kft-vel
kap csolato s tulaj d onosi diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

. Juvaslat a 20l.5. évi Díszpolgáľi cím, Józsefuáľosĺ Becsületkereszt,
Józsefvároséľt, Jĺí Sport és az Aranykoszoľú kitiintetések adományozására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4:áté - polgármester

Zęntai oszkźr _ bizottsási elnĺjk

2. Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a 2014. évi ktiltségvetésľől szóiő 312014. (II.13.) tinkormányzati
ľendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis lllĺ.áté_ polgáľmester

, Javaslat a Jrĺzsefuárosi Onkoľm ányzat 2015. évi kiiltségvetéséről szĺóló
tinkoľmányzati ľendeleÍ elfoga dására,
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Eloterjesńő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester



. Javaslat a magánszemély kommunális adĺójáróI szóló 40l20|4.(XI.13.)
iinkormánvzati ľendelet mĺódos ítására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előterjesztések

, Juvaslat a Galéľĺa negyed koncepciójának kidolgozására
(írásbeli előterj esaés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egĺy Attila _ Ąolgármester

4. Gazdálkodásto Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

ĺ A ľĺÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľa szolgálĺi
helyiségek elĺdegenítésével kapcsolatos diintések meghozatala
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

1 Javaslat a Jĺizsefváros ktizigazgatásĺ teľiiletén ajáľmíĺvel tiirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabź.Jyozásárő/. szóIó 26l20|0.NI.1s.) önkormányzati
ľendelet mĺódosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgáľmester

. Juvaslat a Jőzsefváľosi Kiiztisségi Házak Nonpľofit Kft.vel kőzszo|gá|tatásÍ
szerződés megkiitésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4źńé - polgármesteľ

n Javaslat a Jőzsefuáľosĺ Ktiztisségi Házak Nonpľofit Kft. átalakulásával!. 
kapcsolatos dtintések megho,zata|ár,a 

.
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

t Javaslat a vawongazdáIkodási feladatokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester



ś' Javaslat a Józsefváľosi Váľosůizemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának,v. 
Szervezetiés Miĺktidési Szabályzatának módosítására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

1 Javaslat az Onkormányzat tulajdonában állĺí ingatlanok versenyeztetési
etjáľás keľetében tiiľténő hasznosítására és elidegenítésére vonatkozĺí
veľsenyeztetési szabályzat elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l:ľĺĺáté - polgármesteľ

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a łol<ń:sz módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llláté - polgármester

6. Hu mánsz o|gź,Itatálssa l kapcsolatos előteľj esztések

1 Javaslat a települési támogatás bevezetésére, valamint új egységes szociális
és gyermekvéde|mi tánlogatási rendelet megalkotásáľa
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgármesteľ

Zentai oszkár _ képviselő

) Javaslat a Tuľay lda SzínházKőzhasznú Nonprofit Kft-vel kőzszolLgáItatásĺ
szerződés megktitésóľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

, Juvaslat a Képvĺselő.testület és Szer"vei Szewezeti és Műkiidési
Szabáilyzatárĺíl szóló 3612014. (xI.06.) rendelet, illetőleg a Polgármesteri
Hĺvatal Alapító okĺľatának, valamĺnt Szervezeti és Műkiidési
Szab á'Jy zztának módo sítás ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté _ polgármester



, Javaslat a 2015. évre vonatkozőan igazgatási sziinet elľendeléséľől szrílĺí
rendelet elfogadásáľa és a polgármester 2015. évi szabadságának
jőválhagyására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|/.áté - polgármesteľ

. Javaslat a Józsefuárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatos
d tintés ek meghozata|át a
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4até _ polgáľmester

" Beszámoló a Képviselő-testĺilet buottságai 2014. május 1. 2014.!. 
szeptember 30. kłizött átruhánott hatáskiiľben hozott diintéseinek
végľehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

t Beszámolĺi a Képvĺselő.testůilet bizottságaÍnak 2014. évi munkájáľól
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis l|ĺ4láté _ polgáľmester

. Javaslat digitális stratégia kialakításával kapcsolatos dtintéseko. 
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Simon György - képviselő

Tájékoztatók

ĺ Tájékoztatő a határidőben el nem készĺilt előterjesztések jegyzékéről
(íľásbeli tźĄékońatő)
Előterjesaő: Danada-Riman Edina _ jegyző

) Polgáľmesteri tájékoztatő a |ejárt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ůilés óta tett fontosabb intézkedésekľőlo a
jelentősebb eseményekrőI és az iinkoľmányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekłitéséről
(íľásb eli tzj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľĺ4éLté _ polgĺĺrmester

Dr. Kocsis NIáté
Ügyrendben megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úľnak.



Komássy Ákos
A napiľend előtt is az \elt volna a javaslata, hogy az I.2 napirendi pontot, amely Bárka
Szíĺthtzzal kapcsolatos tulajdonosi döntésekľő| szőI, ań. nyi|t ülésen tźľgya|ják, ha nincs jogi
akađá|ya.

Dľ.I(ocsis Máté
Aľról tájékoztatja a legyző Asszony, hogy az onkoľmanyzat gazdasttgi érdekeire tekintettel
megfontolandó, ugyanis az Ügyvezető Igazgató be fog számolni a Képviselő-testtiletnek a
szźi|ítői tartozásokĺól és ha armak az osszege ismeľtté válik, akkor rosszabb alkupozícióba
kertilhet az onkormtnyzat. Nem tilos eń. ĺyi|t ülésen tárgyalni, de javasolja ezt megfontolni,
vagy legal ább zárt tilésen beszéljenek róla. Megadj a a szőt dr. Eľőss Gábor képviselő úrnak
szintén ügyrendben.

Dr. Erőss Gábor
Beterjesztet" F a javas|atát. amelyben |eírta, hogy az Képviselő-testület egésze álljon
Polgármesteľ Uľ mögé, hogy tĺĺmogassák abban, hogy az M0-ás fizetőssé tétele ellen lépjen
fel, mivel a kertileten atzíđulő pluszforgalom és környezetterhelés a jőzsefvźrosiaknak
egészségkárosodással jnhat. Hende Csabrának is sikerĹilt kilobbizni, annak a Vas megyei
útszakasznak a fizetős utak közül való kihuzásźi, ezért jelzi, hogy továbbra is támogatná
Polgáľmester Uľat abban, hogy mentesítse a jőzsefvźtrosiakat az egészségkáľosodás a1ó1.

Ebben mindannyian tlímogassák a Polgármester Uľat! A szociális rendelet pótkézbesítéssel
étkezett ez egy nagy jelentőségű téma. Kéri, hogy a jövőre nézve ilyen nagy jelentőségĺĺ
témák esetében kapjon több időt a Képviselő-testÍ'i1et, hiszen mögötľfü nincs nagy Iétszétm,Ú

apparátus.

1'. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálására szociálĺs támogaÍás ĺigyben
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesző: Dr. Kocsis llĺ4źIté _ polgáľmester

A napirenď tdrglalúsa zárt íilés keretében ttirtént az Mi)n. 46. s @ bekezděsének a.) pontja
értelmében. A napirend túrglalúsa sordn elhangzottakat és a meghozott 15ĺ2015. (II.19.)

számú. hĺl,tdrozatot a I. aÍrt iilésről késziik jegyzőkiinyv tartalmazza.
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Napirend 112. pontja
Javaslat a Bárka Jĺízsefuáľosi SzínházĹ és Kultuľális Nonprofit Kft-vel
kap cs olato s tulaj don os i dtintések meghozatalár a
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

ZART ULES

A napirend tórglalósa zdrt iilés keretében történt az Mötv. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napírend tárgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 16/2015. QI.19.)

szúmú hatúrozatot a 2. zdrt iilésľől készíilt jegyzőkiinyv tartalmaua.

Napirend 1/3. pontja
Javaslat a 2015. évi Díszpolgáľi cím, Józsefvárosi Becsületkereszt,
Jĺĺzsefváľosért, Jó Spoľt és az Aranykoszoľtĺ kitůintetések adományozására
(írásbeli előteľjesztés) zŁFłr Ül,És
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Zentai O szkár - bizottsági elnök

A napirend tárgyaldsa uźrt iilés keretében tijľtént az Mijn. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 17/20Is. (I.I9.),
18/201s. (rr.19.), 19/201s. (rr.r9.),20/201s. (rl.tg.),21/201s. (11.19.),22/201s. (11.19.),

23/2015. (II.I9.), 24/201s. (II.t9.),25/2015. (II.I9.),26/2015. (il.19.),27/2015. (11.19.),

28/201s. (rr.19.), 29/2015. (11.19.),30/201s. (11.19.), 31/201s. (11.19.), 32/2015. (11.19.),

33/2015. (II.I9.)' 34/2015. (II.19.) szlźmú hatúrozatokat a 3. zdrt iilésről késziilt jegyzőki)nyv
tartalmazzu

Napirend 1 12. pontja (folýatás)
Javaslat a Báľka Józsefvárosi SzÍnházĹ és Kultuľális Nonpľofit Kft.vel
kap csolato s tu laj don osi diintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A Bárka Szinhźz ügyének targyalását azza| folytatja, hogy kéri a képviselőket, hogy azokat a
kérdéseket, amiket nem tettek fel zźtt ülésen és szoľosan kapcsolódnak a hitelezői
tartozéshoz, azokat ne is tegyék fel, lévén hogy nyílt Ĺilésen folýatják a napirend tźngya|ásźú.
5 peľc szĹinetet rendel el.

szünet
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Dr. Kocsis M'áLté
Kéľi, hogy mindenki foglalja el helyét. Ügyrendi javaslat értelmében az onkormźnyzat.
gazdasági éľdekeit nézve zárt i\ésen tárgyalták meg a napirend első részét, most nyílt ülésen
fotytatják. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Elfogadja Polgármester TJt azoĺ álláspontját, hogy nem egy Nonproťrt Kft-n fog múlni, hogy
lesz-e Báľka Szil"hźn Józsefuar.osban. Az lenne a hatáľozati javaslatsorhoz a módosító
indítvány, hogy vegyenek be egy 6. hatźĺozati pontot, mely tÍikľözi e|vi állásfoglalásukat a

következők szerint:

,'A Képviselő-testÍilet megerősíti azon áI|ásfogIa|ását, hogy a Báľka Szíĺ.htz továbbra is
Józsefuĺíľosban mfüödjĺin és felkéri a polgármesteľt a további intézkedések és targyalások
során ezen elvi dĺjntés figyelembe vételére, fiiggetlentil a társasági formától.''

Dľ. Kocsis M:áté
Nincs kifogása ez el|en, mert ez eredendően tőIe származik, eIőterjesztőként befogadja a
javaslatot' de kéri, hogy elfogadhatóan legyen megfogalmazva a hatźnozati javaslat 6.

pontjaként, melyben ne szerepeljen, hogy milyen taĺsasági formában fog mfüödni. Ilyen
đöntéseket nehozzon a Képviselő-testület. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
,,A Képviselő-testiilet megerősíti azon áI|ásfog|a|tsát, hogy a Bárka Színhaz továbbra is
Jőzsefvźlrosban mfüödjön és felkéľi a polgármestert a további intézkedések és targyalások
során ezen e|vi döntés figyelembe vételére'', akkoľ így legyen.

Dr. Kocsis ]sĺáté
Rendben, legyen ez a 6. pont, e szerint lesz a Testtilet elé terjesztve. Megadj a a szőt Jakabs
Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Úgy érti, hogy az a céL, hogy legyen ez a szíĺ.lhtlz befogadó, legyenek művészeti
tźncelőadások, múvészeti k'lá||itások. Az eddig működő Baľka Szinhźn pont így műkĺjdĺjtt.
Reméli, hogy ez most ilyen maľad. Ugyanakkor nem lźĺtjatisztán, hogy miéľt vesztęttę el a
színházi minősítését. Kikereste a tĺĺľvénybőI az eľre vonatkoző paragľafust, és Jegyző
Asszony vá|asza a|apjźn két pont vonatkozik eľľe, de nem tudja megállapítani, hogy akkoľ
most melyik jó ide. Kérďez| hogy a Bĺáľka kapott-e eĺĺ.ő| a minősítés elvesztésľől hivatalos
értesítést? Ha igen, akkoľ benne volt-e, hogy melyik pont szeľint vették el tőle ezt a tifulust?
Ezazértfontos, mertazegyikpont szerint aSzínhźzvezetőjétatĺirvény szerinti szabályoknak
megfelelően bíńák ffieg, és mint olvashattiák, tava|y tavasszal ki kellett volna az

onkormanyzatnak íľni egy pá|yázatot. Mivel ők a fenntartók, ezért ha ezt nem tették meg,

akkoľ ez Jőzsefvtros onkormtnyzatźnak ahĺbája. Van egy másik pont, ami szőba johet az,

hogy a múvészeti életben betöltött szeľepéľől szól, de ez is sérülhet, miután a szezont, az
évadot maĺ nem tudta elkezđeni a Szinhtľ-. Szeretne tisńźn látní ez ügyben, mert az egyik
pont szeľint ők mulasztottak, a másik pont szerint pedig nem feltétlentil.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
oľül, hogy a Képviseló IJr aggődik, de a Bárkthan eltöltott őrźi szźtma az ÍLem tul sok.

Amikoľ azBrke| Szinház megnyitásáért kiidöttek, akkoľ is a kĺitika hangján szőIa|t fe|, igy
volt akkor is, amikor a Turay IdaSzíĺ.házat nyitották újľa. Most pedig hibásan idézett, és nem

néńe vissza, amit ő mondott pontosan. Második kérdésére Jegyző Asszony vttlaszol.

If



Danada-Rimán Edina
Mint ahogy váIaszában leírta, a Szíĺ-hźz több pont a|apján nem kaphatta meg a kiemelt
előadóművészi minősítést, tekintettel arra hogy a törvény pontosan felsorolja, hogy mely
esetekben kell visszavon-ni ezt a minősítést, ezértaz onkormtnyzat éľtesítést sem kapott erről,
hiszen tĺirvény írja elő.

Iir. Kocsis Máté
A Bárka Szíĺtházjövőjével kapcsolatosaĺaz elképzelésük elég világos, tehát ahogy a héten el
is mondta, nem tudnak jobban aggódni az ellenzéki képviselők a Baľkáért. Amint ęzt az
előterjesztést most elfogadjak és rendeződnek a Szitlház arryagi problémái, akkor meg lehet
nyitni egy új korszakot, új profillal, gyeľekszírůlźzza|, nemzetiségi előadásokkal' lehet esetleg
több funkciójú épület, ahol nem csak szíĺlházi, hanem audiovizllális művészeti termékek
elkészítéséte, vagy akár koľtars művészet bemutatásaľa is alkalmas. Ezek a tĺirekvések, ha
lesz egy jó igazgáiő,akkor ezt|ęhetfolýatni. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elismeri, hogy haladnak előre a probléma megolđásában. A Bárka Szíĺthźnat, ha most nem
mentené meg az onkormányzat, a\ď<or megszűnne és ,,eltűnne a Fcjld szinéro|', és lenne ott
egy épület, amit hasznosít valaki valamire. Az tény, hogy ez most bajba került, de bízik
benne, hogy egyszet ujta járhatnak iđe a józsefuarosiak, és nemcsak ők. Szóval ők is
aggódnak aSzínház sorsáért és támogatják a jelenlegi helyzetkęzelést.

Dľ. Kocsis lĺáLté
A napirend vitt!źĺ |ezźnja. az eIvi pont bevétele miatt 6. pontos hatfuozatről kell donteni.
S zav azásr a b o c s átj a a kcj vetkez ő hatźtr ozati j avas l ats oľt.

A Képviselő-testület, mint a Bárka Jőzsęfvárosi Színhĺázi- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. aBárka lőzsefváĺosí Szíĺ.házi- és Kulturális NonproÍit Kft. a|apítő okiratát az alábbíak
szerint módosítja:
a) atagot terhelő pőtbeťĺzetés mértéke a 150.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
b) a pótbeťlzetés elrendelhetőségének gyakorisága: évente két alkalommal
c) a p őtbeťtzetés telj esítésének módj a: pénzbe|i hozzájaruLás
d) a pótbeťĺzetés titemezése: egy ĺisszegű befizetés
e) apőtbeťlzetés teljesítésének hatĺĺľideje: a pőtbeťlzetés elľendelését kĺjvető 30 nap.

Felelős: polgármester
Hatźlríđó: 20l 5. februaľ 1 9.

2. aBélrka Józsefuaľosi SzínhŁi- és Kultuľális Nonprofit K-ft. saját tőkéjének ľendezéséhez
pőtbeťtzetésként 1 00. 000. 000 Ft ĺĺ s sze get biĺo sít.

Felelős: polgármester
Hataľíđő : a pőtbeťlzetés határidej e 20 1 5 . március 1 9.
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3. aBtnkaJózsefváľosiSziľházi- és Kulturális Nonprofit Kft. tcjľzstőkéjét veszteségľendezés
miatt 3.000.000 Ft-ra sztůIíť1a le. A tag torzsbetétének mértéke a tőkeleszáIlítást követően
3.000.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határiđó: 201 5' február 1 9.

4. felkéri a Baľka Józsefuárosi Színhazi- és Kulturális Nonproťrt Kft-t az aIapítő okirat
módosításával és a tcjrzstőke leszá|Iíttsával kapcsolatos dokumentumok benyújtásaĺa a
Cégbíróság felé.

Felelős: igyvezető
Határidő: 2015. februaĺ 28.

5. a támogatás igénybevéte|éhez kapcsolódó egyeztetésektől fiiggően felhatalmazza a

polgármestert és a Társaság igyvezetőjét a Miniszterelnökség felé' a támogatás

i gényléséhez szfü sé ge s dokumentumok benyrij tásĺĺľa.

Felęlos : polgármest er, lđ;gyv ezető
Hattridó: 20I 5. februar 28.

6. A Képviselő-testĺilet megeľősíti azon á|Iásfogla|ását' hogy a Bfuka Színhźn továbbra is
Józsefuárosban működjon és felkéri a polgármestert a további intézkeđések és targyalások
során ezen elvi döntés figyelembe vételére.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. február 1 9.

I)r. Kocsis Mláté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással elfogadta a
hatfuozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsEI.o
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
35t2015. ([.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefuárosi Szíl.htni- és Kulturális Nonprofit Kft.
egyszemélyes tulajdonosa úgy dtĺnt, hogy

1. aBtľka Józsefuaľosi Szíĺ.hazi- és Kulturális Nonprofit Kft. a|apítő okíratát az a|ábbiak
szeľint módosítja:
a) atagotteľhelő pőtbefizetés mértéke a 150.000.000 Ft-ot nem haladhatjameg.
b) a pótbeťĺzętés elľendelhetőségének gyakorisága: évente két alkalommal
c) a pőtbeťĺzetés telj esítésének módj a: pénzbeli hozzájáru|ás
d) a pótbeťtzetés ütemezése: egy összegű befizetés
e) apőtbeťĺzetés teljesítésének hataĺideje: apőtbefizetés elrendelését követő 30 nap.

Felelős: polgáľmesteľ
}Jattridő 2015' február 1 9.



2. a Bárka Iőzsefvárosi Szíĺ.házi- és Kulturális Nonprofit Kft. saját tőkéjének ľendezéséhez
pőtbefizetésként 1 0 0. 0 0 0. 00 0 Ft ö s szeget bizto sít.

Felelős: polgármester
Hatátiđó a pótbefizetés hataĺidej e2015. máľcius 19.

3. aBárka Józsefuárosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft. törzstőkéjét veszteségľendezés
miatt 3.000.000 Ft-ra szźiIitja le. A tag tĺjrzsbetétének mértéke a tőkeleszáIlítást kovetően
3.000.000 Ft.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. február 1 9.

4, felkéľi a Bźrka Józsefuĺíľosí Sziĺlhźzi- és Kultuľális Nonprofit Kft-t az aIapítő okirat
módosítasával és a törzstőke leszźi1'itźlsával kapcsolatos dokumentumok beny(Ątásáĺa a
Cégbíróság felé.

Felelős: igyvezető
Hatáľidő: 2015. febľuár 28.

5. a tźlmogatás igénybevételéhez kapcsolódó egyeztetésektől fiiggően felhatalmazza a
polgármestert és a Táľsaság igyvezetőjét a Miniszterelnökség felé, a támogatás
igényléséhez sziikséges dokumenfumok benyílj tásĺáľa.

Felelő s : polgáľmest er, lj;gyv ezetó
Határidő: 2015. februáľ 28.

6. A Képviselő-testület megerősíti azon á||ásfogla|ásźń, hogy a Baľka Szíľlház továbbra is
Józsefuaľosban működjön és felkéri a polgármesteľt a további intézkedések és taľgyalások
során ezen elvi dĺjntés figyelembe vételére.

Felelős : polgiíľmester
Határidó : 20I 5. február 1 9.

2. Pénzügyi' kłiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2ĺ1. pontja
Javaslat a 20|4. évi ktiltségvetésről szőňő 312014. (II.13.) tinkoľmányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vítáját megnyid a. Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.
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Komássy Ákos
A 4. pontról külon szavazást szeretne kérni.

Dr. Kocsis lĺáLté
Megadj a a szőt J egyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Tekintetĺ.el arra, lrtlgy ľerrdcleĹalkotás kovetkezik,
rendeletet befolyásolná.

ezt rrem tudják mcgbontani, mcrt a teljes

Dr. Kocsis M.áté
Ez aztjelenti, hogy ha elfogadjfü a Képviselő Úľ javaslatát, akkor az egész rendelet változik.
Hányas pontja ez a rendeletnek?

Komássy Ákos
Természetes a ľendeletbe nem izoltihatő az átsorolźlsa a Népszínház Kör a Polgaľi Eĺtékekét
Egyesület támogatźsának ez az, arrlí főváľosi támogatásból tĺirtént. Mivel ebben az esetben

nem tud konkľét módosítást megnevezn| ezértnemmel fogszavazĺi.

Dr. Kocsis Máté
N apirend v ítźĄ át lezárj a. S zav azást a b o c s átj a a ľende l et-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnpvĺsEr-o.ľnsľÜr-nľn ELFoGADJA ES
MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos VIII. KERt}LET ĺozsEľvÁRosl
oľxonľĺÁNYZAT xÉpvrsnr-o TESTÜLETÉNEK 5tf01'5. (II.20.)

oľronľĺÁNyzĺ.ľr RENDELETÉT A 20|,4, nvr xoĺ,TSÉGvETÉsnol szoĺo
3ĺ2014. (II.13.) oľronnĺÁľyza.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis l[.áté
Megáltapítja, hogy a Képviselő-testtilet 13 igen' 2 ĺem, 2 tartőzkodással megalkoIÍa az

5 l 20 I 5 . (II.20.) önkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁl- JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTASHoZ lĺľlĺosÍľBTT SZoToBBSÉG szÜrsÉcps

BUDAPEsT ĺózsnľvÁnos xÉľvrsľlo-ľnsľtjlnľn 13 IGEN, 2 NEM, 2

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
vlll. KERt]LET ľózsľľvÁRosl oľxonľĺÁľyzl.ľ xľpvlsnr,o
TESTI}LETENEK 5120|5. Gr.20.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELEľÉľ a. 20t4. ú)vI
ror-ľsÉcvETESRoL szoLo 31201,4. (II.13.) oľronnĺÁľyz'ł.ľr RENDELET
ľĺóoosÍrÁsÁnol

Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőnek jelzi, hogy eń. atámogatást a tavalyi évben nyerte az Egyesület

a FővárostőI, azonban nem tudták felhasználni, azőta szándékuk, hogy az idei évben fogjak

felhasználni.



Napirend 2/2. pontja
Javaslat a Jĺízsefuárosi Onkormźnyzat 2015. évi költségvetéséľől szĺóló

ti n ko rmány zati r endeleÍ elfo ga dásár a
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mtúé _ polgármester

(A napiren d tárgyalLása soľán elhangzottakat a jegyzőktinyv szó szerint tarta|mazza)

Dr. Kocsis Máté
Kaptak a Tisaelt Képviselők mellé egy kĺinywizsgá|ői jelentést, illetve az eloteqesztés 7.

szźlmt mellékletének megtöľtént a cseréje' eń. pőtkézbesítéssel kaptak meg. Illetve a
kdltségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatos egyeztetések erędményeinek a jegyzőkonyvei is
csatolásra kerültek, úgymint a kĺlltségvetési szervek és gazdasági taľsaságok vezetői, a
KerĹileti Érdekegyezteto Tanács, illetve a Nemzetiségi onkoľmźnyzatok eln<jkeivel folytatott
egyeztetések jegyzőkönyveí. Plusz ahol pénzmaľađvány vaÍI a szövegben, ott költségvetési
maraďváný kell érteni, ezért a rendelet-tervezetben a pénzmaradvány szövegĺész helyébe
költségvetési maradvány szövegrész kerül. Megadom a szőt Egry Attila alpolgĺĺľmester úmak,
aki apénzngyekért és k<iltségvetésért is felel avátosvezetés munkájában. Paĺancsoljon!

Egry Attila
Köszönĺim a szőt Polgármester IJľ, ahogy |átjźLk a képviselők, a jogszabályi előíľásoknak
megfeleIően február 15-éig elkészült, és benyújtásra is került a 2015. évi költségvetési
rendelet-tervezet, hogy most a mai napon a Képviselő-testület t.ńja tárgyalni és el tudja
fogadni. Amennyiben a renđelet-tervezetet el tudjuk fogadni, úgy akkor meg tudjuk szüntetni
az átmeneti gazdźtlkođást, ami most a jelen pillanatban érinti a januari és februĺári hónapot és

az ítt meghozott dĺjntések mentén akkor a Jőzsefvárosi onkormáĺyzat és intézményei,
gazdaságí társaságai az itt meghatźtrozott irányok szerint tudják végezni a fe|adataikat. A
tervezés során figyelembe vettfü természetesen a jogszabźiyi előírásokat, amelyek köziil a
legszigoľúbb és csak néhany éve kertilt kimondásra a jogszabá|yban, hogy nem lehet hiánnyal
tervezni. Igy ha néz1k a főösszegeket, mind a mfüödési, mind a fejlesztési oldalon akkor
Iátjźk, hogy hiány nem szerepel, sőt az idei évben mind a műkĺjdési oldalon, mind a
fę|ha|mozási oldalon tartalékot képeztĹink, a kettő összesen több mint 500 millió forint,
eképpen aú' tlsđom mondani, hogy tulajdonképpen a koltségvetéstink jelenleg tĺibblettel
rendelkezik. A kcjltségvetés tisszeállításanál kiemelt cél volt, hogy ezeket a tartalékokat
megképezzĺ:i<, azért meľt a jövő hónapban kell elfogadni a Képviselő-testiiletnek, és most
kidolgozás alatt á|I a Gazdasági Programja az onkormányzatnak, amely a következő ĺjt évet
fogja felöIelni. En úgy gondoltam, hogy mindenfeleképpen meg kell vźtmi ennek a
Programnak az e|késnlltét és az e|fogadását, és csak utána szabađ a költségvetésben
meghatározott tovźtbbi sarokpontokat elfogadni a fejlesztési, felhalmozźsi oldalon. Ahogy
|árják mindent aprólékosan megterveztiink, figyelembe véve azokat a koľábbi KT döntéseket,
amelyek érvényesek az idei évľe és a soron kĺjvetkező évekre. onkent vállalt feladatok is
természetesen vaľmak benne, vissziik tovább a tÉlEr Programot, folytatjuk a Közösségi
Htzak üzemeltetését, mfü<jđtetjfü tovább a térťlgye|ő kamerákat, hogy csak néhányat
említsek. Illetve természetesen az óvodák, a b<llcsődék, a szociális ágazat, minden-minden
műkĺjdik tovább, az intézmények, a gazdasági taľsaságok, és azok a feladatok, amelyeket
meghataľoZtÜnk, illetve a jogszabá|yok, melyeket ők el tudnak végezni.
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E hét elején lefolytatott koltségvetési egyeztetés soľán az intézményvezetők és a gazđasági
társaságok vezetői is megerősítették, hogy a tervezet szerint ok nagy biztonsággal fogják tudni
az iďei évben a feladataikat ellátni. Eképpen ezt tudom tolmácsolni a Képviselő-testület tagsai
számára is, ez egy nagyon fontos megáI|apítźls volt a költségvetéssel kapcsolatban.
Felhalmozási oldalon kellett néhány tételt betervezniink, megint csak visszahivatkozandó a
koľábbi üléseinknél meghozott dontésekĺe. Az egyik ilyen legnagyobb tétel a Corvin Sétány
Programnak a befejezése, amely tava|y augusztusbaĺ jźrt a Képviselő-testület előff, és

mintegy 500 millió foľinttaljclcntkczik az idci óvi ktiltségvctósben és még a jövő éviben is
egy 500 millió foľinttal fog jelentkezni. Valamint Láthatő a Báĺka Színházza| kapcsolatos
kötelezettségvállalásnak a nagyobb összege, illetve |áthatő még a Gutenberg téri gyermek
háziorvosi renđelő kialakítása, amely egy nagyon ľégi adóssága az Önkormźnyzatnak, és

megoldja a Tľefoľt utcában elhelyezett gyermekorvosoknak a helyzetét. Eú. a helyiséget a
tavalyi évben tudtuk megszeręzni a FőváľostőI, az idei évben fog megtöľténni a kivitelezés és

egy európai színvonalon tudjuk akkor innentől kezdve a gyermek háziorvosi szolgźitatást
nffitani az ott é|ők számára. Betervezésre került még egy 50 millió forinttal az üdültetési
területnek' Káptalanfiirednek és Magyaľkútnak a felújítása ís, ezt még pontos célok nélkül
csak forľást jelöltĹink meg, hogy a tęrvezés és a felkésziilés el tudjon kezdődni. Ezek azok a
főbb tételek, amelyek most benn vannak felhalrmozźlsi' fejlesztési oldalon és úgy gondolom,
hogy a marciusi programalkotás után az ápriIisi pénzmaruđvtnyĺáI, amikoľ máľ látjuk, hogy
milyen pótlólagos források érkeznek még be, nem beszélve a Báľka á||ami tĺámogatásáról és

látjuk a pontos összeget, hogy az idei évben mit tudnánk a fejlesztésekĺe fordítani. En úgy
gondolom, hogy akkor kell majd a komolyabb átcsoportosításokat, illetve a dĺjntéseket
meghozni. Köszöntjm.

Dľ. Kocsis Nl.áLté

Napiľend vitajazaj|ik, Jakabfy Tamás képviselő úr. Parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Nekem viszonylag sok kérdésem van' szokás szeľint. Amellett, hogy
természetesęn elismerem azta munkát, aĺni akĺlltségvetés mögött van. orülĺlk annak, hogy az
egyenlege az nu|Iás, sőt én is észľęvęttem, hogy jelentősen több tartaIékot tervezttink, mint a
tava|y, tavalyelőtti és a korábbi években. A konkľét kéľdéseim peđig a következőkÍől, címek
szerint is fogom mondani.'Rögtĺin a legelső címľend ez a 11101-es tisztségviselők,
bizottságoknak a ktjltségei. En azt szęretném megkérdezłi, hogy, hogy lehet az, most 24
millióval tĺjbbet terveztink be ezęn a címen' mint tavaly, miközben abizottságok szakértői is
megszűntek. Én szeľetném kérdezni, hogy ennek a többletnek hogyan |esz a fe|hasznźiźsa?
11108 mínusz 02-es címeĺ támogatttsoknál 228 ml||iő foľint támogatási bevéteI csökkenés
van, és mi 700 millió forinttal cscikkentjfü a tźtmogatźtsainkat mindösszesen. Ezt úgy látom,

hogy ennek a fő oka a felhalmo zási tźtmogatások cs<jkkenése . En azt szeretném megkéľdezni,
hogy pontosan milyen teľiileteknek a támogatásai csökkenek ekkora méľtékben? A 11303-as

címen a szociális és gyermekvédelmi segélyek tárgykörében' ugye ez 977 millió forintrő| 429
millió forintra esett, tehát kevesebb' mint felére, viszont itt tudjuk, hogy jelentős iogszabályi
változások történtek. En ań. szeretném kérdezní, hogy mennyi ebből a jogszabáIyi
változásokhoz köthető cstjkkenés és mennyi a valódi csĺjkkenés? Tudva azt is nyilváĺ,hogy a
tava|yítervezett segély összegnek csak kisebb Észét fizetťiik ki. A 11602-es címen a Kisfalu
Kft. áttal végzett izleti vagyonnal kapcsolatos feladatoknáI ĺagyon erősen, 582 millió
foľinttal megszorítjuk a kiadásokat. Ań" szeretném megkérđezni, hogy mi van e mtigött és,

hogyha valóban igaz ez a komolyabb pénzkivonás, akkor az aműgy is nem tudom, milyen
kifejezést haszná\ak, elég ramaty á||apotban levő ingatlanállományunk nem fogja ennek a
kárát|átni.

18



A 11705-ös társasházak felújítása, támogatásai, kĺjlcsönei címen hát ont'k az ígérték a
választások előtt, hogy a Jőzsefváros megújításának következő üteme az a társasházak
lesznek. Én akkor azt szerctĺém megkérđezni, hogy akkoľ mire fel szerepe| a tava|yi
mindössze 36 millió forint helyett itt csak 12 mi||iő? Van-e még más forrás, amiből a
ttľsasházakat fogjuk még felújítani, hogy ezlényegesen több legyen, mint a korábbi években
az on<jk ígérete szerint. A 40101-es címen itt a LÉLEK Hilz, rÉI-Br Programnál szintén
látok egy 5 millió foľintos fonáscsökkenést, amit szintén szeretnék megkérdezni, hogy a
t.eladatok cs<jkkenésével mennyire indokolható? Meľt 1.eltéte|ezem' hogy nem terveziink
kevesebb embeľt a LĘLEK Pľogram keretében ellátni. A 40103-as címen a Gyermekjóléti
K<lzpont, Gyeľmekek Atmeneti otthona itt Ll3-ával kevesebb osszeget látok, mínusz 37 mi||iő
foľintot tava|yhoz képest, viszont egy másik címen lehet, hogy visszajon ez a 40108
Gyermekek Atmeneti otthona címen. Enazt szeretném megkérđezni' hogy miért van erľe két
cím, vagy pedig igaz-e, hogy itt az egy1k címen levő <jsszeget idei évben egy másik címen
szerepeltetjuk? Aztán a 40104-es címen ahéui segítségnyújtásnál is mínusz 38 millió forintot
látok. Ań. szeretném kérdezni, hogy mi indoko|ja ezt a kétszámjegyiĺ visszaesést? Ugye
ezeknek az osszegyenlege egyébként a LELEK Hźz, Gyermekjóléti ésházi segítségnyújtás és
egyéb címek, ami nem nagyon váItozoIt, azoknak az egyenlege <isszesen a Józsefiĺaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺĺzpontnál összesen mínusz 31 millió forintot jelent,
amit szeretnék megkérdezni, hogy ugye ez.nem azt je|entí, hogy jelentős fonáskivonás |esz a
szociális és gyermekjóléti ágazatban? En ań mondom, hogy itt most felbęvágom a
mondandómat és akkor még egyszer fogom szót kérni és elmondom a tĺjbbi kérdésemet.
Köszönöm.

Dľ. Kocsis NIáúé
Az első kérđésre a Képviselő Úrnak a tisztségviselők, a bizottságok 24 millió forintos
ttjbbletére vonatkozott, ez a maguk ťtzetése Képviselő Ur. Nőtt a fizetésfü, mit szól hozzá.
Ma maľ a magyar átlagkeresetet kapják a Képviselő-testület tagsai és ez kerĹilt tewezésre, ez
az az osszeg. Tehát ha arra gondol, hogy a polgármesteri, vagy az a|polgálrmęsteri keret nőtt-
e, váItozott-e, akkor nem, hogyha a bizottsági keret váItozott-e, sőt az csökkent, ha ań,
kérdezi, hogy nőtt-e, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát, ilyen jellegii kiadások ugye, hogy
itt nem miikĺjdnek frakciók, mat jo régőta tulajdonképpen csak egy mfüödhetne, azt meg nem
akartuk, meľt nem lett volna elegáns. Meľt, hogy nézĺink ki egy frakciósan a Képviselő-
testtilet. Ugye frakciókeretek sincsenek, így nincsenek frakció költségek sem tehát, telefon
ilyesmi. Tehát a politika költségei azok jelentősen csökkentek, ezt az emelkedést pedig a saját
fizetésfüben |átjzk. A többi kérdésre is megosztva vá|aszolunk. Ha szabad a kéľdéseinek a
soľľendjét felcseľélését, akkor először a szociális źryazatot érintő kérdések következnek,
különös tekintettel a gyermekj ő|éti ágazatra.

Záxodny Lász|ő
K<jszöncim szépen a szőt. Az első a LELEK Progľam költségvetése, ott gyakorlatilag a
teruezés folyaman főleg a kijzilzemi díjaknak a szerencsés csökkenése miatt kellett erÍe az
évľe alacsonyabban tervezni a dologi kiadásait. A Gyermekek Átmeneti otthona ebbęn az
évben ĺjnálló költségvetési címen szeľepel, ezért a koľábbi évben a Gyermekjóléti Kĺizpont és
a Gyermekek Atmeneti otthona önátló költségvetési cím |ett, ezértvan ott az a csökkenés. Az
összintézményi szinten pedig a csökkenés egyrészt valamennyi címet érintően jelentkezett, ez
a kozijzemi díjaknak a szerencsés vá|tozásáből adódó csökkenés, illetve a szociális
étkeztetésen lett a kiadási eIóirtnyzat alacsonyabban tervezve, gyakorlati|ag az étkeńetési
statisztikáknak megfelelően terveztĺik a kiadás, illetve a bevételi oldalát is.
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Dr. Kocsis lĺ'áLté
li/:é,g az intézményvezető asszoný meghallgatnánk abban a témakörben, hogy a feladatok
ellátása maľadéktalanul megtöľténik-e? Legyen kedves Váľadi Gize|Ia intézményvezeto
asszony is, de tiljön ide nyugodtan.

Yáradi Gizella
A fęladatok e|Iátása maradéktalanul meg fo g történni.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Igen, meľt a Képviselő Úr kérdésében benne rejlett, meľt jó, hogy bizonyos átcsoportosítások,
csökkentések meg fejezetí címek megvttltońak' de szfüül-e az ellátźs, ez ad. hiszem el is
hangzott kérdésként,.hogy forľáskivonás történt-e és ahází segítségnyújtás kapcsán is tett fel
kérdést a Képviselo Ur. Ebben még meghallgatnánk.

Váradi Gizella
Aházi segítségnyújtás kapcsán nem emlékszem a kérdésre.

Dľ. Kocsis M:álté
Képviselő Úľ!

Jakabff Tamás
Hát nagyon röviden most 38 millió forinttal kevesebb pér'zt látok, mint a tavalyi tervezetben,
és ezkétszámjegyu visszaesés. Ennek okaiľól szerettem volna kérdezni.

Yáľadi Gizella
Szerintem ene mát a Gazđasági Yezető mźn vá|aszolt, hogy alacsonyabbaĺ tęweztünk az
előzo év ęk telj esítését véve fi gyelembe.

Dľ. Kocsis lNIáLté

Ez a vtiasz az ę|óző évi teljesülés alapján került az íđeí év tervezésre, világos. Jegyző
Asszony, Ügyosztályvezető Asszony! Bocsánat! Alpolgáľmesteľ úr, megvan. Alpolgármester
ur kĺjvetkez ik a v áIaszadásr a.

Egry Attita
Köszĺjnöm a szőt, Polgármester Uľ. A Képviselő Uľ kéľdése, hogy miért csökkentek a

támogatások a felhalmozási területen. Biztos emlékszik Képviselő Ur is' hogy a tavalyi évben
rendkívĹil sok fejlesztéstink történt, például közpaĺkok felújítása Horváth Mihály tér, Golgota
tér stb. KáIvtria tér. Mondjuk inkább csak az első kettő, aKźllvária téľ uniós pénzből újult
meg' de az e|ső kettő az saját fonásból újult meg és ęzeknek az átadott pénzeszkozei, amikęt
most esetleg nem Lát a Képviselő Ur az idęi évben. Az iđei évben ezek nem kerültek
bęteľvezve, vagy hasonló munkák jelenleg nem kęrĹiltek betervezésre. Az intézményeknél
á|ta|źnos, miéĺ csökkentek a kiađások? ott azt tudom elmondani, hogy vezérelvként
határoztukmeg, hogy senki ne tervezzęn semmilyen fejlesztésse|,beruházással, így azokaz
évközi vagy ĺyźlri időszaŁ'ĺa eső munkfü sem kerültek most betervezésre, amik egyébként
źitalábaĺ betervezésľe szoktak keľĹilni. Az intézményeknél vannak eseti bęruhźzások, és

visszatérő beruhźzások, ezeket most kértfü, hogy egyelőre ĺe tervezzék be, hogy tudjunk egy
áttekintést kapni, hogy milyen igények vannak pontosan és utána tudjunk egy pľioľitási listát
Íř'lállítani. Ezekkel tudunk majd az áprilisi, májusi képviselo-testiileti ülésre egy
előterjesztésben ľeagálni, hogy mik azok a munkák, amiket idén el kell végezni.



Ugye mondtam már az előzó hozzászőIásban is, akkor látjuk már a pontos ťĺnansziroztsi
lehetőségeinket is, és akkor aŁlhoz tudjuk majd hozzákapcsolni az intézményeken belül
is,milyen munkákľa van lehetőség, arrlit az iďén mindenféleképpen el kell végezni. Altalában
az intézmények egy nagyobb igénylistával szoktak jelentkezni, tehát musztĄ még az
ínÍézményekkel egy kĹilön egyeztetést is taľtani, és utána ezt vég|egesíteni. A ttrsasházi
pá|yénato|<ka| kapcsolatban a Képviselő Ur jól |átja, nem kerültek betervezésre. A
progľamunk, amelyet meghiľdettiink, természetesen ezzel nem titkĺjzik' hiszen most ez a
2015-ös év költségvetési ľendelet-tervezete, februárt írunk. Mi ezt a programot a kcĺvetkező öt
évre hirdettfü meg. Én úgy gondolom, nem vagyunk még semmiről lemaradva, a tźrsashźzi
páIyázatoknak az indítása is egy májusi képviselő-testĹileti döntés lehet, maĺ csak azért is,
mert a jelenleg érvényben levo pá|yźzati rendszer nem alkalmas egy komolyabb társashazi
páIyazatnak a lefolyatásara. onök is fudjĺík azokat a szfü költségvetési kereteket, amelyek a
tavalyi évekből hozunk magunkkal, táĺsashźni páIyźĺzatokon van meghatározott
feltételrendszerekben. Nevezetesen a I,5 millió forint vissza nem térítendő, 1,5 millió forint
visszatérítendő támogatás maxima|izźiása. Mivel az a tźrsasházi struktura, amit
meghirdetttink, és amit szeretnénk megvalósítaĺĺ az elk<jvetkezendő <lt évben, komoly
statikai, gépészetí munkrĺk lennének és ezekre szeretnénk a pá|yźuatokat kiími. Az egész
páIyázati rendszert át kell dolgozni, szeľetnénk, ha a társasházak valamilyen résszel, a
társashazak önerővel is meg fudnának jelenni. Itt is finomítani kęll, hiszen tudjuk, hogy a
kerület nem egy homogén terület, most hogyha megnézzijk a Palota Negyedet, vagy
cisszevetjük közép Jőzsefrĺárost, akár a külsőbb ľészeket, akkor én úgy gondolom, hogy itt is
meg kell próbálni valamiféle területi külĺinbséget tenni és rászorulósági alapon kiilönbséget
tenni a táĺsashźzakkozotĹ, hogy ott milyen típusú megújítást szeretnénk. Amikor tźnsasházi
pá|yázatrőI beszéltink, akkor fontos megemlíteni, hogy onkormrínyzatnak rengeteg <jnálló
bérhtna van. Ezeket sem szabad elfelejteni. Itt is néhĺány felújításra szorul. Szintén gépészetí,
statikai beavatkozźlsokat igényelnek. Nekünk az elkcivetkezó ot évben ezekkel is számolnunk
kell. Kĺjszönöm.

Dľ. Kocsis M:áLté
Aĺnyit nem mondott még el az Alpolgáľmester Úr, hogy a kérdés tĺgy sző|t, hogy valóban 12
millió forint áll-e rendelkezésre a tźrsashÄ"i felújításokľa? Nem, tehát határozottan nem.
Amint |átja a költségvetésben a Képviselő Ur, tehát azt el&e monđom, hogy amennyiben
sikerĹil az á||amma| aBfuka ťlnaĺszírozásról megállapodnunk, akkor azoma| az a 150 millió
forint kiesik a mi költségvetésiinkbő|, ídézőjelbe, tehát áttehetóvé vtihat a tźlrsasház felújítási
keľetre. Továbbá azíďeí évben váľunk egy 2005-2006-ban indult és elég hányattatott 10 évet
maga mögött tudó Tręfoľt utcai szakrendelő tigyének rendezésébőI szźltmazó bevételt is.
Amely részben, vagy egészben azt majd meglátjuk, foľdítható a tźrsashźnak felújításaľa,
illetve ahogy on is mondta, rendelkeziink egy 300 milliós fe|ha|mozási többlettel, amiből
szintén tudunk átcsoportosítani. Itt majd csak arra tennék javaslatot, hogy a káptalanfiiľedi
üdülő felújítását, an. piotíttlsként vegyiĺk figyelembe. Hiszen az a kovetkező években egy
bevételtermelő funkciót is elláthat, legalábbis olyan éľtelemben, hogy nem nőnek a kiadásai.
Tehát a költsége nem növekszik, hanem vagy csĺlkken' vagy stagnál, tehźĺ éĺazzalkezđeném.
Másik az' hogy szeretnénk ma javaslatot tenni arra, tekintettel aľľa, hogy nagyon sok
társashźn felújításáról van szó, prioritási sorrendet fel kell állítani, úgyhogy a márciusi
képviselő-testületi ülésre tennék javaslatot egy ilyen társasházi munkacsopoľtnak a
fe|á||itásaru' eznem feltétlentil egyezne meg a társashazi pályázatokat bíľáló munkacsoporľtal,
vagy legalábbis źúvenné azt a funkciót is, de jóval t<jbbről leĺme sző. Ennek a
munkacsoportnak meg kellene néznie, hogy mekkoÍa az oroszlán. Hogy hźlny házzal állunk
szemben, milyen feladatok, milyen szempontok alapján kell a pén^ elosztani, kezđjik-e az
életveszély elhaľítással,vagy biznłk a|akő|<ĺa, hogy mit szeretnének felújítani.
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Esetleg az onkormányzat végezze el a műszaki e|Ienorzését, vagy sem. Tehát nagyon sok
olyan kérdés van még, amit nem tĺsńáztunktársasház felújítás ügyében. Egyet tisztáztllĺlk a
szándékunkat, a szándékunk az, hogy a következő években jóval nagyon léptékű társashtn
felújítás történjen, mint korábban. Ugye aZ intézményeken javarészt túl vagyunk, a
közteľiileteken javarészt túl vagyunk, és most a htnak állnak előttiink' mint komoly
problémák,.tehát a szándékunkkal továbbra is megegyezik. Pénz az jóval tobb \esz rá
Képviselő Úr, mint a 12 mil\iő foľint, annak a sokszoľosa ál1 rendelkezésľe. IJgyoszttůyvezető
asszony' rrrcgadtrrrr a s.zóL. Paľarlcsolj on!

Párizs Gyuláné
Köszönöm a szőt, a szociális segélyek tekintetében valóban egy csökkenés látszik a2015. évi
ktiltségvetésben. A tavalyi 961 millióval szemben 4|3 milliót tervezttink kiadásként. De
eLlhez tudni kell, hogy megvá|tozotĹ a szociális támogatási rendszer. Tavaly 701 millió
támogatást kapott az A||amtől az onkoľmányzat.Idén 134 millió forintra csökkent ez|ę. Az
idei költségvetésben még így is sokkal több saját forrást tervezttink szociális kiadásokľa, mint
tavaly volt. Az üzleti vagyonnal kapcsolatos kiadások tervezésénél figyelembe vettiĺk a
teljesítési adatokat is, úgy hogy egyeztetve a teľĹilet felelősével ez az eloirźnyzatbiztositja a
I akőház mfü ĺj dteté s sel kap c s o lato s fel adatok el l átását.

Dľ. Kocsis M:áté
Erőss Gábor képviselő úr, paľancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Ktjszönĺjm a szőt. Elősz<jr is szeretném megköszonrli az apparátusnak és a vĺíľosvezetésnek
ezt a proťl munkát. A maga nemében valóban nagyon proÍi. Kicsit túl profi, mert ahogy már
Alpolgármester úľ, meg Polgármester úr is utalt rá, vćlrhatő, hogy év kĺjzben jelentős plusz
foľrások fognak felszabadulni, tehĺít gyakoľlatilag ez egy ilyen alultervezett kĺiltségvetés és

szerintęm az szerencsésebb volna, hogyha eleve reális számokkaI szálmo|nánk, tehát' most
nézem, meľt az utolsó pillanatban átkeľesztelték a pénzmarađvźnyt, költségvetési
maľadványra, de a mondandóm lényegét eZ nem érinti. Lźihatő, hogy mivel, az e|mult évek
gyakorlata a|apján vélelmezem, hogy ennél a nem egész 2 milliaľdos összegnél, nagyobb
összeg |esz. 4 milliárd kĺirülire saccolható, és aú" is vélelmezem, hogy ez azért nagyjábőI mźr
Iźthatő, hogy tehát néhány milliós külĺinbséggel valószínűIeg ezt Alpolgáľmester Ur mźlr |átja,
hogy mennyi is lesz ęz az annyi, tehát szerencsésebbnek tartaĺám, hogyha maľ most
meghatźrozhatnánk azokat a fej|esztési prioľitásokat, amikben egyébként egyetérttink a
ttrsashźz felújításoktól kezdve, a kcirnyezetvédelmi feladatokon keresztiil. Ebben nem tudom,
hogy ebben egyetéľtiink-e, de remélem. Szociális feladatok plusz flnanszírozás igénye, tehát,

hogy mindenľől most dönthetnénk, és egyébként a módosító indítvanyaim, amiket mindjárt
ismeľtetek, erre is irányulnak részben. Még amit általános szinten szeretnék elmondani aZ az)

hogy épp amiatt, hogy alul lett tervezvę ez a költségvetés, egy csomó olyan pľioritást nem
sikeľült érvényesíteni' amik hát a kerület jövójét biztosítanrĺk. E|hangzott az e|őbb, hogy majd
lesz tĺibb pénz atźrsashź.z felújításokľa. Ręndben van, de hogy ebben a költségvetésben meg
nincs elég. Tehát itt ennek mar most meg kellene jelennie, tehát most dĺjntiink a2015. évi
költségvetésről. Ugyanúgy nem jelenik meg mint pľioritás' noha a kerülętben lakók
egészségügyi áIlapota, ĺépegészségügyi állapota indokolná, nem jelenik meg a környezet
egészségügyi, és a komyezeľvédelem mint pľioľitás tehát az ezek'ĺe foľdítandó összegeket,

uěleertvé á népegészségügyi szrĺľőprogramokat azt növelni fogom javasolni. És a haľmadik,
nem is tudom taláĺ a legfontosabb és legégetőbb így mondanám, az pedig a szociális
ellátórendszerátalakításáva|kapcsolatosprobléma.
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Ugye nekem a szźlmításaim kicsit mást mutatnak, de majd egyeztessfü ezeket a dolgokat,
ugye itt hatalmas változások állnak be, de erről egy külön napiľendi pont keretében még a
mostaninál is részletesebben foeunk beszélni. Am a hitlnyző forrásokat most kellene
biztosítanunk. Én Íryy szárnortu*]hogy azegyenlege annak, amitazÁuu- źńvá||a|, illetve
amit ránk testál, mint feladatot, pluszfeladatot, a végső egyenleget mondom, ott 35 millió
foľint alsó hangon a mínusz. Tehźt lényegileg a kivonás most kimondottan a települési
támogatások soron. Tehát végső Soron amiről beszélÍink, vgye az egyenlege az átvá|Ialt
feladatoknak, átadott feladatoknak' végső soron a településí tźlmogatásoknak soron kellene
megjelenĺrie arrnak a plusz 35 millió forintnak' ami nincs ott, tehát ennek a bińosítása a
minimum volna. Még mielőtt a konkľét módosításokľa rátémék, a kedvenc témánk az
átláthatősźlg. Itt most egy nagyon jó illusztráciőját kapjuk annak, hogy mi a különbség
akozott, hogyha valami Iáthatő vagy va|ami csak olyan mintha lźńhatő lenne. Gondoltam egy
szemléletes példával mutatom meg, hogy miľől beszélek. Amikor a Polgármester Ur által
kifigurĺĺzott át|áthatősági rendelet-tervezet tęwezętérol beszéltĺink és szóba kerĹilt, hogy ott
van a honlapon, ugye például a költségvetés tervęzete és én próbáItam felhívni a figyelmet,
hogy nem mindegy, hogy milyen formátumban. Na most ez egy nagyon jó illusztráciőja
annak, hogy mennyiľe nem mindegy, ugyanis nem kereshető pdf foľmátumban a k<ĺltségvetés.
A foszcjvege igen, dę a mellékletek nęm. Például Képviselő társaim báľmelyiktik rákeresne
valamiľe, szeretné megnézni, hogy példáu| zajvéđe|em nevesítve van-e csak mondok egy
ilyen kĺirnyezetvédelmi, népegészségügyi fontos témtń, nevesítve van a kciltségvetésbęn a
,,Ctr ť, billentytĺ lenyomásával bepötyögi, hogy zď1véđe|em és kijön. De nem jĺin ki, mert nem
kereshető a melléklet. Én biĺos vagyok benne, hogy onök végigbogaľásztźk papíralapoĺ az
egészet, nyilvánvaló, de ha mégis rákeresnének egy-egy ilyen kérdésre, akkor eń ĺem fudjak
megtenni. Ezért fontos az,hogy az źúlźúhatőság ne csak elméletben, hanęm a gyakorlatban is
megvalósu|jon. Ezt úgy tudnám illusztrálni, hogy olyan ez a k<iltségvetési tervezet, úgy van
fünt, mint amikor, most nem, mert már harom éves a fiam, de amikor még két éves volt és
kéľtem, hogy mutassa meg arajzát és felmutattaígy a lapot, amin a rajzavo|t, és mi látszódott
belőle, a fehér oldal. Mert, hogy neki ez meg volt mutatva. Akkor oda kellett menni és meg
kellett keľĹilni a gyeľeket. Es akkor látszódott a rajz. Na, ugyanígy vagyunk ezze| a
költségvetési tervezettel, felmutattak, feltöltötték csak éppen nęm látható . Ezért azt szeretném
javasolni, hogyha a jövőben ilyen jellegu, vagy bármilyen előterjesztés felkeriil akér a
MegaPortáIra, akár ugye a honlapra, akkor azt tegyék meg kéľem, hogy és erľől majd
rendeletben is gondoskodjunk' hogy mindenképpen keręshető formátumban legyenek, hogy a
kerületi polgaľok is, és a képviselők is, eszerint tudjanak készülni az i|yen döntésekľe. Ugye
nęm sok időnk van átbongészru az éves költségvetést, ezt nęm pótkézbesítéssel kaptuk meg,
ugye egy hetiink volt arra, hogy az egészet végignézziJk, frfu csak ezért is indokolt volna,
hogy az źt|źthatőság biztosítva legyen. Es akkor a módosító indítvanyok, én is úgy fogok
tenni, mint Jakabs képviselőtarsam, hogy elkezdem és még egyszer szőt fogok kérni, a
módosítóimat szeretném, amit J egyző Asszonynak átküldtem.

Dr. Kocsis Máté
Képviselő ur bocsánat' nagyoll sok rrrindent rrrondott eddig, válaszolhatunk és utána folýatja'
Lehet o|yat?, De oné a sző lttána, csak el fog veszni a sok kérdések kĺjzt. Van egy ľossz hírem
Képviselő Ur, kereshető a melléklet. De' most leellenőnne aHivata| kereshető. De. De. Egy
gyors flashmobot összehívok, mindjárt ide hátra, ez úgyis megy onöknek, itt összegyĺĺlnek
villám gyülevészedben és megnézik, kereshető. Továbbra is értem az źltlźúhatósággal
kapcsolatos aggodalmait, de keľeshető ez az egylk. a másik az,hogy a múltkoľ is elmondtam,
hogy látom nagyon megbántottam ont is és a maga gondolkodói kĺjrét, igen. A múltkor is
elmondtam , jő javas|atokat be tudunk fogadni, rossz' éľtelmetlen javaslatokat nem tudunk.
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Nem átláthatósági vítának, hanem éľtelmi vitának gondolom a múltkorit,vagy értelmetlenségi
vitának. Egyébként a költségvetés olvasás áIloz peđig anĺlyit, Ilogy azt le is írtam, az on áItaI

sokszor olykor ta|án hisztéľikusan séľelmezett előterjesztésben' ami ellen nagyon sok
kirohanást tett kiilönböző forumokon, hogy a költségvetést vagy megérti valaki, vagy nem
lehet gľafikonokon meg ábrácskákon lerajzolni, mert annyi összefüggés van benne. Tehát
terrnénk rá kísérletet ugyan, akźr egy gyeľmekĺajzhoz hasonlóan is megpróbálnank on elé
támi a koltségvetést, de olyan pluszmunkát, meg olyan zavart keltene, én nem vágnék ebbe
bclc. Te}rá|. a költségvetés zz olyzľl, tipikusarl olyalr, lrogy letil valaki, elkezdi olvasni és

megérti, hogyha nem érti bizonyos részeít,.akkor meg segítséget kéľ hozzá. De nem fogjuk
tudni |erujzolni a költségvetést Képviseló Ur. Ez a gond vele. Jegyző Asszony még szeľetne
egy kiegészítést terni.

Danada-Rimán Edina
Kösz<jncim. Most leellenőriztük, valóban keľeshető, a honlapľól letöltött pdf kereshető, de
amennyiben igényelte volna, meľt volt útpéIda, más képviselő igényelte' Excel táb|ázatbaĺis
elküldj tik a táblázatokat. Köszön<jm.

Dľ. Kocsis Máté
Egry Attila apénzmatadvanyról és még két kérdéssel kapcsolatban.

Egry Attil
Kĺjszönĺjm a szőt Polgáľmesteľ Ur. A péĺumaradvźnrrya| kapcsolatban Képviselő Urat
tájékońatom, hogy jelen pillanatban ennyit látunk. Ha tobbet |źńnák, higgye el tĺjbbet írtunk
volna be. Nagyon kĺinnyen kezelhető lenne a táb|źzati strukturában, hiszen ha megemeljiik a
pénzmaraďvanynak az osszegét mondjuk 100 millió forinttal, akkor a felhalmoztsi, vagy
múködési taľtalékot meg tudjuk emelni 100 millió forinttal, az egyensúly fenntartható, és

akkoľ eképpen a magasabb péĺumaradvány lekĺinyvelhető, tehát nem ilyen típusú pľoblémánk
van. Az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál folyamatban vaÍL a tavalyi évnek a
pénzngyi zátása, amíg az nem ztru| le, addig mi is csak tervsziímokat láfunk, teľvszámokat
kapunk az egyes íntézméĺyektől és gazdasági tĺáľsaságoktól. Eképpen tudunk most mi is csak
tervet beállítani. A gazdasági tĺíľsaságoknak április 30-ig kell |eztrnillk a tava|yi évet. Ań.
kértfü tőlük, adđígta fogiuk látni mi is pontosan forint fillére, hogy meĺľryi az, alni áthtlzőđő
pénzösszeg. Tudni kell a pénzmarudványná|, hogy kĺilönbséget teszĹink szabad és feladattal
terhelt pénzmarađvány között. Itt is pontosan látni kell, nem lehet'egyetlen egy feladatot
elhagyni, hiszen az ťĺĺanszirozás nélkül maľad. Higgye el Képviselő Uľ, rengeteg tételről van
szó, kisebb-nagyobb összegekben ennek a feldolgozása sajnos ennyi időt vesz igénybe. Szóba
került a Polgráľmester Ur részéről a Trefoľt utcai ingatlan éľtékesítése, teľmészetesen
beállíthatjuk a költségvetésbe, megint nem lesztink előľébb, hiszen pénzforga|mi szemléletben
töľténik a koltségvetésnek a fe|használása, úgysem tudnánk hamarabb elkölteni azt a pénń,
mint ahogy beérkezik. Illetve nem is javasolnám senkinek, hogy ebbe belevágjon a
Képviselő-testület. Biĺos tudja, hogy az e|őírźnyzatoknak fedezettel kell rendelkeznifü,
eképpen itt a bevételeknek a kezelése kiilönösen fontos és figyelemmel kcjvetenđő. A
teleptilési támogatásokkal kapcsolatban Képviselő Úr szeretné, hogy emeljiink 35 mi||iőt az
összegen, hadd nyugtassam meg a Képviselő Urat, hogy nem ezen fog múlni, hogy hány
segélyezett kap támogatást, hiszen a kiírt támogatási rendszerĺink nem aľról szól, amit
egyébként a mai napon fog a Képviselő-testtilet elfogadni, hogy egy bizonyos keretosszeget
osztunk ftjl a jelentkezők kozott, hanem bizonyos élethelyben levő embereket tudunk
külcjnbĺjző összegekkel segíteni. Ha kevesebben jelentkeznek, akkor ennek a szorzata egy

kisebb összeg lesz, és a keret megmarad. Egyébként atavalyi évben sorozatosan így történt.
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Ha tcibben jelentkeznek, akkor év közben mi át fogunk csoportosítani, hogy a feđezete
rendeIkezésre álljon és teľmészetesen minden érintett és minden jelentkező meg fogja kapni
azt a teleptilési támogatźst' ami őt az elfogadott rendelet szerint megilleti.
Környezetvédelemmel kapcsolatban a Képviselő Urnak jelezném, hogy a 10 milliós keret
rendelkezésre áll a tartalékon. Ez is már hosszú évek óta rendszeresen ott van és korábban
volt egy Köľnyezetvédelmi Munkacsopoľt, aki dolgozott is ennek a fe|használásán. Most úgy
ítélttik meg, hogy a műkĺjdésen egy pícit vá|toztatunk. A Munkacsoport már nem létezik, de
természetesen a feladat megvan és a pénz felhasználásra is fog keľĹilni. De ha
kĺirnyezetvédelemről beszéliink, ne felejtstik el, hogy a IYSZ a cégĹink. Ugye a parkok, a
kĺlztisztaság kezelésével, folyamatosan a kcirnyezetvéđelmi feladatokat elIátja, még ha nem is
ilyen soron és nem is így nevesítjfü, de a paľkok gondozźtsa, kezelése a zöldfelületnek,
akáľcsak a tava|yi évben megnéz| hogy mennyi zöldfelülettel bőviilt Józsefuaľos. En úgy
gondolom, hogy ezeknek az észrevételeknek eleget fogunk tudni termi, vagy eleget tetttink, és
a jövőben is egyébként nekünk is szándékunk, hogy ennek eleget tegyĹink. EgyrészrőI
ezeknek a megújult zöldteruleteknek az iszemeltetése szempontjából, amely értelemszeriĺen
pluszterhet ró az tnkormányzatra. De szeretnénk a jövőben további teriilętęket megújítani és
utána ezt is a kerületi lakók számára biĺosítani, hogy egy jobb életköľĹilmény álljon
rendelkezésükĺe. Az egészségtigyi szrĺrőprogrammal kapcsolatban azt szerctĺém elmondani,
hogy évek óta mfüödik az onkormányzatná| a,,Szutő Szombat'' nevű szrĺrési lehetőség. Igen'
még a bevezetés is a korábbi években a Képviselő-testület áIta| tortént. Ań' on is tudja
Képviselő Ur, hogy azEgészségügyi Szolgá|at komoly felújításon megy végbe aziđęi évben
és szeptember 30-áravégezni kell, mert el kell szĺímolni azBurőpai Unió felé a több mint 1

milliárd forinttal. Jelen pillanatban is bizony komoly męnedzsment feladatokat ró az
Onkormtnyzat, illetve az Egészségügyi Szolgálat vezetésére, hogy el tudja látni a
szakľendelőbe beérkezett embereket és az orvosi feladatokat el tudja látni. En úgy gondolom,
hogy most további ilyen típusú feIadatokkal nem fudjuk őket tovább terhelni egyszeľűen
kapacitás hiányában. De természetesen a megelőzésnek, a szűrésnek a város vezetése is
támogatását é|vęzi. Úgy gondolom, hogy erľől fogunk tudni beszélni és a megújult
intézményben akaľ egy bővített formában ez el is |źthatő, de enől már az ősz vagy a té|
folyamán tudunk érdemben beszélni.

Dľ. Kocsis M:áLté
Még két dolgot vetett ftil a Képviselő Úr, a segé|yezési keret összegek csĺjkkenését, illetve
vgye ez is nézőpont kéľdése, hogy csökkent-e, đe azt ne felejtsék ,e|, ha egy kicsit távolabb
lépnek ettől a dologtól, hogy a kertiletben nőtt a dolgozó emberek száma, tehát úgy is
mondhatnám, hogy csökkent azá||áskeresők száma,tehźú cscikkent a munkanélktiliség is. Na
most egy ilyen közlekedőedényt képzeljenek' tehát ha tĺjbben dolgoznak, akkor kevesebben
vannak segélyen. Tehát aztvegyék figyelembe, hogy ne a tavalyibźzisszáĺrlokon dolgozunk,
hanem atényszźnrtokon, hiszen a munkaerőpiac vá|tozásamiatt, illetve akozfoglalkoztatásba
bevont emberek miatt nyilván nem annyi a segé|yezettek száma, mint mondjuk tavaly, de
végképp nem annyi, mint mondjuk harom vagy ĺégy éwel ezelőtt. A másik az, hogy kérte
Képviselő Uľ' hogy íľjunk le konkľétan olyan tételeket a kĺjltségvetésbe, amelyekben
egyetértünk, például tfusasház felújítás. En ezt azért nem tenném meg, beleírhatjuk, csak
egyrészthozzllk vissza egy külön napirendi pontnak. Az oĺmagában nem akaľom elismételni,
amit mondtam) a taľsashazak kéľdése jóval nagyobb téma, sok szempontot kell ott vizsgálni,
majd tesztink akkor ođa pénzt, tehát keret van. Es a gazdasági terv elfogadását ne hagyjfü
figyelmen kívĺil, tehát jobb ez igy most nektink, a gazđasági terv elfogadása előtt, hogy keľet
áll rendelkezésĺinkĺe, és a terv megvitatásautźnrendelünk a tételek mellé pénń.
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A harmadik dolog, azt tudniuk kell, hogy a környezetvéđelmi kéľdésekben a Füvészkert
Főigazgatóját, orlóci Lász|őt kértem fel önkormá'nyzati tanácsadónak, tehát a parkosítási,
fasoľferrntartási, környezetvédelmi, park kialakítási feladatok véleményezéséte,
javaslattevésre a Füvészkert ígazgatőjáná| szakrna1bb embert a kerületen beliil nem ta|áItam.
Viszont o en" örömmel váI\a|ta, tehtń az onkoľmányzat felé o tesz ilyen jellegű szakmai
javaslatokat, különös tekintettel a parkjaink fermtarthatóságáľa. Sok mindenről beszéltem máľ
vele, majd meg fogják majd ismerni onĺjk is ezeket a terveket. Vizes jćłtszőtér kialakításától
kezdve olyan zöld tanosvények kia|akítźsáig, amelyek külonleges fa és növényfajták
b.emutatását jelentenék a Füvészkert éľintésével, de nemcsak ott, hanem az egész kerületben.
Úgyhogy tele van ötletekkel, jó ötletekkel a Főigazgató IJt, - o munkájára számítunk
ezekben az igyekben, és ha sztikséges lesz, akkoľ természetesen forrást is ľendeltink mellé.
Ujra Erőss Gábor képviselő ilté a sző, meľt elragadtuk tőle.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Köszönĺjm, hogy visszakaptam. Akkor ismertetném a módosító indítvanyaimat, az eLso az
tulajdonképp az egész költségvetés összes működési bevétel, illetve tisszes működési
kiadásara vonatkozó módosítása lenne. Tehát a főösszeg módosítása, és pedig oly módon,
hogy a Báľkával kapcsolatos a Magyaľ Köztársaság' nem' Magyaľország ko|tségvetésében
mźn szercplő tetelt' 178.900 e foľintot, amit tehát már a Tisztelt 2l3 megszavazoÍt a
Parlamentben. En ań. gondolom, hogy bízhatunk anrryira a Parlamentben, hogy ez az osszeg
valóban be is fog folyni, tehát nemcsak a kiadásoknál kell számolnunk azzal a l50 millióval,
ami egy átmeneti kiadás, ami a Baľkával összefiiggésben, hanem nyugođtan számo|hatő azzal
a I78.90O e forintos bevétellel is, amely tehát maľ a költségvetésben szerepel. És ily módon
egy kicsi költségvetési mozgás is felszabadulna' most eltekintek attól, hogy apénzmarađvány,
de fogadhatunk egyébként, arľatippelek, hogy több mint 50 Yo-ka| nőni fog a végén. Es másik
fogadást szívesen ajánlok, hogy a MegaPoľtálra feltöltott költségvetési indítványnak a

táblźnata nem kereshető, mindegy jövőre majd az lesz, de szívesen felajánlom a fogadást.

Dľ. Kocsis NIáńé
Szerencsejátékfuggőnek tűnik a Képviselő Úr. Két percen beltiIhárom fogadást köt.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Egyébként tulajdonképp nem illik olyan fogadást aján|ani, amikor az embet tudja, hogy
nyeľni fog, tehát valójában a másodikat visszavonom, meľt tudpm, hogy nem kereshető. Az
elsőt fenntaľtom, meľt ott még lehet, hogy Alpolgáľmesteľ Urnak igaza |esz, hogy ilyen
konzervatív módon terueńe a kĺiltségvetést. De azt gondolom, hogy itt is jóval nagyobb
mozgástét fog felszabadulni és ezt látni fogiuk év közben. Visszatérve a módosítóhoz, tehát
azt javaslom, hogy számoljunk ezze| a 178.900 ezerre|, és pedig oly módon, hogy nyolc
kiilĺjnböző célra ktjltsfü el, illetve teruezziikbe ezt a pluszbevételt, ami maľ biĺos. Es a nyolc
különbtiző cé| a kĺivetkező: Az első, amit már je|eztem már az előbb, az a települési
támogatás összegének emelése. Polgármester Ur erre részben válaszolt, đe a vźiasz annyiban
nem kielégítő, hogy hát egyńszt a közfoglalkoztatás tovább már sokat nem fog nőni, sőt az
aĺĺľa betervezett összegből nem az tiník ki, hogy a közfoglalkoztatás ki fogja vá|taní a
szociális ellátásokat 20|5-tő| 20I6-ta. Ahogy én számoltanÍI' ez nem fog nőni vagy bocsiĺnat
14łő| l5-ľe. Ez az egyik tésze, tehát Polgármester Ur vá|aszźra adott válaszom. A másik
része pedig az,hogy rendben van, akkor ne indexáljuk, ha egyszer ilyen optimisták vagyunk'
hogy a szociális helyzet némileg javulni fog, tehát ne indexáljuk, de nominális értéken an. a
kül<jnbĺizetet illene máľ most betervezni, azt azért tartom fontosnak, mert hiába van úgy,
ahogy Alpolgármester Úr mondta, azt hiszem, hogy menet kozben, esetleg ha több a

rászotulő, akkor nőni fog ezakęręt.
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A dĺjntéshozőkat, máľmint akik döntenek arľól, hogy megkapja-e egy igénylő atámogatást,
vagy Sem, befolyásolja a kĺiltségvetésben szereplő keľet. Tehát egyfajtanyomás aláhelyezzuk
azokat, akik dcintenek' és nem szeretném, ha bárki emiatt esne el támogatástól, mert
alulteľvezett ez a koltségvetési sor. Tehát ferrntartanám eń a javaslatomat, hogy az amúgy is
befolyó bevétel terhéľe növeljtik ezt a kiađási tételt. Egyébként, hogyha esetleg eń nem
fogadnák el a módosítót ebben a formában, akkor javaslom, hogy az általános taľtalék terhéľe
növeljiik. A kĺivetkező módosítóm a környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos, |áttam ezt a
10 millió forintot, azért is írtam a módosítóban, hogy ezt a I0 milliót nĺivelném, tehéÍ eú. a
fapótlás és kornyezetvédelmi soron szereplő 10 milliót növelném, két féle módon. Az egyík
lehetőség az az, hogy a Bárkáva| kapcsolatos pluszbevétel teľhére, a második lehetőség pedig
az,hogy a - remélem nem fognak megharagudni rám _ a polgármester és az a|polgttrmesteľek
szabad fe|haszĺźiźlsú keľetének 50 %-os csokkentése terhére, de ne vegyék személyesnek. De
úgy gondolom, hogy a k<iľnyezetvédelem olyan fontos és olyan rosszak a népegészségtigyi
mutatók a keľiiletben, hogy mindent meg kell tęnri azért, hogy javuljon a levegő minősége és
a jőzsefvtrosiak várható életkoľźú, aní nagyon alacsony Budapest ĺjsszehasonlításban is, ań.
megemeljük. Tehát azért javas|om eń, a környezetvédelmi célokra való átcsopoľtosítást. A
kĺjvetkező javaslatom szintén kömyezetvédelmi célokľa' de beľuhazásokľa például zajvédőfal,
vagy légszennyezettség mérő, hogy ugyan mérni tudjuk, hogy az M0-ás fizetőssé tétele miatt
mennyivel nőtt a légszennyezettség a kerületben, illetve melyik útvonalak közelében van
olyan légszeĺrnyezettség, hogy további intézkedéseket kell foganatosítani, ezéľt javaslom,
hogy kimondottan környezetvédelmi célú beruhiízásokĺa is különítstink €1, illetve
csopoľtosítsunk át 26 millió forintot. Itt is két alvá|tozata van a módosítónak, az egyik a
Baľkával kapcsolatos pluszbevéte|, a másik pedig éľtelemszerííen nem az tita|tnos taľtalék,
hanem a felhalmozási cé|tartalék terhére, hiszen itt benhźnásokľól varl' sző, Es lehet, hogy
akkor még szőt kémék egyszeľ' hogy a többit elmondhassam később. Köszĺlnöm szépen.

Dr. Kocsis N4áté
Ez az összes móđosító? Szerintem nyugodtan. Elkaptuk a fonalat.

Dr. Erőss Gábor
A következő módosító indítvany az iskolákkal kapcsolatos, itt én nem taľtom elfogadhatónak,
hogy a ĺagy á||arrli kalapba <jntsük apénń, még akkor is ha csak 4,5 millió forint' ez egy e|vi
kérdés. A KIIK az az á|lati rendszer tésze, elvették Józsefüáľos iskoláit, e|vette a 2l3
megtĺiľtént, ezek után a KLIK-et a kerület ne finanszirozza. Ne a KLIK-et finanszírozza,
hanem a józsefuiírosi tanulókat, ezértjavasolom, hogy a KIIK tamogatásának sorát nullaľa
csökkentsfü és ennek terhéľe ösztöndíj tĺímogatásban ľészesítsiik, volnának erľe konkľét
javaslataim egyébként az ,,IJtravaló öszt<jndíj program,,, vagy egyéb kerületi programok.
osztöndíj támogatásban részesítsük a jól tanuló hátľányos he|yzetu tanulókat, tehát ajavaslat
az,hogy a KLIK tźlmogatźsźta ne költsön az onkormányzat, aľľól gondoskodjon az A|Iam.
Ellenben a keľiileti tanulókĺa viszont k<jlts<jn többet. Ha nem fogadjak el a KLIK sor
Ienu||ázźsźú' akkor viszont javaslom, a tarta|ék teľhére fordítsunk 20 millió foľintot a
hátrányos he|yzeťu tanulók ĺisztönzésére. A következĺ! javaslatom a civil szęrvezetek
támogatźsával kapcsolatos, fudom, hogy az A|po|gźlrmesterek is szeretnek ilyen keľetből
támogatásokat adni, egyéb sorokon is itt-ott megjelennek támogatások, de mégis a civil
szervezetek során 1,5 millió forint szerepel cĺsszesen. Ez egy stadion ár tĺiredéke, ezért azt
javaslom, hogy ezt az ĺlsszeget nĺiveljtik radikálisan egy nagyságrenddel és akkor még mindig
nem lesz sok, növeljuktízszeresére, 1,5 millió forintról 15 millió forintra. Egyrésń. aBĺĺrka
pluszbevétel teľhére, mźstészt, hogyha ezt nem fogadjfü e|, az általános tartalék teľhére.
Ezeket a módosítókat egyébként Jegyző Asszonynak átküldtem tegnap, tehát onĺjk eń. mtt
Iáttźlk, és tudnak erre érdemben reagálni.



A következő módosítóm, már csak kettő ýan, aZ egészségügyi kiadásokat érinti' Polgármester
Úr ľészben maľ eľre váIaszolt, ezze\ egyitt azt gondolom, hogy a népegészségügyi helyzet azt
indokolja, hogy növeljuk az ezen a Soron szeľeplő kiadási tételt éS ez itt a 11704-es 50 oÁ-ka|

tehát eń" is jelentős mértékben, ezmég csak21,3 millió forint. Egyrésń. a Baĺkás pluszbevétel
terhére, másrésú", ha ezt nem fogadnák el, akkoľ a tartalék terhére. Végül, de nem utolsó
soľban a társashtzak kapcsán, amit már mondtunk, én javaslatom tényleg csak csepp a
tengerben, csak szimbolikus geszťus volna, 70 millió foľintľól szól a javaslat. De nagyon nagy
tiľtillľltcl ule9szdva:/'ilék rlagyságrerlddel ĺragyobb tisszeget is eľľe, lra látrrak ľá rragyobb
mozgásteret erľe, esetleg a pénńartalék terhére, mindenesetre egy 70 milliós összeg
átcsoportosítása részben a Bárkás bevétel, részben az álta|ános tartalék terhére. K<jsz<jnĺjm

szépen.

Dľ. Kocsis M:áLté

Akkor a tegnap elküldött javaslatai mentén haladnánk mi is végig a vá|aszadásban. Elsőként
35 millió forinttal növeljfü a településtámogatás összegét aBtnka pluszbevétel teľhére. Még
nem tudunk pluszbevételről bęszélni, tehát nincs itt a péĺlz. A költségvetést nem fogadási
alapon készítjfü, hanem felelősségi alapon. Amíg nincs itt a pénz, addig legyen benne a
költségvetésünkben aBárka anyagi helyzetének rendezésére fordítandó összeg. Egyébként a
pénzre biztos kormtnyzati ígéretünk van, ha a Parlamentben, és a Kormányban nem is bízik,
akkor legalább próbáljon meg bennem megbízni, én abban vagyok érdekelt, hogy az a péĺu
bejöjjön az onkoľmányzatba. Úgyhogy ezt,ha lehet, akkor nem támogatnźtm. Tehát amit a
Bárka terhére költött eIpéĺlń', addig aztnemtámogatnánk, amígténylegesen meg nem kapjuk
a Kormányzattő| a támogatást. A polgáľmesteri, alpolgármesteri keretek 50 %io-os

csökkenéséből a környezetvédelem Soron és a varható élettaľtam, ugye tehát ha iól éľtem, ha
csökken a polgármesteri keret, akkoľ nő avárhato é|eftartam a kerületben' Ez eń. jelenti. Igen.
Hát eľről dĺjntsön a Képviselő-testtilet. Amikor ezt apoIítlkai kuľzust megkezdttik idestova 6
éve, akkor az e|oďeiĺtktől megörökölt (Komássy Akos nagyon fog ľám haľagudni, đe az
elődeinktől megöľökölt) enyhén megaloman politikai kereteket egyharmadara csökkentetťiik.
Nem egyharmadáva|, hanem egyharmadara csĺjkkentettük. 'Allhoz, hogy egy váľosvezető
dolgozni tudjon, például a Füvészkert FoígazgaÍőját fel tudja kéľni ktirnyezetvédelmi
feladatokkal kapcsolatos tanácsadásra, ahhoz ilyen kerettel rendelkeznie kell. Kértem a
Hivatalt, hogy nyujtson tájékońatćst mindkettőnk sztrnára, itt meg én ajánlok onnek
fogadást, lehet, hogy ez egy új szokás lesz nálunk, itt én ajánlok egy fogadást onnek, kéťfü
le, van erre adatunk, hogy vttlrtońak-e a légszennyezettségi adatok decembertől, februárľa a
keľületben. Én fogađok orrnel, nęm. Tehát semmiképpęn nem jelenik meg az úgynevezett
útdíjjal kapcsolatos on általemlített jelenség a kerĹiletbełt,gy, ahogy gondolja. De mivel nem
ismerünk tényszámokat' ezért bekérjfü és megnézztik. Es ha jól éľtem, on ara fogađ, hogy
jelentősen vá|toztak a légszennyezettségi adatok. Szeľintem nézzilk meg, hogy decembeľben
milyen volt, meg februaľban milyen volt. Most nem tudunk 12 hónaposat nézni, mert még
nem telt el. Ja, úgy igen, azthittem egész évet akaľ vizsgálni. Jó, jó, jó. Akkor on aĺľa fogad,
hogy ezek jelentősen vźl\toztak, ľosszabbodtak, a vá|tozás alatt.nem javulást éľttink, én meg
azÍ monđom, hogy nem. Jó' Megnézzuk, hogy mi lesz belőle. Es mibęn fogadunk Képviselő
Úr? Egy flashmobban fogadunk. Aki veszít, az összehív egy flashmobot a másik előtt. Mit
sző| ehhezl Iő igy? De várjon, ez az onkoľmanyzat átlátható, sőt a melléklet is kereshető,
csak on nem tudja keresni. Ebből ne csináljunk át|áthatősági problémát, mert olyan nincs
nálunk, bárhogy is szeretnék ezt sugallni. Nincs ilyen pľoblémánk. Csak nem fud keresni a
kereshető formátumban. Na, menjtĺnk tovább, meľt sok kéľdése volt még. Hátrlányos he|yzetu
tanulók ösztĺlndíja, egyébként én a saját paľlamenti végkielégítésemet is felajanlottam nekik'
képzelje eI.
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Azt nem támogatom, hogy a KLIK-nek nyújtott tźlmogatást megvonjuk' meľt látom, hogy
indulati politikai alapon biráIja, ettől fuggetleniil a KLIK még a keľületi gyeľekek életét
szervezi, az ő iskolájukat, oktatási rendszerüket szervezi,tehát szerintem ne így fejezze ki on
Sem a KLIK-kel szembeni ellenérzéseit. Tehát a pénz elvonását én nem támogatom. A civil
szervezetek tźtmogatásának megtízszerczését, ai. én magam ÉszérőI támogatom, aú. én
egyctćrtőleg jőváhagyom a költségvetésben. Eľľől külön nyilván dönt a l(épvise1ő-testtilet, de
én mellette fogok szavazni. Az egészségtigyi kiadások összegének n<jvelése 50 Yo-kal itt mit
értett ez a|att? Mi a célja? Parancsoljon!

Dľ. Erőss Gábor
Itt például a kiváló szombati szűrések mellett, például, hogyha pluszfoľrás felszabadulna,
akkoľ avasárnapi zárva taľtás miatt az emberek vasáľnaponként nem fognak tudnip|azázru és
felszabađul a szabađidejük, akkor lehetnének vasárnapi szűrések is, és mivel a szűrések iránti
igény az szinte csillapíthatatlaĺr és kielégíthetetlen, szeľetik az emberek az ilyen szrĺréseket,
foleg akkoľ, ha megfelelően tájékoztatva vannak róla. Nyilván akkor a tajékoztatást is lehet
erősíteni, és akkor javulhat miíľ akár rövidtávon is anépegészségügyi helyzet a keľĹiletben.

Dr. Kocsis Máté
Én nem vagyok ellensége a népegészségügyi he\yzet javulásának, csak nem látom a
közvetlenségét az 50 %-os megemelésnek, nem vagyok ellene, đe nem látom, holjelentkezik
ez, egyébként az ingyenes szíĺrőprogramok Alpolgármester Ur szetény volt, mert aztmondta,
hogy a Képviselő-testület bevezetre, nem, azt mi vezętttik be, tehát a Képviselő-testület
politikai többsége mikor fölállt, elĺĺtte nem volt fontos. De úgy kép?e|je eI, hogy ez
szűrésfüggő, hogy melyiken vannak sokan, męľt van olyan, Koroknai Ur jobban ęl tudná
mondani, ha itt lenne (Itt van. Nagyon jó.) hogy mely sziírések kevésbé népszerĺíek, van
olyan, amin nagyon kevesen vesznek részt. Van olyan, amin tobben. Talán esetleg ebből a
szempontból kellene átgondolni. Éĺ az orvosoknak a vasámapi kötelező mlxlkavégzését én

ý tĄragondolnám. Nem hoznám összefüggésbe a p|źaźztssa| a szllrőprogramok kéľdését.
Ugyhogy ilyen éľtelemben nem tĺímogatom. A ľehabilitációs fejlesztési projektek, ugye itt
társasházaka gondolt, ha jól éľtem. Társasházakĺa mondom megvan a koncepció, a
munkacsoport, az ötlet, a péĺumaruđvány az elidegenítésből száľmaző bevétel, aBáĺkapénz,
akkor ĺiljünk le és egy kiilön napirendet szenteljtink neki, ne csak, hanem a mindennapi
munkavégzésben is. Most engeđjék e| ezeketa7l, meg 150 meg nem tudom milyen milliókat.
Az egy nagyobb átgondolást igényel. Forrás lesz mellé, t<ibb mint 70 egyébként. Hát röviden
ennyi. Komássy Ákos képviselő ur.

Komássy Ákos
Tisĺelt Polgármesteľ fJr, Tisztelt Képviselő-testiilet! Az á\ta|an ftilvetendő pľoblémfü
túlnyomó ttibbsége már elhangzott, ezétt csak azt mondom, ami elmaľadt, vagy amihez
hozzátennivalóm van. Mindenekelőtt hadd kezdj em azzal, hogy én is örĺilök annak, hogy maľ
huzamosabb ideje egyensúlyban levő költségvetést rak <jssze a Hivatal. Egy nagyon alapos és
tisztességes munka, a törvény is kcjtelezi az onkormźnyzatot eľre, de ezze| egyitt a munkát
becsüljiik meg. Konkľétumok, t<jbbszöľ született már ęlvi e|határozás a népkonyha
kapacitásának a bővítésére. Most, hogyha jól látom, a szociális étkezés még egy kicsit
kevesebb foľľást kap, mint eddig. Mikor és hogyan tud ténylegesen megvalósulni a
népkonyha kapacitás bővítése, vagy hogyha konkľét tapasńa|at van arra, hogy nincsen
sziikség ana, hogy ilyen kapacitású népkonyháĺa, vagy nagyobb kapacitású népkoĺyhźra,
mint amekkoľa jelenleg mfüödik, akkor tegyék meg' hogy megosztják velem. Nekem
ellenkező a tapaszta|atom.
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Abérházak rendberakásával kapcsolatban Llgye eZ száĺnomra aÍźtrsasház felújítási prioritás
bizonyos értelemben része, vagy kísérője, én most a 83 milliós pá|yázati forľást látom és

egyszer, valamikoľ - mert nem vagyok költségvetési szakember - laikusként próbálom minden
évben megérteni, atlátÍtl és aztén javítani, ha tudom. Valamikor a költségvetés olvasása
folyamán egyszer talá|tam egy 370 milliós társashtn felújítási tervet, đe azttln másodszoľ máľ
nem sikerüIt megÍalźinom, úgyhogy én is ennél a 12 milr|iős keretnél kotöttem ki. Értem
Polgáľmester I'Jr, hogy lesz ennél jóval tobb pénz, ez a prioritások szolgáIatára biztos, hogy
nem elegendő. A költségvetési maradvĺínnyal kapcsolatosaĺ az a kérdésem, hogy értem, hogy
annyi, amennyi, ha jól olvasom, akkor 1,9 milliard most a,mármint a 2015. év végi
költségvetési maľadványnak hívják. Egyébként költségvetési maľadváný 4 vagy 5 éve
görgetünk folyamatosan, tehát ez noveli valami szinten az onkormányzat péĺlzngyi
bińonságáú, meg a kerület pénzngyibiztonságát is. Csak kérdezem, hogy jól számoltam, hogy
1,9 milliárd 2015. év végén jelentkező koltségvetési maľadvány, amit átgorgettink,20I6-ra.
Címľendeket nem fogok tudni mondani, de jeleńem már, hogy igen és még egy, amiről.már
volt szó, de valamilyen szinten csatlakozok az e|oltem elhangzottakhoz. Po|gźrmester Ur, a
KLIK támogattsti én is egy tévedésnek taľtom. A KLIK becsődĺjlt, pontosan tudja, hogy az
egész oktatási reformjuk, úgy ahogy van' egy csőd. Ezt látjuk nap' mint nap, de ezęn belül
egészen konkľétan a KLIK-től a saját Koľmánya elvonta a feladatot, tehát ha jól tudom, még
az idén megszűnik iskolaműködtetői feladatokat ellátni. Hogy mi lesz az intézménnyel, nem
tudom, de nagyon nem is érdekel. Tehát ennek megfelelően a KLIK szimbolikus támogatását
tényleg teljesen kidobott pénznek taľtom. En ań. akaľtam javasolni, hogy a Buľsa
Hungaricĺához eąy ilyen kiegészítő ösztöndíjat ľakjon mellé az Önkormźnyzat. A Bursa
Hungaľicában amúgy is sikeľes, és nélkülöző, rászoruló tanulók részestilnek. De ha azt
mondják' hogy intézménymúkĺidtetésre kell fordítani ęzt az összeget, akkor van nektink saját
józsefuárosi intézményműkodtető központunk, ami szintén részt vęsz az oktatási intézmények
mfüödtetésében. Miért nem ők hasznosítjfü ezt a fortást? Nem értem, hogy egy bedőlt,
lényegében tľónfosztott intézményre miért kell egy fillért is akár ktjltenĹink. Köszönöm
szép en, ezek azok, amik kimaľadtak az én r e gisńer em szerint. Kö szö nöm.

Dr. Kocsis Máté
Bérhź.z felújításoknál itt felmerült egy szempont, ami nem szempont, tény, csak
elfeledkezttink rőIa az eddigi válaszainkban, hogy a Magđolna Negyed Program és azBurőpa
Belvarosa Program keľetében is zajlik egyébként jelen pillanatban ttrsashtn felújítás és az
elmúlt időszakban is zajlott, sőt a jövőben is fog még. Tehát, hogyha nagyon szíkáľaĺ
számoljuk atźrsasházakĺa foľdítottpénzeket' akkor szeľintem ezt is vegyĹik belę. De afelől ne
aggódjanak. Egyébként hallgatva a javaslataikat - persze tiszteletben taľťva - az a fajta tipikus
ellenzéki javaslattevés tĺirténik' hogy arľa mindenkinek van javaslata, hogy miľe költsük el a
meglévő forrásokat, de olyan javaslatot még egy daľabot sem tettek, hogy honnan lehetne még
megtakaľítást eszközölni, tehát a |ogikáját tekintve tipikusan ellenzéki javaslatokat hallunk.
olyan' hogy hogyan legyen egyensúlyos' vagy talánmég nagyobb al'artalék, és hol lehetne
még jobban átgondolni, olyat még nem hallottam. A kĺjltés az megy, egyébként ez fontos
dolog, ha valaki maľ el tudja kĺilteni a meglévő péttń", az egy jő tudás. A kĺjvetkező szint, amit
majd meg kell ugranunk így kozcisen néhány év alatt, ilyen csoportos foglalkozásban,.hogy a
bevételi oldal megteremtésén is kell fudni dolgozni, azzal egyĺitt a Képviselő Urnak a
javaslataíratételesen is szeretnék válaszolni. Jegyzo Asszony mondja az egyikrészét.
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Danada-Rimán Edina
Köszönöm szépen. A népkonyhával kapcsolatosan ugyanannyi férőhelyre terveztük aforcást,
mint tavaly,tehát a kapacitásoknak megfelelően. A KLIK tćmogatásáualkapcsolatosan pedig,
Képviselő Ur mondata1bő| az tĺint elő, hogy keveri Képviselő Ur a mfüĺĺdtetést és a
fenntaľtást. Még mindig az onkormźnyzat működtet, viszont a fenntartója magźnak az
iskolanak az á||arn, vagyis a KLIK. Egyébiraĺt a KLIK-kel megállapodást is kötött a
Képviselo-testiilet és ebben a megállapodásban pontosan szerepel, hogy ez a 4,5 milliós
támogatás ez a keľĹileti gyerekek éLetét teszi könnyebbé. Tehát tankönyvekľe, versenyekľe,
egyebekľe van, tehát itt nem ryagźń az Allamot támogatjuk és magáha az Allarlba pumpálunk
pénil., ahogy a Képviselő Ur foga|mazott, hanem a gyerekeknek. A pénzmaradvánrryal
kapcsolatosan pedig, amíg nincs zétás, addig nem tudunk pontos pénzmaĺadvány összeget
mondani. Ez egy bonyolult számviteli folyamat, amit ha gondol, akkor majd
IJgyosztáIyvezető Asszony elmond, đe ez az I,I9 amit on mondott, ez egy nem pontos szám.
Kĺjsz<jnöm.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Válaszoltunk minden felvetéséľe? Mindegy, majd szőtkér, ha nem. Jakabfu Tamás képviselő
úľ, parancsoljon!

Jakabfo Tamás
Köszöncjm szépen. Az e|oző blokk kérdésemből szorgalmasan pipálgattanTl, és azt látom' hogy
egy dologľa még nem kaptam vźůaszt. Ez a 40I0I-es LELEK Ház, LELEK Programnak az 5

milliója, amiről ań fe|téte|eztem, hogy az ellátott személyek száma nem változik, ezért
viszonylag konstansnak kell lenni ennek a költségnek.

Dľ. Kocsis ldáúé
Kapott a Képviselő Úr választ, ez a rezsi, amin mosolyogtak. Ez a rezsíköltségből adódó
megtakarítás.

Jakabfy Tamás
Köszönĺim szépen. En eddig egyébként abban, az ezek szerint tévképzetben voltam, hogy a
rezsics<jkkentés az csak magánszemélyekľe vonatkozik, de akkor majd megcáfolnak,
gondolom.

Dľ. Kocsis Máté
20 szo|gźiati lakásról vaĺ.sző, Képviselő Úr, amiben hajléktalanok élnek és magánszemélyek
és az ó rezsijfü cstikken. Igy éľtelmezenđó!

Jakabff Tamás
Jó, kĺjszönĺim szépen. Akkor folytatnám,hamźx itt pont szőba került a műkcidtetés-fenntartás
kćrdésc, akkor ćn most át is ugranćk, mcrt pont nálam a kövctkcző pont a működtctćsrc.Ez a
72I0|-I03-as soron a JIK Intézménymfüĺjdtető Kcizpont keretében is látok egy 160 milliós
forráskivonást. Úgyho gy ha már itt elkezdtük ezt a működtetés-fenntaľtást kifejteni, akkor
szeľetném kétđezní, hogy ennek mi az oka, én úgy látom, hogy az intézméĺyhtůőzat nem lett
kisebb és ennek a működtetéséről is azt gondolom, hogy viszonylag állandó és tęrvezhető
kĺĺltségnek kellene lenni. A kcjvetkezó pont ez a 6. mellékletben van' ami a Kisfaluhoz
kapcsolódik és a 11602-es címen is az iz|eti vagyonnal kapcsolatos feladatok. Ezeken a
helyeken itt a sikeľdíj összegek szúrtak nekem szemet.
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A lakásbérbeadással kapcsolatos siker díja - egyébként a Kisfalunak _ az I55 millió foľint,
miközben a lakásbérlet és használati díjakból 500 millió foľint bevételt tervezünk. Ez több,
mint 30 %. A másik sikerdíj helyiségekľe 705 millióból csak 110, szerintem ez mát egy
reálisabb összeg, mígaz árveréseknél 180+50 millió atervezett bevétel és eľre 58 millió a
sikerdíj. Nyilván ań.tuđom, hogy itt gyakorlatilag a saját zsebĺinkbe tesszfü, mert a Kisfalu
aZ az onkormányzatnak a 100 Yo-os cége, ďe ezeket a 25-30 %-os sikeľdíjakat egy picit
soknak találom. A következo kérđésem az arrő| sző|, hogy úgy látom, hogy felpercg az
ingatlanértékesítés. Tavaly előtt még 680 millió forintos értékben teľveztĹink ingatlant
értékesíteni, most mér 935 millió forint a terv. Én megmondom őszintén nekem komoly
kétségeim vannak, hogy ez a dinamikus növekedés ez tartható-e, mert egyrésń. a rajtunk
maradt ingatlan állomány minősége és elhelyezkedése az egyÍe csak romlik évről-évre.
Nyilván a jobb źĺ||apotiĺakat, jobb elhelyezkedésűeket veszik meg. Ugyhogy én eń. egy
komoly kockázatnak találom a költségvetés egészére való tekintettel. Van egy pár kérdésem,
amelyek kĺjzlekedéssel, élhetőséggel kapcsolatosak. En azt látom, hogy a kerüIet
közlekedésáI|apota aztovttbbra is kľitikus, tehát rengeteg a dugó, a paľkolás egyes területeken
majdhogynem lehętetlen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit taľtalmaz a kĺjltségvetés
erľrek a heIyzetnek a javítása érdekében, van-e valamilyen pénz forgalomcsillapításra,
keľékparos infľastruktura építésére, a parko|ási helyzetből, káoszból való kivezető útnak a
keresésére? Vagy legalább van-e arra pénz, amiről egyébként képviselő-testületi döntés is
született 20l3-ban, hogy 22 felújítandó útnak a maľadék ľészének a fe|tljitására betervezésre
keriilt-e a sziĺkséges fedezet, mert a tavalyi évben - bőÍ néhany utszakasz megvalósuIt, de _
annak a 22 kijeIolt útnak a többsége még minđig évtizedes tragikus állapotu. A paľkolás
esetében ugyanebben a ktjzlekedés kérdéskörben 1 milliáľd forintnyi bevételt terveziink a
paľkolásból, viszont éľdekęs módon ebből 160 millió forint az elvonás beťtzetés, ez anit a
cégből mi kivesztink, fe|téte|ezem) az a bevételnek csak tl6-a. Én ennél jóval t<ibbet vámék,
hogy a paľkolási bevétęleknek több mint fele nem mehet el mriködési és egyéb hasonló
ktiltségként. Azt szerctném kéľdezni, hogy más feladatokľa is marad-e ennél a cégné| pélu, és

melyek ezek a feladatok? Egy megjegyzésem van, nyilván én voltam figyelmetlen és nyilván
mfu a tęsttileti tilések során ez felmerÍ.ilt valahol, hogy a Bókay utca 43-as, ez egyébként a
Rév-nek a sorai, vagy tźhIźzatai ktjzött van) a Bókay utca 43. számu épületet, aŻ.bontásta
tervezzi7k. Tudom, hogy fénykoľában nagyon széphtn lehetett ez aBőkay, nyilván nincs rajta
műemlékvédelem, đe ań. gondolom, hogy éľdemes lenne megtaľtani és ezt mikor hattlrońlk
el, hogy eń'Ie szeľetnénk bontani, és egyeztetésľe keľült-e a múemlékvédelmi hatóságokkal?
Es végül az utolsó megegyzésem' a gyorsszolgá|atkarbarltaľtással kapcsolatos, most jó előľe
javasoljuk akozbeszerzés meginđítását 4 évre, tehát folýatjuk an. a mőđszert, amit eddig is
ezt a gyorsszolgálati karbarÍartźtsokat, javításokat végezťiink, én viszont azt gondolom és

ennek többször is hangot ađtam,hogy ez egy újabb ftlösleges kiszeľvezés, mint egyébként a
takarításnźll, biztonsági őrzésnéI is ezt gondolom, hogy ezeket a feladatokat onkotmźlnyzati
intézméĺlnyel, önkoľmányzati céggel kellene elvégeznünk. Évek óta mondom, és mar több
esetben eljutottunk ođáíg, hogy onĺlknek sincs ez ellen elvi kifogása, de amikor a konkľét
dologra keľiilne sor a költségvetésnél, hanem iĄra a Kozbeszerzési Teľvbe belekertil ez a 4
éves kiszervezés. Igy ańán kérdezném, hogy miért és ktilön szavazást szeľetnék kérni a
hatáĺ o zati javas lat 3 . számű pontj ĺĺró l. Kö szönĺjm szépen.
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Dr. Kocsis M:áté
Köszcinjük, válaszolunk a Képviselő Úrnak. Engedjen meg két megegyzést az elején. Megint
a makrót nem nézi, csak a mikľót, amikor ań. kérdezi, hogy miéľt több aZ
ingatlanértékesítésből szźrmaző tervezelt bevétel, akkoľ ott nem szźtmol azza|, hogy
(tudatosan, vagy véletlenül, azt én nem akaľom megmondani, de nem számol azza|, hogy a)
kerület fejlődésének megítélésének javulásának kĺjvetkezményeképpen nőnek az ingat|aĺáĺak
a keľületben, tehát elkezdődĺjtt egy jő folyamat, amiről régebben csak beszéltĺink. Az elmúlt
évek munkájának során el is jutottunk oda, hogy elég meredeken, hogyha az ingatlanpiaci
aľak tekintetében lehet meredekségről bęszélni, tehát más keriiletekhez képest jó ütemben
elindult az ingat|anaľak növekedése és amikor a tava|yi tervszámoknál cs<jkkenést lát' akkor
nem számo| azza|,hogy az onök által sokat bírált úgynevezeÍt2l3 azért azt mégiscsak elérte,
hogy nincs infláció, tehát tavaly még tervezttĺnk inflációval, de mivel nem volt' és idén sem
vaľható jelentős inflációbeli ugľás. Sőt a gazdasági szakemberek inkább a defláció
kozeledtétől tatanak. A tavalyi tervezętszámokból éľtelemszeríĺen leveffĺik ezt az ĺisszeget, ne
elvonásként definiáljfü, hanem a jó makľogazdasźąi mutatók miatt ez egy _ mondjuk úgy _
megtakarítás. Ugyanilyen elvonásként élik meg a ľezsicsökkentésből szźlrmazőt is, amit
szintén egyébként az onok á|ta| o|y mélységesen gyĺlölt 2l3-os kormányzat okozott.
Ráadásul az 1963-as év őta elmondható, hogy nem csökkent az áĺszínvoĺa|, tava|y csökkent
az źrszínvona|. Ez egyébként jelentkezik az onkormźnyzat kiadásaiban ís, az arszínvonal
tételeit jelentő termékek megjelennek az Önkormźnyzatbarl is. Tehát, nagyon sok olyan
gazđasági mutató van, amelyik könnyíti a kĺiltségvetésiink tewezését. Szintén ez aKotmźny
vette át az onkormźnyzat adósságát, amely jelentős kiadás cstikkenés. Hosszan tudnám
sorolni, tehát ha kicsit hátľébb lépnek a költségvetéstől, akkor a cs<jkkenő tételek mögött nem
feltétlenĺil elvonás van, hanem a pozitív országos gazđasági folyamatok miatti megtakaľítási
lehetőségek. Szeretnék a Képviselő Úr,,.... rengeteg a dugó ...'' mondatáĺareagáIni. on nem
is jár kocsival, mint azt tudjuk, és séľelmezte, hogy miért nincsen annyi parkolóhely, azért,
mert az on kéľésére egy csomó biciklitarolót építetttink a helyĹikľe, valamiféle
következetességet szerętnék kémi azért ontőt ębben a kérdésben. Hozzáteszem' hogy még
Kaľácsony elott beszélgettem egy taxissal, aki nem osztja az Ön véleményét, bár nem
ismeľtük még akkor az on véleményét, és azt mondta, hogy más kerületekhe4 meg a nagy
forgalmú utakhoz képest Józsefuárosban lehet a legjobban kĺjzlekedni, tehtú kis úgynevezett
,,Surranó utakat',, uhogy o foga|mazott nálunk szívesen hasznáI, mert itt soha nincsen
forgalom. A Baĺoss utcában sem állnak hosszú sorok, tehát jól vannak a lámpák kialakíťva.
Ań. a mondatát, hogy a közlekedési helyzet meg tragikus lenne, azt meg nem is tudom mire
vélni, a füvĺĺros kĺjzlekedési infľastrulctura szempontjából legjobban ellátott kerülete vagyunk,
a legtöbb metrómegállóval, nagyon sok villamos-, és buszhá|őzatta| és jól kĺjzlekedhető és jól
kźnyzott utakkal, ezt betudom egy politikai megjegyzésnek, a valóságot nem fedi, hogy ľossz
lenne a varos közlekedése' egyszeruen irigykedik pont a fekvésből adódó jó helyzetiinlĺe. A
3 -as metro a kerület déli szegélyezését j elenti, a Z-es az észal<lt, a 4-es metro meg kettév ágsa a
kerületet, ennél jobb felszíni, vagy fe|szín alatti kötöttpályás, vagy nem kötöttpályás
közösségi közlekeđése nem is lehetne a városnak. A forgalomcsillapítás alatt ne az utak rossz
áLlapotát értse. A ľossz állapotu utak csillapítjĺík a forgalmat, de nem ezért taĄuk ilyen
állapotban őket. Je|zem, ha útfelújítást követel, azt tetmészetesęn meg fogjuk tenni, nem
azért, met on kérte, hanem azért, mert számoltunk vele évek óta, csak hozzáteszem, egy
felújított ut vonzza a forgalmat. A tapaszta|at az nem fordítva van' azért monđom' hogy kicsit
koherensebben álljon az &velésével a kcĺzlekedés felé, mert sok ellentmondás van benne.
Jegyző Asszony az e|ső kérdéséľe vá|aszo|.
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Danada.Rimán Edina
Ktjszonöm szépen. A JIK múködésével kapcsolatosan a múködés kdltségének a csökkentését
egyrészt az étkezók számának a cscjkkenése is okozza, másrészt azért vítatkoznék Képviselő
Ur azon mondatával, hogy egy állandó műkodési koltségnek kellene lennie, mert mi
folyamatosarl azon dolgozunk' hogy az intézményeink és a cégeink minél kisebb ktiltségbőI,
minél nagyobb, vagy magasabb színvonalú szo|gáltatźtst nyújtsanak. Mi azéĺt ori|ĺék annak,
hugylra cz |olyaluatosat r:stjkkerute, és a ktlzeljrrv(ibell is fogunlĺ javaslatot teruri a nrfütidési
ko ltsé geket illetően e gye s intézmény esetéb en. Kĺj szontlm.

Dľ. Kocsis Máté
Egľy Attila alpolgáľmester úľ, parancsoljon!

Egry Attila
Köszĺjncim a szőt, Polgĺĺrmester Uľ! A Bókay utca 43-as épülettel kapcsolatbarl azt tudom
elmondani, hogy a Corvin Sétány Program tertiletén taLá|hatő, mźr az eredeti szerződésben is
benne volt a vállalás. Az épület maganem is 100 %-ban <inkormányzatitulajdon, egY része az
Állam tulajdonában vaĺL eÍTe irányult a Képviselő Úr kérdése. A gyorsszolgálat
karbantartással kapcsolatban 2011-ben volt egy źÍfogő tanulmány, akkor már on is
képviselőként dolgozott. Amikor megvizsgáltuk, hogy egy gyorsszolgálat karbantartás
feladatot hogy ésszeľíĺbb elvégezni, belső munkaeľővel és intézmények gazđasági tźrsasága,
vagy pedig kiszervezve és akkor a tanulmány egyértelmúen megmutatta, hogy a kiszervezés
azhatékonyabb és olcsóbb is az onkormtnyzat szźmźra. Én an, gondolom, hogy meg tudjuk
tenni azt, hogy ezt a tanulmány iljra a képviselők rendelkezésére bocsátiuk, amennylben ezt
szeľetnék. Koszönĺjm.

Dr. Kocsis Nl.áúé
Kovács ottónak adom meg a szőt ahetyiségbérletekkel kapcsolatos kérdés megválaszo\źsfua.

Kovács Ottó
Köszclnĺim szépen Polgármester Úr! Kezdeném az árvetés témájával. A Képviselő IJr a*,
monđta' hogy 180+50, ez a költségvetés szerint 180+80, tehźLt260 millió forint a lakás és

helyiség árveľéssora, hogyha megnézi, így aztán gondolom, hogy az arány is kicsit talán
kedvezőbb arnźi, mint amit feltéteIezett. A sikerdíjjal kapcsolatosan, mind a helyiség-, mind a
lakásbérbeadásnál megnéńem a bevételi eloirtnyzatokat. Itt ugye azt is nézntink kell, hogy
milyen bevételek keletkeznek a víz-, csatoma-, szemétszáIlítás, frités, egyéb bevételek
befolyásából, ennek az osszege' több mint I,7 milliríľd forint, és ha ehhez hozzátesszfü a két
iskola bérleti díját is, amit nyilván bele kell számítsunk, hiszen ezek a területek végzik ezt a
munkát, akkor ez kĺjľtilbeltil 1,8 milliaĺd forint összességében. Az ingatlan értékesítéssel
kapcsolatos kérdésére PolgáľmesterUr ań. hiszem, hogy válaszolt. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis MáLté
Paľkolással kapcsolatosan feltett kérdésére Egry Attila alpolgármester úr vźiaszol.

Egry Attila
Képviselő Ur jól Iátjaa számokat, 1 milliárdos bevételből a 160 millió azźltengedetr,részaz
onkormĺínyzat szźrrÉra. Mi is szeretnénk ezt felülvizsgálni, mind az idei évnek az egyik
feladata, egy későbbi előteľjesztés részben foglalkozik is ezze|. Ugy gonđoljuk, hogy nagyobb
hatásfokot lehet elérni a parkolás területén, illetve vizsgáljuk más kertiletnek a működését és

szeretnénk tap aszta|atokat nyerni. Kcj s zö no m.



Dr. Kocsis N{.áté
Pintér Attila képviselő úr. Paľancsoljon!

Pintéľ Attila
Köszönĺjm szépen a szőt Polgármesteľ Úr. A költségvetéssel nekem is lenne néhány
gondolatom, Íehźń elősz<jr is lenne egy olyan megtregyzésem, hogy a korábbi évekhez képest,
most már egyre inkább áttekinthetőbb ez az e|óterjesztés. Volt olyan év, amikor ha jól
emlékszem, még a zźtrszźtmadással egytitt keverve kézbesítettek, lehet, hogy én keverem, de
ez mindegy is, de ez most egy dicséret, hogy egyre áttekinthetőbb. Ugyanakkor lerrne egy
olyan megsegyzésem, ha jól tudom dr. Erőss Gábor képviselő ur benýjtott bizonyos
módosítókatahivatalhoz írásban, amit o most itt szóban elmondott, de így meglehetősen
nehéz volt követni. Tehát az|eĺane a kérésem, hogy ha bármelyik képviselő íľásban a testĺileti
ülést mege|őzően benyújt módosítót, aú. |egyenek szívesek a képviselő-testület tagjainak
postázni' hogy könnyebben tudjuk kĺivetni az ĺJlést, akár helyszíni kiosztással, tehát ez egy
ilyen megjegyzésem. Rátérnék arľa, hogy költségvetéssel kapcsolatban mikęt gondolok.
Kezdeném egyrészt a rendvédelemmel, tehát|źĺtam ebben a költségvetésben, hogy 60 milliót
nyrijtunk a BRFK-nak túlszolgálat ťĺĺanszirozźsra, 35 milliót térfigyelő szo|gźiat
ĺizemeltetésre' s egy 15 milliós téľfigyelő fejlesztés.is szerepel a költségvetésben, tehát én
ezeket ta|źlltam még, ha van valami plusz, akkor javítsanak ki. Tehát nekem ezzel nincsen
problémám, én úgy látom, hogy a kerületi ĺinkormányzatnak segítséget kell nyújtani a keriileti
ľendőrkapitźnyság részére, hogy hatékonyabban tudjon mfütjdni, meľt sajnálatos tĺiľténelmi
okok folytán ez egy olyan kerület, ani hát nagyon leľomlott állapotban volt mind
taľsadalmilag mind infrastrukturálisan, s ęzért nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a
bűnüldcjzés terén előrelépéseket tehessiink. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta költői kérdés,
majd esetleg megpróbálhatnak ráváIaszo|ni, hogy az e|miit ciklusban akar mennyit költött az
onkormányzat a rendvédelemĺe és ezzel ptĺhuzanosan mennyit javult a btĺnügyi he|yzet
Iőzsefvtrosban, mennyit javult az itĹ lakók kozérzete, szerintem nagyon fontos, hogy a
kozérzet is javuljon, ez |źńható, tehát a Ltĺhatő ľendőrség, tehát, hogy sok járőrt |átlnk az
utcĺĺn, azért ez javítja a lakók közbiztonsági érzetét. Es én eń. akérdést azért feszegetem, meľt
fulajdonképpen, ha van tá mőđ, akár még tĺibb pérzt is lehetne juttatni a Rendőrségnek, hogy
még inkább biaonságban élhęssenek a józsefuáľosiak. Ezze| egyiitt |esz egy olyan konkľét
javaslatom, tehát ezek olyan javaslatok, amelyeket most a kĺiltségvetésben nem tudnak
beépíteni, de bízom a Polgármesteri Hivata| tźlmogatásábaĺ, hogy későbbiekben ezeket
valamilyen költségvetési módosító során el tudjuk fogadni és meg tudjuk valósítani, ugye itt
plusz feđezet lehet rá akźn aBźnkára kapott állami tĺímogatás, vagy a Tręfoľt utca éľtékesítése,
vagy hasznosítása, tehát az egyik ilyen, hogy sok józsefuĺáľosi panaszkodik akozáIlapotokľa a
BKV jáľművein. Tehát azoka a járművekĺe' azo|<ĺa a villamosokĺa, buszokĺa, amik itt a
kerületben átmennek. Most nem kífejezetten a metróľa gondolok, a buszokra és villamosokľa
s én azt gondolom, hogy pénń. kellene foľdítanunk arra, aktlr szerződést kötiink a BKK-val,
hogy józsefuárosi péĺzbőI plusz rendészeti erők jaľőľĺlzzenek ęzękęn a villamosokon,
buszokon, s aki nem odaillően viselkedik, és ugye nincsen érvényes jegye, an. eltánolíthassfü,
de egyébként ugye a BKK utas szabályzataazt is lehetővé teszi, hogy aki ugye nem megfelelő
módon viselkedik' azt |eszá||ítsák a jármuróI. Ez lenne egy ilyen javaslatom. Másrészről én
azt gondo|om, hogy mindannyian tudjuk, hogy Magyarországoĺ az egészségugy he|yzete az
nem túl rózsás és nekem van egy olyan tervem, hogy kĺizvetett módon ez javítaÍLa a
józsefuárosiak egészségügyi he|yzetén, ha a kĺĺltségvetéstinkből kiegészítést nyújtanánk a
Jőzsefvźnosí Egészségtigyi SzolgáLat dolgozóinak. Tehát egy plusz pénz ađnánk, hogy ők ettől
ta|án, mert biztos így is maľadéktalanul ellátjak a feladataikat, de igy talźn lelkesebbek, tĺjbbet
mosolyognak ugye.



Visszatéľve a Trefort utcára ez egy nagyon komoly Íéma, ez,űgy egy 2006-ban indult ügy,
tehát én eľre már tĺjbbszĺjr rtkérdeztem. mert akkor valami furcsa szerződéssel próbálta eń. az
akkori önkormányzat értékesíteni, f006. talrttĺ októberében a ciklusa egyik utolsó
intézkedéseképpen, és eZ ügyben van tudtommal egy rendőrségi nyomozás. Most
valószínűleg lehet, nem kapok vtllaszt, hogy ál1 eZ a nyomozáq đe azért eú. meg szeretném
említeni, hogy bizony van itt egy hútlen kezelés miatt egy nyomozás, és azért is ťrgyeljünk
nagyon oda erre, hogy milyen megállapodás születik a Trefort utca kapcsán a befektetővel,
meľt hát ez most így én azt gonđolom, hogy nagy figyelmet kell, hogy kapjon. Nagy
figyelmet kap, mert már a kezdetek sem voltak minden hibától mentesek, most nem állítom'
hogy biĺntény történt, mert ugye még nincsen ítélet, nem tudom, hogy anyomozás még vajon
folyik-e, erre talán vá|aszt tudok kapni, és lenne néhány megsegyzésem a bétháza|&al
kapcsolatban is. Tudjuk ań", hogy nagy tntozásuk van a lakóknak felénk, tehát sokan nem
Íizetnek, nem is arra gondolok ennek a behajtásával kapcsolatban, hanem valahogy aľľa
pľóbáljuk meg cisztönozru a Kisfalu Kft-t, tehát ebben is gondolkodjunk, hogy az eljövenđő
időkben tehát ezek a tartozások ne halmozódjanak fel. Tehát minél hamaľabbi, azoma|i
intézkedéseket akáľ bérleményellenfuzést is foganatosítani, abban az esetben, hogy ha valahol
egy elmaľadás kezdődik, meľt próbáljuk meg elejét venni atartoztls felhalmozódásának' meľt
így akkor nem kell megpróbálni behajtani, teht./- ez ügyben is szeretnék majd lépéseket tenni.
Illetve van még egy ötletem, tehát ez most csak egy ötlet, így eszembe jutott, még ki kell
gondolni a részleteket, hogy van nekĺink rengeteg pincénk, ami után fizettink rengeteg közös
költséget és igazáből hasznosítva nincsen, viszont értékesítiink mindenféle ingatlanokat
rendszeresen az évek soľán, tehát lakásokat, üzlethelyiségeket. Van egy olyan ötletem, tehát
hogy éľtékesítéssel, ezekkel a lakásokka|, hźľza\&al kĺilönbcjző méretrĺ pincehelyiségeket is
adhatnĺínk át, hogy akkor ezentu| a magźnszektor gondoskodjon annak fenrltartásárő|,
hasznosításaľól. Tehát ez legyen az eladźs egyik feltétele, hogy a vevő valamekkora
valamilyen pince részt is átvesz hozzá. Valamint van egy olyan kérdésem, hogy ań. vajon
fęlméľtĹik-e, hogy a béľlőink között a btintetett előéletűek száma mennyi és van-e ilyen
nyilvántaĺtás vagy ez egyáIta\źnhozzáférhető adat-e, meľt ezek az általunk megszabott bérlęti
díjak rendkívül kedvezményesek, tehát nagyon-nagyon kedvezményesek, és ugye pláne, hogy
ha abérló nem is ťlzęti a lakbéľt, akkor hát így tulajdonképpen kcizvetett módon és ugye nem
hajtjuk be ezeket az e|maradt bérleti díjakat, ilyen módon egyfajta ilyen tĺímogatźst nyujtunk
a jőzsefvtĺosiaknak, csak ki kell válogatni, de hát ugye eľről lesz sző még szerintem a
szociális rendelet kapcsán, tehát ki kellene válogatni valóban azokat, akiket akaĺ ilyen
foľmában tudunk támogatni. Még lenne egy olyan meĄegyzésem, hogy kozbeszęrzési tervet
is csatolták a k<iltségvetéshez és itt ugye szeľepel két nagyobb milliaľdos összegű
kozbeszerzés, tęhát az egylk a gyorsszo|gálat, amiľől már volt sző, a másik pedig a

kozétkeńetés k<jzbeszeruése. Jakabfy képviselőtaľsam már tett egy olyan megsegyzést, hogy
o szeľinte elegendő idő áll a rendelkezésľe, de aki a Váľos gazdáIkodźtsi és Pénzügyi Bizottság
taga, az tuďja, hogy különböző ilyen-olyan indokokkal, tęhźtt ezek a kozbeszerzések meg
szoktak csúszni, gyakÍan nagyon kevés idő ál1 a ręndelkezésre, lehet, hogy ebből kifolyólag,
lehet, hogy más okból kifolyólag de akaĺ nagy összegu kozbeszerzésekľe is nem nagyon
szoktak vállalkozók jelentkezni, meglehetősen furcsa, meľt tulajdonképpen munkát és péľzt
kíná| a Józsefu arosi onkormányzat.
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Tehát nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy a maľciusnál koĺábban vélhetően ezeket a
kozbeszerzéseket, tehát ahogy szeľepel az e|őterjesńésben, althoz képest nem tudjuk eltolni,
de esetleg a szeruođéskotéSt, tehát egy olyan kozbeszerzési eljárást tudjunk lebonyolítani, ahol
ne szabjuk tul szűkľe a je|entkezést, hogy ezen kívtil még hívjunk meg olyan cégeket, akik
tudjuk, tehát tegytink egy nyí|t eIjárást, tehát gyakorlatilag szóljunk cégeknek, ak1k ezze|
foglalkoznak, hívjuk meg őket, hívjuk fel a figyelmiiket aľra, hogy van itt egy közbeszetzés,
hogy tegyenek t<ibb érvényes aján|atot és én még a veľsenyeztetést sem zźlmám ki, tehát,
hogy az érvényes ajźtnIatokat adottakkal leüliink és egy áľveľsený, tehźtt egy árversený
alakítsunk ki, amiből ugye profitálhatunk, és nem vetiilne a kozbeszerzési eIjárásainkĺa a
gyanú árnyéka,miĺtaz oly sokszoľ felmerül aYźtrosgazdálkodási Bizottság ülésein. Lenne
még egy megegyzésem Erőss Gábor képviselőtársam levegőszennyezés és a józsefuáľosiak
egészségével kapcsolatban. EZt nem tudom megállni, de én szerintem Józsefuaros
levegőminősége az itt szátmunkľa tehát nem javíthatő, itt van Budapest közepén Józsefuáros.
Tehát egész Budapesten kell hozni í|yen íntézkedést, ami folyán javulhat az intézkeđés.
Másrészt abban valóban igaza vaĺ, hogy alacsonyabb a várhatő é|ettartam itt Jőzsefvárosban.
Én an' gondolom, hogy ez a|:lhoz is kapcsolható, hogy furcsa életmódjuk van bizonyos
józsefuárosiaknak, tehát például Budapest más részeíhez képest sokan élnek mondjuk
drogokkal, és szerintem a drogozás nem növeli, hanem jelentősen csökkenti a vétrhatő
élettaľtamot. Tehát, ha adhatok egy tanácsot, akkor ne drogozzanak. Es az Együt PM-es
kollégáinak iizenem, hogy ne azon dolgozzanak, hogy hogy lęhessen minél tĺibb drogot
beszedni, tehát mindenfele jog- és búnkövetkezmények nélkiil, hanem inkább próbáljfü meg
onök is az irányba szoritari a taĺsadalmat, hogy ez a ďrogozźs ne legyen ilyen elterjedt' és
valóban leszoktató programok, vagy mege|őző programok induljanak a đľogkérdés kapcsán,
mert az is egy súlyos pľobléma itt Józsefuárosban. Kĺjsz<jnĺjm szépen.

Dr. Kocsĺs ľ'Iáté
Pintér Attila életmód-tanácsadó műsorát hallottak. Kezdjtik a legvégén, csakhogy éľtse a
Képviselő Úľ. Egyszer megnéĺiink egy olyan statisztikát _ csakhogy értsék, hogy ne lássák
ilyen tľagikusan rosszul a he|yzetet - nem az elmiit 10 évben lett alacsony a vźthatő
é|ettartam a keľületben, hanem az e|míit 40-50-ben. De hogy ne lássfü ilyen tľagikusan a
he|yzetet, az ltcán é1ő emberek váľható élettartama jóval alacsonyabb, mint a lakásban,
otthonaikban é|ő embereké. Ha kiveszik a várható élettaľtam statisfikából a Hajléktalan
Szá|lfua bejelentett embereket' akkor abszolút budapesti át|agrő| beszélhetÍink. Amikor
kerületi źúI'agrőI olvasnak, abban van egy olyan _ ronda szóval mondom _ torzítźs, egy
statisztikai értelemben vett mindenfeleképen olyan értelemben totzításnak minősíthető adat'
hogy az alacsony vźlrhatő élettartamú hajléktalan emberek úgymond a nagykalapban vannak
benne. Ha ezt így nézik, ha attőI eltekintenek - pusztán statisztikai értelemben mondom _,

akkor az egyébként vaľható élettartam nem rosszabb, mint mondjuk a VII. keriiletben, vagy a
szomszédos IX. kerületben, vagy Kőbányan.Ettól' függetleniil dolgozni kell a javításĺĺn, csak
mondom, hogy érdemes ezt azérttisńźn látni. A 15 millió foľint a rendvédelemre az egyrészt
kĺizbiztonsági kamerák felszeľelését is jelenti, illetve a tźrsashénak bekameŔlzásźnak az
alapjául is szolgál, en. |átja benne. Azt, hogy mennyit költöffĺink kĺjzbiztonsźtgra, ezt cissze
fogiuk számolni. Szeľintem messze meghalađja a milliríľdos cisszeget, csak kérdés, hogy mit
tekintĹink kĺizbiztonság javítő beruhĺízásnak. En egyébként magźĺ a Teleki téri Piacnak az
újjáépítését is annak tekintem bizonyos értelemben, vagy mondjuk a Lujza utcai rendőrház
kialakítását, holott nem kĺjzvetlenü| kozbiztoĺsági beruhĺŁás, de egykori drogelosztó
központból egy rendőrök |a|<ta házat csinálni, az mégís csak javítja a kcimyék he|yzetét.
Nehéz ezt pontosan megmondani, meľt mit számolunk annak, mit értiink az a|att, de biztos
lehet benne, hogy milliárdos a nagyságrend. Javult-e ez alapján a kerületiek közérzete, háń
nem olvassa a kerĺileti lapot a Képviselő Uľ!
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Mi az hogy, nagyon is! 25 Y,-kaI tĺjbben mondják, hogy nem felnek az utcźĺn este és

napkĺizben. Ettől ęz nern aközbiztonsági helyzet, đe sokkaljobb, mint vo|t. Azétt ezek az
eredmények ĺinmagukért beszélnek. Még egy dolog, hogy a Készenléti Rendorség ĺagyaráĺý
jelenléte sokat lendít a szubjektív biztonságérzet javításán is. Azt tudniuk kell, hogy a BKV...
amikor én gyerek voltam' nem is tudom, gimnazista. inkább úgy mondom, a 99-es btlsń' ań.

fegyencjá'ľatnak hívták' aki nem józsefuáľosi annak mondom, hogy ez volt a neve, most
közismeľt tény, amit on mond, hogy nagyon sok deviáns elemek varurak a buszon jelen. Az
MNPIII keretében _ csak emlékeztetem a Képviselő Urat, hogy - indítotrrrnk ilyen pľogľamot
erre, ennek vĺíľjuk meg aZ eredményét ... hát van gitźtt is, igen. '. lehet gittlľozni is, nagyon
fontos dolog ez, szetintem. A lényeg az,hogy van eÍTe nézve töľekvés, hogy a BKV járatain,

különösen a 99-es buszon rend legyen. En a javaslatát inkább továbbítani fogom a Fővarosi
onkoľmĺĺnyzat felé, ÍIe atta' hogy elhagyja a kerület határait a 99-es. A tartozásokkal
kapcsolatban tudniuk kell, hogy a kertilet népe 3 milliárd 650 millió forinttal l.artozik az
onkormanyzatnakjelen állás szerint. Ez sokféle tételből adódik össze. Nyilván a behajtása
ennek szinte lehetetlen. Törekedni kell a beszedésére. Ha ez a pénz most rendelkezésiinkĺe
áIIna, akkor egész más méľtékekľől tudnánk beszélni, fejlesztésben, múködésben. Van ebben
bírság, konlzemitartozás' helyiségbérleti díj, mindenfele, de tudniuk kell, hogy tĺjbb mint 3,5

milliaľd forint atartozás. A pince átadhatősttgaľól nem vagyok,meggyőződve, hogy szerzodő
felek közt ezkivite|ezhető. Törekedni kell rá. De a Képviselő Ur ań. mondta, hogy a megvett
ingatlanhoz adjunk kvázi kĺltelező módon egy pincerészt is, hát majd ezt megnézztik. Nekem
vannak aggźiyaim ezze| kapcsolatban, hogy kivite|ezhetó-e? A Tľefoľt utcai szakľendelőben
jelen pillanatbanúgy tudjuk, hogy folyik anyomozás, nyilván részleteit nem ismerjük, de tart
még. Azt, hogy a megállapodás jó kezekben legyen, nem véletlen hogy egykoľi ügyészekkel
és gazdasági nyomozókkal szoktuk, akik ma maľ munkatársaink megnézetni ezeket az
tigyeinket, hogy véletlenül se hozzuk a Képviselő-testületet kellemetlen he|yzetbe. Amit még
szerettem volna onnek elmondani, hogy a büntetett előéletűek lakáshoz jutása az egy régőta
dédelgetett tervtink nekünk is. Keressfü a jogilag jó megoldását. A heIyzet az, hogy azon a
jogi áltásponton vagyunk, - és egyelőrę itt taľtunk csak _ hogy ha egy közösség, jelesül
Józsefuaľos Önkoľmanyzata segítséget nyújt bármilyen módon: lakás, támogatás, akármilyen
módon egy embernek, akkor legyen kedves az az ember ugyanezt a kĺizösséget nem
megsérteni a viselkedésével, tehát ne tépkedje az idos emberek nyakából a nyakláncot, ne

üssön le senkit azutcán, meľt akkor könnyen elvesztheti ennek a kcizösségnek a támogatását.
Az nem helyes, hogy valakit segélyágon támogatunk, ő viszont a közösség ľendjét

folyamatosan veszélyezteti, és a biztonságźi. Nem kifonott dolog ez, aZ elvi álláspontomat
tudtam most elmondani, szerintem érdemes erről a đologró1 beszélni. Iegyzo Asszony a

módo sítókkal kapcsolatb arl szerctett volna válaszo lni a kéľdéseire.

Danada-Rimán Edina
Köszönĺjm szépen. A Hivatal is arľa törekszik, hogy ki tudjuk küldeni ezeket a módosító
indítványokat, de Erőss Gábor képviselő ur indítvanya az tegnap munkaidő után érkezett és

abban a formában én nem taľtottam helyesnek, hogy ami a Hivatalon átmegy, az ne essen át

egy hivata.lijogi és egyéb tĺiľvényességi kontrollon. En ezt ebben a formában nem javasoltam
kiküldeni. Természetesen amenny1ben az egyéni képviselők ezt időben eljuttatjak egy
Hivatalnak, és mondjuk ne egy estét hagyjanak nekiink arca, hogy ezt megcsináljuk, hanem

mondjuk, azért két nappaI előtte legalább, akkor természetesen a Hivatal á|tal észtevéte|ezve

ez továbbitva lesz a képviselők felé. Magunk is erre tĺjrekszünk. Én még a közbeszeruési
terwel kapcsolatosan aú, el szeretném mondani, hogy amint az atervben is, tehát a kikülđĺjtt
mellékletben is szerepel, mind a kozétkeztetési szolgá|tatás az uniós érté|<határt e|érő, a
gyoľs szolgálat, karbantaľtás pedi g nemzetí elj arás szerinti.
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Ezek nyí|t eljárások, amelyeknek az ajánlati felhívását a Városgazdálkodási és Pénzugyi
Bizottság nyílt ülésen fogja megtenni, tehát én ań. javas|om, hogy ott tegye meg az
észľevételeit Képviselő Ur, hogy hol lehetne még ezeken az a|kalmassági feltételeken még
|azítani, vagy hol szeretné on, vagy gondolja. Mivel ezek ĺyi|tak, Semmi akađáIya annak,
hogy Képviselő Úr bárkinek is szóljon, vagy jelentk ezzen ezek,ĺe az e|jáĺásokĺa. Kĺiszönĺim.

Dr. Kocsis M:áté
Vörös Tamás képviselő úľ, parancsoljon!

Viirtis Tamás
Köszcjnöm szépen aszőtPolgáľmester Úr! En avźrható éIettartamkörül kialakult polémiához
kívánok hozzá szólni röviden, Erőss képviselő úľ vetette fel, és Pintér képviselő úr tovább
folytatta. Én aĺ::a szeretném felhívni a figyelmet, hogy többen prőbźitákmaľ megfejteni, hogy
mi a szignifikancia, mi okozza a vtrhato élettaľtamnak úgy á|ta|ábarl az a|acsony voltát és
egyetlenegy dolgot sikerült kimutatni, az peđig a képzettsége az embeľeknek, M iskolai
végzeÍtség és nyilván ebből fakadó externáliák, amik okozzźtk ezt a prob|émát. Pont ehhez
kapcsolódik, amikor azt mondja, hogy ne támogassuk, a KLIK-et, aĺri az oktatással függ
tissze, akkor on an. mondja, hogy adott esetben ezt a prob|émát ne próbáljuk meg komolyan
venni. Egyébként hozzáteszem... meľt azon az alapon, hogy a környezetszenrlyezés okozĺtt
ezeket a ľossz adatokat, akkor V-VI-VII. kerÍiletben akkor ugyanolyannak kellene lennie
ezeknek az adatoknak és akkoľ még nem beszéltiink Polgáľmęstęľ Ur á|taI torzítő hatásokról,
đe ez az egyetIeĺ, amit ki lehet mutatni jelen pillanatban, az pedig az oktatás. Egyébként a
korábbi időszakokban, amikor mégaKLIK nemIétęzett, akkor is támogatta az onkoľmányzat
a normatíván felül az o|<tatási intézményeket. Pont azértkerÚ,lt átstrukturá|źsa az oktatásnak
az áItaLános, és középiskolai Íésze, mert rendkíviili eltérő módon voltak lehetőségek az
oktatás fejlesztésére, mondjuk egy szegényebb vidéki kistelepüléseken, vagy városban és ęzt
prőbá|ta és ęzt ptőbá|ta kiegyenlíteni a KLIK. Pont azért a|akulhatott így, mert például
Józsefuaľos nagyon nagy cisszegekkel témogatta annak idején a noľmatívan feliil is az
iskoláknak a műkĺjdését. En azt gondolom, hogy most függetleniil attól, hogy a fenntaľtó, és a
fenntaľtói feladatok hova kęrültęk, nekĹink az itteni embeľeknek és az ő gyeľmekeiknek, meg
az itt é|o gyermekeknek az oktatása fontos, és tamogatjuk. A Rendőrség sem költségvetési
szerve az onkormányzatnak, de mégis támogatjuk, mert a mi éľdekünk az, hogy ha a
lehetőségtink úgy adódik, akkor mondjuk az a|apel|átáson felül is jól mfüĺidjenek ezek a
szeruezetek. En azt gondolom, hogy az on logikáj a alapján igazábő| semmilyen tĺímogatást
nem kellene nyújtani, hanem azt kellene mondani, hogy ez mind állami feladat és akkoľ
onnantól kezđve, csak a saját magunk által fenntaľtott intézményeket tĺĺmogassuk, aminek tul
nagy éľtelme nincsen, mert akkor úgy kell megteľvezni a költségvetésfüet. Kĺĺsztjncim szépen.

Dr. Kocsis l.Iáté
Tisztelt Képviselő-testiilet! Ezęk fontos' jó dolgok. Kettő &ájabeszéltink a kĺĺltségvetésről,
de a költségvetésről beszéljtink|, Az a kéľésenr a következő hozzászőlásoknál két dologľa
legyünk figyelemmel. A napirendľe és ahozzászólások időkereteiľe. Nem szoktam pötyögni
ezze| ahangse|zővel, amikor |ejárt az ahozzászőlási idő, de mondjuk a 79,5 perces előbbi
hozzźsző|ásoktól, most maľ legyenek kedvesek az SZMSZ rabságában picit megkímélni
egymást. Simon György képviselő ur!
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Simon Gyöľgy
Köszönöm szépen Polgármester Úľ! Ezt figyelembe véve igyekszem rövidnek lenni és nem is
ismétlem meg azokat a szociális-, és zöldprogrambeli javaslatokat, viszont két dolog akkor is
marad. Nem találok a költségvetésben aľra vonatkozó sort, a transzfetáĺ ny1|vántartásľa és

ezzel kapcsolatos költségekĺe. Minden olyan gazďastryi köľnyezetben, ahol cégcsoportľól
beszélünk, egymás között keresztbe számltz;nak' ezeknek nyilvántartásban meg kell jelenni,
ennek kÜl|'sége is van. A ľľrásik, aľril szeľęhték ľtegultrlíĹetli, hogy tobb képviselőtar.salrr is
je|ezte, hogy milyen kiváló munkát végzett az onkormźnyzat dolgozói köľe, arra sem találok
sorokat, hogy hogyan torténne 2015-ben a munkatarsak bérfejlesztése' vagy cafetéria
támogatásának emelése. Konkĺétaĺ az onkormanyzat do|gozóira gondoltam. Kĺjszonöm
szépen!

Dr. Kocsis Máté
Első kérdéséľe Egry Attila alpolgármester úr vźůaszo|, másodikĺa pedig Jegyzó Asszony.

Egry Attila
Köszönöm szépen Polgármester Ur! A transzfeŔtmak akkor lenne jelentősége,hogyha az
onkormányzat cégei egymással adás-vételben állnának, hiszen akkoľ valósulna meg egy
olyan gazđasági esemény, amit:utána dokumentálni kellene. A cégeink, illetve intézményeink
a tulajdonosnak a d<jntéseit hajtják vére egymással paľhuzamosaÍ\ ekképpen transzfetár
nyilvántaľt ásr a így nincs sziikség.

Danada.Rimán Edina
A bérfejlesztéssel kapcsolatosan itt az ĺlnkormányzati dolgozók tekintetében, ugye
önkormányzati do|gozőnak tekintjiik az összes intézményi dolgozót is és a gazdasági
társaságok is, a kĺjltségvetésben általános bérfejlesztésre nincs beállítva fedezet. A cafetéľia a
koľábbi éve|<hez hasonlóan került betervezésre, de az egyedi bérfejlesztéSrę' amennyíbeĺ az
intézmények és gazdasági taľsaságok költségvetési engedik, a költségvetési, vagy gazdasági
taľsaság vezetőinek hatáskorébefurtozik ennek az eldöntése, hogy melyik kollégfü jogosultak
rá, aszabađpénzmarudvány teľhére, mint amí a személyi juttatásokat éľinti. Köszöncim.

Dľ. Kocsis M.álté
Jakabff Tamás képviselő Ú', paľancsoljon!

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen! A kĺjzlekedési állapotokľa szeretnék visszatérni, amiľől egy elég negatív
képet festettem le...

Dr. Kocsis Máté
A költségvetéssel kapcsolatban legyen kedves a Képviselő Úľ beszélni!

Jakabs Tamás
Iő, az|esz aköltségvetéssel kapcsolódása ennek, hogy az első kérdésemben az szerepe|t hogy
van- e a kö ltsé gveté sben p énz, például foľ galomc s i||apításr a?

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Nincs.
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Jakabfy Tamás
Kerékpaľo s infrastľuktúr aépítésre?

Dr. Kocsis M:áté
Van.

Jakabfy Tamás
A parkolási renđszer megvźl|toztatásźra, hogy könnyebb legyen?

Dr. Kocsis Máté
Nem változtatnánk meg a parkolási rendszeľt!

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis ľ.Iáúé
Erőss Gábor képviselő úľ, paľancsoljon!

Dľ. Erőss Gábor
Köszönöm. A V<!rös Tamás képviselőtáľsamnak mondanám, hogy akkor, mivel azt oktatás
fontosságával teľmészetes én is egyetéľtek, olyannyira, hogy a módosító indítványom épp arra
irányult, hogy az oktatásra költsÍink több pénzt, akkor kérem, hogy a kétváItozatk<jzül, amit
beteľjesztettem, hogyha a KLIK-o1 kapcsolatos elvonással nem ért egyet, akkor szavazzamęg
azt a másikat, ami a tartalék terhére növelné a hźtrźnyos helyzetű gyerekeknek juttatott
ösztöndíjat, illetve aBźtrka plusz bevétel terhére növelné eń,.IJgyanis _ a Polgáľmesteľ Úr is
egyetértett velem azza|, hogy ez egy nagyon fontos cél- ha pedig úgy van ahogy on mondta,
máľpedig úgy van, hogy minél többen tanulnak, minél tovább, amáLjobb, kéľem,hogy ezt
tĺímogassa. Ugyanígy a Pintér képviselőtáľsamnak mondanĺím, hogy remélem a támogatását
azo|łhoz a módosító indítvanyokhoz, arle|yek épp az egészségiigyi célokat szo|gá|ják. Végiil
szeretném je|ezni, hogy öľülĺi\, hogy a civilekkel kapcsolatos javaslatomat támogatásra
méltónak tartja Polgármester Ut, ez egy nagy đolog. Azt szintén je|ezném, hogy ez a
prevenció ez nem vicc, tehát az é|etmőd, tanácsokon lehet nevetgélni, de valójában tényleg
ezen múlik, úgyhogy igenis a pľevenciónak külön szintjei vannak, az egyik az é|etmód, az
egészséges táp|źikozástól kezdve a legális, és illegális drogoktól va|őtartőzkodáson keresztül
egy csomó minden, a másik pedig igenis a légszennyezettség. Noha Budapest kĺizepén
helyezkedik el a kerĹilet, ebben igazavan képviselőtĺíľsamnak, de hogyha ftildrajzi ismereteit
tovább bővíti, akkor nyilvánvalóan azt is észrevette, hogy a keľiiletnek különbtjző részei
vannak. Például vannak olyanok, amelyek park közelében helyezkednek el és vannak
olyanok, amelyek nagy forgalmú utak közelében, és bizony a jőzsefvźrosi lakosok számára
nem mindegy' hogy éppen egy Baĺoss utcai első emeleti lakásban laknak, vagy pedig
valamelyik park kĺizelében egy felső szinten, úgyhogy igenis lehet helyi szinten is
csökkenteni a környezetí álrta|makat azza|, hogy a legnagyobb forgalmú utak mentén
folytatjuk, vagy e|kezdjiik a fásítást, és lehet egy csomó olyan intézkedést hozni, az źůta|arl
javasolt módosító indíwányok áIta| biztosított plusz keretből, ami lehetővé teszi, hogy
mindenütt javuljon a népegészségügyi he|yzet. Akkor még nem beszéltiink a prevenció 3.
szintjéro| a háziorvosi ellátásľól és a szűľésekĺől.
(Csengetés hallatszik)
Én vagyok ań. e!ső, akinek a Polgáľmesteľ Úr belecsönget ahozzásző|ásába. Köszönöm.
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Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úr!

Pintéľ Attila
Köszönöm szépen a szót Polgármesteĺ Úr! Csak néhány megjegyzés, meg amit elfelejtettem
még. Az egyik, hogy én tudom, hogy Erőss Gábor képviselo Ur későn nyújtotta be ezt a
móđosítóját, én csak annyit kértem, hogy továbbítsa a Hivatal a képviselőknek, hogy eltudjuk
olvasni, akár egy olyan megegyzéssel, egy olyan fejléccel, hogy idő hiányában törvényességi
kontrollra nem volt lehetőség, tájékoztatásul közöljfü, mert így mindnyájan át tudjuk látni,
hogy miről beszélünk. Másrészt visszatérnék a közbeszeruésekľe. A Jegyző Asszony azt a
vtĺIaszt adta, hogy majd, ha a VPB tilése mikoľ kiírásra kertil, majd akkor tegyük meg a
módosítókat. Bizony szembesültĺink olyannal a VPB ülésen, hogy a módosításnak az volt
úgymond az akadáIya, hogy azt amagyarázatot kaptuk, hogy nem lehet módosítani, most maľ
nincsen idő egy újabb kiírásra, vagy nem is egy újabb kiíľásľa, hanem a szöveg váItonatástra.
Egyszenĺen arról van szó, hogy én úgy érzem, hogy most itt időben szólok, hogy ennek
fenyében kertiljon a kiírás. A kozbeszerzéstol ennyit. Még a bérházakra visszatérve azt
elfelejtettem, hogy a bérlemény e|Ienőrzéssel kapcsolatban időről-időre hallani aľľól, hogy
nem a Józsefuáľos onkormanyzatátva| szerzódó béľlő lakik a bérleményben, hanem valaki
más' tehát tovább adják albéľleménybe. Én azt gondolom, hogy ezt afajta viselkedést, azt
nektink nem kell tiímogatni, mert abérlakás az egy szociális alapon juttatott, szociális juttatás.

Tehát, hogyha valakinek már máshol van lakása, máshol tud lakni, akkor attól vegytik eI azt a
lakást, tehát nem feltétlentil attól, aki benne lakik, hanem aki megszegte tulajđonképpen a
szerzódését, mert ha jól tudom, nem adhatj a a Jőzsęfvaľosi onkormányzat engeđélye nélkiil
tovább albérletbe. Rcjviden ernvit szerettem volna.

Dr. Kocsis N{.áté
Képviselő Úr kérésének megfele|oen legyző Asszony ki fogja kiildeni az iIyen módosító
indítványokat a jĺivőben. Napirend vitáját lezźltom. Először is, Jakabff képviselő ,fu a 3.

pontról külön szavazást kéľt, másodszoľ Erőss Gábor képviselő uľ javaslataiból a civil
támogatások összegének megtízszerezését tettet, azt az előteľjesztés részeként kezelve
terjesztem onc'k elé döntésre, Ez ań.jelenti, hogy 13,5 millió forinttal az á|talźnos taľtalék
terhére növeljĹik a civil keretben elosztható támogatások összegét. Egyéb tekintetben az Erőss
Gábor képviselő űr áItaI benyújtott módosító javaslatsorról egy szavazássa| dcinttink. 8

pontból állt, ebből egyet az előterjesztő befogadott' a többi hétľől dönttink, ha csak nem kér
valaki pontonkénti szavazást. Kérdezem, hogy volt-e másnak olyan módosító javas|ata,

melyet a dĺjntésnél figyelembe kell venni, tehát szövegszerű javaslatot tett-e valaki, amit
véletlenül elfelej tettiink? Erőss Gábor képviselő úľ, parancsolj on !

Dľ. Eľőss Gábor
K<jszönöm. Ań. szeretném javasolni, hogy ez 8+1, vagy 1+8 módosító volt, tehéÍ ań.

szerętném kéľni, hogy szavaznnk eloször arľól, hogy amit javasoltam, hogy a főösszeget
megnĺiveljük és hogyha eú. támogatjtk, arlnak nagyon fogok örülni, mert plusz fonások
szabadulnak fel, ha nem támogatják, akkor éľtelemszerűen a 8 módosító közül kiesik az egyik
párja mindegyiknek, de attól még azon feltil, amit on, Polgármester Úľ, mint eloterjesĺő
befogadott, további 7 módosítót fenntartanék. Szeľetném kérni, hogy azokľól, ha lehet

szavazzlxlk egyiitt, illetve külön-külön, máÍ csak azért is, meľt Polgiíľmester Uľ, még egy
másik módosítóra is azt mondta, hogy esetleg nem ellenzí,háthátha....
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Dr. Kocsis M:áté
Melyik volt?

Dr. Erőss Gáboľ
Az egészségügyi kiadások 50 %-os növelése, egészségmegórzés, prevenció cél. Hát, hogyha a
Testĺilet tĺibbsége ezt támogalja, vagy hátha van olyan egy-két olyan cél, amit még támogatni
tud, úgyhogy ebben a reményben szeľetném kérni, hogy szavazzut.lk egyenként. Köszönöm.

I)ľ. Kocsis Máté
Az onkorményzatHivata\a és Jegyző Asszony törvényességi szempontból nem javasolja egy
ma még papíralapon' nem |étező, bizonytalan bevétel miatti foösszeg módosítást. Tehát
ekképpen tĺirvényességí tárnogatás hiányábaÍI nem tudom feltenni szavazásra ezt, még csak
módosító indítványként sem tudjuk értékelni, meľt netán elfogadja a Képviselő-testület, akkor
egy jogszabćĺLysértő állapotba kertilhetiink. Egy ma még papíľalapon nem ismeľt,
ígérvényként ismert, de dcjntésként nem ismert költségvetési forrásról van sző, amelynek az
e|osńásźi a Hivatal még fejben sem javasolja. Egyébként a Képviselő Úr javaslatainak a jó
része ezt jelölte meg fedezettil, tehát azo|łő|... mindegy azokľő| azért szavazvllk végig,
továbbra is aztjavaslom' hogy egy d<jntéssel, kivéve a civil támogatást, meľt ,Úgy-ahogy az
általános múkĺldési taľtalékot érinti, viszont a füösszegről nem szavazhafr,lnk, ahhoz a legyzó
Asszony nem jaľult hozzá. Most az egy dolog, hogy nem járult hozzá, nem törvényes! Más
olyan módosító, amit tettek a képviselők van-e? Megint? Akkor ügyrendben Képviselő Ur, de
azakétésem, hogy ľöviden és haladjunk!

Dľ. Erőss Gábor
Jól van, fudomásul veszem' de akkor az e|so, amit mondott, baľ nem éľtek egyet vele, de hogy
akkor ennyivel egyszerĹĺsödött a szavazás, tehát továbbra is fenntaľtanám, hogy a marađék 7
módosító indíwanyról _ elég fontos kérdésekľől van sző, szociális támogatásokľól'
kozegészségügyről, stb.. _ kérem, hogy szavazzllĺ.lk külön-külön. Nagyon szépen köszĺincjm
ha megfontolja és megteszi.

Dr. Kocsĺs Nĺ.áté
Jó. Fedezet pľoblémáink vannak, tehtń, hogyha ügyrendi bojkottot játszunk, akkor egy
ügyrendi javaslatom nekem is lenne, hogy Erőss Gábor képviselő uľ javaslatairól egyben
dĺjntsön a Testiilet, ez az ügyrendi javaslatom, kivéve a civil tĺímogatásos rész. Akkor
elsőként az ugyrendi javaslatról ügyrendi javaslatként dĺjntiink. Kérem, szavazzanak.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testiilet a módosító indíwanyt 14 igen, 2 nem szavazattal,I
tartőzko đás mel lett elfogadta.

9ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToBB s Éc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
36t201.s. (rr.19.) 14IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté polgĺĺrmesteľ ur javas|atźlt,

miszerint dr. Erőss Gábor módosító indítvanyait egyben szavazztl<meg.
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Dr. Kocsis M.álté
Kérem, elsőként a 7 mőđosító indítványrőI dontson minősített többséggel a Képviselő-
testület.

A Képviselő-testĺilet úg1,,dönt, hogł elutasítja dr. Erőss Gábor képviselő az alábbi módosító
indÍhlciąlait.

1. A költségvetés főosszegének (osszes míĺkc;dési bevétel, osszes mĺíkadési kiadás)
]78.900 ezer (százhenennyolcmillió-kilencszázezer) Ft-taĺ történő nÔvelłźse.

Ennyiveĺ nő a bevétel és a kiadás is.
2. 35 millióforinttal a telepüIési támogatás osszegének novelése
3. 24 millió Ft-tal növelni a ,,fapótlás és kornyezetvédelem', soron szeľeplő ]0 millió

foľintot
4. A polgármester és az alpoĺgármesterek (poĺgármesteri saját keret szeľződéssel le

nem kÓtött osszege) sząbad felhasználású keretének (ossz. 48,7 miĺlió) 50%-os
csökkentés teľhére novelni a ,,fapótlós ,!s kÓrnyezenédelem,, Soron szereplő I0
millióforintot

5. Hátrányos helyzet{i tanulók osztöndíját 20 millió foľinttal történő novelése a KLIK
támogatás (4, 5 millió) elvonásának terhére

6. Egészségügłi kiadások (I1704-es egészségügyi feladatok) 42,6 milliós kiadási
ôsszegének nÓvelése 50%-kal (2],3 millió Ft-tal), a JESZ-ben dolgozók
j uttatós ainak növ elés e

7. A ]1ő05 Rehabilitációk, fejlesztési projektek (haz és lakdsfelújítások) soron 70

miĺIió Ft plusztámogatós biztosítása

Dľ. Kocsĺs Máté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testĹilet a 7 módosító indítvaný 3 igen, 12 nem szavazaÍtal,
2 tartőzko dás mellett elutasította.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ szoľo g g sÉc s zÜrs ÉGE S
H,ą.ľÁRoz,ł.ľ:
37t2015.([.19.) 3IGEN 12 NEM 2 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogl elutasítja dr. Erőss Gábor képviselő az alábbi módosító
indínónyait.

l. A kôltségvetés JőÓsszegének (összes miikadési bevétel, tjsszes működési kiadás)
I78.900 ezer (százhetvennyolcmilĺió-kilencszázezer) Frnl kjrténő növelése.
Ennyivel nő a bevétel és a kiadás is.

2. 35 mil,ĺ,ití forinttal a települési támogatás osszegének növelése
3. 24 millió Ft-tal ntjvelni a ,,fapótlás és kornyezenédelem'' soron szereplő ]0 millió

forintot
4. A polgármester és az alpoĺgármesterek (polgórmesteri saját keret szerződéssel le

nem kotött osszege) szabad felhasználású keretének (össz. 48,7 millió) 50oń-os

csokkentés terhłlre növelni a ,,fapótlás és kornyezenédelem'' soron szereplő I0
millióforintot

5. Hátľányos helyzetű tąnulók ösztondíjáĺ 20 millió forinttal torténő növelése a KLIK
támogatás (4, 5 millió) elvonásának terhére



Egészségügyi kiadások (1I704-es egészségügyi feĺadatok) 42,6 milliós kiadási
összegének noveĺése 50%-kaĺ (2],3 millió Ft-tal), a JESZ-ben dolgozók
j uttatás ainak novelé s e
A ]]605 Rehabilitációk, fejlesztési projektek (hóz és lakasfelújítások) soron 70
milĺió Ft plusztámogatás biztosítás a

Dr. Kocsis M:áté
A 3. határozati pontról dĺjnt a Képviselő-testÍilet Jakabfy Úr kérésére szintén minősített
többséggel kéľem, szavazzanak. Erőss képviselő iľ? 3. pontľól külön szavazást kért Jakabfy
képviselő ur ezttárgyaljuk most.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

3. a) az onkoľmányzat a gyorsszolgá|ati,karbariaľtási feladatok fedezetére négy évre 2016.
januáľ l-jétől előzetes kĺjtelezettségetvá|La|, évente bruttó 342.410 e Ft-ra,20|9.június 30.
napjźlig bruttó I7I.205 e Ft összegben, melynek fedezetétil az onkotmányzat saját bevételét
jelöli meg.

b) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a következő évek ktiltségvetésének tervezéséné| az a) pontban
foglaltakat vęgye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hattr idő : azomal, b) követke ző év ęk kö lts é gveté s ének elfo g adása

Dľ. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 3. határozati pontot 10 igen, 5 nem szavazattal,2
1.artőzko dás mel l ett elfo s adta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR >ZATHIZ AT ALHIZ vnĺo s Íľp,TT SZóToBB s ÉG S ZÜKs ÉGES
HATÁRoZAT:
38/20ls. (II.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

3. a) az onkormanyzat a gyoľsszolgálati, kaľbantaľtási feladatok fedezetére négy évre 2016.
januĺáľ l-jétől előzetes kĺitelezettséget vállal, évente bruttó 342.410 e Ft-ra, 2019. június 30.
napjáig bruttó I7I,205 e Ft összegben, melynek fedezetétil az onkormźnyzat saját bevételét
jelöli meg.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a következő évek költségvetésének teľvezéséné| az a) pontban
fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: azoĺlna|' b) ktivetkezo évek költségvetésének elfogadása

lO IGEN 5 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL
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Dr. Kocsis Máté
Az alpontokkal együtt... mást gondolok egyébként, tęhát a kerület költségvetéséről
szavazunk, nem tudom, hogyha ez nem lett volna világos valakinek, talán akkor ezzel a
tisztźlzással tudjuk folytatni a munkánkat. Az alpontokkal egyĹitt 8 pontból źlI|ő hatźnozatból,
egyľől döntottiink, a tobbi hétről is minősített többséggel szükséges döntenünk. Kérem,
szavazzanakl

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

I. az áI|anháztartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvény 29lA. $-a alapjan az előterjesńés 6.

számu mellékletében foglalt tartalomma| á|Iapítjameg az adósságot keletkeztető ügyletekhez
tĺjrténő hozzájáru|ás részletes szabá|yairől szóló 35312011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. $ (1)

bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazđasági stabilitásáľól sző|ő 20Il. évi
CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető tigyleteiből eredő Íizetési
kĺjtelezettségeinek a20I5. évi és azaztkovető 3 évre várható összegét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február 19.

2. a lakosság részérőI felmerülő illegális szemétszá||ítás díja a Józsefuárosi
Városiizemeltetési Szolgálat külön szabtiyzatában megállapított ĺjnköltség+5oÁ, mely bevétel
azintézmény saját működési bevételét képezi.

Felelős: polgármester, Józsefuarosi Varostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: folyamatos

4. a) u onkormanyzat a Józsefuaľosi Egészségtigyi Szolgźlatta| határozatlan ídeju
megállapodást köt az onkormźnyzat fuányítása a|á tartoző intézmények foglalkoztatottjainak

- közfoglalkoztatás kivételével - foglalkozás-egészségĹigyi ellátástnak biztosításara azza|,

hogy a Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal esetében a lőzsefváĺosi Egészségtigyi Szo|gáIat
201 5 . j únius 0 1 . napj ától biztosítj a az e||átást.

b) az onkoľmanyzat lmlrtős múködési kötelezettséget vál|al az a) pontban foglalt feladat
tźmogatásáta vonatkozóan, mel1nek ĺĺsszege évente 4.000 e Ft, fedezete az onkormányzat
saját bevétele.

c) felkéri a polgármestert, hogy a kĺjvetkező évek k<jltségvetésének tervezéséné| az a)-b)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

d) fęlkéri a polgĺĺrmestert az a) pont szerinti megállapoděs aláíĺástra.

e) felkéri a jegyzőt a Jőzsefvtlrosi Polgármesteľi Hivatal foglalkozás-egészségiigyi
e||túásáĺaaCsaládgyőgy\sz orvosi Szolgáltató és oktató Bt-vel megkĺit<itt szerzőđés2015.
május 3I. napjaratörténő felmondására.

Felelős: a)-d) esetén polgármester, e) pont esetében jegyző
Hataľidő: a)-b) pont esetén 20|5. februáľ 19., c) pont esetén a mindenkori költségvetés
elfogadása, d) pont esetében 2015. február 28., e) pont esetébenf}I1. március 12.
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5. a) a Polgármesteľi Hivatal minőségiranyítási audit folytatása érdekében a 2016-f0I7.
évekľe évenként bruttó 889 e Ft összegben elozetes ktjtelezettségetváI|aI, melynek fedezetéül
az onkormáĺyzat saját mfüödési bevételét jelöli meg.

b) felkéľi a polgármesteľt, hogy a ktivetkező évek költségvetésének tervezéséné| az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 l 6 -20 I7. évek kĺjltsésvetésének elfo sadása

6. a Szěnađos tlt 14. sztrn a|attíPitypang luouu tervezóiművezetésének feđeze tére a
2016. évi költségvetés terhére 2.527 e Ft tisszegben előzetes kötelezettséget vállal, melynek
fe dezetéül a felha|mo zás i b evéte l eket j elö li m e g.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. évi költségvetés elfogadása

7. az onkormźnyzat a BRFK-val aďomźnyozési szerzodést köt a VIII. keriileti
Rendőrkapitźnyság 3.500 e Ft mriködési tźrnogatásának bińosításáĺa és felkéri a
p o l gárm e st ert a szer zo dé s a|áír ás źtr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. februálr 25'

8. a) jővahagyja az előterjesztés mellékletét képező az onkormányzat 2015. évi
közbeszerzési tervét és felkéľi a polgáľmestert annak a|ttításttra.

b) felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon M a) pont szerinti kĺizbeszerzési terv
honlapon történő megjelentetéséről.

Felelős: a) pont esetében polgármester, b) pont esetében jegyző
Hatfuido: 2015. február 25.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítom, hogy a Képviselő-testĺilet ahattrozatot 14 igen, 3 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkiil elfogadta.

sz^v 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN l z rÉpvlsplo
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z lĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
39t2015. (II.19.) 14IGEN 3 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az źilamháztarttĺstőI szőIő 2011. évi CXCV. törvény 29lA. $-a alapján az e|őterjeszté,s

6. számu mellékletében foglalt tartalommal tlIlapítja meg az adósságot keletkeztető
tigyletekhez toĺténo hozzájáruItls részletes szabttlyairől szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazđasági stabilitásaról
szőIő 2011. évi CXCIV. töľvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot keletkeztető
ügyleteiből eređő fizetési ktjtelezettségeinek a 2015. évi és az azt követő 3 évre vtrhatő
összegét.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2015. febľuĺáľ 1 9.

2. a lakosság részéro| felmeľülő illegális szemétsztll|itás díja a Józsefuaľosi
Vaľostizemeltetési Szolgálat külön szabáIyzatźhanmegá||apított önköltség+SYo, mely bevétel
azintézmény saját mfüöđési bevételét képezí.

Felelős: polgármester, Józsefuaľosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: folyamatos

4. a) az onkormanyzat a Józsefuaľosi Egészségtigyi SzolgáIattal hatfuozatlan iđeju
megállapodást köt az onkoľmányzat irźnyitźsa aIá ĺ.artoző intézmények foglalkoztatottjainak
_ kozfoglalkoztatás kivételével - foglalkozás-egészségügyi ellátásanak bińositásźta azzal,
hogy a Józsefuĺírosi Polgármesteri Hivatal esetében a Jőzsefvárosi Egészségugyi Szo|gćĺIat
2015.június 01. napjától biztosítja az ę|Iźtást.

b) az onkoľmanyzat tartős műkĺjdési kĺitelezettséget vźůIa| az a) pontban foglalt feladat
támogatásźta vonatkozóan, melynek összege évente 4.000 e Ft, fedezete az onkormanyzat
saját bevétele.

c) felkéĺi a polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tęrvezéséné| az a)-b)
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Đ felkéri a polgármestert az a) pont szerinti megállapođás a|áírźsfua.

g) felkéri a jegyzőt a Jőzsefvźrosi Polgármesteľi Hivatal foglalkozás-egészségügyi
ę||átására a CsaládgyőgyAsz orvosi Szolgáltató és oktató Bt-vel megkötött szerződés2015.
május 3I. napjara töľténő felmondására.

Felelős: a)-d) esetén polgármester, e) pont esetében jegyző
Határidó: a)-b) pont esetén 2015. február |9., c) pont esetén a mindenkoľi kĺiltségvetés
elfogađása, d) pont esetében 2015. februaľ 28., e) pont esetében 2015. március l2.

5. a) a Polgármesteri Hivatal minőségiranyítási audit folýatása érdekében a 2016-2017.
évekľe évenként bruttó 889 e Ft tlsszegben előzetes kötelezettségetváI|a|, melynek fedezetéül
az onkormźnyzat saját műkodési bevételét jelc]li meg.
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b) felkéri a polgáľmestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénéI az a) pontban
foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 6-2017. évek k<jltsésvetésének elfo sadása

6., a Szźnados ut 14. szám aIatti Pitypang óvoda tervezóí művezetésének fedezetéte a
2016. évi költségvetés terhére 2.527 e Ft összegben előzetes k<jtelezettséget vállal, melynek
fedezetéül a felhalmozási bevételeket j elöli meg.

Felelős: polgármester
Határidó: f0I6. évi költségvetés elfogadása

7. aZ onkoľmányzat a BRFK-val adományozási ,,",,óđé,t kot a VIII. keľületi
Rendőrkapitányság 3.500 e Ft működési támogatásának biztosításara és felkéri a
polgárme st ert a szer ző dés aIáít ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. február 25.

8. a) jővźhagyja az előterjesztés meIlékletét képező az onkoľmanyzat 20|5. évi
kozbęszerzési tervét és felkéri a polgármesteľt annak aIáirásáĺa.

c) felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az a) pont szerinti kozbeszerzési tęrv
honlapon torténő megjelentetéséľől.

Felelős: a) pont esetében polgáľmesteľ, b) pont esetében jegyző
Határiđő: 2015. február 25.

Dľ. Kocsis NIáLté
A 30 $-bó1á11ó rendeletről kell döntentink minősített szótĺibbséggel, kérem, szavazzanak|

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xn,pvrsnr,Ő.ľnsľtnnľn, ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr
oľxonnĺÁlwz,ł.ľ rÉľvlsnr,o TESTÜLErÉľnx 6t2015. (II.20.)
oľxonvĺÁNyzĺ,ľr RENDELEľľľ a. 2015. nvr rolľsncvBľnsRol

Dľ. Kocsis M:áLté

|2 igen, 4 ellenében, 1 tartőzkodással a Képviselő-testtilet a 2015. évi költségvetését
Józsefu aro s onkoľman y zatáĺak elfo gadta.
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A SZAVAzÁsNa.ĺ- JELEN VAN lz rÉpvlspl-o
A RENDELETALKoľÁsHoz vĺnĺo sÍrpľr szóľosp sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsBľvÁnos xnľvrsľr-o-ľnsľÜĺ-BľB 12 IGEN, 4 NEM, 1

ľłRľóz.rouÁssłĺ, EI,FoGADJA És ĺvĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. rpnÜr.Br ĺozsBľvÁRoSI oľronľĺÁľyza.ľ xnľvrsuo
ľnsľÜr,n,ľÉľnr 6ĺ20|5. (II.20.) oľronľĺÁľyz,ł.rr RENDELEľÉľ ,ł. zors. Évr
rolrsÉcvBľÉsnor,

Dr. Kocsis M:áté
Én a magam részéről kĺjsz<jnĺjm a Hivatal munkatarsainak, intézmény-, és cégvezetőknek a
segítségét, a közľeműkĺjdését a költségvetés elkészítésében, illetve Alpolgármester Urét és

Jegyző Asszonyét is.

Napirend 2ĺ3. pontja
Javaslat il magánszemély kommunális adójárĺól szóló 40l2014.(XI.13.)
iinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterj eszt o : Egry Attila _ alpolgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Egry Attila a|po|gármesteľ úr előteľjesztésę, az előzméĺyhez hozzźiartozik, hogy Simon
György képviselő ur egy kérdéssel fordult a városvezetéshez, mely szerint a kommunális
adóról szóló rendelet bizonýalan megfoga|mazása pľoblémát okoz a mindennapokban,
ugyanis a haszonéIvezeti joggal kapcsolatos kérđések nem kellően tísztźzotÍak. A Hivatal
álláspontja szerint a jogénelmezés lehetősége nem teszi feltétlenül indoko|tíá a rendelet
módosítását. Ań. gondoltiĺk, hogy a szandékaik egységesek ebben, ezért akceptáljak
Képviselő Úr felvetését és orvosoljĺík a kommunális adóról szóló rendeletben ęzt a
bizonýalarlságot. Ha valaki haszonélvezeti joggal rendelkezik, akkor miként érinti a
kommunális adó megťrzetésének ĺigyét. A helyi adókľól szóló rendelet a fulajdonost
gýjtőfogalomként hasznźt|ja, éppen ebből gondolja azt aHivatal, hogy egyébként egyéľtelmű
volt a korábbi szabáIyozás is. A tulajdonos fogalmába tartozik a vagyon értékiĺ jog
jogosítottja is, amely a kezelói jog, a vagyonkeze|őí jog, a taľtós ftildhasználat, a
haszonélvezet, a hasznźiat joga, a ftjldhasználat és a lakásbéľlet. Ezek keľĹiltek kibontásra
erről szól az e|otetjesztés. A napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviselő úmak.

Jakabff Tamás
E szerint a sztiveg szerint a kommunális adó hatáIya alól kiveszik ań. a személý, aki több
lakással rendelkezik Józsefuaľosban, viszont az egyikben bejelentett lakcímmel ľendelkezik.
Ez is a szandékukban állt a megfogalmazźs előtt, vagy úgy gondolják, hogy ezeknek a
személyeknek az egyik általuk nem lakott lakás után kell fizetni az ađőt? A józsefuaľosi
lakosok is akkoľ fizetnek adőt, ha bérbe adjrák a lakásukat? Itt a tulajdonos fogalmának a
konkĺetizálása keľült a módosításba? Semmi nem vá|tozolt az eređeti rendelethez képest?

Dr. Kocsis lN.Iáté

PárizsGyulánépénzngyiugyosztá,|yvezetőasszonyválaszol'



Párizs Gyuláné
Az eredeti rendeletben is az volt, hogy egy nem józsefuĺáľosi lakosnak több lakása van, illetve
ha nincs bejelentett lakása a lőzsefvtrosban, akkor kommunális ađó fizetésére kĺjtelezett, ha
ań.bérbe adja,

Dr. Kocsis Máté
Megađja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Pontosítana, meľt nem erről szőlt a kérdése. Azonjózsefuárosi lakosról van szó, akinek több
lakása van Józsefuarosban és az egyikbe van értelemszenĺen bejelentve, a többi iiresen áll és
nem is adja ki, e szeľint ajavaslat szerint, nyilván ahová be vanjelentve, oda nem ťlzet ađőt,
viszont a másik tiľesen álló lakás után sem fizet aďőt? Ez volt-e a szźndék'hogy az tiresen á11ó

lakása után se ťtzessenek?

Dľ. Kocsis ľ{.áté
Ez voIt az eredeti sztndék is. Mint azt a sajtőhíľekkel ellentétesen mar decemberben is
mondták, nyilvan a sajźĺ ellenzéki oldal megprőbźt|t egy olyan olvasatot felvazolni, hogy a
józsefuaľosiaknak adót kell ťĺzetni. A szrándék pont az volt, hogy a jőzsefvérosiaknak nem kell
ađőt ťĺzetni, mindenki másnak igen. Tehát, aki nem józsefuaľosi bejelentett lakos, az ťlzet
adót, amennyiben a kerĹiletben és itt van ingatlana, amit egyébként bérbe ad, vagy másképpen
hasznosít. De aki józsefuaľosi bejelentett lakos, annak semmilyen módon nem kell ťlzetni, ez
volt az eredeti szándékuk. Ha így kérđęz,i Képviselő ĹIr, akkor igen. Emellett tucĺnak is
érvelni, hogy miéľt nem szeretnék a helyi embereket semmilyen adóval megterhelni. Megadja
a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
Kcjszĺini a szőt, igen eń. tőle is sokan kérđezték, hívogatták józsefuaľosi lakosok, hogy vajon a
jőzsefvárosi lakosnak, ha van több lakása és az egyikben lakik, vajon a másikban, amelyikben
nem lakik, azért ťlzetni kell-e? Azt a vá|tozatot támogatja, hogy ne kelljen ťtzetnĺ, aki
Józsefuárosba van bejelentve és van akar több ingatlana, ne kelljen uténaťtzelĺ:1ie. Nem kell
tiresen álló lakásokľól, ingatlanokról vizionźtlĺlj, mert ezek a lakások vélhetően nem iĺľesen
állnak, hanem a tulajdonosnak valamelyik családtagja lakfü benne. Ez is egy feltételezés, lehet
mást is feltételezni, de nem tźmogatja azt, hogy józsefuarosi illetőségű lakosokat
megađőztassanak. A rendelet bevezetésének hatásara mennyi lakcímbejelentés sztiletett' tehát
hĺányan ktiltcjztek papíron Józsefuárosba? Ha nem tudnak vźiaszo|ĺi, akkor írásban kéľne egy
kimutatást, cisszevetve az e|őzó év hasonló időszakával. Nyilvan minden évben, hónapban
vannak népmozgások, csak kíváncsi ęrre.

Dr. Kocsis ]Nĺ.áúé,

Ismét ar. fiđja mondani, hogy nem figyeli Képviselő Úr a helyi sajtó tajékoztatását.
Megjelent egy nagyon szép íľás, grafikonokkal, ábrákkal arról, hogy hogyan vá|tozott a
kerĹilet népe az elmúlt időszakban, ott eń megfa|á|hatja. Nem is készítenének ktilcin anyagot
erről, mert az tljság maĺ feldolgozta eń. a témát. Megadja a szőt Komássy Ákos képviselő
úľnak.
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Komássy Ákos
Alapvetően ennek az intézménynek a bevezetését a kezdettő| fogva támogatta. Ha a
lakáshitelek figyelembevételét is meg lehet oldani, akkor azza| sincs gond, ha
józsefuárosiként rendelkezik még néhány lakással az otthonáĺ kívül, adott esetben azután
fizessen kommunális adót, đę ez most nincs napirenden, ezért hagyjak ezt. K& arĺő|
tájékońatźĺst, hogy végeľedményben hány személyre rótták ki a magánszemélyek kommunális
ađőját. Az egyetlen vcszólyc az, hogy a maľadćk fchór albóľlctckct is kifcketítik. ĺ\lig lesz
hivatalosan nyilvĺíntartott legálisan bérbe adott lakás Józsefuárosbarl'. Bizzarlak benne, hogy
nem töľténik ez. Csak kér egy tájékońattst arľa vonatkozóan, hogy mi lett a folyamatnak
eľedménye'

Dr. Kocsis Máté
Az adőbevallás önbevalláson alapul, ezért csak az így beérkező számot tuđják mondani. Nem
rendelkeznek anól ađattal, hogy hĺány ilyen ingatlan van. A múlt hétig t<ĺbb mint 850
önbevalló jelentkezett. A második felvetéséÍe, az állandó lakcímhez igazodik az adő formája,
tehát amásodik szempontból ktjzelítette meg a kéľdést, onnan ők nem kĺjzelítették meg. A cél
az' hogy a kerĹileti állanđó lakcímmel rendelkezőknek ne legyen ez egy plusz teher. Nem a
béľbeadás feltételei felől, fogják meg. Az eltitkolt bérbeadások sztlma növekedni fog, ezt
mondta a Képviselő Uľ. Nem függ össze vele, hiszen nem ebből a szempontból vizsgálja és

akarja megoldani a problémtĺt. nem ís az a célja, hanem a lakcímbejelentés szempontjából.
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nem volt, ezért a napirend vitźi1át lezárja, és

szav azźsr a bocsátj a a ľenđelet-t ęrv ezet elfogadását.

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xEpvrsEr-Ő-ľBsľÜlEľB ELFOGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos VIil. KERt]LET ĺozsnľvÁnosr
oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvIsEl,o TESTULETENEK 712015. (il 20.)

oľromĺÁľyzn,ľr RENDELETÉT A MAGÁNSZEMÉ)LY KoMMUNÁr,Is
a.oóĺÁnóĺ- szoĺo 40t2014. (xI.13.) oľxonľrÁľyza.ľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis NĺáLté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazatta|, e||enszavazat nélkül, 2
lartőzkođás męllett megalkotta a1l20I5. (II.20.) önkormrírryzati rendeletet.

A SZAVAza.sNÁl JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xrľvrsľr,Ő-ľnsrÜr,Bľn 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA ns nĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFVÁnosr oNxonľĺÁľyzl.ľ rÉpvĺsu,o
TESTÜLEľnľnr 7.20|.5. (II 20.) oľroru,ĺÁľyza,ľr RENDELETÉT A
MAGÁNSZľ'Iĺ;É)LY KoMMIJNÁr,rs 'ł.oóĺÁnol szoLo 401201'4. (xI.13.)
oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól
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3. Váľosľehabilitációval és
előterjesztés

Napirend 3/L. pontja

egyéb projektekkel kapcsolatos

Javaslat a Galéria negyed koncepciójának kidolgozására
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgáľmester

Dr. Kocsis l.I.áté
Az e|őterjesztést Egry Attila alpolgármester úľ páĺ szobarlkiegészíti.

Egry Attila
Az Eurőpa Belváľosa Projekt most már a hetedik éve megy a Palota Negyedben. Nagyon
pozitívak a tapasztalatok. Az ottaĺí visszaméréseknek az egyik jelensége az, hogy a
negyedben éIő szeretnék, hogyha a negyed továbbfejlődésének egyik irźnya a kulfura vonala
lenne. LtLttak eľre altematívti a VII. kertĺletben, buli negyedet alakítottak ki, ha nem is a
városvezetése' de mégis most ott ań.ta|áInak. Az ott lakókkal közösen a varos vezetése abban
gondolkodik, hogy egy kulturális negyeddé formálná át aPalota negyedet. A Civilek a Palota
Negyedéľt Egyesület nagyon sokat segít abban, hogy kĺizremiikĺ'dik és szervezi a helyi civil
életet. Ez az előteľjesĺés erről sző|na, egy formális döntés, hogy elindulnak ebbe azfutnyba,
megnézik, hogy milyen lehetőségek vannak és az érdemi munka most fog megkezdődni. A
kultura hogyan koltozzon a negyedbe, akkor milyen lehetőségei vannak. Egy iľanfi
nevesítenek a Galéria negyeddel kapcsolatban, de ez nem azt jeleĺti, hogy beszűkíti erľe a
dimenzióra a negyednek a továbbfejlődési lehetőségét.

Dľ. Kocsis ľ,Iáté
A napirend vítájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Tźtmogatja az eIőtetjesztést, egy nagyon jó kezdeményezésnek taĺja, viszont mindezekhez
képest mikor fog elkezdő dru az orczy Negyed Program?

Dľ. Kocsis lIáúé
Ha kapnak hozzá Széchenyi pénzt, vagy egyéb módon áIlaĺri tiímogatást. Az Önkormźnyzat
az orczy Negyed Programot saját eľejéből csak elkezdeni tudná csak, de végigcsinálni nem.
Dolgoznak azon,hogy valamilyen módon támogatást kapjanak az MNP-III Prograrnhoz.Még
akkor is, ha Buđapestre, és Pest megyéľe jutó uniós támogatások ĺisszege a 20I3-2020-as
fejlesztési ciklusban jelentősen kevesebb keľettel rendelkeznek. Megadja a szőt dľ. Erőss
Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Gratulál' ez tényleg egy nagyon jó javaslat. Nagyon támogatná, ha kiterjesĺenék ezt a
ktirúton tiilra, aNépszínház negyedre is.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Egľy Attila alpolgáľmester úmak.



Egry Attil
A Népszínház utcával is vannak elképzelései az onkormtnyzatnak' Hollandiából hívtak
szakértót, vannak munkaanyagaik. A hagyomĺĺnyait szeľetnék megerosíteni a Népszínhaz
utcának. Egy tematikus utcává véitońatnák, kisiparosok, kereskedők utcája tematikában
gondolkodnak. Keľesik az együttmúködési lehetőséget, mind a kisvállalkozőId<al, mind a
helyi lakókkai'. Az előkészítő fĺŁisban vannak. A Fovárost is be akarják vonni paľtnerként, de
a helyi civil szervezeteket, és a lakókat is bevonják.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIźts nem érkezetÍ., ezétt a napirend vitil1átIezátja,
é s szav azásľa b o c s átj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ttlmogatja a Palotanegyedben Galéria negyed kultuľális-gazdaság fejlesztési program
elindítását.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. február 19.

2. a határozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a Galéria negyed kialakításahoz
sztikséges feltételek (pl. személyi, tźĺtgyi, jogszabźt|yi környezet) vizsgtiatfua és a
megvalósításhoz szükséges források felméréséľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 5. ápľilis 3 0.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen szavazaffal, ellenszavazat és

tartőzko dás nélkül elfo gadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrcs ÉcB s
HATÁRoZAT:
40t201s. (n.19.)

A Képviselő-testĹilet úgy dĺlnt, hogy

1. támogatja a Palotanegyedben Galéria negyed kultuľális-gazđaság fejlesztési program
elindítását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|5. februáĺ 1 9.

2. a határozat 1. pontja a|apján felkéri a polgáľmestert a Galéria negyed kia|akítástlhoz
szükséges feltételek (pl. személyi, Íárgyi, jogszabttlyi kĺirnyezet) vizsgźiatáła és a
megvalósít áshoz sztikséges fonások felméľésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20I 5. ápĺilis 3 0.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

Napiľend 4i1. pontja
A ľĺÁv telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljáľa szolgálĺĎ
helyis é gek elide genítésével kapcs olatos diin tések meghozata|a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis llll.źLÍé _ polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Dr. Saľa Botond híányzása miatt, előteľjesztője a napirendnek. A napirend vítáját megnyitja.
Megállapítja, hogy az e|őteqesztés tárgyában kérdés, hozzászőlás nem érkezett. A napirend
vitáját|ezźĄa, és szavazźlsra bocsátja a következo hatfuozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1.) a 217/2014. (XI. 05.) szĺámú határozat. 3.) pontját módosítja, úgy hogy az a.)-o.)
alpontjaiból tĺirli &,,...äjelen határozat 4.) pontjában foglalt korľekció alkalmazásáva|...,,
szövegrészt.

2.) a2I712014. (XI. 05.) számú határozat 4. pontját visszavonja.

3 ') a2I7 /2014. (XI.05 .) szźtml,lhatáĺozat 5. pontját az a|ábbiak szęrint módosítja:

jőváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatźr renđezési javaslatát, egyuttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keľetében hozzájáruI a telekalakításhoz az alźhbiak szerint:

- A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám a|atti (hĺsz: 38818/37) ingat|anhoz a
kĺĺĺeruletből -1 1l,0 m2 teľĹilet csatolásra kerĹil a 38818/20 hĺsz.ú köZterĹilet terhére,

- A Budapest VIII. Lokomotív u. 4. szárn a|atti (hĺsz: 38818/36) ingatIanhoz a
koaeruletből -106'0 m't"rület csatolásra került a38818120 hľsz-ú közteľiilet terhére,

- A Lokomotív u. 4. szám alatti (hĺsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 htsz-il
k<iĺerulethez -56"0 m2 csatolásľa keľĹil.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto ígazgatőja
Hataľidő: a kĺjzmtĺrendszer kiépítését és a társashazi a|apító okiľatok bejegyzését kĺjvetően
azowtal

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáĺozatot 74 igen szavazatta|, ęI|ęnszavazat
nélktil, 3 tartőzkodás mellett elfogadta.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrsÉGES
HATÁRoZAT:
41t2015. (II.19.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) a 2I7l20I4. (XI. 05.) számú hatźlrozat 3.) pondát módosítja, úgy hogy az a.)-o.)
alpontjaibóltörli a,,...a jeleĺhatátozat 4.) pontjában foglalt korľekció alkaImazásáva|...,,
szovegtészt.

2.) a21712014' (XI. 05.) számú hatérozat 4. pontjźivisszavonja.

3.) a2I712014. (K.05.) számÍĺhatáĺozat 5. pontját az a|ábbiak szeľint móđosítja:

jőváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatár renđezési javaslatát, egyűttal tulajdonosi jogainak
gyakorlása keretében hozzájaru| a telekalakitáshoz az alttbbiak szerint:

- A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám a|afri (hĺsz: 38818i37) ingat|aĺ:lhoz a
közterĹiletből -111'0 m2 tertilet csatolásľa kerül a 38818/20 hrsz-llközteľület teľhére'

- A Budapest VI[. Lokomotív u. 4. szám aIaĹti (hĺsz: 38818/36) ingatlanhoz a
kĺizteruletből -106,0 m2 terület csatolásra kerĹilt a 38818/20 hĺsz-ú közterĹilet terhéľe,

- A Lokomotív u. 4. szám alatti (hĺsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/f0 lttsz-tl
köZterülethez -56.0 m2 csatolásra kerül.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: a közmrĺrendszer kiépítését és a társashtui a|apító okiľatok bejegyzését követően
azonnal'

Napirend 412. pontja
Javaslat a Jőzsefváľos kiizigazgatási területén a jáľművel tiiľténő várakozás
kiegészítőo helyi szabá'Jyozásárő| szóiő 26l20t0.(vl.18.) önkormányzati
ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis lll4áté - polgármester

Dr. Kocsis lN.ĺ.áLté

A napiľend vitájátmegnyitja. Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
A ľendeletből kitöľölní tervezték, hogy maximum 11 tonnás gépjármuvel hajthatnak be a
lakók. Mekkora terhelésľe tervezik ezeken a helyeken a đíszburkolatokat, és mit fognak szólni
a na gyobb teheľautók b ehajtásźůloz?

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgármester úrnak.

Egry Attila
Az elképzelés az volt, hogy a 3,5 tonna és a 1l tonna kĺĺzött se tudjanak behajtani. Maximum
3,5 tonnával lehet csak behajtaĺi, a díszbuľkolat miatt van így. A Mátyás téren is segíteni
fogja a díszburkolat é|ettartarnát. A Corvin közben biztos, hogy sztikség van erľe, megnézték
a technológián.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.
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Komássy Ákos
Támogatja a javaslatot, nagyon-nagyon ideje volt a terhelés csökkentésének. An. kéri a
Városüzemeltetési Szolgálattól, illetve ha más fogja ellátni, akkoľ azoktő|, hogy át|athatő
forgalomkor|átozást a|ka|mazzarlak a Corvin közben, és a Kisfaludy utcában, meľt boldog-
boldogtalan hasznáIja a Corvin k<jzben a parkolót, és a lakókcĺrnyezetnek sem tesz jót.

Dr. Kocsis N ĺáté
Az átlźńhaÍóságnak egy emelt szintje, az át|átható forgalomkorlátozás. Figyelembe fogjak
venni. A konkľét bejelentések sokat segítenek az ugyintézésben. Lépjenek a tettek mezejére,
de ehhez kell néhĺĺny adat és konkĺét tény. Megá||apítja, hogy további kérdés, hozzászo|ás
nem éľkezett, ezért a napirend vítájátlezárja és szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xrľvIsnr,o-ľnsľirr,nľn ELFOGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST rovÁnos VIII. KERÜLET ĺozsEnvÁRosl
oľronuÁNYZAT xÉľvĺsnr,o TESTÜLETENEK 8t2015. (III.01.)
oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETET A JóZSEFvÁnos KOZIGAZGATÁSI
TERtjLETnľ ĺ. ĺÁnuuvBI, ľonľnľo vÁnarozÁs KIEGESZÍľo, unlvl
SZABÁLYozÁsÁnóL szoLo 26ĺf0l0. (W.18.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET
nłooosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 16 igen szavazattal, eLlenszavazat nélkül, 1

tartőzkodás mellett megalkotta a812015. (III.01.) önkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rÉpvIsplo
A RENDELETALKOTÁSHoZ vnĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsľLo-TEsTtjr-nľr K IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vilI. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oľxonľĺÁlwzĺ.ľ xÉpvrsnr,o
TESTÜLETENEK 8t2015. (Iil.01.) oľxonnĺÁI\IYZATI RENDELETÉT A
ĺózsnrvÁnos KoZ|GAZGATÁSI TERÜLETÉN A ĺÁnľĺŰvľr, ľonľnľo
vÁnĺ,rozÁs KIEGÉsZÍTo, HELYI sZABÁLYozÁsÁnol szoĺo 26t20l.0.
(\Ą. 1s.) oľxonľĺÁľY Z^TI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Napĺľend 4l3. pontja
Javaslat a Jĺózsefváľosi Kiiziisségi Házak NonpľoÍit Kft.vel kiizszolgáltatási
szerzői|és megktitéséľe
(írásbeli előterjesaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

Dr. Kocsis l'Iáúé
A napirend viÍájź.ĺ megnyitja. MegáIlapítja, hogy
hozzásző|ás nem érkezett. A napirend vitájtú Iezáĺja,
hatfuozati javaslatot.

előteľjesztés tárgyában kérdés,
szavazásra bocsátja a kĺjvetkező

az
és
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatttrozat 1. mellékletétképezőközszoLgáItattsiszerzőđést.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. februáĺ 1 8'

2. fe|hata|mazza a polgáľmestert
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. februfu 24.

a határozat 1. pontjában elfogadott közszo|gźitatási

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 2 tartőzkodás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvĺsE,ro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍrpTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
42ĺ2015. (II.19.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . elfo gadj a a hatfu ozat 1 . melléklę tét képezó kozszolgá|tatási szerző ďést.

Felelős: polgármester
Hattriďo 201 5. februráľ 1 8.

2. fe|hataLmazza a po|gármestert a határozat 1. pontjában elfogadott kozszo|gáItatási
szer ző dés a|áír ásźlr a.

Felelős: polgármester
HaÍárido : 20 1 5 . februźlr 24.

A 42120|5. (II.19.) számú határozat melléklete a jegyzőkőnyv 1. mellékletét képezi.

Napiľend 4I4. pontja
Javaslat a Jőzsefuálrosi Kłizösségi Házak NonpľoÍit Kft. átalakulásával
kapcso|atos dtintések meghozata|ára,
(írásbeli előterj esaés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }dáté - polgĺĺrmester

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitźi1átmegnyitja. Megadja aszőtJakabfy Tamás képviselő úľnak.
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Jakabfu Tamás
Mi volt a Cégbírósági döntés indoka?

Dr. Kocsis l.ĺáté
Ügyvezető Igazgatő asszonyt megkéri, hogy válaszo|jon.

Kovács Barbara
Sajnos kicsúsztak a dátumbóI, tehát 6 hónapig érvényes egy mérleg. Júniusban hońa a
Képviselő-testtilet az e|ső döntést, a második dcintést is, és sajnos kicsúsztak az érvényességi
hatĺíľidőből.

Dr. Kocsis M:áté
Adminisztratív ok. Megállapítja, hogy az előterjesztés targyában további kérdés, hozzź.sző|ás
nem érkezett. A napirend vitźi1át |ezáqa, és szavazásra bocsátja a következo hatźrozati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet, mint a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft. és a Jőzsefvźlrosi Közösségi Hazak NonpľoÍit Kft. egyszemélyes tulajđonosa,
alapítói jogkörében eljfuvaúgy dönt, hogy

1. a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. és a
Józsefuaľosi KözösségiHazak Nonprofit Kft. összeolvadjon 20|5. augusztus 1. napjától, és
zártkoríien műkĺjdő nonprofit részvénýátsaság foľmában működjön tovább. Azrt. alaptőkéje
5.000.000 Ft.

Felelős : polgĺírmester
Határiđő: 20I 5 . februar 1 9'

2. az 1. pontban említett ĺisszeolvadáshoz sztikséges vagyonméľleg-tervezetek
elkészítésének forduló ĺapj a 20 I 4. decembeľ 3 1 .

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2015. február 19.

3. felkéri az összeolvadással érintett tarsaságok igyvezetoit az átalakulási terv
elkészítéséľe, amely tartalmazza a vagyoÍrmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket,
valamint a létesítő okiľat-tervezetet. Megbízza az összeolvadással érintett tiĺľsaságok vezető
tisztségviselőit, hogy egymással együttműködve a vagyonmérleg és vagyonleltaľ-tervezeteket,
valamint az egyesülési döntés meghozataIźůloz sziikséges egyéb _ jogszabá|y źr|ta|

meghatározoÍi vagy a legftíbb szervek źůta| előíľt okiľatokat, vaIamínt az egyesülési
szerzi3 dést készítsék el.

Felelős: polgáľmester, Józsefuĺíľosi Közösségi HĺŁak Nonprofit Kft. ügyvezetője, a JóHíľ
Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. tigyvezetője
Határiđó: a Képviselő-testület 2015. április havi ülése.
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4. aZ 1. pontban foglalt összeolvadással kapcsolatos 2014. december 31-i fordulónapi, a

hatályos magyar számviteli törvény előirásaival osszhangban elkészített vagyonméľleg-
teľvezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a könywizsgá|atáľa és aľľól
konywizsgálói vélemény kibocsátásáraaMB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp., Andrássy út 43.,

Nyilvántaľtźsi szám: 002650, KönywizsgáIő: Zsővár Beatrix, tagsági igazolvtny szám:

001169) bízza meg 850.000 e Ft + AFA összegben, felkéri az Jőzsefvźlrosi Közosségl'Házak
Nonpľofit Kft . ügyve zetojét a megbizási szeruőđés megkötéséľe.

Fel elő s : Józsefu áro si Közö ssé g i Házak Nonpľo ťrt Kft . tigyvezető
Határidő: 2015. február 25.

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźrozatot 15

nélkül, 2 tartőzkodás mellett elfogadta.
szavazattal. ellenszavazat

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ ľĺn,ĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
43t20rs. (rr.1e.) O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

lgen

15IGEN

A Képviselő-testület, mint a JóHír Józsefuĺárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ
Nonprofit Kft. és a Jőzsefvźltosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa,
alapítói jogkĺjrében eljáľva ťlgy dönt, hogy

1. a JóHír Józsefuaľosi Média, Rendezvény és Galéĺia Központ Nonprofit Kft. és a
Jőzsefvárosi KĺjzösségiHázak Nonprofit Kft. összeolvadjon 20|5. augusztus 1. napjától, és

zártkoruen működo nonprofit részvénýársaság formában működjön tovább. A zrt. alaptőkéje
5.000.000 Fr.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. fobruar 19.

2. az 1. pontban említett összeolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek
elkészítésének fordulónapj a 20 I 4. december 3 1 .

Felelős: polgármester
Határiđó: 2015. februaľ 1 9.

3. felkéri aZ összeolvadással éľintett taľsaságok ugyvezetőit az átalakulási teľv
elkészítésére, amely tarta\mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltaľ-tervezeteket,
valamint a létesítő okirat-tervezetet. Megbízza az összeolvadással éľintett táľsaságok vęzęto
tisztségviselőit' hogy egymással együttmfüödve a vagyonmérleg és vagyonleltáĺ-tervezeteket,
valamint az egyesülési dtjntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabá|y źita|
meghatátozott vagy a legfóbb szeľvek á|tal e|őirt okiratokat, valamint az egyesülési
szerzóđést készítsék el.

Felelős: polgármesteľ, Józsefuaľosi Kĺjzösségi Hazak Nonpľofit Kft. ügyvezetóje, a JóHír
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ NonpľoÍit Kft. ügyvezetője
Határiđő: a Képviselő-testület 2015. ápľilis havi ülése.
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4. az I. pontban foglalt cjsszeolvadással kapcsolatos 2014. december 3l-i fordulónapi, a
hatályos magyar számviteli tĺirvény e|őirásaíval összhangban elkészített vagyonmérleg-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek a k<lnywizsgáIatára és arról
könywizsgálói vélemény kibocsátźsźraaMB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp., Andrássy út 43.,
Nyilvántaľtási szźlm: 002650, Könywizsgá|o: Zsővár Beatrix, tagsági ígazo|vźny szám:
007169) bízza meg 850.000 e Ft + Ár.a összegben, felkéri az Jőzsefvźľosi KözösségiĘázak
Nonpľofit Kft . ügyve zetőjét a megbízási szerzĺĺdés megkotésére.

Felelő s : Józsefu aro si Közö s sé gí Házak Nonpro fi t Kft . ügyvezető
Határiđĺ3: 20I 5. február 25 .

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis li4áté - polgármester

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
A napirend vitájźĺ megnyitja. Megźi|apitja, hogy az előterjesztés tárgyában kérdés,
hozzászőItls nem érkezeĺt. A napiľend vitájtt |eztrja, és szavazásra bocsátja a kövętkező
hatźlr o zati javas l atot.

I. A Képviselő.testiilet, mint a Jĺózsefuárosĺ Parkolás-ůizemeltetési Szolgálat irányítĺó
szeľve úgy diint' hogy

1. a Jőzsefvárosi Parkolás-tizemeltetési SzolgáIatot 20|5. marcius 31. nappal jogutód
nélktil megszünteti, és a helyi közutakon' a helyi önkormányzat tutajdonában áIIő
kĺizforgalom elől el nem zźtrt magánutakon, valamint tereken, paľkokban és egyéb
k<jzterületeken k<izúti jármúvel t<jrténő vźlrakozási (parkolási) kĺjzfeladatot 20|5. április 0l.
napjátóla Kisfalu Kft. útján Iźltjae|.

Felelős: polgármester
Hatlíľidő: 2015. fębruaľ 1 9.

2. felkéri a polgáľmestert a Jőzsefvźrosi Parkolás-üzemeltetési Szolgźiat megszĺĺntető
okiratának elkészítésére.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hatfuido: a Képviselő-testiilet 20L5. miíľcius havi ülése

3. felkéri a Józsefuiíľosi Paľkolás-üzemeltetési Szo|gá|at ígazgatőjźú
szabźiyozott munkáltatói értesítés megtételére 2015. februáľ 25. napjáíg, egyűtta|
ktjzalkalmazottak továbbfogla|końatźĺsi igényeinek felméréséľe, és az e|lhez
pénzügyi feđezet iľánti előterj esztésre.

a Kjt-ben
a felkéri a
szfüséges

6T



Felelős. JP SZ igazgatőja
Hataridő: a Képviselő-testület 2015. március havi tilése

4. felkéri a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgá|at igazgatőját a megszűntetéssel
kapcsolatos eszközök és a foľrások leltározásttnak, avagyon átaďźsźtnak előkészítésére.

Felelő s : Józsefu áro si parkolás-üzemeltetési S zol gálat igazgatőj a
Hataľidő: eszkĺjzök és források |e|tározásźnak hatarideje2015. március 16.

vagyonátadás lebonyolítéLsźLrLak határiđej e 201 5 . április 03.

5. felkéri a ĺőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési SzolgáIat igazgatőját,hogy gonđoskodjon
az ellátandó közfeladatokhoz tartoző hatósági engedélyeknek - a megszĺintetendő
kĺiltségvetési szerv kéľelmére történő - visszavontsárőI és annak előkészítéséto|, hogy az iłj
hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéte kiadhatóak
legyenek.

Felelős : JP SZ igazgatőja
Hatáľidő: 2015. március 31.

6. fetkéri aJőzsefvźlrosi Parkolás-üzemeltetési SzolgáIatígazgatőját,hogy gondoskodjon
a díj b e s zedé si j o go sult ság átadás ának elókészíté s éľő l.

Felelős : JP SZ igazgatőja
Hataridő: 2015. maľcius 31.

7. a helyi kĺizutakon, a helyi önkoľmányzat tu|ajđonában ál1ó közforgalom elől el nem
zźxt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb köZteľületeken k<izúti jármúvel
történő vźrakozási (paľkolási) közszo|gáItatási feladatok e||átásźpa| összefiĺggésben
megszűnő k<iltségvetési szęrv és harmadik személyek kdzött fennálló szeľződésekbe,
megállapodásokba szerzőďéses jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős : JP SZ ígazgató, Kisfalu Kft . iigyvezető
Határidő 2015. április 01 .

8. a Józsefuáľosi Parkolás-iizemeltetési SzolgáIatnáI a kötelezettségvállalás legutolsó
időpontja 2015. máľcius 16. napja, kivéve a folyamatos működést biztosító szolgáltatások
igénybevétele, mely esetben a megsninés időpontjáig lehet kötelezettséget vállalni, melynek
érté|ďlatára esetęnként a nettó 2.000.000,- Ft-ot nęm haladhatja meg, és a polgármesteľt ezen

kötelezęttségvállalásokľóI 20 1 5. ápľilis 0 1 . napj áig tájékońatni kell.

Felelős: JPSZigazgatő
Hatáľidő: 2015. februźr 28.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 14

nélkül, 3 tartőzkodás mellett elfogađta.
szav azattal" ellenszav azatigen
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sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 17 rÉpvIspro
a. HaľÁn oZ ATHIZ AT ALHc. Z vĺnĺo s Íľprľ s zoľo g g sÉc szÜrs Écp s
He.ľÁRozaľ:
44t2015. (il.19.) t4IGEN 0 NEM s ľĺnľozxouÁssĺ.r,

l. A Képviselő-testület, mint a Józseťvárosi Parkolás.üzemeltetési Szolgálat iľányító
szeľve rĺgy diint' hogy

1. a lőzsefvźltosi Parkolás-tizemeltetési Szolgá|atot 20|5. miíľcius 31. nappal jogutód
nélkiil megszünteti, és a helyi közutakon, a helyi önkormányzat fulajdonában álló
kĺizforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
kĺizterületeken közúti jáľmúvel t<jrténő várakozási (paľkolási) közfeladatot 2015. április 01.
napjźtőI a Kisfalu Kft. útjan |átjaeI.

Felelős : polgríľmester
Határidő: 2015. februaľ 1 9.

2. felkéri a polgármesteľt a Jőzsefvtrosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat megsztintető
okiľatának elkészítésére.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a Képviselő-testiilet 2015, március havi iilése

3. felkéľi a Józsefuaľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat igazgatőját a Kjt-ben
szabáIyozott munkáltatói éľtesítés megtételére 20|5. február 25. napjáig, egyúttal a felkéri a
kijza|ka|mazottak továbbfoglalkoztatási igényeinek felmérésére, és az eLlhez szfüséges
pénzngyi feđezet iľánti előteľj esztésre.

Felelős. JPSZ igazgatőja
Határidő a Képviselő-testiilet 2015. miĺrcius havi ülése

4. felkéri a Jőzsefvtnosi Paľkolás-üzemeltetési SzolgáIat igazgatć;ját a megszĺĺntetéssel
kapcsolatos eszközĺik és a foľrások leltározásának, avagyon átadásának előkészítésére.

Felelő s : Józsefu áro si paľkolás-tizemeltetési S zolgálat igazgatőj a
Hataľidő: eszközök és forľások |eltározásźnak hataľideje20I5. március 16.

vagyonátadás lebonyolításrĺnak határidej e 20| 5 . április 03 .

5. felkéľi a lőzsefvźrosi Parkolás-tizemeltetési Szolgálat igazgatőját,hogy gondoskodjon
az ellátandó k<jzfeladatokhoz taftoző hatósági engedélyeknek - a mcgszĹintctcndő
költségvetési szeľv kérelmére történő - visszavonásaĺól és annak előkészítéséróI,hogy azt$
hatósági engedéIyek a kozfe|adatokat a továbbiakban ellátó szeľvek tészére kiadhatóak
legyenek.

Felelős : JP SZ igazgatőja
Hataridő: 20|5. március 31.
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6. felkéľi a Jőzsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szo1gálat igazgatőját, hogy gondoskodjon
a díj beszedési j o go sul tság túadásának előkészítéséről.

Felelős : JPSZ igazgatőja
Hatáľidő: 2015. marcius 31.

7. a lrelyi ktizuĹakul; a lrclyi tirlkoľlrlárlyzat tulajdorrálrarr áll.5 kĺrzfoľgalorrr elől el rrenr

zárt magtnutakon, valamint teľeken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jĺáľmúvel

tĺjrténő várakozási (paľkolási) kozszo|gáItatási feladatok e|Itĺtásáva| összefiiggésben
megszúnő koltségvetési szerv és harmadik személyek kozott fennálló szerződésekbe,
megállapodásokba szerzőđéses jogutódként a Kisfalu Kft. lépjen be.

Felelős: JPSZigazgató' Kisfalu Kft. ügyvezető
Hatátíđő 20I 5. április 0 1 .

8. a Józsefizarosi Parkolás-üzemeltetési Szolgtt|atĺá| a kcjtelezettségvállalás legutolsó
időpontja 2015' maľcius 16. napja, kivéve a folyamatos múködést biztosító szolgáltatások
igénybevétele, mely esetben a megszÍinés időpontjáig lehet kötelezettséget vállalni, melynek
értéIr}ratźra esetenként a nettó 2.000.000,- Ft-ot nem haladhatja meg, és a polgármesteľt ezen
kĺjtelezettségvállalásokÍőI f0 15. április 0 1 . napj ái g tájékoztatni kell.

Felelős: JPSZigazgatő
Hattrido: 20| 5 . február 28.

Dr. Kocsis Máté
A II. határozati sort ís szavazásľa bocsátja.

II. A Képviselő-testiilet, mint a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft.
egyszemélyes tulajdonosa, tulajdonosi jogktiľében eljáľva rĺgy diinto hogy:

1. a Kisfalu Kft. 20|5. július 0I. napjátő| zarÍkoru ńszvénýźrsaságként mfüödik. A zrt.
alaptőkéje megegyezik a Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdá|koďő Kft. törzstőkéjével.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. februar 19.

2. az l. pontban említett átalakuláshoz sztikséges vagyonmérleg-tervezet eIkészítésének

fordulónapj a 2014. decembeľ 3 1 .

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. februaľ 19.
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3. az túalakulással kapcsolatos 2014. december 31-i foľdulónapi, a hatályos számviteli
töľvény előírásaival összhangban elkészített vagyonmérleg-tervezetnek, vagyonleltár-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonméľlegnek és a végeleges vagyonleltárnak a
könywizsgáIattlta és arról kĺinywizsgálói vélemény kibocsźŃására a Tolnai Consulting
Kcĺnywizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: |043 , Budapest, Aľadi u. 43., Cégtregyzék
szźlm.. 01-09-878862, könywizsgá|ői kamara ĺýsz: 004I4I, Képviseli és személyében
felelős: Tolnai István, könywizsgálói kamaľanytsz... 002532)bízzameg800.000,- Ft + ÁFA
összegben, egyrittal felkéri a polgáľmestert a megbizźĺsi szerzödés megkötésére.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđó: 20l 5. februáľ 28.

4. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetését az źúa|akulási terv elkészítéséľe, mely magában
foglalja az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt a|źúźmlasńő
vagyonleltfu-tewezetét, a jogutód jogi szemé|y (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltźlr-tervezętét, ajogutód jogi személy létesítő okiratának tęrvezetét.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: a Képviselő-testület máľcius vagy áprllis havi ülése.

Dľ. Kocsis ľ4áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáĺozatot 13 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 4 tartőzkođás mellett elfogađta.

;ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrI Z MINo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
4st20rs. (rr.19.) 0 NEM 4 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő.testület, mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó
egyszemélyes tulajdonosa, tulajdonosi jogktirében eljárua rĺg5r diint, hogy:

1. a Kisfalu Kft. 2015. július 01. napjátóI zártkor(i részvénytátsaságként mfüĺjdik. A zrt.
alaptőkéj e me ge gy ezik a Ki sfalu Józs efu áľo s i V agyong azđá|ko dő Kft . ttiľzstőkéj ével.

Felelős: polgármester
Hattnido : 201 5. febľuaľ l 9.

2. az 1. pontban említett átalakuláshoz szükséges
fordulónapj a 2014. december 3 1.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20I 5' február 1 9.

vagyonméľl eg-tervezet elkészítésének

13IGEN

Kft.II.
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3. az átalakulással kapcsolatos f0I4. decembeľ 31-i foľdulónapi, a hatályos számviteli
torvény előírásaival összhangban elkészített vagyonméľleg-tervezetnek, vagyonleltar-
tervezetnek, valamint a végleges vagyonmérlegnek és a végeleges vagyonleltárnak a
könywizsgźiatéra és arľól könywizsgálói vélemény kibocsátására a Tolnai Consulting
Konywizsgáló és Könyvelő Kft.-t (székhelye: 1043 , Budapest, Aradi u. 43., Cégegyzék
szám.' 01-09-878862' k<inywizsgá|ői kamara nytsz: 00414I, Képviseli és személyében
felelős: Tolnai István, könywizsgálói kamaraĺfisz.:002532)bizza meg 800.000,- Ft + AFA
összegben, egyrittal felkéri a polgármesteľt a megbízási szeruődés megkötésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. februar 28.

4. felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetését az átalaku|ási terv elkészítésére, mely magábaĺ
foglalja az átalakuló jogi személy vagyonmérleg.tervezetét és az azt a|átźlmasnő
vagyonleltár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonméľleg-teľvezetét és

vagyonleltáľ-tervezetét, a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezętét.

Fęlelos: polgáľmester
Hataĺidő: a Képviselő-testület marcius vagy ápľilis havi ülése.

Dr. Kocsis lN{áLté

S zav azásr a b o c s átj a a kĺj vetkező ľendel et-t etv ezetet.

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsľtjĺ-nľn ELFOGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl
oľronľĺÁNYZAT xÉpvlsnlo TESTÜLETENEK 9ĺ201'5. (II.27.)
oľromĺÁľyz.łľr RENDELETET A BUDAPEST JOZSEFVAROSI
oľronmÁľyzłľ VAGYONÁRóĺ, ns A vAGYoN FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK
GYAKoRLÁsÁnól szoLo 66/201^2. (x[.13.) ÖľronmÁľyzłľr RENDELET
nĺóoosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis M:áúé
Megá||apitja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazatta|, e|Ienszavazat nélkül, 4
tartózkodás mellett megalkotta a9lf0l5.(|I.27.) tinkormźnyzatirendeletet'

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINOSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xÉpvrsBr-o-ľnsľÜr,nrn 13 IGEN, 0 NEM, 4

TARTOZKoDÁSSAL ELF.OGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsBľvÁRosl oľxonľĺÁľyza'ľ xÉpvrsnr.o
TESTÜLETENEK g t2015. (|I.27 .) oľronľĺÁľrvz.łľr RENDELEľEľ ĺ. BUDAPEST
JoZSEFvÁnosr ÖľxonľĺÁľyz,łľ VAGYoNÁRóL És A vAGYoN FELETTI
TULAJDoNoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoLo 66ĺ2012. (xII.13.)
oľxonľĺÁľyz.łľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól
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Napirend 416. pontja
Javaslat a Jĺízsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának,
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vĺtájtú megnyitja. Megállapítja, hogy aZ előterjesztés taľgyában kérdés,
hozzászőltts nem éľkezeÍt. A napirend vitájźú Lezfuja, és szavazásra bocsátja ahatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. elfogadja ahatźtrozat 1. mellékletétképezó Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szolgálat
a|apítő okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapítő okiratát, melyek a törzskönyvi nyilvĺíntaľtásba töľténóbejegyzés napján lépnek
hatáIyba, és felkéľi a polgármestert aľĺrak a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. február 19.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képezo Józsefuárosi Vaľosüzemeltetési SzoIgźtlat
Szervezetí és MűkĺjdésiSzabáIyzatźń, az a|apítő okirat hatá|ybalépésével egyidejűleg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20I 5. február 1 9.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźnozatot 16 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, I tartőzkodás mellętt elfogađta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
46ĺ20|'5. (il.19.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a |latározat 1. mellékletét képezłĺ Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat
a|apítő okiratĺínak módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapitő okiratát, melyek a tcirzskcinyvi nyilvantaľtásba töľténő bejegyzés ĺapján lépnek
hatá|yba, és felkéľi a polgármestert annak aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2015. februaľ 19.
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z. elfogadja a hatźrozat 2.
Szervezeti és Működési

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. február

2.) elfogadja a hatźrozat mellékletét képezó,
ingatlanvagyon haszn osítására, tulajdonj ogának
szabályokat (versenyeztetési szabáIyzat).

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Hata,riđő: 20I 5. februaľ 1 9.

Dľ. Kocsis lN.{.áté

Megźĺ|Iapítja, hogy a Képviselő{estiilet a hatátozatot
tntőzko dás mellett elfo sadta.

mell ékletét kép ező Józsefváro si Vaľo süzeme ltetési S zol gálat
Szabá|yzatát,azalapítóokirathatźůyba|épésévelegyidejrĺleg.

19.

az onkormányzat tulajdonában á||ő

átrvhźzásźła vonatkozó versenyeúetési

A 4612015. (II.19.) határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. és 3. számrĺ mellékletét
kópczik.

Napirend 4/7. pontja
Javaslat az Onkormányzat tulajdonában álIó ingatlanok versenyeztetési
eljárás keretében ttiľténő hasznosításáľa és elidegenítésére vonatkozĺí
versenyeztetési szabályzat elfo g adására
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis MtLté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vitájtúmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
Jót tesz a vagyongazdáLkodásnak, hogy egy ilyen át|áthatő versenyeztetési eljaľás van. Az
ingatlanvagyonnak nem méľete a pľobléma, hanem annak a rettentően rossz állapota, és a
đrága karbantartása, Ĺizemeltetése. Tart attőI, hogy a versenyeztetési eljárással megindul az
eddiginél is gyorsabb titemű megszabadulás a használaton kíVtili, és a korábbanhaszná|atban
volt ingatlanok esetében is. Az onkormĺínyzatnaknem aZ ingatlanvagyon felélése az egyet\en
megoldás. A szabźtIyzattal szembęn nincsen szakmai problémája, csak a ľendeltetése
fé|revezet.

Dľ. Kocsis Máté
A napirend v itźrj át lezáq a, szav azźsr a b o c sátj a a k ĺi vetkez ő hatźn o zati j avas latot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.) a42812012.(XII. 06.) szźműképviselő-testiileti hatfuozatotvisszavonja,

14 igen, 1 nem szavazattal, I
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sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ szóľoep s Éc szÜrsÉcBs
Ha.ľÁRozaT: (dr. Szitágyi Demeter hźpviselő nem volt jelen a szavazáson)
47ĺ2015. (II.19.) 14IGEN 1 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a 428|20I2.(XII. 06.) szźtrrń képviselő-testületi hatáĺozatot visszavonja,

2.) e|fogađja a határozat mellékletét képezó, az onkormányzat tulajdonában á||ő
ingatlanvagyon hasznosítźsźra, tulajdonjogának átľuházźsfua vonatkozó versenyeztetési
szab áIy okat (vers enyezteté s i szabáIy zat) .

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezet(5 igazgatója
Hataridő: 20|5. februar 19.

A 471201'5. ([.19.) számű határozat melléklete a jegyzőkiinyv 4. számú mellékletét
képezi.

5. Vagyonkezelésselo városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a ĺóxÉsz mĺídosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis ldźLté - polgiírmester

Dľ. Kocsĺs M:áLté
A napirend vitájźtmegnyitja. Megadja aszőtJakabs Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Sajnos nagyon áttekinthetetlen a rendeletmódosítás, meľt nem kaptrík meg a kéthasábos
verziot avźitoztatásokľól. Reméli, hogy ez egy egyszeri eset volt. A 15. $ (7) bekezđése az a
része hiánypótló, hogy a telkeknek az iđeiglenes hasznosítását szabá|yozzák. Viszont a b)
pontot azt sületlenségnek tartja. ,,b.) Parkoló létesítése esetén a magasabb szinhi
jogszabá|yban előíľt fatiltetési kötelezettséget đézstts, konténeres fäk elhelyezésével kell
biaosítani, melyek fenntartásáľól gondoskodni kell.'' Ezt ne így itj?k elő, ha lehet, akkor
rendes fákkal biĺosítsák a kötelezettséget. Csak akkor ért egyet a javaslattal, ha rendes f,ákkal
semmiféleképpen nem lehet ezt megoldani.

Dľ. Kocsis lNĺ.áLté

Hol olvasta ezt aKépviselő Úr?

Jakabff Tamás
Az eređetí ľendeIet 15. $ (7) bekezdését módosítja.
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Dr. Kocsis N{.áLté

Most nem fogadnak el semmilyen rendeletet, Képviselő Ú'. Nincs rendelet tervezet
módosítás. Az egy melléklet, aZ nem a döntés rész. Azt téljékoztatő jelleggel kapták meg.
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Javasolja, hogy jelentősen kertiljön tńđo|gozźsra ez a pont majđ akkor, amikoľ a
rendeletmódosítás is a Testiilet elé kerĹil.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt Fernezelyi Gergely Sándor DLA főépítész úrnak.

Feľnezelyi Gergely Sándor DLA
Nem egy ľendeletmódosításról van sző, hanem egy rendeletmódosítás folyamatában egy pont.

Majd a Kormányhivata| elé fogják terjeszteni a javaslatot, és majd a márciusi testületi ülésre
hozzák a rendeletmódosítást. A fákkal kapcsolatban elmondja, hogy ideiglenesen használt
parkolókĺól beszélnek, építési telkeket haszntinak ideiglenesen parkolónak. Ha faültetés
imźnak elĺĺ, és ha a telek ideiglenes hasznosítása megszűnik, akkor az építtetőnek
fakivágással kellene szembesülnie. Ennek nincs értelme, ez aú. céIozza, hogy az ideiglenes
hasznosítás idején is valamilyen nĺivényzet megjelenjen ezękben a parkolókban. Eľľe Leme ez
a jav as|at, ho gy konténeres fák elhelyezésével bizto sít sák ezt.

Dľ. Kocsis M:áúé
A nap iľend v itáj át lezárj a, S zav azásr a b o c sátj a a kö vetkez ó hattlr o zati j avas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefvtros Kęrületi Építési SzabźiyzattrőI szőIő 6612007. (XII.12.) önkoľmányzati
rendelet (JóKÉSa módosítási eljáĺás során - a ktirnyezet védelméért felelős
kozígazgatási szervek köľnyezet- és természetvédelmi szakteľületet éľintő véleményei
alapjźn - nem szĹikséges környezeti vizsgtiat lefolytatása' a módosításnak jelentős
ktiľnyezeti hatása nincs.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. februaľ 1 9.

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakľól értesítse a
21200 5 .(I ] 1 . ) Korm. ľendelet szerinti kozigazgatási szerveket.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. februáľ 19.

3. elfogadja a beérkezett źl|amigazgatási véleményeket az eloterjesztés 2. sz. mellékletét
képező tervezói váIasz egyidejű elfogadásával egyiitt.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. februaľ 1 9.
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4. a MAv-telepen' a (38818120)' a 38818/36 és a 38818l37 hrsz. telkekĺe vonatkozőarl, az
előteľjesztés 3. sz. mellékletét képező telekalakítási javaslatot a folyamatban lévő
szabáIyozási terv módosítás során közbenso igényként kívánja érvényesíteni.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 5. februar 1 9.

a volt Józsętvárosi pályaudvaľ teriiletén, a 388l8i5, a 38818130, a 38818142 és a
38818/43 hrsz. telkekre vonatkozőan, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező
telekalakítási javaslatot a folyamatban |évő szabá|yozásí terv módosítás során kdzbenső
igényként kív ánja érvényesíteni.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiđő: 20I 5. februrĺr 1 9.

ahatfuozat3.,4',5. pontja a|apján felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az állami
fóépitésznél a végső szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. februaľ 1 9.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatátozatot 16 igen szavazattal, el|enszavazat
nélktil, I tartőzkodás mellett elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN t z rÉpvlsplo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrc.Z MIN o s ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
48t201s. ([.19.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a ĺőzsefváros Kerületi Építési SzabáIyzatźrő| szőIő 6612007. (X[.12.) önkormányzati
rendelet 1ĺorÉsz; módosítási etjarás során - a köľnyezet védelmééľt felelős
kozigazgatási szeľvek környezet- és teľmészetvédelmi szakteľĺ.iletet érintő véleményei
a|apjtn - nem sziikséges k<ĺrnyezeti vizsgáIat lefolytatása, a módosításnak jelentős
kömyezeti hatása nincs.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2015. februaľ 19.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatfuozat 1. pontjában foglaltakľól éľtesítse a
2/200 5 .G.| 1 . ) Koľm. rendelet szerinti kozigazgatási szeľveket.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. február 19.

5.

6.

16IGEN O NEM 1 TARToZKoDÁSSAL
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3. elfogadja abeérkezett á||amigazgatási véleményeket az előterjesĺés 2. sz. mellékletét
kép ező terv ezoí v áIasz e gyi dej ű el fo g adás ával e gyütt.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. februar 19.

4. a MAv-telepen' a (38818l2O), a 38818/36 és a 38818l37 hrsz. telkekľe vonatkozőan, az
elr5terjesaés 3. sz. nrellékletét képező tclckalakítási javaslatot a folyamatbnn lévő
szabáIyozási terv módosítás soľán közbenső igényként kívánja éľvényesíteni.

Felelos: polgármester
Hatfuiďo: 201 5. febľuar 1 9.

5. a volt Jőzsefvárosi pályaudvar tertiletén, a 3881815, a 38818/30' a 38818/42 és a
38818i43 hĺsz. telkekĺe vonatkozőaĺ, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező
telekalakítási javaslatot a folyamatban|évő szabáIyozási teľv módosítás során közbenső
igényként kívanja érvényesíteni.

Felelős: polgáľmester
lJatźnidő: 201 5. febľuaľ 1 9.

6' ahatározat3.,4.,5. pontja a|apjtn felkéľi a polgáľmestert, hogy kezdeményezze az állami
főépítészĺél a végső szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. februaľ 1 9.

6. Humánsz o|gő.Jtatálssal kapcsolatos előterj esztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a települési tálmogatáls bevezetéséľe, valamint új egységes szociális
és gyermekvédelmi támogatási ľendelet megalkotására
(íľásbeli előterj esztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Egľy Attila _ alpolgáľmester

Zęntai oszkaľ - képviselő

Dľ. Kocsis M.áté
Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dľ. Erőss Gábor
Ez egy nagy j elentőségű döntés, đe az ígények becslésénéI az alulbecslés befolyással lesz arca,

hogy hany kéľelmezőnek fogjak elutasítani atámogatźlsi kérelmét. Tehát nem mindegy, hogy

-"nĺ'yĺt ierveznek erue. Ez egy hatalmas źńa|akítás, az Áilam źúađ fe|aďatokat, ź.ŕlłesz

feladatokat. A lényeg az, hogy a végső egyenlegben 35 milliós hiáný lát. Ennél még
fontosabb, hogy az elbírálás módjánál a Munkacsopoľt, amelyet létrehoznak, a döntéseik nem
biztos, hogy megfontoltak lesznek.
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olyan szempontok alapján kell meghozniuk a döntéseiket, amelyek vitathatóak. Példa eÍTe: a
lakókornyezetrendezęttségének binosításźlra vonatkozó felvételeket nem teljesíti, a|<kor ezzel
kizatja atámogatottak köréből a kérelmezőt.E'z egy gumi paľagrafus, amely alkalmat ađ ana,
hogy akár szándékosan és szándékolatlanul vonja meg a települési támogatást' akik
rászorulók volnának.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja aszőt Danada-Rimán Edina jegyzó asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A renđelet a|apjtntĺgy |átjak, hogy kellőképpen alátámasztott javaslatottesz a munkacsopoľt,
nem pedig döntést hoz az egyes támogatásokat illetoen. Dcintést vagy a bizottság, vagy a
polgármester hozza meg ezekben a támogatási esetekben. A ľendelet elóirja, hogy a
munkacsopoľt tagjainak több mint felének szakembernek kell lennie, nyilván van egyfajta
szubjektív tényezo egy-egy támogatás, vagy élethe|yzetnek a felméľésében. Azok a szociális
szakemberek, akik az onkormźnyzat a|ka|mazásában állnak, megfelelő biztosítékot nffitanak
al.lhoz, hogy valóban arászorultaktészére keľüljenek atámogatétsok megállapítźsra.

Dr. Kocsis lfi{áLté

Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Azt olvasta |<l az előteľjesaésből, mintha egy gondolatľendőrség-szenĺ jogcímeket szeľetne
magának előállítani az onkormányzat. orul annak, hogy ez a szociális ellátóreĺdszer azt
követően, hogy ennek az állami ťĺnanszirozása szinte megszúnt, úgy látszĹk, hogy
továbbmfüödik. A címkézett szociális támogatásmődszert, szintén a hatalmi poziciőjźÍ. eľősíti
az onkoľmányzatnak. orul, hogy lesz egy <jnálló szociális ťlnanszírozású ellátórendszeľe a
keniletnek , és ezzel a szociális tĺímogatásokat az ęllenőrzés ellenőrzésének, a számonkéľés és
az elszámoltatás is ordít ebből a koncepcióból. Rettentően nehéznek taĄa ezze| a
javaslattételi jogosítvánnya| fehuhźzott munkacsoportnak tevékenységét. Erti, hogy vannak
indokolt szociális fesziiltségek Józsefuaros tĺáľsadalmtlbarĺ, de ezek túlnyomó része nem
kezelheto hatalmi és fenyítési eszkcjz<jkkel. Most megpróbálnak vźitozást elérni, de bízik
abban, hogy összességében Józsefüáros rászorulóinak többsége ebben hasznźt, fogja látni. De
sokkal inkább a gondolatrendőrség felépülését |átja ebben az új szociális
tźlmo gatőr end szerb en.

f)r. Kocsis Máté
Annyiľa nem éľtik' hogy miről beszél, ,,gondolatrendőrség'' ,,fenyítés''. Ez egy szociális
rendelet Képviselő Ur, egy ilj támogatási forma bevezetése, keretsziĺmok, elvek, eljaľási
rendek, milyen gondolatrendőrségről beszé|? ,,A cilĺlkézett tĺímogatások az onkoľmanyzat
hatalmi poziciőját erősítik.'' Hogy jön ezíde? Nem érti ezeket a megnyilvanulásait. Yanrlakaz
onkormanyzatnáIrégőta nagyon jól dolgozó szociális szakembeľek. Az ő bevonásuk ebbe a
munkába minden, csak nem gondolatrenđőľség, semmi felháborítót nem lát benne. Ez az
egyik. A másik, hogy szembesülni keL| azzal a problémával, hogy jelen pillanatban, aki
rászoru|ő, az nincs tisńában nagyon sok esetben a rászorulósági juttatźtsokkal, nincs tisztában
nagyon sok esetben azza|, hogy mire jogosult. Ezzel szemben áll egy tömeg, akik úgy vesznek
fel telepiilési támogatást, hogy egyaIta|án nem Szorulnak rá. Akik terepjálrőva| mennek
segélyért' ez egy |étezo dolog.
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Azzal, hogy az tnkormányzatok kezébę kerĺilt ez a lehetóség, itt a Íagy alkalom, hogy
ehenđezzék ezt a kérdést' az effe hivatott szakemberek bevonásával. Aki meg tudja mondani,
hogy a települési támogatáséľt folyamodó személy va|őjában miből é1, ľászorultvagy nem. A
valódi rászorulót ez a grémium pedig feltudja világosítani, hogy milyen támogatási formákľa
jogosult még. Ezt a kettős célt ezekkel a szociális szakembeľekkel meg tudják oldani. Az elví
szaĺrdékuk erurek a két pľoblémának a ľendezósc. Ennck a munkacsoportnak az összctótelén
természetesen lehet vá|toztatni, de ha megnézlk olyanok kerültek de|egáIźsa' akik minden
nap találkoznak a célcsoporttal. Meg tudják oldani ezt aprob|émát. Erti az aggođa|mukat,
félnek attól, hogy szubjektivitásIesz, de ebben a ľendszerben mindig is volt szubjektivitás. Ha
egy szociálisan éľzékeny embeľ kezeli eń, akor ez a szubjektivitás jó is lehet. Maximálisan
megbízik a szociális és családsegítés területén ďolgozó munkatársaiban. Megadja a szőt dr
Erőss Gáboľ képviselő urnak.

Dr. Erőss Gábor
Javasolja, hogy a rendeletben legyen noľmatív lakásfenntaľtási támogatás. A 9. pontban
olvasta a lakókĺĺmyezet reĺdezettségének b) alpontj źĺt;' ,, A lakás a minđennapi élewitelhez
alvás, főzés, étkezés' mosogatás, tisztálkodás, mosáS, stb.'' Nem egy kciz<isségi mosodát
nyitnak most éppen Józsęfuaľosban? Miéľt is lesz feltétele, hogy mosásľa legyen alkalmas a
lakás, miközben kĺizösségi mosodák is léteznek? Eey kádban is lehet mosni ruhát és akkoľ
nem válik érdemtelenné? Miért biaosítanak lehetőséget aÍta, hogy egy rászorulótól
megtagadjfü a tźtmogatźtst olyan alapon, ami egyébként teljesen önkényes és egyébként nem
megalapozhatő. Ez a hatalmi önkénynek a megalapozása. Javasolja, hogy váItozzon az egész
koncepció szellemisége. Noľmatív támogatásokat kell nyújtani, természetesen a
visszaéléseket ki kell szúrni. A természetbeni tĺĺmogatás nem egy megfelelő módja a

támogatás nýjtásának' csökkenteni kellene ennek az arányźi. A ľendkívtili életheIyzetre
nincsenek azok az é|etszera példák, amelyek a legfontosabbak volniĺnak, mint például ha
valakinek elľomlik a konvelĺ:toľa, akkor eseti támogatást kapjon.

Dr. Kocsis M:áté
Ha a szellemiségét akarja megvtitoztatni, akkoľ abban nem partnerek. Ugyanis egy-egy szót
ki lehet venni' a szellemisége az, ha valaki nehéz anyagi köľülmények közĺjtt és rászorulósági
helyzetben él, attól még élhet ręndezetten, normálisan,tiszttn és nevelheti a gyerekeit. Sokan
vannak, akik nagyon szegényen élnek, de becsĹiletesen és tisztességesen. Valamint a
kĺizösségnek kell kérnie a támogatottól, hogy mindkét félnek előľelépését szolgét1a. A
szellemiségén nem szeretne vá|toztatni. Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző
asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Ez a rcndelet-tervezet nagyon sok kollégźnak nagyon sokheti munkáját tartalmazza. Ez a

rendelet-tewezet nemcsak a Családtámogatási Iroda munkatĺĺrsainak, hanem a Családsegítő és

Gyermekjóléti kĺizpontnak, a Kisfalu kft. munkatáľsainak aktív kĺjzreműködésével, a
tapasztalatokat felhasznáIva késztilt. A lakásfenntartási támogatásokkal kapcsolatosan nem
szűnt ffi€g, csak beépítésre került a települési támogatás fogalomkĺirébe. Ugyanez a

tapasztalat diktátta azt, hogy a természetbeni támogatások kerüljenek leginkább ebbe a
rendeletteľvezetbe, mert a tapasńa\atok ań. mlltatják, hogy amennyiben utalványban keľül a
támogatás nyrijtása, akkor, aki rászorulő, az bejön atźlmogatásért, de nagyon sok esetben nem
történt ezmeg. A rászorultakígy is igénybe fogják venni.
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A ľendkívĹili élethelyzet eddig is így szerepelt a rendeletben' nem szánďékozták lényegesen
lecsĺjkkenteni és korlátok kozé szorítani, de elképzelhető olyan he|yzet, amelyet nem
ismernek. A 28. $ a lakókörnyezet tenďezettségével kapcsolatos, a korábbi ľendeletben is így
szerepelt. Itt sem egy új dolgot vezettek be, kiegészitve azzal, arlit Polgármesteľ Ur
elmondott.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attĺla
Amikor elolvasta a rendeletet, azt gondolta, hogy végre jó iranyba indulnak el a dolgok a
segélyezéssel kapcsolatban. A koľábbi segélyezési rendszer az t,ű|ságosan liberális és a
noľmatív rendszer okán nagyon sokszor olyanokhoz jutnak el a segélyek, akik nem
rászorulnak, sőt élőskĺjdnek ezen a rendszeren. A segélyeket nem arľa költik, amire a tcibbségi
társadalom szánja, akár alkoholra, drogokĺa' szeľencsejźúékĺa. A segélyekľe szánt ĺisszeget
Magyarországon a dolgoző emberek adójából ťlnanszítozzźtk. Ezért a pénzért emberek
megdolgoznak, amit odaadnak a rászoru|őknak. Aĺ gondolja, hogy ezért a támogatźsért
bizonyos dolgokat el lehet várni a rászorulóktól. Egyetéľt azzal, hogy minél több támogatási
formát természetben juttassanak a lakosoknak, mert igenis aki ľászoru|t, azbe fog jönni érte.
Kérjék számon, egyfajta együttműködési kötelezettséget a taľsadalommal a lakók<iľnyezet
ľendezettsége, és a közösségi együttélés magatartásainak betaľtása tekintetében. Ezek nagyon
fontos dolgok és ezek nem keľiilnek pénzbe. A háromszintű rendszer, miszeľint beadja a
kérelmező az igényét, majd utána készül egy kĺirnyezettarn|mtny és végtil egy bizottság dönt
arról, hogy odaítélik-e a ttnrlogatást, ezek ne futószalagon szülessenek a dtintések. Bízik
abban, hogy a Polgármesteri Hivatal megfelelő módszert fog erre kidolgozni. Az előterjesztés
szöveges részében van aZ is, hogy a bűntettet elkövetők, akik szerepelnek a biĺnügyi
nyilvĺántartásban, azokne kapjanak segélý. De ezt a ľendeletben nem ta|áItameg.Ez nagyon
fontos, hogy bekeľüljön. Valamint nem feltételként, de valamilyen önkéntes munkát is
végezhetĺének az onkoľmányzatná|. Yárja a vá.|aszt, hogy miéľt nem szerepel a ľendelet-
tervezetben.

Dľ. Kocsis n.Iáté
Szándékaik közcjtt szerepel, amit leíĺtak, de jogszabályi és adathozzáféľési pľoblémáik vannak
még, nem volt mód és idő kidolgozni ennek a részleteit. Ha valaki bűncsęlekméný követ el,
bármilyen búncselekményt, eroszakosat, vagyon ellenit, azza\ a kockázattal tegye, hogy az
esetleges rendőrségi eljiíľáson túl, annak a közösségnek a tźlmogatását is elveszítheti. Honnan
tudja meg az onkoľmźnyzat, milyen stádiumában kell megielennie a rendszerben ennek az
információnak? Előkészíteĺség okán nincs itt, eľről még a tavasz folyaman fognak még
beszélni. Megadj a a szőt Danada-Rimĺín Edina jegy ző asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A haľomszintubíráIati rendszeľľel kapcsolatosan, ez is az egyik oka, hogy nem támogatjźk a
noľmatív juttatásokat, ugyanis a kollegák csak papíron ta|á|koztak az ugyfelekkel és az ngyfé|
élethelyzetével. Ezen tu| a rászoruItak és a szociális szakemberek kĺjzött egy sokkal
szakmaiabb munka folyhat, mindenképpen oda fognak figyelni aľra, hogy a megfelelő
ellátásokat az affa rászoruló személyek megkapják.

Dr. Kocsis Mláté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úrnak.
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Jakabfo Tamás
Az 5 $ (a) bekezdés: ',Nem á|Iapíthatő meg települési, rendkívüli teleptilési támogatás,
amerrnyiben a kérelmező a) előzetes letartőztatásban van' eIzćľás btintetését, illetve
szabaďságvesztés büntetését tölti. ,, Ezze| a ponttal kapcsolatban jogtechnikai problémájavan,
Magyaroĺsz,ágon a büntetések mértéke az aZ ígazságszolgá|tatźs hatáskĺjrébe l'artozlk.
Alláspontja szerint mindenféle további szankciók kiľovása az bźľki részérol jogfalan. Az
előzetes |ehrtőńatźls esetében még az ártat|ansźę vélelmét is sérti, tehát ott még nem született
döntés ennek az embernek az iigyében. Ugy gondolja, hogy Magyaľország jogrendszerébe

ezek a dolgok nem illeszthetőek bele.

I)ľ. Kocsis Máté
Nagyon szép, amit elmondott Képviselő Úr' de ez benne van a szociális törvényben. Aki
előzetes Ietartőztatásban van, vagy jogerős szabadságvesztését toIti, az miľe kap segélý?
Mikor benn gondoskođnak ľóla, ellátjak, etetik, fűtenek rá, sehogy sincs igaza. De ęzt ÍIem az
onkormány zat ta|áIta ki.

Jakabs Tamás
A btintetett előéletre térne Íá, belekerült a rendeletbe, nem lehet az céljuk, hogy
megnehezítsék azt, hogy valaki jó útra térjen biintetés utĺán is. De enől nem kell vitazniuk. A
k<ĺmyezettanulmányok elkészítése nagy feladatot fog jelenteni. Erre mi a terve aZ

onkormanyzatnak,hogy ezta plusz terhelést hogy fogja azintézményrendszer abszo|váIn1?

Dľ. Kocsis M:áLté

Megađj a szőt v á'|aszadásta Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Jót látja Képviselő Úľ, hogy ez jelentős teľhelést fog jelenteni. Egy-egy
környezettanulmánynak az érvényessége hat hónap lesz. Jelentős többletterhelést tesz ez a
HivataLra, ďe eń' munkaszervezéssel oldják meg. Az SZMSZ-es eLőteýesnésben látni fogjrík,

hogy a mindennapi iigyfelfogadás lecsökkentették az źĺIta|źnos ügyfélfogadási ľendre, hogy a
kollegák ki tudjanak menni, és a háttérmunkát el tudják végezni. Nem kettesével fognak
kimenni, hanem egy szociális szakember biztos lesz, amennyiben önkormtnyzatĺ ingatlan'
akkor a Kisfalu Kft. munkatátséxa| kĺjzösen veszrésń"ezenakĺirnyezettanulmányon. Minden
olyan munkaszervezési lépést meg1esznek, ha kęll túlóráva|, ami ahhoz sztikséges, hogy
mindenhová el tudjanakiutni és senki ne maradjon e||átás nélkül.

Dľ. Kocsis lN{áLté

Megadja szót Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
ortil annak, hogy valamelyest megmarad a hátralékkeze|ési tźtmogatts, egy kicsit lejjebb
vitték a plafonját 250 ezene, mikozben jőval a|atĺa volt eddig is, mint amennyire sziikség lett
volna az egyéni kľízisek kezeléséhez. Ezzel együtt fontos, hogy ez megmaľad. Agyon van
szabtiyozva, hogy embereket hogyan lehet megfosztani a hátra|é|d<eze1ési támogatástól. De
azkimaradą hogy mit tudnak tenni a hátraIé|d<ezelési kĺízisek mege|őzése érdekében. Ez az,

amiben az onkormźnyzatvégtelenül tehetetlen és szerencsét|enhe|yzetben taláIjamagátĺap,
mint nap. Amikor az á|lampolgár megjelenik ttjbb sztyęzer foľintos hátralékkal és ki kell
hi:zru a rettentően nagy csávából, a Családsegíto Irodának ehhez a munkának az elvégzéséhez
j óval nagyobb létszámľa |esz sziiksége.
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Yárja, hogy mikor lesz arra javas|at, hogy a Családsegítő Iroda |étszámź.ĺ bővítik. Ennek a
rendeletnek a |latá|ybalépésével kirekesztenek minden jogcímnélküli lakáshasznźL|őt, akik
vannak jócskán a legnyomoľultabb helyzetben élők között, de biztos vannak ezze| e|Ienkező
helyzetben lévők is.

Dľ. Kocsis Máté
Ytiaszadásra megadja a szőt Jegyzo Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A rendelet ťlIozőťlźlja, hogy ne rekesszenek ki senkit, aki rászotu|, csak azt, aki nem. A
jogcím nélküliekkel kapcsolatosan elmondja, hogy nem cél, hogy báľkit is kirekesszenek,
hanem az a cé|, hogy ezek bérleti jogviszonyát is rendezzék. A Kisfalu Kft-ből fognak egyiitt
a szakembeľek kimenni, hogy fe|ttĄák, felmérjék ezeket a lakókat és ezzel egyiitt
mege|őzzék. Lehet, hogy egyes esetekben csak néhány jő szőra és bátorításra van sziikség,
amit a szociális szakemberek meg tudnak tenni. Igy elkezdődhet egy munka a megelőzés
irtnyźha. Lehet, hogy csökkent a kerct az adósságcs<lkkentési tĺímogatás esetében, de a
hátralék ideje is 2 hőnapra mérséklődött. Szerinte a jelen rendelet a korábbiakhoz képest
sokkaljobban figyelembe veszi az igényeket.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Konkľét módosítója lenne. Az ártat|anság vélelmének Alaptörvényben biztosított jogĺít sérti,
ezért az a.) pontból legalább az ,,előzetes letaľtóztatás'' kerüljcĺn ki, b.) pontot ttiröljék.
Például, ha valaki énekel az utcźn és rosszul ĺjltözött hátrányos he|yzetu embeľ, al<kor az
egyből sérti a közösségi együttélés szabtiyait, és ha egy neves múvész, akkor csodálatos,
hogy szerenáďozik a szerelme ab|akáná|. Szóval a taľsadalom másképp ítéli meg ugyarĺazt a
viselkeđést külclnböző taľsadalmi csopoľtoknźll. ezért kéľi a b.) pont törlését, továbbá a c.)
pontét is. Ezek a pontok kizámak bizonyos személyeket, vagy magatartźsformfüat a rendelet
a|apjźn támogatásban ľészesĺiltik k<jréből. Itt a 4. a, b, c, d, e, t pontokban eleve kizĺírnĺĺnak
embereket, ez nem a tartalmi tésze, hanem hogy ne zźĄanak ki elęve bizonyos embereket,
engedjék, hogy az a munkacsopoľt dĺinthessen' aki kijáľ ezek'hez a személyekhez.

Dr. Kocsis Máté
Megdöbbentő, ha komolyan mondják, hogy ezt egy szociológus mondja. Aki 8 hónapos
előzetes |etartőzŕatźlsát tölti, annak adjanak lakástámogatást? Válaszadásra megađja a szőt
Jegyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
l\z a,) ponttal kapcsolatban nem javasolja, hogy az e|őtefiesztó befogadja, sem a képviselők,
meľt nem lehet elképze|ní azt az éIethelyzetet, amikor a kollégźlk az előzetes letartőztatásbarl
lévő emberhez megy ki köľnyezettanulmĺínyÍa, vagy lakókörnyezetét vizsgźĺLĺĺ, vagy a
kcizösségi egyiittélés szabá|yainak betartását vizsgá|ni. Ezt egyben kell kezelni. Szakmailag
ezt a mő dosítást nem támo gatja.

Dr. Kocsis M:áté
Zentai oszkár képviselőé a sző.
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Zentai Oszkáľ
Előterjesztőként a móđosító javaslatokat nem fogadja el, szerinte itt van a szemléletbeli
kiilönbség, mert a pontban foglaltak ellenkezőjéľől nem fogia egyik képviselő sem
meggyőzni. Szerinte ez egy igazságos előterjesztés, hiszen az onkormányzat fenntaľtja és

noveli atámogatási összegeket. Születéstámogatás néven uj támogatási is vezetett be.

Dr. Kocsis M:áté
Pirrtéľ Attila képviselőé a sző.

Pintér Attila
Furcsa neki, hogy a képviselők kifogásolják ezeket a pontokat, hiszen, ha a
kozszolgá|tatásokat szabźiyta|anul vételezik, oda miéľt adjanak segélyt, vagy annak, aki még
egy rovarirtásban sem műktidik egytitt a kĺizösséggel és nem engedi be a |akásába az irtókat?
A Hivataltól kéľi, hogy biztosítson lęhetőséget arra,hogy ezt az egészet át lehessen tekinteni a

képviselőknek. Fontosnak tartja a komyezettanulmányok elvégzését és kéľi, kerüljék el a
segélyek odaítélésekor a politikai befolyásolást. Az elóterjesztésben szerepelt, hogy az
előterjesztőnek nem źůlr szźndékában olyan rendeletet alkotni, hogy a bűntjzőknek nýjtson
segélý, ugyanakkoľ a ľendęlet sz<ivegében ez nem Szerepel, meľt kiilönböző jogi akađályai
vannak, de tart attól, hogy ez nem fog sikerĺilni, mert az adatbekéréseknek alkotmányossági
akadźiya lesz. Volt mźn ana példa' hogy ilyen indokból a képviselő-testiilet áIta| hozott
rendeletet megsemmisítette egy felsőbb forum.

Dr. Kocsis Máté
Ne tartson politikai visszaéléstől a Képvisető Úľ! Ilyen nem lesz. Válas zadásra megaĄa a szót
Iegyzo Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Báľmelyik önkoľmányzati képviselő részt vehet az eIókészítő munkában. Nem cél, hogy
alkotmányséľtő rendelętet alkossanak, ezért is tették hatźnozati pontba, hogy a polgármester
vegye fel a kapcsolatot a Belügyminiszteľrel a btĺntigyi személyes adatok lekéľdezése okán.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Jakabff Tamásnak adja meg aszőt.

Jakabff Tamás
4.b, đ, pontban említętt ,,család'' mit takaľ, hol vannak ahatárai, mely személyek tartoznak
bele, melyek nem? Amit Polgáľmester Uľ mondott, hogy sokan nem tudjĺík, hogy miľe
jogosultak, azigen tipikus, foleg belső Józsefuárosban, van olyan esetiik, ahol egy embeľ 9
éve lenne jogosult anra, amirol csak most szerzett tudomást és adja be kérvényét. Paľtner
lenne abban, hogy hogy lehet olyan rendszeľt létrehozni, amely megakadályozza a

lakásvesztéseket és családok szétesését.

Dľ. Kocsis Máté
Ez a |éĺyege a személyes találkozásĺak, pont ezen megy a víta, hogy nem egy arctalan
tömegnek nffitanak segítséget, hanem megismerik a rászoru|ő embert, és életkörülményeit.
YáIaszađástamegadjaaszőtJegyzőAsszonynak.

Danada-Rimán Edina
A rendelet 2. $ a.) pontjában fujźkle, hogy mit takar a,,csaláđ,,.
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Dr. Kocsis N í:áté
Dľ. Eľőss Gábor képviselőnek ad szót.

Dľ. Erőss Gábor
Az oĺrész méľtéke az ađősságkezelésnél váItozik, oly módon, hogy 20 %o-ra csĺjkken, akik
megfizetik egy összegben és 30 Yo-ra nő azoknál, a]dk eÍTe nem képesek. Azt kéri, ha
szeretnék a visszaéléseket megsziintetni, akkor ne jutalmazzák azokat' akik vélęlmezhetően
ľészben csaltak. Aki egyben ki tudja ťlzetni az onrésń., akkor azIehet, hogy nem volt annyira
jogosult, módosítóként javasolja' hogy az oĺlĺész mértéke maľadjon vźitozat|an és
diffeľenciáljanak, ne legyen 20-30 oÁ-os, csak 25 Yo egységesen. Amikor egy-egy embeľről
döntenek, akkor az ő családjáról és gyerekeiľől is dĺjntenek. Helyes törekvésnek tartja, hogy
közvetlenü|, ta|áIkozzanak a rászorulókkal és segítsenek nekik abban, hogy milyen
lehetőségek vannak még szźlmukĺa segítség kérés kapcsán, de ezt ne úgy tegyék, hogy
mindenféle olyan normákat írnak elő, hogy annak betartatása szfüségszenĺen egyfajta fiiggési
helyzetbe hozza a rászorulókat és ez á|tal ,,hűbéľi viszonyrendszeľt'' épít ki. Az érvényes
alaptorvényt elsődleges szempontként kell figyelembe venni, ez az ártat|anság vélelmére
gondol.

Dr. Kocsis ľĺálté
Ezeket a rászoruIő embereket egy jobb életre kell sarkalni, ha azt mondja, hogy minden
támogatást megkap, de neki is igyekeznie kell, hogy anyagilag és morálisan is rendbe jtijjon
az éIete.Ezze| tuđják segíteni az embereket és nem konzerválni abba az élethelyzetbe, amiben
jelenleg é1. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Nem taľtaná szeľencsésnek, ha ezekben a bizottságokban kerületi képviselők ülnének és ők
döntenének a segéIyezés j ogosultsá gárő|.

Dľ. Kocsis l&/IáLté

Egy konkrét ponton érdemes mégvźt\tońatní, a 28. s. b.) pontban azárőjeIes felsorolásában a
,,mosás'' szőva| nem az a céI, hogy valaki akkor kap segélý, ha van mosógépe, az a fontos,
hogy a megjelenése tiszta legyen, bármiben moshatja a ruháját. Megadja a szőt Jakabfu
Tamásnak.

Jakabff Tamás
Ha egy férj e|ozetes |etartőńatását tölti, a feleség addig nem kaphat segélyt, míg el nem válik
tĺjle. Ez a rendeletrész nem feltétlenül helyes. Yá|aszađásra megadja a szőt legyző
Asszonynak.

Danada.Rĺmán Edina
Ez nem így vaĺ, aZ 5.$ (5) bekezdésénél konkľétan le van írva, hogy mikoľ kaphat a család
ellátást. Ebben a felsorolásban az a.) pont nem szerepel, tehát ez esetben is kaphat a csa|ád
ellátást.

Dľ. Kocsis llálté
Napirend vitáját|ezźnja. Először dr. Erőss Gábor módosító javaslataiľő| szavaznak, a ,,mosás''
szó felsoľolásbót való kivételéről és az owész méľtékének csökkentéséről. Ügyľendben szót
ad dr. Eľőss Gábornak.
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Dr. Erőss Gábor
A 4. a, b, c, pontokĺól is ktilön szavazást szeľetne kérni.

Dľ. Kocsis Máté
Ez a kozosségi egyĹittéIés szabályaira vonatkozik? Evidens, hogy a valaki jogai odáig
tartanak, amíg másét nem séľti és nem korlátozza, deha eń. nem taľtja be, akkor ne számítson
ľrástÚl scllr scgíĹségl,e.Ezt r5 is így fogja fel és így is é1. Nerrr érti, lrogy mióľt ncm alapvctő
emberi elvárás, hogy valaki legyen tisztelettel és tekintęttel a másik emberre?
Szav azásta bocsátj a a ktjvetkező módosítást :

-arra yonatkozóan, hogy a ľendelet szovegéből az 5. s @ a) pontja törlésre kerüljön.

Dr. Kocsis lĺ.áté
4 igen' 13 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elutasította.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ unĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
49ĺ2015.(II.19.) 4IGEN 13 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgł dan, hogł nem fogadja be dr. Eľőss Gábor képviselő módosító
indínányót, arra vonatkozóan, hogy a rendelet szovegéből az 5, f (4) a) pontja torlésre
keľüljÓn.

Dľ. Kocsis Máté
Szavazźsra bocsátja a következő módosítást:

-arra yonatkozóan, hogy a rendelet szovegéből az 5. $ (4) b) pontja torlésľe kerüljön.

Dľ. Kocsis Nĺáúé
2 ígeĺ, 14 nem, 1 taľtózkodással a Képviselő-testĹilet elutasította.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ vnĺo s ÍrpTT SZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
50/2015.([.19.) 2 IGEN 14 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogł nem fogadja be dr. Eľőss Góbor képviselő módosító
indínónyát, arra vonatkozóan, hogy a rendelet szovegéből az 5. $ (4) b) pontja törlésre
kerüljön.

Dľ. Kocsis ľĺáLté
Szav azásta bocsátj a a ktjvetkező módosítást:

-arraýonatkozóan, hogy a rendelet szovegéből az 5. $ (4) c) pontja törlĺźsľe kerüIjön.
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Dr. Kocsis ľ{áté
2 igen,14 nem, 1 tartőzkodással a Képviselő-testület elutasította.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISEIO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z Irĺn,ĺo s ÍľpTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
5l/2015. (rI.19.) 2IGEN 14 NEM 1 TARTTZKODÁSSAL

A Képviselő-testüĺet úgy dont, hogy nem fogadja be dľ. Erőss Gábor képviselő módosító
indínányót, arra vonatkozóan, hogl a rendelet szovegéből az 5. $ (4) c) pontja tÓrlésre
ker.üljon.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Kéri, hogy szandékuknak megfelelően nyomják meg a szavazási gombokat, annak
fiiggvényében, hogy támogatni akarjźl<, tartózkodnak' vagy nem támogatják.

Szavazásra bocsátja a következő módosítást:

-arra vonatkozóan, hogl az önrész megftzetése maradjon vdltozatlanul 25 % a 20% és 30 %
helyett.

Dr. Kocsis ľ.Iáté
3 igen, 14 nem, 0 hrtőzkođással a Képviselő-testĹilet elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z lrĺ ľlĺ o s ÍrpTT S Zó To B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
He.ľÁRoza.ľ:
52t2015. (il.19.) 3 IGEN 14 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviseĺő-testület úg1ł dont, hogł nem fogadja be dr. Erőss Gábor képviselő módosító
indínányát, arra vonatkozóan, hogl az Ónrész megfizetése maradjon változatlanul 25 oń a
20% és 30 oń helyett.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a következő módosítást:

-arrąvonatkozóan, hogy a 28. s b) pontjánakzáľójelesfelsorolásából a,,mosás,' szó keľüljon
ki.

Dr. Kocsis lsĺ.áLté
5 igen, 10 nem, 21artőzkodássala Képviselő-testület elutasította.
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sZAv ÄZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
e. Ha.ľÁR oZ 

^THo 
Z AT ALHIZ vrNo s Írpľľ s zóľo g g sÉc s zÜrcs Écp s

Ha,ľÁRoz,ł.l:
s3/201s. (rr.19.) S IGEN 10 NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja be dľ. Erőss Gábor képviselő módosító
indínányát, arra vonatkozóan, hogy a rendelet szövegében a 28. $ b) pontjának zárójeles

felsorolásábóĺ a ,,mosás', szó kerüĺjan ki.

Dľ. Kocsis Máté
A 3 pontból álló eredetihatározattól kelldönteni. Kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a2016. és az azt követő évek költségvetésének terhéľe évente az aIábbi taľtós előzetes
kötelezettségetváI|a|ja a helyi adó bevétel fedezete terhéľe:

a) 117 500,0 e Ft erejéig kötelező feladatként a létfenntaľtást veszélyeztętő rendkívĹili
élethelyzetbe kertilt, valamint az idoszakosan vagy tartósan Iétfeĺlrltartási gonddal
knzdő személyek részére nyújtott rendkívĹili teleptilési támogatás biztosításáĺa,

b) I29 200,0 e Ft erejéig önként vtůIalt feladatként az a) pontba nem sorolt települési
támo gatás bizto sításár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évtől évente a költsésvetés tervezése

2. Felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat a20I6. és az azt kcivető

évek koltsé gvetésének terv ezéséĺél ve gye fi gyelembe.

Felelős : polgĺíľmester
Határtďo:2016. évtől évente a költsésvetés tervezése

3. Felkéri a polgármesteľt, hogy vegye fel a kapcsolatot a beltigyminiszterľel a bűnügyi
nyilvántatási ľendszerhez t<jrténő hozzáférés célj ából.

Felelős: polgármester
lJatáridő: 20| 5. maľcius 3 1 .

Dr. Kocsis M:áté
13 igen, 3 nem, I brtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta ahatározatot.
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9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ MINo S ÍTETT S ZoTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HaľÁRozĺ'ľ:
54120Í5. (II.19.) 13IGEN 3 NEM r ľ,tnľozronÁssa.ĺ,

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a2016. és az aú' követő évek költségvetésének terhére évente az alźtbbi taľtós előzetes
kötelezettséget vállalja a helyi adó bevétel fedezete teľhére:

a) 117 500,0 e Ft erejéig kötelező feladatként a létfenntartást veszélyeńęto rendkívĹili
élethelyzetbe kerĹilt, valamint az iďószakosan vagy taľtósan létfenntartási gonddal
knzđo személyek tészére nýjtott rendkívüli települési támogatás biztosításźra,

b) I29 200p e Ft erejéig önként vźtIla|t feladatként az a) pontba nem soľolt települési
támo gatás bizto sítźsár a.

Felelős: polgármester
Határídő:2016. évtől évente a költségvetés tervezése

2. Felkéri a polgármesteľt, hogy ahatfuozat 1. pontjában foglaltakat a20I6. és az azt kĺjvető
évek költségvetésének tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuiđo:20|6. évtől évente a kĺjltsésvetés tervezése

3. Fe1kéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a belügyminiszterrel a bűnügyi
nyi lvántartás i rendsze rhez 1'rlrténő ho zzźfér és célj ábó l.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. maľcius 31.

Dľ. Kocsis ľĺáté
Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t erv ezetet,

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnLŐ.TEsTÜr,nľB 13 IGEN, 4 NEM, 0
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ns ľĺrcALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyzłr xnpvrsľr,o
TESTÜLETÉNEK 10ĺ20t5. (III.01.) oľronľrÁľyzĺ.ľr RENDELETÉT A
PÉNZBELI És ľnnľľesZETBENI, vALAMINT A SZEMÉLYEs GoNDosKoDÁsT
NYÚJTó sZoCIÁLIS És GYERMExĺóI,Éľr ELLÁTÁSoK HELYI
sZABÁLYAIRóL

Dľ. Kocsis l/Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet megalkotta a I0l20I5. (III.01.) onkormárlyzatí
rendeletet.

83



A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 17 rÉpvlspro
A RENDELETALKoľasHoz un,ĺosÍľprľ szóľogg sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsBľvÁnos xnľvrsnr,Ő-ľBsľÜr-nľn 13 IGEN, 4 NEM, 0
ľa.RľózxonÁssaĺ- ELFoGADĺ,ł. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnos
vIII. xn,nÜr,Bľ ĺózsBľvÁnosr oľxonnĺÁlwzĺľ xÉľvrsplo
ľnsľÜr,nľÉľľr rcDus (I[.01.) oľxonvĺÁľyzl.ľĺ nnľonr.BľÉľ A
ľBľzľnu És ľn,nľĺÉSZETBENI, vALAMINT A szľvrÉr-yEs GoNDosrouÁsľ
NyÚĺľó szocrÁĺ.rs És GYERMExĺór,nľr Br,r-,q.ľÁsor HELYI
szaľÁĺ-ya.rnoĺ-

Napĺľend 6ĺ2. pontja
Javas|at a Tuľay Ida SzínházKőzhasznú NonproÍit Kft-vel kiizszolgáltatási
szeľződés megkiitéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis NIáté
A napirend vítájźtt. megnyitja. Megállapítja, hogy a napirend táĺgyábarl kérdés, hozzásző|ás
nem érkezett, ezért a napirend vítáját\ezárja, és szavazásra bocsátja ahatźxozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtlnt, hogy

l. közszo|gáItatási szerződést kĺit a Tuľay Ida Színhaz Kozhasznű Nonprofit Kft-vel
(székhely: 1089 Budapest' Kálvaľiatér 6., cégsegyzékszźlm:01 09 980209,2I190663-2-4f)
önkormányzati tinnepségek és reĺdezvények előadó-művészeti fe|ađataiĺak ęllátása céljából
határozoÍtidejű 3 éves időtartamĺa}}I5. március l-jétől 2018. február 28-ig.

Felelős: polgármesteľ
Hatźltido: 201 5. februar 1 9.

2. ahatározat 1. pontja szerinti kozszo|gźt|tatási szęrződés alapján 2015' évľe 4.000,0 e

Ft-ot biĺosít, a2016. és2017. évifedezetéľe évente legfeljebb 3 millió foľint összegben a
20 | 6. és 2017 . évi k<iltségvetés teľhére előzetesen kötelezetts éget v áIIaI.

Felelős: polgármesteľ
Hatátiďó: 2015. februaľ 1 9.

3. ahatźrozat 1. pontja alapján felkéri a polgáľmestert az előteľjesztés 1. számú melléklete
szerintikozszo|gá|tatásiszerzőďésaláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február 1 9.

4' fęlkéri a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 2. pontjában foglaltakat f0I6. és 2017. évi
költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2016. és 2017 . évi költségvetés tervezése



Dr. Kocsis M:áté
Megál1apítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 16 igen, 1 nem szavazatta|'tartőzkodás
nélkül elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺsBro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALlľrIZ MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
5512015. ([.19.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselőtestiilet úgy dönt, hogy

1. kozszo|gáItatási szerződést kĺit a Turay lda Színhźz Kozhasznu Nonpľofit Kft-vel
(székhely: 1089 Budapest, Kálvaľiat& 6., cégsegyzékszám:01 09 980f09,2|190663.2-42)
önkoľmányzati ünnepségek és ľendezvények előadó-művészeti feladatainak ellźtása céljából
hatźrozott idejű 3 éves időtaľtamra}}I5. március l-jétől2018. februáľ 28-ig.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. február 19.

2. ahatározat l. pontja szerinti kozszolgá|tatási szerződés alapjan 2015. évre 4.000,0 e
Ft-ot biztosit, a 20|6. és 2017. évi fedezetére évente legfeljebb 3 millió forint összegben a
20| 6. és 20|7 . évi költségvetés terhéľe előzetesen kötelezetts éget v źt|laI.

Felelős: polgiírmester
Hatéridő: 2015. februar 1 9.

3. ahatfuozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgármestęrt az előterjesaés 1. számú melléklete
szerintikozszo|gá|tatásiszeruődésa|áírásáĺa.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺíridő: 2015. februar 1 9.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a hatźlĺozat 2. pontjaban foglaltakat 2016. és 2017. évi
költségvetés tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺiďő: 2016. és 2017 . évi ktiltsésvetés teľvezése
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7. Egyéb előterjesztések

Napirend Tll.pontja
Javaslat a Képviselő-tęstülęt és Szervei Szervezeti és Műkiidési
Szabá|yzatáról szĺíló 36l20t4. (xI.06.) rendelet, illetőleg a Polgármesteľi
Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Míĺktidési
Szab á|y zatának módo s ítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis M.áLté

A napirenđ vitźi1tńmegnyitja. Megadja aszőtJakabĘ Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
A hosszú javaslat legvégén van egy renđeletmódosítás, amelyben azt szabtl|yozzák, hogy a
bizottsági tagok, és a képviselők a munkájukhozhogyan kérhetnek ttýékoztatást. Miéľt van
szükség ennek a részletes szabá|yozásara? Ki viselkedett rosszul?

Dr. Kocsis N{áńé
Megadj a a szőt Danada-fumán Edina jegyző asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Nevękęt nem említene, de sok képviselő másolatokat kér mindenféle iratokból, és azt
gondolta, hogy jobb Lesz a törvény a|kalmazhatősága, mármint az Motr., amelyben a
képviselők jogai közé tartozik, hogy a munkájukhoz szfüséges tájékoztatást nyújtsanak,
hogyha eń az SZMSZ-bęn ís szabályozzźl<, vagyis ha a Képviselő-testĺilet munkájához
aďatszolgźitatás szükséges. Legalább 3 napon belül tudjfü biĺosítani számźtra a betekintést,
ugyanis ľengeteg munkát tesz ki a kollégĺáknak az, hogy különboző iratokból fénymásolatokat
ad és szkennelget. Ha nem feIel meg a képviselőnek ęz a fajta betekintés, akkor ezután a
közérdekű adatokľa vonatkozó jogszabźlly a|apján kéri a 15 napos hatáĺiđőt az adatszoIgtitatás
megadásáľa, tekintettel arra, hogy eléggé megterhelő a Hivatal szźtĺrltra.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapída, hogy további kérdés, hozzásző|ás nem étkezett, ęzért anapiľend vítáját|ezárja, -

a betekintés lehetőségét 3 napon beliil megadja a képviselőnek a Hivatal - és szavazásta
bocsátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. az e|őterjesztés I. szttmiĺ mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát
Módosító okiratot, valamint aZ előteľjesztés 2. számű mellékletét képezo,
módosításokkal egységes szerkezetbe fogLa|t Alapító okiľatot, melyek a törzskönyvi
nyi lvántaľtásb a tortén ó b ej e gy zés napj án lépnek hatá|yb a.

Felelős: polgármester
Hatźxidő 20I 5 . febľuár 1 9.



2' felkéri a polgármestert és a jegyzőt ahattrozat 1. pontja alapjm elfogadott Alapító
okiratot Módosító okiľat valamint egységes szerkęzetbe foglalt Alapító okirat a|áírására.

Felelős : polgármest er, jegyzo
Hatáľidő: 2015. február 25.

3. a Polgármesteri Hivata| - az előterjesaés 3. számú mellékletét képezó, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti es Miiködési SzabályzatźLt jóváhagyjaz0l5. március 1-jei
hatá|yb a lépés sel elfo gadj a.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hataridő: 2015. február 1 9.

4. felkéľi a polgáľmestert és a jegyzot a hatźttozat 3. pontja a|apjźn Polgármesteri
Hivatalegységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MűkĺjdésiSzabá|yzattnakalź.ŕ;rásźľa.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Határidő: 2015. februtr 25.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatfuozatot 15
nélkül, 2 tartőzko dás mellett elfo gadta.

szav azattal, ellenszav azat

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR IZATH>Z AT ALHI Z unĺŐ s ÍľBTT SZóTo B B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
56ĺ20Í5. (II.19.) 2 TARTóZKoDÁSSAL

igen

15IGEN O NEM

A KépviselőtestĹilet úgy dönt, hogy

1. az előteľjesńés I. szźlml1' mellékletét képező, Polgármesteri Hivatal A|apito okiratát
Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 2. szźlmt mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, melyek a tcirzskĺinyvi
nyilvántartásba töľténő bejegyzés napjan lépnek hatá|yba.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő: 20Í5. februáľ 1 9.

2. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt ahatźtrozat 1. pontja alapjan elfogadott Alapító
okiratot Módosító okirat valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a|źtírtsźtĺa.

Felelős : polgármest et, jegyző
Hatáľidő: 2015. februfu 25'

3. a Polgáľmesteľi Hivatal - az e|oterjesztés 3. számu mellékletét képezo, egységes
szerkezetbe foglalt - Szetvezeti és Működési Szabályzatát jőváhagyjaz}Is. marcius l-jei
hatźiyb a lépés sel elfo gadj a.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Határiđő: 20I 5. februaľ 1 9.
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4. felkéľi a polgármestert és a jegyzőt a hatćtrozat 3. pontja a|apjáĺ Polgármesteri
Hivatalegységes szetkezetbe foglalt Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatźnaka|źńrására,

Felelős : polgáľmest er, jegyző
. Határidő: f015, februar 25,

Dľ. Kocsis Máté
Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t erv ezetet,

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xľľvrsBLo.TESTirr-Bľp ELFOGADJA Bs
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr
oľronľĺÁľyz^ł.ľ rÉľvlsBl'o TESTÜLEľnľnrĺ fi.ĺ201,5. (n.01.)
oľronn,ĺÁľyza.ľr RENDELETET A rÉpvrsnLo-TEsTÜl,nľ És SZERVEI
SZERVEZETI És nĺuxoonsI SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36t20L4. (xI.06.)
oľxonľĺÁľyzaľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis ľdáúé
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazatta|, 3 tartőzkodás mellętt
megalkotta a I I 12015' (m.0 1 .) onkormányzati ľendeletet.

A SZAVAzÁsNer JELEN VAN 17 rÉpvlsplo
A RENDELETALKOľÁsHoz MrNo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsprvÁnos rľ,ľvrsnI,i.TEsTÜr,nľn 13 IGEN, 1 NEM, 3

TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ns MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vrrl. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁľyzn.ľ xnpvrspr,o
TESTt)LETENEK |'tĺ20|5. (III.01.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELETET A
xÉľvrsľr-o.ľBsľÜr,nľ ns sZERvEI SZERvEZETI rs vĺÚroonsl
SZABÁLYZATÁRóL szoĺo 36|2014. (xI.06.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELET
nĺóoosÍľÁsÁnól

Napiľend 7ĺ2.pontja
Javaslat a 2015. évre vonatkozőan igazgatási sziinet elľendeléséről szóló
rendelet elfogadására és a polgármesteľ 2015. évĺ szabadságának
jóváhagyásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4:źLté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy az előterjesztés tźtrgyában további kérdés,

hozzásző|ás nem étkezett. A napirend vitáját lezĄa, és szavazásra bocsátja a kovetkező
hatáľ o zati javas l atot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a2015. évi munkaszĺineti napok kcjrtili munkarendrőI sző|ő tájékoztatźlst elfogadja.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2015. február 1 9.

2. felkéri a jegyzót, hogy a Hivatal 2015. éví záĺva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosstlgot, a táľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
val ami nt a ko zszo|stlltatőkat.

Felelős: jegyző
Hatátidó : 201 5. május 3 1 .

3. dr. Kocsis Máté polgármesteľ 2015. évľe vonatkoző szabadságolási titemteľvét elfogadja,
az előterjesztés2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére cisszesen 39 munkanapot
kiad.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|5. február 1 9.

4. felhatalmazza dr. Sára Botond alpolgáľmestert a polgáľmester jogviszonyával kapcsolatos
munkaügyi iratok aláír ás áľ a.

Felelős: dr. Sĺĺra Botond alpolgármester
Határidő: 2015. decembeľ 3 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a határozatot 16 ígen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, I tartőzkodás mellett elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ vrNo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
57ĺ20|5. (II.19.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a20|5. évi munkaszuneti napok körüli muĺkaľendľől szóló tźĄékoztattlst elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. februaľ 1 9.

.t:

.)

.Í

t::

89



2.

a).

felkéri a jegyzot, hogy a Hivatal 2015. évi zźtrva l'artásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, feltigyeleti szerveket,
valamint a kozszolgáltatókat.

Felelős: jegyző
Hatériđő 20I 5. május 3 1 .

dr. I(ocsis Mátć polgĺĺľmcstcr 2015. óvľc vonatkoző szabadsógolósi ütemtervét elfogadja,
az előterjesztés2. sz. melléklete szerinti taľtalommal, és részére összesen 39 munkanapot
kiad.

Felelős: jegyző
Határiďo: 20I 5. február 1 9.

4. felhatalmazza dr. Sáľa Botond alpolgármesteľt a polgĺírmester jogviszonyával kapcsolatos
munkatigyi iľatok aláír ásár a.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Hatćridő: 2015. december 31.

Dr. Kocsis Máté
Szav azásr a bocsátj a a rendelet-t erv ezetet.

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xnľvrsBr,o-ľnsľÜr-Bľn ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl
oľronnĺÁNYZAT xÉpvrsnr,o TESTULETENEK 12ĺ20|'5. (II.28.)
oľronłĺÁľyza.ľr RENDELETET 2015. nvnn voNATKoZóAN IGAZGATÁSI
SZTJNET ELRENDEI,NSNNOI

Dr. Kocsis M:áté
Megá||apitja, hogy a Képviselő-testĹilet 16 igen szavazattal, e|Ienszavazat nélktil, 1
tartózkodás mellett megalkotta a|2l20I5. (II.28.) cinkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINŐSÍTETT SZoToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsrÜr-nľn' rc IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKODÁSSAL ELF'oGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsľľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ xnpvrsnr,o
TESTÜLETENEK |2t20t5. (II.28.) oľronnłÁľyzĺ.ľĺ RENDELETÉT 2015. Évnn
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Napirend 713. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal kapcsolatos
d ii ntés e k megh ozata|ár a
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }1'áté _ polgármester

Dr. Kocsis Nĺ.álté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Jelentős forráskivonást|át a nemzetiségi ĺinkoľmányzatok támogatásában. Miért nem frissebb
adatokat használtak a támogatási arányok kiszámításanál, hiszen ez a 20l0-es nemzetiségi
váIasńői névjegyzékben szereplő vźiasztőpolgárokat hasznáIták, pedig nyilvan a 20I4-es
adatok is rendelkezésre á|Itak.

Dr. Kocsis Máté
Y á|aszadásr a me gadj a a szőt J e gy ző As szonynak.

Danada-Rimán Edina
Amennyivel a végosszeg kevesebb, annyival emelkedett a pá|yézati tĺírnogatás összege, tehát
forľáskivonás nęm történt. Azért a 2010-es adatokat használták, mert a népszźml1'á'lási adatok
cinbevallás alapján műkĺidnek, reptezentativabb adatokat szolgá|tat a vá|asztásokon való
regisńtáciĄ akik részt is akarnak venni a közéletbe, résń. vesznek a nemzetiségi
önkormányzatok munkájában is, de eznem ellenőrzött adat. Az Egyenlő Banásmód Hatóság
olyan javaslatot tett, hogy mindenképpen objektív adatok alapján keľüljön kiszĺímításra' A
20|4-es adatokat azért nem javasolták, azért nem haszná|tźk, meÍt ott jelenleg is
biintetőeljaÍás van folyamatban az egyik nemzetiségnél, így nála semmiképpen nem tudták
volna felhasználni, azt gondoltĺĺk a többi se kerüljön hátrányos helyzetbe emiatt. A
mindenkiľe egységesen a|kalmazható 201O-es adatokat vették alapul.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Sokféle adatot lehet figyelembe venni, és ha a 20|4-esethaszná|tźtk volna fel, akkor teljesen
más eloszlás jött volna ki. Szeľinte azért készítették így, mert az eđdigi pénzelosztás
módszerének ez felel meg a legjobban. A Roma onkormányzatkapottnéhany millió forintot,
a többi ĺinkormanyzatpedĺg2-3 szźzezret. Ebben az eIosńźsban is látható, hogy a legtöbbet a
Roma onkoľmányzatkapja, eztnemnevezné objektívnek. 1r}O14-es népszámlálás adataiból
más bontakoznakt. Ugyanúgy, mint népszámláláskoľ' ez onbevalláson alapul, hogy ki minęk
va||ja magát. orul neki, hogy jelentős rész a pźiyázati eloszlásra kerül, ezt mát évek óta
ttlmogatná, hogy ki milyen programmal tud előállni, annak méľtéke szerint tiímogassa őt a
Józsefuárosi onkoľmźnyzat. Így tudnák lemérni az ő va|ős aktivitásukat. Ezen felsoľoltak
okán a 3. pontról külön szavazźst két.

Dr. Kocsis l[/IáLté

Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Jegyző Asszony váIaszźlban ott volt a 

',bukfenc'', 
hogy úgy tudja, hogy akik nemzetiségi

vá|asztásra regisztráItak, azok elvesztették a jogosultságukat a ,,nagyvźtlasńásrď,. Bármelyik
nemzetiségi ań. gondolta, hogy ő a ,,nagypolitikában', szeretné leadni a szavazatźń, akkor nem
regísńrźit nemzetiségiként, hanem a rendes önkormányzatin volt szavazati joga, viszont ez

ĺem zárja ki ań., hogy a későbbiek során a nemzetiségi önkormanyzatok munkájában ľészt
vegyen. Szerinte ennek okán a népszárriáIási adatok jobb képet adtak volna a támogatás
elosztásához.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Népszámlálási adatokból kiemelve példaként említi, a német nemzetiségunek tízszer többen
vallottfü magukat, mint ebben atáb|źnatban itt szere| az e|őterjesztésbęn. Van még pár ilyen,
tehźÍ' ez afajta elosztás is igazsćĺgfa|an.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos ügyľendben.

Komássy Ákos
Szerinte érdemes eń. átgonđo|ĺi, ezértjavasolja a napirend elnapolását a kĺjvetkező testületi
iilésĺe.

Dr. Kocsis l|łIáLté

Megadj a a szőt I egyző Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Tobbfeleképpen próbáltak szrímolni ezeket az arányokat, hogy minél megfelelőbbet
taLá|janak, de látni kell, hogy az eÍÍe fordítandó fonások ĺisszege nem nőtt. Például a Pintér
képviselő javas|ata alapjan szźnnitottźkvolna ki, akkor az eltérések külĺjnĺjsen kiugróak lettek
volna egyes nemzetiségek esetében. Egyébként a Román onkormanyzatkivéte|ével mindenki
elégedett volt a ttľnogatás ĺisszegével . Ezen felül, ha kell még valamilyen ľendezvény, amit
kiilon kell támogatni, polgármesteri, vagy alpolgármesteri kęretből még támogatást is kaptak.
Ez az elosztás a legoptimálisabb megoldás volt. Az elnapolást nem javasolja, mert a

nemzetiségi onkormanyzatoknak műkĺjdnitik kell, és a költségvetésfüet el kell fogadniuk és

ezen összegekkel tervezniük ľendezvényeiket erre az évre.

Dľ. Kocsis lNl.áúé

Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Azt gondolja, hogy az onkoľmźnyzat legfobb döntéshozója a Képviselő.testület. Ebben az
előterjesztésben mién nem szęrepel más elosztási módszeľ szerint is egy számítás és a
Teshilet eldcjnthetné, hogy melyik módszer szerint kivánja eń. a pénń. elosztani. Szerinte,
mivel ezeket az ađatokat nem osztották meg a Képviselő-testülette|, ezért a képviselők nem
đĺjnthetnek most felelősen erről a napirendrő|, ezért ő ís az elnapolásľa tesz javaslatot.
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Dľ. Kocsis M:áté
Polgármesteľként így terjesztette a Testület elé, megnézték melyik a legjobb, ťrgyelembe
vették az Egyen|ó Bánásmód Hatóság álláspontját, a kisebbségek véleményét. Dĺĺntsék el
támogatják, egyetértenek vele,vagy írnak hozzá egy módosító javaslatot.
S zav azásr a b o c s átj a Komás sy Áko s képvi s el ő követke ző mó do s ítő tndítv źny tĺ

Komássy Ákos képviselő ügyrendi indítványdt, mely szerint a ,,Javaslat a JóueJvltrosi
Nemzetisěgi onkormdnyzatokkal kapcsolatos diintések meghozataldra,, című napiľend
tárgyalását napolj ók el.

Dr. Kocsis M:áté
4 igen,1 l nem, 1 tartőzkoďással a Testület elutasította az alábbi javaslatot.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN to xÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZoToBB sÉc s zÜrcS ÉGE S
HATAROZ AT (Egry Attila alpolgármester nem vett részt a szavazósban)
58/2015. (II.19.) 4IGEN 11 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgł dont, hogl elutasítja Komássy Ákos képviselő ügyrendi indínányát,
mely szerint a ,,Javaslat a róuefvdrosi NemzetÍségi onkormdnyzatokkal kapcsolatos
döntések meghozataldra,, címiÍ napirend tárgyalósát napolják el.

Dľ. Kocsĺs lĺáté
SzavazásrabocsátjaazeređetihaÍározati javaslatsort.

1. a) elfogadja az előteľjesztés 1. számú mellékletét képező a Jőzsefvźnosi Bolgar, Gĺĺrög,
Lengyel, oľmény, Roma, Romiĺn, Ruszin, Szerb, Szlovák, UkÍán onkormĺínyzattal,
valamint a Jőzsefvźrosi Német Nemzetiségi onkormanyzatta| kotendő feliilvizsgált
Együttműkcidé si Me gállapodást.

b) felkéri a polgármesteľ a felülvizsgált együttmfüödési megállapodások aláírásźraés azok
Budapest Főváros Kormanyhivatala részéte történő megküldésére.

Felelős : polgiíľmester
Hatĺáridő: 1. a) pont esetén 2015. február 19., az 1 . b) pont esetén 2015. maľcius 06'

2. a) a 23312014. (X[.04.) számu képviselő-testtileti hatźrozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

,,2015. évben az onkormányzat nemzetiségi önkoľmányzatok részéte nyújtott
működési támo gatás ĺi s szege :

aJőzsefvźrosi Bolgar onkormanyzat esetében 189,0 e Ft;

aJőzsefvátosi Roma onkormányzatestében 5.369,0 e Ft;

aJőzsefuárosi Göľög onkormanyzat esetében 211,0 e Ft;

aJőzsefvárosi Lengyel onkormányzat estében 319,0 e Ft;

a Jőzsefvźtosi Német Nemzetisési onkormtnvzat estében 247 "0 eFt:
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a J őzsefv áro si ormény onkorman y zat esetéb erl 229'0 e F t;

aJőzsefvźĺosi Román onkormányzat estében 283,0 e Ft;

a I ő zsefv áro s i Rus zin Önkorman y zat es etéb en 23 4,0 e F t;

aJőzsefvárosi Szerb Önkoľmányzat esetében 162,0 e Ft;

a Jőzsefvárosi Szlovák onkormányzat esetében 21 1,0 e Ft;

aĺőzsefváĺosi Ukĺán onkormanyzat esetében 153,0 e Ft.''

b) felkéri a polgármesteľt a helyi nemzetiségi önkormányzatol<kal kĺjtendő támogatási
szer ző đé sek a|áir ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2. a) pont esetén 2015. februaľ 19.,2. b) pont esetén 2015. marcius 06.

3. a) a helyi nemzetiségi <ĺnkoľmányzatok részére a nemzetiségek jogairól szóló 20|I. évi
CLXxx. ttiĺvényben meghatźlrozott feladatok ellátásaľa 2015. évľe 5.807,0 e Ft
páIy ázati keľetö sszeget biĺo sít.

b) felkéri a polgármesteľt a nemzetiségipáIyázatkiirásźra és lebonyolításfua.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 3. a) pont esetén 2015. februáľ 19.,3. b) pont esetén 2015. első féléve

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
11 igen, 1 nem, 3 tartőzkodással a TestÍilet elfogadta az a|ábbi javaslatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATlľrI Z AT ALHI Z lr,ĺnĺ Ő s ÍrpTT S Zó To B B S É G s zÜr s É cB s
HATÁROZAT: (Egľy Attila alpolgármester nem volt jelen a sząvazósnál, Pintér Attila
képviselő nem vett részt a szavazásban)
59t2015. (rr.19.) 11 IGEN 1 NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogađja az eIőterjesńés 1. számú mellékletét képező a Jőzsefvźxosi Bolgár, Görög,
Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukľán onkormźnyzattaI'
valamint a Józsefuĺĺrosi Német Nemzetiségi onkormźnyzattal kĺjtendő felülvizsgált
Egytittmrĺködési Megállapodást.

b) felkéri a polgĺĺľmcster a felülvizsgáůt egyiittműkcidési megállapodások altirásána és azok
Budapest Főváros Kormányhivata|a részére tĺjrténő megküldéséľe.

Felelős: polgármester
Hattľido 1. a) pont esetén 2015. február |9., az 1 . b) pont esetén 20|5. marcius 06.

2. a) a 23312014. (Xľ.04.) szźlmí képviselő-testületi hatźttozat 2. pontját az alábbíak szeľint
módosítja:
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,,2015. évben az onkormányzat nemzetiségi onkormányzatok részéte nyújtott
műkĺjdési támogatás cisszege :

aJőzsefvárosi Bolgĺĺľ onkormanyzat esetében 189,0 e Ft;

aJőzsefvárosi Roma Önkormanyzat estében 5.369'0 e Ft;

a Jőzsefyárosi Görĺlg onkormányzat esetében 21 1,0 e Ft;

a Jozsefuaľosi Lengyel onkormanyzat estében 319,Ü e Ft;

a Jőzsefvárosi Német Nemzetiségi onkormányzat estében 247,0 eFt;

a J őzsefv árosi oľmény onkormanyzat esetébe n 229,0 e Ft;

aJőzsefvźtosi Román onkormĺányzat estében 283,0 e Ft;

a I őzsefv áro s i Ruszin onkormány zat esetéb en 23 4,0 e F t;

aIőzsefvárosi Szerb onkoľmanyzat esetében 162,0 e Ft;

aJőzsęfvárosi Szlovák onkormanyzatesetében 21l,0 e Ft;

aJőzsefvźtosi Ukľán onkormanyzat esetében 153,0 e Ft.''

b) felkéľi a polgármestert a helyi nemzetiségi önkormányzato|d<a| kötendő támogatási
szerző dések a|áir ásźn a.

Felelős: polgármester
Hatźrido:2. a) pont esetén 20|5. februáľ I9.,2. b) pont esetén 2015. március 06.

3. a) a helyi nemzetiségi önkormanyzatok tészéte a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXxx. tĺirvényben meghatźrozott fęladatok ellátásaľa 2015. évľe 5.807,0 e Ft
pá|y źnati keretö sszeget bizto sít.

b) felkéri a polgármesteľt a nemzetiségípźůyázatkiírźsáta és lebonyo|itására.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 3. a) pont esetén 2015. február 19.,3. b) pont esetén 2015. első feléve

Pintér Attila
Azegészhatátozatí javaslatľólpontonkéntiszavazástkért.

Dľ. Kocsis Máté
Ügyrendi javaslatot tesz mely szerint a ,,Javaslat a Jĺózsefvárosi Nemzetiségi
onkormányzatokkal kapcsolatos dłintések meghozata|ára,, címii napircnd határozatí
j avaslataľó l a Képviselő-testület t$r a szav azzon pontonként.

I)ľ. Kocsĺs M:áLté
15 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Testület elfogadta azalábbijavaslatot.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR IZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZoToBBsÉc szÜrsÉcps
He.ľa.noz AT (Egry Attiĺa alpolgármester nem voĺt jelen a szavazásnál)
60/2015. ([.19.) ls rGEN 0 NEM l TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja {1 Kocsis Máté ügyrendi indítváĺyát, me|y
szeľint a,'Javaslat a Jĺízsefváľosi Nemzetiségi Onkoľmányzatokkal kapcsolatos diintések
meghozata|ára,, című napirend határozati javaslattlrő| a Képviselo-testület ujra szavazzon
pontonként.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

SzavazástabocsátjaazI.hatćlrozati javas|atot.

1. a) elfogadja az előteľjesaés 1. számú mellékletét képező a Jőzsefváĺosi Bolgar, Gĺiľĺig,
Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szeľb, Szlovák, Ulaán onkormányzatta|,
valamint a Jőzsefvátosi Német Nemzetiségi Önkormtnyzatta| kötendő felülvizsgált
Együttműködési Me gállapodást.

b) felkéri a polgármester a felülvĺzsgá|t együttműködési megállapodások aláírására és azok
Budapest Főváro s Kormányhivatala r észér e történő me gküldé sére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 1. a) pont esetén 2015. febľuaľ 19.,az 1. b) pont esetén 2015. március 06.

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
13 igen, 1 nem, 3 tartőzkođással a Testület elfogadta aza|ábbíhatározatot'

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 17 rÉpvĺsBro
A HATÁRo Z AT:ľrIZ AT ALlľrI Z Mn{o s ÍľpTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
61t20|5.(il.19.) 13IGEN 1NEM 3 TARToZKODÁSSAL

1. a) elfogađja az előterjesztés 1. számú mellékletét képezo a Jőzsefvźtrosi Bolgar, Gĺirög,
Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, Ukľán onkoľmányzatta|,
valamint a Jőzsęfvárosi Német Nemzetiségi onkormtnyzatta| kötendő feltilvizsgátt
Egytittműkĺidési Megállapo đást.

b) felkéri a polgármesteľ a felülvizsgált együttmúkĺidési megállapodások a|áírására és azok
Budapest Főváros Koľmányhivata|a részétę töľténő megküldésére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 1. a) pont esetén 2015. február 19., az 1 . b) pont esetén 2015. március 06.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
S zav azásr a b o c s áti a a 2 . hattr o zati i avas l atot.
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2. a) a 233/2014. (X[.04.) szźlmil képviselő-testtileti határozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

,,2015. évben az onkormányzat nemzetiségi ĺjnkormányzatok részére nffitott
mfüödési támogatás összege:

aJőzsefvárosi Bolgáľ onkoľmanyzat esetében 189,0 e Ft;

aJőzsetvárosi Roma onkoľmĺínyzat estében 5.369,0 e Ft;

aJőzsefvárosi G<irtig onkormányzat esetében 211,0 e Ft;

a Józsefuaľosi Lengyel onkormanyzat estében 319,0 e Ft;

a J őzsefv źrosi Német Nemzetiségi onkorman yzat estében 247,0 e Ft;

a J őzsefv áro si ormény Önkormán y zaÍ. esetében 229,0 e F t;

a Jőzsefvárosi Román onkoľmanyzat estében 283,0 e Ft;

a J őzsefv źłosi Ruszin onkoľmanyzat esetébe n 23 4,O e Ft;

a J őzsefv trosi Szerb onkoľmányzat esetébe n T 62,0 e Ft;

aJőzsefvźtosi Szlovák onkoľmányzat esetében 2|I,0 eFt

a Józsefuaľosi Ukľan onkormányzat esetében 153,0 e Ft.''

b) felkéri a polgáľmesteľt a helyi nemzetiségi ĺjnkormanyzatold<al kötendő tlímogatási
szeruó dé sek a|áír ásźtr a.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2. a)pont esetén f0I5. fębruiír I9.'2. b) pont esetén 2015. március 06.

Dr. Kocsis Nĺálté
12 igen,2 nem,3 tartőzkodással a Testület elfogadta az altlbbihattrozatot,

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZ AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToBB SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
62t201s. ([.19.) 12 rGEN 2 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

2. a) a 233/2014. (X[.04.) számt képviselő-testtileti hatáĺozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:

,,2015. évben az Onkotmźnyzat nemzetiségi ĺinkoľmányzatok részérę nyrijtott
működési támogatás összege :

aJőzsefvárosi Bolgĺĺĺ onkoľmĺányzatesetében 189,0 e Ft;

aJőzsefváĺosi Roma Önkoľmányzat estében 5.369,0 e Ft;

aJőzsefvárosi Gĺiľög Önkormanyzat esetében2l|,O e Ft;

a Jőzsefuźrosi Lengyel onkoľmányzat estében 3 19,0 e Ft;
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alőzsefvttrosi Német Nemzetiségi onkormźnyzat estében 247,0 eFt1'

a J őzsefv źno si ormény onkormán y zat esetében 229,0 e F t;

aJőzsef:lárosi Román onkormányzatestében 283,0 e Ft;

a J őzsęfv áro si Ruszin onkormányzat e setébe n 23 4,0 e F t;

a J őzsefv trosi Szeľb onkormányzat esetébe n l 62,0 e F t;

a Jőzsefvárosi Szlovák onkormanyzat eseÍében 21 1,0 e Ft;

aJőzsefyárosi Ukrán onkormányzat esetében 153,0 e Ft.''

b) felkéľi a polgármestert a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő támogatási
szer ző đések a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2. a) poĺt esetén 20|5. februar I9.,2. b) pont esetén 20|5. maĺcius 06.

Dr. Kocsis Nláté
S zav azźsr a b o c s átj a a 3 . hatát o zati j avaslatot.

3. a) a helyi nemzetiségi tĺnkoľmanyzatok részére a nemzetiségek jogairőI szőIő 20II. évi
CLXxx. törvényben meghatźrozott feladatok ellátásaľa 2015. évľe 5.807,0 e Ft
pá|y ázati keretö sszeget biao sít.

b) felkéri a polgármesteľt a nemzetiségi páIyázatkíírására és lebonyo|itására.

Felelős: polgáľmester
Hatráľidő: 3. a) pont esetén 2015. februáľ |9.,3. b) pont esetén 2015. első feléve

I)ľ. Kocsĺs M:áúé
14 igen,O nem, 3 tartőzkođással a TestĹilet elfogadta az a|ábbihatfuozatot.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN lz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MtNo S ÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
63t2015. (II.19.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

3. a) a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségek jogairól szóló 20I|. évi
CL)oilX. tĺirvényben meghatátozott feladatok ellátásríra 2015. évre 5.807,0 e Ft
pźlly źuati keretö ssze get bizto sít.

b) felkéľi a polgármesteľt a nemzetiségipáIyazatkiírźsőĺa és lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Hattridó: 3. a) pont esetén 2015. februáľ 19.,3. b) pont esetén 2015' első féléve
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Napiľend 7|4.pontja
Beszámoló a Képviselő.testůilet bizottságai f0I4. május 1. 201'4.
szeptember 30. kőzőtt átruházott hatásktiľben hozott döntéseinek
végľehajtásáľĺiI
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis lĺ.álté
A napiľend vitéĄátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
Az 575l2014-es Baľkával kapcsolatos VPB hatarozatban azt |átja, hogy a döntés további
intézkedést nem igényel. Mind elkészültek azok a dokumentumok, amelyek meg|elöltek. De
úgy eml éks zlk, ho gy val amely ikkel nem ta|źiko zott.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzo asszonynak.

Danada-Rimán Edina
Igen ez azt jeIenti, hogy vagy elkésztilt, vagy eń. kcjvetően a Képviselő-testÍilet d<jntĺjtt a
megi elölt dokumentumról.

Dľ. Kocsis M:áúé
A napiľend vitáját|ezátja, szavazásta bocsátja a következő hatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az előteľjesztés 1. szźlmu mellékletét képező
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság' valamint az e|oterjesztés 2. szźlmű' mellékletét
képezó Humánszo|gá|tatási Bizottság 20|4. május 1'. _ 2014. szeptember 30. kozott,
átrvházott hatáskĺirben hozott dĺjntéseinek végrehajtásáĺő| sző|ő beszrímolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2015. február 1 9.

Dľ. Kocsis lN IáLté

Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal, e|Ienszavazat nélkül' 1
tartő zko dás mel l ett el fo sađta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc.ZAT ALHIZ EGYSZERÚ szóľog g sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
64|20|5. (II.19.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy d<int, hogy az előterjesztés 1. számu mellékletét képező
Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, valamint az e|őterjesztés 2. szár.rľ6 mellékletét
képezo Humánszolgźitatásí Bizottság 2014' május l. - 2014. szeptember 30. kozott,
źńruhtnolthatáskörben hozott dontéseinek végĺehajtásaról szőIőbeszźlmolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 19.

Napirend 7/5. pontja
Beszámoló a Képviselő.testiilet buottságainak 2014. évi munkájáľól
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis MtLté _ polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vitźĄźĺ megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban hozzźsző|ás,
javaslat nem érkezett, ezért a napirend vitáját |ezźĄa, és szavazásľa bocsátja a kovetkező
határ o zati j avas latot.

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy a Yárosgazđálkodási és Péĺlziigyi Bizottság, valamint a

Humánszolgáltatási BizottsáýEmberi Erőfoľrás Bizottság 2014. évi munkájátőI szőIő, az
előterj esztés melléklet ét képező beszámolókat elfogadj a.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáť,dő 20I 5. február 1 9.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 16 ígen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, 1 llartőzkodás mellett elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYSZERÚ S ZóToBB sÉc szÜrcS ÉGE S
HATÁROZAT:
65|20t5.(II.19.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Yátosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a

Humánszolgáltatási Bizottság/Embęľi Eľőfoľrás Bizottság 20|4. évi nrunkájźtrő| szőIő, az
előterj esaés melléklet ét képező beszámolókat elfogadj a.

Felelős: polgármester
Hatańďő: 2015. februaľ 1 9.

100



Napirend 7ĺ6. pontja
Javaslat digitális stľatégia kialakításával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Simon György - képviselő

Dr. Kocsis lN.ĺ.áté
Napirend vitź$źt megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban hozztlsző|ás,
javaslat nem éľkezett, ezért a napirend vitáját |ezá1a, és szavazásra bocsátja a kĺjvetkező
hatźr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tźtmogatja kerületi digitális stratégia kidolgozását

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 20I 5. februar 1 9.

2. a hatáĺozat 1. pontja szerinti stratégia kidolgozása érdekében felkéri a polgáľmestert a
Digitális J őzsefváĺos munkacsoport létreho zásźna.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. marcius 05.

Dľ. Kocsis ľ ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 77 ígen szavazattal, ellenszavazat és
tartő zko dás nélkül el fo sadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGY S ZERÚ S ZóToB B sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
66t201'5. (II.19.) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. tźtmogatjakeľĹiletidigitálisstľatégiakidolgozását

Felelős: polgármesteľ
Határidó : 201 5. februaľ 1 9.

2. ahatźlrozat 1. pontja szerinti stratégia kidolgozása éľdekében felkéri a polgiĺľmesteľt a
Digitális Józsefu áros munkacsopoľt létreho zására.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20I 5. mĺíľcius 05.
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Tájékoztatők

l Tájékoztztő ahatáridőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
(írásbeli tájékońatő)
Előteťesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászóIás nem érkezett, ezért a napiľend vitáját
leztuja.

" 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testiiletĺ batározatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől' 

^jelentősebb eseményekľől és az tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źLté _ polgármester

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás nem érkezett, ezért a napiľend vitáját
Iezátia.

Felvilágosítás kéľése

(A jegyzőktinyv az elhangzottakat szó szerint tarta|mazza)

Dľ. Kocsis Máté
Ülestint végén önkormányzati képviselői kérdés. Jakabs Tamás képviselő úľ, paľancsoljon.

Jakabfy Tamás
Egy kéľdésem maĺadt, éspedig ez akoztartozásmentes adatbázísről szól. Ugye ęÍtőLa ciklustól
kezďve tinkoľmanyzati képviselőknek, mindannyiunknak felvételiinket kell kérniink ebbe az
adatbázisba. Eń" Iegkésőbb novemberben kérvényezntink kellett. HźLt, elég sok bonyodalom
voIt ezze|. Én is hallottaIrl, akát íEy az LMP-n belül is olyan történeteket, hogy valakinek nem
talá|ttk egy 6 éwel ezeIótti adóbevallását, vagy 130,- Ft késedelmi díj tartozása volt. Tudom,
hogy egyeseknek ez ĺehéz dolog volĹ, és időbe telt, míg ľerrdezték ezt a helyzetet. Viszont
most mĺáĺ sem a decemberi, sem a januáti, sem pedig a februári frissítéssel nem találtam meg
két képviselőtaľsamat ebben az ađatbtnisban, - ez egyébként egy nyilvános adatbtuis - pedig

éĺ ań gondolom, hogy ennyi időnek azért eLég kellett volna lenni, hogy ľendezzék az
esedékes tartozást,vagy adminisztrációs félľeértéseket.Hát,ugyehozzájuk személy szerint én

nem tudok sZMsZ szerint kérdést feltenni, úgyhogy ań. szeretném megkérdezni Polgáľmester
ÚĺóL hogy milyen eljárás kĺjvetkezik és mikor ebben azigyben.
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És egy töľvényi hivatkozást is kiírtam eruő|, azMötv. 38. $ (1) d) pontját: ,,Méltatlanság miatt
a Képviselő-testüIet hątározataval megszünteti annak az onkoľmányzatt képviselőnek a
megbízatását, akinek az álĺamma| önkormdnyzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati
eljárósok kimerítését kovetően - köztąrtozása áll fenn, és azt az eľről szóló értesítés
kezhemételétől szómított 60 napon belal - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt
engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.,, Nyilván itt vannak
rlrirltlellfélę kibúvók, amelyekľől én nem tudhatok. A kéľdésemet már feltettem a Polgármester
|Jrhoz. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis Nĺáté
Én nem tudom, kikől van sző, aZ az igazsźą. Meg én még nem kerültem abba a
lelkiállapotba, hogy végignézzem, hogy önök milyen nyilvántaľtásban hogyan szerepelnek.
Ehhez kell egy lelkiállapot, én még nem jutottam el odáig, hogy megnézzem, de lehet, hogy
az én mulasztásom. Megkérđezem Jegyzo Asszonyt, hogy ilyenkoľ hogy járunk el. Mert
nekem ez inkább egy ilyen adminisztľatív..., lehet, hogy a felelősség az enyém, de az e|játźs
rendjét tekintve egy hivatali folyamatnak tiĺnik. Jegyző Asszony, tud segíteni nekiink ebben?

Danada-Rimán Ediina
Ktjszöntim szépen. Tudomásom szerint, ahogyan Képviselő Úr is elmondta, nálunk is volt
néhány képviselő, akinek ugyanígy ilyen 130,- és 123,- Ft-os adótartozásokkal gýlt meg a
baja. De ezeknek a rendezése megtĺirtént, szerintem egy frissítési probléma lehet. Nem
értesültem aĺľól, hogy bárhol is egyéb adőtartozás fennállt volna, és nem tudott volna
regisztrá|ni ebbę a koztntozásmentes ađatbtnisba. De köszönĺim, hogy sző|t, mert akkor el
fogunk j árni. Köszönöm.

I)ľ. Kocsis M:áté
Nem jelezte, hogy kik a képviselők, akkor most összegezzuk. Tegye maľ meg a Képviselő Úr,
hogy je|zi a legyző Asszonynak, ha más nem, külön vonalakon, ülésen kívtil, de akar most is
elmondhatja, mert, ha jól értelmezem a jegyzo szavait, a mi nyilvántaľtásunk szeľint nincs
most problémás képviselőnk koztartozés szempontjából. Legfeljebb nem lett átvezetre
valami, źita|am nem ismeľt, de on á|ta| anná| inkább, ílyen nyilvtntartás. Paľancsoljon,
Képviselő Úr.

Jakabff Tamás
Köszönöm szépen. A NAV oldalan elérhető adatbázis a|apjźn Kaiser Józsefről és dr. Ferencz
orsolyáľól van szó. Kĺjszĺjnöm.

Dľ. Kocsis M:áLté
Na, kinek lógtok és mivel? Feľencz oľsolya képviselő asszony'

I)r. Feľencz orsolya
Ktiszöntim szépen. Ennekem januĺíľ 9-én volt 133,- Ft taľtozásom, fogalmam nincs, míéť'.En.
azon a héten, vagy januáĺ 15-én átuta|tan, és a NAV honlapján eléľhető szám|aegyen7eg,
vagy nem tudom, mi szerint, jelenleg nu||atntozásom van. En azt a kérdést is jeleztem akkor
Jegyző Asszonynak, hogy sziikséges-e t$ta kémem a felvételemet. Erľe az a vá|asz érkezett,
hogy nem szfüséges, hanem automatikusan... SzĹikséges? Akkor itt van a probléma, meľt én
úgy voltam tájékoztatva' hogy semmi teendő nincs, ki van ťlze:đĺe, nem kell újľa kérni, de
akkor újra kérjfü a felvételt. Tehát az enyém akkor megoldódík. Kĺiszöntjm szépen.
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Dr. Kocsis M.áté
Kaiser úr?

Kaiser József
Köszönöm szépeĺ' Meglepve hallom, én leadtam egy NAV-igazo|ást, szźtľazpecsétes NAV
ígazo|ást leadtam, lrogý nin"s tartozásom' se adó-, se vźlmtartozásom, nullás. Úgyhogy
leadtam, itt van bent a Hivatalban, le van ađvaaz okirat. A NAV ađatbźľzisźÍ. nem én kezelem.
Bocsĺínat, még nem.

Dr. Kocsis M:áté
Megkoszoncjm mai napi munkájlkat, és az tilést 13 őra 47 perckor bezźrom. További szép

napot kívánok mindnyáj uknak.

Dr. Ko
polgá

2li15 ĺĺ.lłlľr' 0 8

A jegyzőkönry uMĺjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testĺiletzDts.
február 19-ei ülésén el tanúsítja.

Szervęzési és Képviselői I

A j egyzőkönyvet készítették:
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Szervezési és Képviselői Iroda -igyintéző
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