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Készült Budapest Főváros VIII. kerületlőzsefvárosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testület f015.
szeptember 17-én 10.00 órakor a Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as

tu gy alőjábalr nre gtat.Ĺo tt rencles üléséľol

Jelenvannak: Dr. Kocsis Máté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, đt. Eľőss
Gábor, dr. Ferencz otso|ya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Kaiser József,
Komássy Ákos, Pintér Attila, dr. Sára Botond, Simon György, Soós
Gyorgy, dľ. Szilágyi Demeter, Vörcjs Tamás, ZentaiOszkát

Távolmaradását bejelentette: JakabĄ' Tamás _ képviselő

Jelen vann ak tov ábbá a meghívottak :

Sántha Péterné - alpolgármester, Danada-Rimán Edina _ jegyző, dr. Mészáľ Eľika -
a|jegyző, dr. Kovács Gabriella - aljegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet
vezetője, dr. Dabasi Anita _ onkormtnyzati főtanácsađó, dr. Balla Katalin - Jegyzőí
Kabinet vezetője, Fábián Márta - Belső EllátáSi Iroda vezetóje, Bodnáľ Gabriella .
Szervezési és Képviselői Iroda vezetoje, Dr. Galambos Eszter _ Jogi lroda vezetője, Kósa
Edit _ Ügyviteli Iroda vezetóje, dľ. Bojsza Kľisztina - Humáns zoIgá|tatási Ügyosĺály
vezetője, Visnyay Noémi dr. Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses lbolya -Humáĺkapcsolati Iroda vezetője, dr. Kĺĺľódi Éva _ Hatósági ÜgyosztáIy vezetóje, Tóth
Csaba _Igazgatási Iroda vezetóje, Páris Gyuláné _ Pénzügyi,ÍjgyosztáIy vezetője, Molnáľ
Antalné _ Költségvetési és Pénzngyi Felügyeleti Iľoda ítodavezető-helyettese, dr. Hencz
Adľienn _ Gazdá|kodási Ügyosztźiy vezetője, Đľ. Kecskeméti LőtszJrő _ Gazdtůkodási
IJgyosztáIy ügyosztályvezető.he|yeľtese, Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA - Vaĺosfejlesztési
és Főépítészi ÜgyosztáIy vezetőj.e, Iványi Gytingyvé. _ poepĺtészi Iroda vezetője, Bajusz
Ferenc _ Közteriilet-felügyeleti ÜgyosztáIy vezetĺ|je, dľ. Szabó Orsolya _ Budapest Fővíľos
Kormányhivatala VIII. ker. Hivatal vezetője, Takács Gáboľ - Józsefuarosi Szociális
Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Központ vezető-helyettese, Csete Zoltán - RévS Zrt. mb.
cégvezetĺője, dľ. Pesti Ivett _ Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ lgazgatősźą elnĺjke, Ács
Péter _ Jőzsefvźttosi Gazđálkodási Központ Városüzemeltetési igazgatőja, Kovács ottó, _
Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Yagyongazdálkodási igazgatőja, Pénzes Attila
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Paľkolási ígazgatő-helyettese, Szeĺp István
Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Intézménymfütidtetés tészéró|, Mach József
Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Új Teleki téri piac és Teľmelői Piacok vezetője, Bozsĺk
István _ Bárka Kft. és a JKKSZ Kft. ugyvezetoje, Kovács Baľbara - Józsefuiíros
Közĺisségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőséte elnöke, Dľ. Koroknai Andľás _ Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálat fi5igazgatőja, dr. Tárnokiné Joó Ildikó _ Napraforgó Egyesített
ovoda vezetoje, Kis István - Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kcjzhasznú Nonprofit
Kft. vezetője, Patatics Balázs - Emberi Erőforľás bizottsági külsős tag, Camara.Beľeczki
Feľenc Miklós - Embeľi Erőforľás bizottsági külsős tag



Dr. Kocsis ľĺ.áté
Tisztelettel köszönti a Jőzsefvárosi Önkormćnyzat Képviselő-testĺiletének ülésén megjelent
képviseloket, aHivatal munkatarsait, azintézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testület 2015. évi szeptembeľ 17-i ülését - mely az SZMSZ 8., 10-12. $-aiban
foglaltak alapjánkeriilt cjsszehívásra - megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy kapcsoljfü be
szav aző gépe iket a Iétszám me gáIIapítás mi att.

Távolmaľadását bejelentette Jakabfy Tamás képviselő úr, késését bejelentette Simon Gyciľgy
képviselő úr. Megállapítja, hogy jelen van 15 képviselő. A minősített szótöbbséghez 70,az
egyszerű szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat szükséges. A következő képviselő-testiĺleti
üIés várható időpontja 2015. október 22. rcggel8 óra.

A napiľenddel kapcsolatban tájékozÍatja a Képviselő-testület tagait, hogy a meghívó szerinti
3l8. ,,Javaslat döntések meghozata|ára a Georosco Kft-vel ktittitt előszerződés
megszůintetéséľől és a Tľefort 3-5. szám a|atti ĺngatlan értékesítésérő|,' cimu napirendet
1 / 1 . napirendként, elsődleges előterj esztésként j avas olja tárgya|ni.
A javaslat elfogadása esetén a blokkok szćtmozása megváltozik.

Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött - és az elmondottak
szerint módosított - napirendi javaslatot szavazásra bocsátja.

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat diintések meghozata|ára a Georosco Kft-vel ktittitt előszerződés
megszüntetéséľől és a Tľefort 3-5. szám a|atti ingatlan értékesítéséről
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4áté _ polgármester

2. Pénzügyi' köItségvetéssel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a Józsefuárosi Onkormányzat 20l.5. évi köItségvetésrőI szĺólĺó

6 l201'5.GI.20.) iinkormányzati rendelet módosítására
(íľásbeli előteľj esztés)
Eloterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester



3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat nyilvános páIyázat kiírására a Budapest VIII. keľůilet, Tiimő utca
16. szám alatti társasház önkormányzati tulajdonú albetéteinek
értékesítésére
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III megvalósításához kapcsolĺódó
dtintések meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesáő: Dľ. Kocsis l|i/láté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Kaiseľ József _ képviselő
Balogh István - képviselő

4. G azdál lkod ást, Gazd asá gi Tá ľsa sá go kat éľin tő előteľj esztések

1. Javaslat a Táľsasháza|<nak adhatĺí önkormányzati tálmogatásokľól szĺíló
23 12015. (v.2 1.) önkormányzati rendelet módos ítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }':4láté _ polgáľmester

Dudás Istvánné _ képviselő
Gondos Judit - képviselő

2. Javaslat a Báľka Józsefuárosi SzínházĹ és Kultuľális Nonprofit Kft.
jogutĺiddal tiiľténő megszüntetéséľe
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }.y'.áté - polgáľmester

3. Javaslat a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt..vel ktitendő szeľződések
eIfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslat a Budapest vI[., Ülloĺ ĺt 58. szám alattitinkormányzatitu|ajdonú
épůiletrész elidegenítéséľe vonatkozĺí pá|yázat eredményének
megáIlapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ Józsefuáľosi Gazďéikodási KozpoftZrt.

igazgatőság elnöke



5. Javaslat a versenyeztetési szabályokró,l szĺiló 4712015. (II. 19.) számú Kt.
határ ozat m ó do sítás á ra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }/.até - polgármester

6. Javaslat a Jőzsefváros ktizigazgatási terĺiletén a járművel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáůyozásźről szrĺló 2612010. NI. l.8) önkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4;tńé _ polgĺĺrmester

7. Javaslat kiizterület.használati hozzájálľulásrĺíl sző|'ő dtintések elleni
fellebbezés elbírálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Soós György _ a Váľosgazđá|kođási és Pénzügyi Bizottság elnoke

8. Javaslat közszo|gáłlati célú lakások kijelöléséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Va gyonkezeléssel, vá ľos ii zemeltetéssel ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat azIntegráłIt Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egľy Attila - alpolgármester

2. Javaslat a Helyi ú)rtéktár |étrehozására
(írásbeli előteľjesĺés)
Eloterjesztő: Dr. Kocsis li4áté _ polgármesteľ

3. Javaslat a ĺórľsz mĺódosításával kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis Máté_ polgármester



6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati
o s ztti n d íj p ź./ry ázatľroz tłi rtén ő c s atla kozá s ra
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

2. Javaslat á||amháztartáson kívůili szervezettámogatására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }i4áté - polgáľmester

Dr. Sára Botond - alpolgáľmester

3. Javaslat páiyázat kiírására házi gyermekorvosi feladat ellátására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egyéb előterjesztés

1'. Javaslat a Képvisető-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Műkłidési
Szabáůyzatárő|^ szćilő 3612014. (xI.06.) łinkoľmányzati rendelet, illetőleg a
Polgármesteľi Hivatal Alapítĺó okiľatának, valamintSzervezeti és Műkiidési
Szab á|y zatán ak mró do s ítás ára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺiletÍ határozatok
végrehajtálsárólo az előző ůilés őta tett fontosabb ĺntézkedésekről, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci j ellegű lektitéséľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis }láté _ polgármester

2. Tájékoztatás a2015. évĺ kiiltségvetés teljesítéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }l4áté _ polgármester



Dr. Kocsis Máté
MegáIlapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN V^N 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ EGYS ZERŰ SZoToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HA'l.ÁRoZA'l.:
1g0/z01,5. (x.17.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet az alábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat dtintések meghozata|ára a Georosco Kft.vel ktitött előszeľződés
megszüntetéséľől és a Trefort 3-5. szám alatti ingatlan értékesÍtéséről
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ' Kocsis Máté - polgármester

2. Pénziigyi, költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a Jĺózsefvárosĺ Onkormányzat 201-5. évĺ kłiltségvetésről szóiő
6 ĺ 20 1'5. (il.2 0. ) ii n ko r mány zati ren d elet m ó d o s ítá s ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat nyilvános páiyázat kiírására a Budapest VIII. keriilet, Tömő utca
16. szám alatti társasház tinkoľmányzati tulajdonú albetéteinek
éľtékesítésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgríľmesteľ



f. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam IĺI megvalósításához kapcsolódĺí
dö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiseľ József _ képviselő
Balogh István - képviselő

4. G azdál I kodást' Gazd asá gi Tá ľsasá goka t érintő előterj esztések

1. Javaslat a Társasháza|<nak adhatĺi iinkoľmányzati támogatásokľól szĺóló
23 l 20 15. (v.2 1.) ii n ko rm án y zati r end'elet m ĺi d os ításár a
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }/:áté _ polgármester

Dudás Istvárrné - képviselő
Gondos Judit _ képviselő 

.'.

2. Javaslat a Bárka Józsefvárosĺ Színházi. és Kulturális Nonprofit Kft.
jogutóddal történő megsziintetésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lldáté - polgáľmester

3. Javaslat a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-ve| ktitendő szeľződések
elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslat a Budapest VIII., Üľĺĺ ĺt 58. szám alattĺ iinkoľmányzati tulajdonrĺ
épületľész elidegenítéséľe vonatkozĺi pźiyźnat eľedményének
megállapítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Pesti Ivett _ Józsefüarosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatősźlg elncike

5. Javaslat a versenyeztetési szabályokľól szĺóló 47/20t5. (II. 19.) számú Kt.
határozat módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat a Jőzsefvźlľos közigazgatásí területén a jáľművel történő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásáről szóló 2612010. (vI. 18) łinkormányzati
rendelet mĺídosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľl4áté _ polgármesteľ



7. Javaslat ktizteľiilet-használati hozzájárulásľól szóló döntések elleni
fellebbezés elbíľálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós György - a Városgazđćikođási és PénzĹigyi Bizottság elnoke

8. Javaslat ktizszolgálati célú lakások kijelölésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat azIntegrállt Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis MtLté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

2. Javaslat a Hetyĺ Ertéktár\étrehozásáta
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a ĺórÉsz módosításával kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺ4láté - polgármesteľ

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Onkormányzati
Ö sztö n d íj p á|y ázathoz tti rtén ő cs atla koz á s ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

f. Javaslat ál|amháztartáson kívüli szervezettámogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Sára Botond - alpolgármester

3. Javaslat páł'|yázat kiíľásáľa házi gyermekorvosi feladat ellátására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ.1.áté - polgáľmester



7. Egyéb előterjesztés

1. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|yzatáról szótó 36t201,4. (xI.06.) iinkormányzati ľendelet, illetőleg a
Polgáľmesteri Hivatal Alapítĺó Okiľatának, valamintSzervezeti és Műkiidési
|izab á|y zatána k mód os Ítás á ra
(íľásbeli eloterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejiĺ testiileti határozatok
végľehajŕásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekrőI, a
j elentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkłĺziik átmenetileg
szabadrendelkezésĺĺ részének pénzpiaci jellegiĺ lekiitésóľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

2. Tájékoztatás a 2015. évi kiiltségvetés teljesítéséľől
(írásb e li táj éko ztatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľ/.áté _ polgáľmester

1. Elsődlegesen táľgyalandó e|őterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat dtintések meghozata|ára a Geoľosco Kft-vel kiitiitt előszerződés
megszüntetéséről és a Tľefoľt 3-5. szám a|atti ĺngatlan értékesítéséről
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitź!át megnyitja, és ügyrendi kérdésben megađja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő
úrnak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
A napirendľől vita nélkül dcjntöttek, utólag szeretne két és fél megjegyzéstfuznihozzá, illetve
javaslatot tenni. Amennyiben az ülés időpontja vźit'ozik, azt jő ha' azt' előre tudják, meľt előľe
terveznek. Magát a dátumot tudták mĺíľ két hónappal ezelótt, de ha az iđőpontot is tudták
volna, sokat segített volna. Szeľetné javasolni egy napirendnek az e|napo|ását, illetve egy
napirendnek a beiktatását. Elnapolni javaso|ja az Integľált Településfejlesztési Sttatégiźĺt,
azért,mert egyik bizotĺság sem targya|ta. Az Emberi Eľőforrás bizottsági ülésen napirendi



vitában kérte, hogy mivel érinti abizoÍÍság hatáskörét, ezért ori|t volna annak, ha napiľendre
került volna. Tartalmilag egyetértett a bizottság elnöke, de már nem lehetséges, a másik
bizottság az a|po|gármesteri egyeztetés elhúzódása miatt lényeglIeg az ellenzéki képviselők
hianyában tétrgyaIta, illetve nem ttrgyalta végül. Ez egy kétszáz va|ahány oldalas nagyon
gazdag, nagyon érdekes, nagyon tartalmas aÍ|yag, amely tipikusan az afajta előterjesztés, amit
bizottságban kellene ľészletesen jőI átrágni, megbeszélni. Atbeszélni azt,hogy ez mi mindent
jelent a kertilet jövője szempontjából. Sajnos az alpolgármester úr áIta| összehívott
egyeńetésro|va|őszínu|eg a Város Bizottság elnöke nem tudott, de tény, hogy egyik bizottság
sem tudta tárgyalĺi ezt a nagyon fontos stratégiźi. Ha most ezen a testületi tilésen merľrének
bele a ľészleteibe, akkoľ holnaputánig itt lennének. Kérése, hogy vegyék fel napirendľe,
amennyiben lehetséges' hogy auguszťus 20-an mi tortént itt a keruletben. Polgármester úr
korábbi tanácsadója tisszetrĺzésbe került egy mostani helyi fideszköze|ivá|Ialkozóval, ott egy
pofon is elcsattant. Polgármesteľ Úr'vizsgálatot ígért, nem tudja, hogy a vizsgá|athol tart, de
az biztos, hogy Kaiser Képviselő Ur is ott volt szemtanfüént, résztvevőként elmondhatja,
hogy mi tortént és hogy keľülhetett soľ aÍTa, hogy a Polgármesteľ Ur korábbi tanácsadőja egy
mostani fideszkĺjzeli vállalkozóval keri.ilt összehĺzésbe és a Nemzeti Ürrnepen egy ilyen
sajnálatos esemény t<jrtént. Ezt akét ügyrendi javaslatát kéri megszavaztatni.

(Pintér Attiĺa képviselő ]0,2] órakor megérkezett, így a Képviselő-testüĺet létszáma l6 főre
emelkedett.)

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Az augusztus 20-án történtek miatt valóbankezdeményezeÍt szabáIýa|ansági e|járást, ennek
eredménye napok óta ftint van a kertilet honlapján. Ezt a jegyző, valamint az ó á|tala kijelĺilt
YizsgáIő Bizottság lefolytatta, a megźlllapításait és a javaslatait megleťte, ott van benne. A
második kérdését felteszi szavazásra, ďe az osszképhez hozzátartozik' hogy az IntegráIt
Településfejlesztési Stľatégia elkészítésének koltségeit an. a Belügyminisztéľium úgy vállalta,
hogyha eń. szeptember 30-áig elfogadja a Testület, utána is elfogadhatják, đe az ezt fedező
összeget akkor nem kapják meg. Az pedig, hogy 8 vagy 10 óľa, múlt hét szerdán küldték ki a
Képviselő-testi.ilet meghívóját, amin szerepelt a 10 órás kezdés, ennél előbb nem tudnak
szólni, meľt akkor küldik ki a meghívót. A rugalmasságot pedig ebben a 2 &ás eltérésben,
mivel 3 hónapja nem volt testületí iIés, igazźn megteheti. Ügyrendi javaslata volt, hogy
napolják el az ITS-t, a másik ügyben nem tartja indokoltnak a napirendi pont gyártását,
egyrészt mert nem készült írásbeli előteľjesztés, másrészt nem a testtilet dolga. A jelentés
pedig fünn van napok óta a keľület honlapján, eképpen ügyrendiként sem éľtelmezhető a
javaslat. Szavazásra bocsátja dľ. Erőss Gábor javasIatát miszerint napolják eI az Integrźit
Településfejlesztési Stratégiát' Megállapítja, hogy 2 ígen, 14 nem szavazatta|, lartőzkodás
nélkül elutasította a Képviselő-testÍilet az ugyrenđi j avaslatot

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsprŐ
A HATÁR o ZATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrSÉGES
HATAROZAT:
191ĺ20|'5. (Ix.17.) 14 NEM 0 TARToZKoDASSAĹ2IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogł nem fogadja el dr. Erőss Gáboľ ügyrendi indínányát,
mely szerint a ,,Javas|at az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos
dtintések meghozata|ára,, címĺĺ napiľend táľgyalását napolják eI.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úmak.

Komássy Ákos
okafogyottávtl|t azugyrenđi javaslata, ďe azt akarta javasolni, hogy egyetért Erőss Képviselo
Urral abban, hogy az Integté.Jt Településfejlesztési Stratégia egy alapos vitát éľdemel. Egy
kiváló minőségrí anyag, aminek kapcsán kell és lehet is beszélni a kerület jövőjéről és
fejlődési pá|yájárő|. Javasolja, hogy azza| egyĹitt, hogy formális elfogadásra sor kertil, attól
még tájékońatő formĄában utólagos bizottsági napirendként érdemes lenne beszélni.
Javasolja, hogyha most el is kell fogadni, mert szeptember 30-ig ez sztikséges, legalább a
tájékońatők között szerepeIjen a kovetkező testtileti iilésen és ott lehet egy vitát folytatni,
mert bőven lenne mit mesbeszélni.

Dľ. Kocsis Máté
A kezdeményezése úgy értelmezhető leginkább, ha Eľőss Képviselő Úľ javaslatával
összevetik, mégiscsak a Vaľos Bizottság dolga lenne, hogy egy alapos vitát ebben a kérdésben
lefolytasson elsődlegesen. Javasolja a Város Bizottság elntjkének, hogy ezt tíizze napirendre.
A Hivatal vęzetőí azt jelzik, hogy volt ilyen, đe nem mentek el erre a bizottsági tilésre.
Megadja a szőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
A tárgyilagossághoz hozzátartozik, teljesen felesleges bárkit is okolni, vagy hilbáztatni ezért,
az a sajnáIatos ęsemény töľtént, hogy valóban volt előtte itt a htľ'ban egy egyeztetésiik, az
egyeztetót szervezok és a bizottsági elnök nem tudtak egymásról és akik az egyeztetésen ľészt
vettek és a Vaĺos Bizottság tagsai mire fĺjléĺtek volna, Pintér Képviselő uľ is jelen volt,
ađdígra sajnálatos módon a bizottsági ülés véget ért. Senkinek a szánđékos hibáját nem kell
keresni, egyszertien fontosnak tartaná,hogy az ITS-nek legyen egy alapos vitźtja. Ha megteszi
Soós Elnök Ur, hogy még egyszer a bizottság napirendj ére Í:tizi, akkor adott esetben a Város
Bizottságban ez lebonyolítható.

Dr. KocsÍs Máté
A bizottsági iilésen miért nem sikerüIt meg!źtrgyalni? A szakmai bizottságokat nem azétt
bozták létľe, hogy még egy dolgot ľáírhassanak a képviselők a névjegykáľtyájukĺa. Ha ez a
bizottság munkaképes, akkor megfárgya|ja eń az előterjesztést a|aposan. Megadja a szót Soós
Gyĺirgynek, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elncjkének.

Soós Gyöľgy
Egy órakor elindították a bizottsági tilést, jelen volt a Demokľatikus Koalíció részéróI,
illetőleg Jakabfy Tamás ur jeleńe, hogy nem tud részt venni az ülésen. AzEgyutt PM jelöltje
fölérkezett szintén a bizottsági ülés második felére. A hivatal részérol nem érkezett jelzés,
hogy a bizottságot egy picit tolják e|. Nem jelezÍék a késéstiket sem, nem tud további
tájékoztatást adni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úmak ügyrendben.

|:|
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Dr. Erőss Gábor
Alpolgármesteľ úr hívott össze egy egyeztetést az e|Ienzéki képviselőknek, ez egy nagyon
szép gyakoľlat, hogy tajékoztaÍást ad egyes előterjesztések hátteréről. A nyilvánosság előtt is
megütköznek eĺľrek ügyében. Ez az egyeńetés, amit Alpolgármester Ur hívott ossze, az
húzódott el csak pár percet, de úgy, hogy az a pćlr peľc elég volt ahhoz, hogy egyetlen
képviselő, bizottsági tag ne legyen jelen a bizottsági ülésen, mivel 2 percig tartott abizottsági
ütés. A másik bizottsági ülésen mät tarta|milag egyetéľtettek az EMtsI elnök ürral, hogy
hatáskĺjre szerint az EMBI is táľgyalhatta volna, hiszen nemcsak a házahőI szőI a
varosfejlesńéąhaĺem az emberekľől is. Ha Polgármester Úr ki tudná egészíteni a javas|atźĺt

azza|, hogy nemcsak a Varos Bizottság, hanem az EMBI is tárgyalja utólag. Azért nem volt
vita a Soós Gyöľgy áIta| vezetett bizottságban, mert źpp u, alpolgármesterľel egy.eńettek a
képviselők és nem kommunikált egytitt Soós Elnĺjk Uľ és Sáľa Alpolgármester Ur, ez egy
szerencsétlen véletlen, de ezeĺtudnak korrigálni, persze csak részben.

Dľ. Kocsis M.áLté
Javasolja mindkét bizotÍság elnökének, hogy tuzze mindkét bizottság kĺjvetkező i|ésére az
ITS részletes szakmai szakbizottsági vittĄź./-. Ez egy jó dokumentum, tehát ne viselkedjenek
úgy a bizottságokban Sem' minthogyha ez egy rossz előterjesztés lenne és el kéne bújni előle,
meft ez egy nagyszenĺ dolog. Kéri a bizottsági elnĺjköket, hogy késztiljenek fel belőle és
vitassák meg a bizottság valamennyi tagsáva|. Eľdemes egyébként ilyen kérdésekben
konszenzusra jutni, a városfejlesztés ĺlnmagában is az. Ez ennek egy fontos dokumentuma,
ezért járjanak el így. Lezáĺja eń. az tigyrendi kis közjátékot, folytatj ttk az |lI. napfuendi pont
vitt!źń. Megadja aszőt Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Mi változoltaszakvéIeményben, ami miatt cseľemellékletet kaptak a3. sz. mellékből?

Dr. Kocsis M.áté
Megadj a a szőt v á|aszadásr a đr . }ĺílészáĺ Erika alj egy zo as szonynak.

Dr. Mészár Erika
Semmi nem váItozott az eredeti szakvéleményhez képest, aIthoz, hogy pá|yázatot tudjanak
kiími, a hatályos jogi szabá|yozás kötelezővé teszi, hogy 30 napnál nem régebbi éľtékbecslést
kell csatolní hozzá. Az eľedeti értékbecslésnek az aktua|izálása történt, és ugyanazok az
értékek.

I)r. Kocsis Nĺ'áté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
ApáIyázatra mennyi idő lesz a beadási határiďő,teháthány nap?

Dľ. Kocsis M:áté
15 nap.

Pintér Attila
Az e|óteqesztésből erÍe a kĺjvetkeztetésre jutott. AZt fe|tételezi, hogyha ezt a páIyazatot így
I<líiák, akkor nem járnak el gondos gazdamődjára a Trefoľt 3-5 kapcsĺán. Ennek az épületnek,
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és a szerződések előtörténetét f,rgyelembe véve egy olyan helyzet á|I e|ó, hogy aZ
onkormányzat kényszetuen, kvtni gyoľSan el kell, hogy adja eń az ingatlan, mert bárki is
próbált egy ingatlant eladni, akkor źtltalában a legmagasabb árat prőbá|ja elérni. Ennek az a
módja, hogy az értékesítésre és a potenciális vevők jelentkezésére kellő idot hagy, nem 15
napot, és az á|tala feltételezett véte|ttmáI magasabb éľtéken hirdeti meg és enől indul ki és ha
csekély .a:z érđek|ođés, akkoľ csokkenti az árat. Ebben az elótefiesztésben azt|átják, hogy egy
ingat|anszakértő, illetve egy értékbecslő, igazságĺjgyi szakértő megá||apítottak egy értéket,
650 millió forintot, eZ egy számított véte|ár, ami nem feltétlenĺil testesíti meg aú' az źttat,
amiért ez azingatlan elkelhet. Althoz,hogy ezt megtudják, egy olyan versenyhelyzetet kellene
teremteni, hogy több jelentkező is lehessen. Ezt Ílgy lehet elérni, hogy nemcsak helyi
fórumokon hirdetik meg az ingatlan e|ađását, hanem keresnek olyan ĺemzetkozi fürumokat is,
ahol potenciális érdeklődők, olyan éľdeklődők, akiknek van eITe pénzuk, hogy ezt
megvegyék, olyan helyen hirdetik. Esetleg igénybe vehetik ingatlankĺizvetítők segítségét is. A
feItéte|ezett vételár 650 millió foľint, a jelenlegi szabtiyzat szerint ingatlanértékesítéséľe l %-
ot kolthetnek, ez 6,5 millió forint hirdetési kĺiltség. Nem lenne tulzás erce áIdozni, hogy egy
magasabb véte|árat tudna az onkormtnyzat kialkudni. Azza|, hogy 15 napot hirdetik a
Jőzsefváros Ú;ságban és a jozsefuaros.hu-n, illetve hirdetőtáblán, nem hiszi, hogy a
GEoRoSCo Kft-n kívül bárki más is észre ťogsavenni, így csak ők fognak jelentkezni.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtvźůaszadásľa dr. Saľa Botond alpolgáľmester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
A l5 nap bővíthető' legyen 30 nap' mi legyen Képviselő Úr, mi a javas|at?

Dľ. Kocsis Máté
Megađja aszőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Ez több rétegű is lehet, lehetséges ingatlanközvetítők segítését igénybe venni, de a jelen
páIyázati kiíľást nem tudják úgy móđosítani, hogy érdemben magasabb źtrat e| tudjanak émi.
Egy más rendszeľt kellene kidolgozni, akźr az onkormányzathénon belül is végezhetne egy
olyan felmérést, hogy kik lehetnek azok a potenciális vevők és őket éľtesítenék eruő|, mert ez
a Tľefoľt 3-5 ez egy nagyon jó hely, mert aki egy ingatlanfejlesztést, vagy egy hotelt szeľetne
a belvárosban, arra nagyon alkalmas lenne.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőtvtiaszađásra dr. Sara Botond alpolgáľmester úrnak.

Dľ. Sára Botond
Akkor az a javaslata, hogy legyen 30 nap legalább. Aljegyzó Asszony említi, 30 nem lehet. 30
nap egyébként, amit maximum szabáIyoznak. 30 nap elegendő, egyébként az oĺlkormtnyzat
ingatlanügynöke a vagyongazđá|kodási cége' Tehát mindenhol meghirdetésre kerül, amit
minden más értékesítésnél hasznaIják és ha mĺíľ sikerü|t a saját vagyongazdálkodó ügyntiki
díját l0 oń-ra lecsökkenteni, nagy kiizdelem volt benne, és profik a szalrnájukban, nem
érdemes a piacról mást igénybę venni. Ugyanazokat az eszkozöket fogjak ők is használni,
mint báľki más a piacon meg a múltban is használtak. A forgalmi érték ĺigyében pontosan
azért kémek ingatlan ígazság1lgyi szakértői véleméný, mert a foľgalmi értéken kell
meghirdetni, és amire a Képviselő Ur utalt, a forgalmi érték a|apjan kialakul egy verseny és a
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verseny határozza meg a véÍe|árat, ami nyilván magasabb |esz, mint a forgalmi érték. Az
igazstĺgugyi szakértői véleményre azért van szĹikség, hogy tudjak, hogy mennyi a forgalmi
érték, ezen hiľdetik meg az ingatllarfi a Versenyľe, éS a versenyben alakul ki a vételár, tehát a

vételárat pontosan a verseny fogja kialakítani.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
A Hunyadi Palota valószínűleg a GEoRoSCo szźi|ođája Iesz hamarosan. Egy elővásárlási
jog biztosítása és egy egyébként jogos kĺjvetelés beszámítási lehetősége nagymértékben
növeli annak valószínúségét, hogy ha akarja, akkor a bérlő ezt meg tudja verľri. Hogy, hogy
nem egy szállodaipaľban dolgozó a Hunyadi Palotából nagy valószínűséggel szállodát fog
csinálni. Ismeri az e|otörtéĺetét az ügynek, amit az elmúlt években az Egészségközponttal
végigcsináltak, amit a GEoRoSCo szeretett volna végigcsinálni. Annak örü1, hogy születik
egy Iezźrása egy vitákkal és problémákkal teľhelt helyzetnek. Nem lehetett volna-e valós
versenyhelyzetbe eljutni ebben a pá|yazatban? Az, hogy a béľlőnek elővásárlási joga van és

van egy elismeľt követelése, amibeszérnítódik avételárba, az minden, de nem egyenlő feltétel
a többi potenciális vásaľlóval szemben. A pźiyázati kiírásban miért nincsen semmiféle
rendeltetésre, hasznosítási funkcióra való meghatározás, szűkítés? Előfordul nagy éÍtékú
ingatlanok versenyeztetésénél, hogy meghatátozza az értékesítő, hogy milyen céIra |ehet az
adott ingatlant ťolhasználni. Ennél szűkebb keretben is meghirdethetné az onkormányzat,ha
már egyszer péluzé teszi, hogy milyen keľeten belül definiáIja az új tulajdonos az épület
rendeltetését. Mi a rendeltetése ennek a minimum 500 millió forintnak, ami ębbőI az
éľtékesítésből az onkormtnyzatĺak megmaľad, mi a ľendeltetése a polgáľmester és a Hivatal
vezetésének elképzelése szerint? Mire akarjźů< fordítani, mi lesz a javaslatuk ennek a
fe|haszntl|ásźna?

Dr. Kocsis N{'áúé

Megadja a szőt dr. Bálint Tibor ügľvéd úrnak, aki a megállapodás.teryezet egyik előkészítője
volt, hogy válaszoljon Képviselő Uľ kérdésére.

Dľ. Bálint Tibor
Nem érti, hogy egy kozvetíto egy páIyazatban mit keľes, ez egy nyíIt pá|yázat, nincs mit
közvetíteni. A megállapodásban benne vaÍl a beszámítás lehetősége, de nincs benne a
páIyazati kiírásban, tehát nem versenýoľzítő abeszámítás lehetősége. Beszámítás csak akkor
lesz,ha a GEoRoSCo lesz köteles avéte|tn megťrzetésére. A pá|yázatban egy mondat nincs
eĺĺő| a lehetőségrőI, ezért egy másik jogviszonyból fog következni, és nem a veľsenykiírásból.
Hangsúlyozza, hogy semmit nęm torzít. Lehet vitatkozni, hogy van-e a bérlőnek elővásaľlási
joga jogszabáIy 

'erejénél 
fogva. Azon nem tudnak vitatkozni, hogy van az Al|amnak két

jogcímen, mint Á[amnak vagy nemzeti vagyont ad e| az onkormányzat, rźadásul mrĺemlék,
ami két törvényből következően elővásáľlási jogon van még plusz elővásaľlási joga a
Fővĺírosnak, meľthogy keriileti onkormanyzat ađja el. Jobb a békesség jegyében azon ÍIem
vitatkozĺi, hogy most, mint bérlőnek van-e elővásaľlási joga. Az onkormányzat
szempontjából ki kelljelenteni, hogy hĺány elővásárlási jogosult van, meľt azfogsa elvinni, aki
a legtöbbet fogja ajanlani. Ez egy 9 éves kapcso|at a GEoRoSCo-val, elég göröngyos volt'
olyan megállapodást is szerkesztett az onkormányzatképviseletében, amiből nem lett semmi,
hogy a Trefort á||agmegőtzése érdekében ingyen és béľmentve ađja oďa az onkormányzat
haszntiatra az épuletet, mert 20O6-baĺ aztvźlla|taaz onkormányzat, hogy ad egy értéket a
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GEoRoSCo-nak, ami elég rossz állapotban volt már akkor is, és hogy ne romoljon az á||aga,
még az is ftjlmeľült, hogy ingyen megkapja. Végtil is nyílt pá|yéuatbaĺ egy bérlet keretében
tudja hasznźini. Azt, hogy szálloda lesz-e belőle, amit a szabáIyozási terv, meg az építési
jogszabályok megengednek, azért,mert a GEoRoSCo a szállodábaszere|mes aznem biztos'
hogy a GEoRoSCo viszi el, és nem biztos, hogy szállodalesz belőle. Jogi jellegét illetően
orvosi rcndclőľől van sző' az egész Tľefort 3-5 oľvosi ľendelő, nelrr golrdolják kornolyan,
hogy ez a jogi jelleg megfelelne a tényeknek. Nem tudják, hogy mi lesz belőle, nincs is
funkció, megkötöttség éppen azért, hogy ne befolyáso|ja az áľat semmilyen funkciő. Azt
kellett mérlegelni, hogy milyen jogvitát lehet mege|őzni ezzel a megállapodással. Ami a
megállapodásban varl, a7' az onkormányzat érdekét szolgéija.

(Simon György képviselő 10,45 órakoľ megérkezett, így a Képviselő-testüĺet létszáma I7 Jőre
emelkedett.)

Dľ. Kocsis Máté
Az tigyvéd úr megemlítette a 2006-os tĺjľténetkezđést, je|zi, mielőtt beindulnak a kĹilönböző
oknyomozások, ez az utolsó MSZP-SZDSZ tĺibbségrĺ képviselő-testületi ülés döntése volt a
Trefort 3-5,|éĺja a szemük<jn, amikor próbálják belevinni azitthagyoľt susnyásba, lévén hogy
minden egyes mondat izgalmat vált ki manapság, ezért szeretnétisztázni, azigyvéd ur juttatta
eszébe a 2006-os dátum kimondásáva|, ezért a politikai megegyzéseiket ebben a keretben
tegyék meg. Megađja a szőt Pintér Attila képviselő úmak.

Pintéľ Attila
Akkor nem lesz verseny' ha a páIyázat beađźsi hatáľideje rövid, illetve, hogyha nincsen
meghirdetve olyan fürumokon, ahol potenciális vevők erľőléľtesülnek. Arľól beszé|t,hogy ail.
kellett volna az onkoľmányzatĺak előszĺjr végľehajtania, hogy tág körben meghirdeti ezt az
ingatlant, akik ingatlanbefektetésekkel foglalkoznak, számos jelentkező legyen. Az
elővásarlási jog nem keľül bele az ingatlan-nyilvántaľtásba, de az ügyvéd ur
szakvéleményében megemlíti, hogy a GEoRoSCo-nak lehetséges elmaradt haszonnal
kapcsolatos jogigénye, és talán az e|ővźsárlási joggal lehet ezt egy kicsit ellentételezni. A
konstrukció keretében gondoltak-e arÍa, hogy nem a GEoRoSCo, de ugyanabba a
fulajdonosi kĺjrbe jutna a Tľefort 3-5 és nem a GEoRoSCo hotel nyeri meg a péiytnatot és
mivel nem ő nyeľte meg, akkor uttna még mindig felléphet az e|maradt haszonigény
éľvénye síté s ével kap c so latb an az o nkoľm ány zat felé.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Bálint Tibor ügyvéd úrnak.

Dr. Bálint Tiboľ
Abban az esetben, ha az onkoľmányzat a megállapodźst betĄa. vagyis kiírja olyan
kondícíókka|, ami amegá||apodásban van, akkor ebben az esetben lemondott a GEoRoSCo
az cisszes igényéről. Az e|ovásárlási jog semmilyen igéný nem kompenzá|, meľt nem vagyoni
értékű jog a, elővásáľlási jog. Abban az esetben, hogyha nem a GEoRoSCo nyeri meg, cle
úgy folytatjaLe az eljárást az onkoľmányzat ahogy, akkor efte aZ esetre a megállapodás
egyéľtelmű, hogy semmilyen igéný az onkormźnyzattal szemben nem fog tttmasńani. Abban
az esetben, ha nem úgy folytatj a |e az e|jźttást, akkor meg nézze meg magát az onkoľm ányzat,
mert miért nem úgy fo|ytatta le, ahogy amegá||apodásban van, meľt erre az esetľe meg nem



zárt ki semmit' Az iĺgaÍIan.com aZ egy igen széles kor, ha valaki éľdeklődik egy ilyen
ingatlan iránt, az nem most kezd el érdeklődni. Az, aki az ingatlanban otthon yafl ezen a
tertileten, az figye|i, hogy mi fog történni. 2006-ban indult ez atörténik, hogy a Rökkön fog
ez megvalősulni, majd átkertilt a Bacsóra, aztźn átketilt az Aurórára ez ahelyszín. Most azt
mondja az onkormányzat, hogy nem akaqa az Aľľőrát sem. Az biztos, hogy nem az
onkormányzat két szép szeméért kezdte megpŕiyŕnni a GEoRoSCo 2006-ban. Eladási
ptůyázat volt, és kozbeszerzési páIyázat volt, de biztos, hogy valami hasznot kalkulált. Nem
tudják, hogy mennyit, azt sem tudják, hogy mennyi pénzt taľtott rendelkezésre, mert volt
olyan, hogy 500 millió foĺintot kell majd adnia bankgaranciaként. Ez egy hosszú történet. A
legjobban lehet így kijonni, hogy az elővásárlási jog szźtmára egy potenciális lehetőség, mert 9
évig áI|tatták.

Dr. Kocsis ll.áté
Az ingatlarl.com az valóban a legolvasottabb ingatlanos felület. Sokat gondolkodtak még
azoĺ, hogy hirdessék az ingatlarft a barikádban vagy a kurucinfón , aztán lebeszélték magukat
róla. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Polgáľmester in 2006-2007-re visszautal, egyes képviselőket rosszul érint, másokat nem
véletlentil nem MSZP-s. Ügyvéd Úľ megemlített egy olyan dolgot, ami nem tűnt fĺjl,
mégpedig azt,hogy az Fővaľosnak is elővásárlási joga van, ha eń. érvényesítené, akkor lehet,
hogy a kerület jobban jarna.Nem ilyen nyomott áron keľtilne eladásra az ingatlan. Ez egy
róka fogta csuka he|yzet, abból a szempontból, hogy milyen aĺon fog elkelni, hol hirdetik, hol
ĺem, azért mindegy, mert itt helyzetbe kellett hozni a GEoRoSCo-t nem feltétleniil negatív
értelemben a\lhoz,hogy az onkormanyzat kiléphessen ebből a csapdából. Épp emiatt a csapda
miatt akaĺhol hirdetik, akkor is nyomott aľon fog elkelni az ingat|an. Az e|őterjesztést nem
tudja támogatni, de érti, hogy kényszerhe|yzetben van az onkormtĺnyzat, a\thoz, hogy ez a
paÍtheIyzet megszűnjön, a}thoz valószínűleg valami ilyesmit kell lépni, nyilvĺín avételár egy
nagy kérdőjel.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt dr. Sĺĺra Botond aIpolgármester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
Abban vitatkozik Képviselő Űrľal, hogy ez egy nyomott ár' Azért is erősítették meg az egy
éwel ezelotti ingatlanszakéľtői véleméĺyt, azértvizsgáItatták felül, mert az át, ami a foľgalmi
értéken kiírásra kerĺil, az nem nevezhető nyomottnak, teljesen retiis źt. Magasabb, mint a
2006-os volt, amikoľ nem volt válság. Az elemi érték 500 valahány millió volt, most 100

millióval magasabb a forgalmi érték, úgyhogy bár jön ki az ország a vźiságból, ingatlan
ámövekedés van' de messze nincsen olyan ingatlanforgalom, mint 2006-ban volt. Az źlr, aĺnít
forgalmi értéket kiírásként meghatároznak, ań. nem nevezné nyomottnak.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ahatttrozati javaslat 13. pontja aztmondjaszó szeńnt:,,a GEoRoSCo HotelIdegenfoĺgalmi
Korlátolt Felelősségű Táľsaság (székhelye: 1088 Budapest, Trefort utca 3-5.,.

cégsegyzékszttma: Cg.0I-09-707f89, adőszźlma: 12866357-2-42, statisztikai számjele:
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12866357-5248-113-01) részéte a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alatti, 36534 hĺsz-ú
ingatlan tekintetében szerződésen alapuló elővásárlási jogot biztosít.,, Ez elég egyértelműen
elővásárlási jog, mert mondta Ügyvéd Úr, hogy ilyen nincsen. Értékeli, hogy ezt a hosszas
vergődést ezzel amegállapodással sikeľüIlezárn| de jobb lett volna, ha sikerĹilt volna, hogyha
a Hunyadi Palota elmenjen, az épiiletnek lehetett volna új funkciót talźlllni, akélr
ĺinkormányzati tulajdonként is. Polgármester Ur megjegyzésére rcagáIna, amikor
Józsefuárosban szocialista liberális többség volt, akkoľi utolsó döntésfü egyike volt, hogy a
GEoRoSCo-nak bérbe adták a Hunyadi Palotát. De az a vergődés, ami az egészségiigyi
központtal történt, ahogy azĺJgyvédÚr is mondta' a Bacsóba, a Rökk Szilárdba, az Aurőrába
új épÍilet formájába terveztek és aminek az Lett a vége, hogy sehol nem lett új egészségügyi
k<izpont, mert a régi újult fel, az nem 2006-ban történt, hanem azőta. A GEoRoSCo,
Hunyadi Palota vergődés jelentősen eŁlhez az időszal<hoz kötődik. Pľobléma az,hogy nincsen
semmilyen szűkítés az épulet funkcióját tekintve és jobb lett volna, ha ezt a vitát a Hunyadi
Palota éľtékesítésétől fiiggetlenül lehetne lezání és renđezni. Alpolgáľmester ú a konzultáció
soľán elmondta, hogy ez az ęlovásźnlási jog egy olyan eljárás folyamán érvényesülhet,
amelyben avételáĺát az ingatlanrlak a legmagasabb áraján|athatározza meg. Nem arrő| sző| a
tĺĺrténet, hogy hirdetési ajánlaton megveheti a GEoRoSCo, aki a leg1ĺlbbet adná érte, azmeg
hoppon marad, hanem a |egmagasabb ajánlat mindenképpen az, amit vételárként meg kell
ťtzetnie. Miľe szánják a bevételt a Hunyadi Palotából?

Dr. Kocsis Máté
Majd lesz egy kĺiltségvetés, ezt egy rendelet formájában elfogadják, és majd végrehajtják.
Ebben a kerületben Van ám mire költeni a bevételeket. Ebben az évben is nagyon komoly
tartalékokkal rendelkeztek, ahe|yzet nem rossz most Sem, de ań.látni kell, hogy évközben a
számtaIaĺ óvoda felújítás és nagyon szép és hasznos, de viszi ám a forrásokat. Az
onkormányzat keretein belül az itt éIő emberek életminőségének javításfua fogják fordítani'
haezígy elfogadható. Megadja aszőt dr. Bálint Tibor ügyvéd úrnak.

Dr. Bálint Tibor
A páIyázati kiírásban benne van, hogy a Főváľosnak ís elővásárlási joga van. Komássy
Képviselő Urnak mondja, hogyha senki nem ađ áraján|atot, akkor nem lesz elővásárlási jogot
mire gyakorolni. Ha senki nem ad ajźn|atot, akkor Sem az Allamnak, sem az
onkormányzatnak, sem a GEoRoSCo-nak nincsen mire nyilatkoznia, akkor a kiíľási áĺon a
GEoRoSCo sem veheti meg. Az elővásárlási jog aľra ad lehetőséget, hogy e|fogađja az
elővásaľlásra jogosult ań. az ajáriatot, magáévá tegye, arlit az onkoľmányzat már elfogadott
aľként. Ha senki nem jelentkezik, akkor nincs elővásarlási joggyakorlás. Kiírási áron
semmilyen módon nem tudja elvirľri a GEoRoSCo, az más kéľdés, hogyha benýjt egy
pźiyázatot, de akkor már pźiyźzó, kettős minőségben szerepel az e|jttĺásban.

Dr. Kocsis M.áúé
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
A legelső e|őszerződés előír-e valamilyen hataridőt az egészségcentrum megvalósításáľa
vonatkozóan? Az e|ószerzodés azt tartalmazza, hogy a GEoRoSCo csak akkor lehet
tulajdonos, csak akkor köthető meg ez a vételi csereszetződés, hogyha ez az egészségcentrum
megépült. Tudja, hogy elálltak tőle, mert az onkormányzat ugy döntött, hogy pá|yźzati
pénzbo| felújíttatja az Autőta rendelőt, ez afe|iljitás még most is folyik. Dönthetett volna úgy
is az onkotmányzat, hogy a GEoRoSCo-val iljíttatja fel a Trefort3-5-ért cseľébe az Autőra
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ľendelőt, lehetett volna így is dönteni. Tudja, hogy páIyázati pénzt nyertek, csak annyit
feltéte\ez, hogy a GEoRoSCo sem tudna gyoľsabban építkezni, mint ahogy ez most tcjrténik.
Ha betartja az onkormtnyzat a szerződéses kovetelményeket, még akkor sem lenne most a
GEoRoSCo a Trefort 3-5-nek a tulajdonosa, így nincsen elmaľadt haszon sem. Polgármester
Űr arrautalt' hogy 2006-ban aMSZP-SZDSZ-re uta\t az általuk itt hagyott susnyás je|zi,hogy
ebbe a GEoRoSCo hotel Kft-be 2015 mźrciusában egy EULINE Epítőipaĺi Zrt. ís beszáI|t,

aminek viszont köze van az V. kerületi onkormányzathoz, mert Rogán Antal
polgármestersége idején ott 5,5 milliárcl foľintéľt nyeľ|. több esetben is épĺĺ.Űipaľi
megľendeléseket. Vélhetően innen is beléptek a susnyásba, csak erľe akart célozni. Ilyen
éľtelemben indokolt |ehet ez a nyomott ár, figyelembe véve a mai napon tárgya|ják a Tömő
utca 16. pá|yázatával kapcsolatos előterjesztést, aho| az értékbecslés szerint a m}-kénti ćtr

jóval magasabb, talán 2f0.000.- Ft, mint a Trefort 3-5 esetében.

Dr. Kocsis Máté
Az egy nagyon rossz dontés lett volna, hogyha egy külső forrást jelesül az Allrőra felújítására
szántpáIyázati osszeget azért utasítják el, mert majđ saját forľásból felújítják. A nyomott áľra
vonatkozóan az Alpo|gármesteľ Ur váIaszolt, eZ ÍIem egy nyomott aĺ. Nem volt szempont,
hogy Rogán Antal kerületében ki mit csinál, nem megbántva a volt frakcióvezető uĺat, de nem
szokták méľlegelni, hogy az V. kerĹiletben mi történik, mikor a VIII. keriilet Ĺigyeiről
gondolkodnak, és nem is érdekli. Kéri, hogy Képviselő Úr sem mérlegeljen ilyeneket a
jövőben, hogy melyik más keriiletben mi torténik, elég ęzzel a kerĹilettel foglalkozni. Epítési
fejlesztő cégek azok olyanok, hogy dolgoznak más keľtiletekben, városokban,
önkoľmanyzatokná|, tehát nem tudnak olyan építőipari vállalkozással kapcsolatba kerülni,
amelyik még soha nem dolgozott sehol, tudnak, de nem szoktak szeretni mert a referencia
igazolásuk sutára sikeredik. A susnyás kifejezést ennek fenyében nem venné magáľa, nem
szoktak susnyázni' Az elmúlt időszak közos munkálkodását tlgy foglalná cissze, kezđve az
ügyvéd urtőI egészen a Képviselő-testület tagjaiig, hogy a Égí rcnďezetlen ügyeket teszik
rendbe, de tud mondani néhtnyat, azokat, amiket kĺjzĺ}s döntésekben hoztak rendbe, és nem

ők idézÍék e|ő. Az önkormányzás ĺem aľőI sző|, hogy melyik hibás tigy, mikor keletkezett,
ez az e||enzék feladata, azért ülnek itt, az ő feladatuk, hogy megoldják. A Trefortot megoldjfü
most 9 év után jó áron, úgy, hogy azt az egészségügyi benlhźnást, amit a GEoRoSCo állt,
ań" más pénzbőI oldották meg, és itt jön be Komássy Képviselő Ur kérdése, hogy - az ebbőI

befolyó összeget mire költik - a kerület további fejlesztéséľe. Megadja a szőt Kaiser József
képviselő Umak.

Kaiser József
Mał 9 éve dolgoznak azon, hogy a susnyásnak eń. a részét megoldjak. Eľőss Gábor
képviselőtársa nagyot nevetett a 2006-os tcjrténeteken akkoľ ők nem nevettek 2006-ban,

amikor 1500 millió hiány volt, majdnem egyszeľ bedőlt az onkormźnyzat és nem utolsó
sorban az utolsó testületi tilés, ami szeptember 30-ai volt, 75 olyan előteľjesztés ment be, amit
kb. 1 óra a|atI.Ietárgya|tak, ami ilyen GEoRoSCo iigyek voltak. Yo|t az orczy negyedben
egy cég, amely a vizet nem a vízmuvektől vette, hanem egy maszek cégtől, amely a

vízmiÍvektől vette a vizet és 20-30 Y, beszerzési díjat számolt. Volt olyan cég, ame|y

400.000.- Ft-ot azért kapott, hogy az orcry kerti mókuspopuIáciőt és a Népligeti
mókuspopulációt cjsszevesse. Ilyen dolgok voltak és cégeket kellett megsztintetniiik, azéľt,

hogy az onkormányzatot megmentsék. Most az onkormźnyzat olyan helyzetben van,háIa
Sára Botond, Egry Attila, Kocsis Máté és a képviselőknek, hogy nem kapnak olyan pa|yázati

pénzeket, amelyet szegény vagy eladósodott cinkormányzatok kapnak, meľt nagyon erősnek

számit a VIII. kerületi onkormányzat. 1500 millió hiány helyett 1500 millió plusz lett, amit
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elköltenek a lakosságra, a társasházal<ĺa meg ezekĺe. Kéri Komássy képviselőtársát, hogy
szégyelljék el magukat, hogy 2006-tő| 20I5-ig kellett đolgozniuk azért, hogy a GEoRoSCo
ügyet megoldják.f006-2007-ben éjjel egy óráig testületi üléseken voltak' azért, hogy ezeket a
ĺehéz helyzeteket meg tudják oldani.

Dr. Kocsis M:áté
Arra kéri a hozzászólókat, hogy térjenek vissza a napiľend rabságába. Tájékoztatásul
elmondja, hogy dr. orlóci Lász|őt a Ftivészkert főigazgatóját a kerĹileti önkormányzat
környezetvédelmi tanácsadőjźúmegkérďezte arcó|' hogy mi aZ a susnyás. Azt mondta, hogy
egy nedves területen sásos, nádas, rendezetlen terĹilet, ingoványos stippedős talajszerkezetle|.
Fontos tisńázni a beszélgetésük folytatásaként. Megadja a szot Pintéľ Attila képviselő úrnak.

Pintéľ Attila
Kaiseľ IJt hozzászőIźsára reagá|, mert azt mondta, hogy 75 ügyet tźngyaltak egy őta a\aÍt,
tudni való, hogy ťrdeszes képviselők akkor is ültek az onkoľmányzatbarl, igaz ĺem ők voltak
többségben, de mit tettek. Visszatérve az e|ótefiesztésre nem azt mondta, hogy nem kellett
volna az Allrőra rendelőre a pá|ytnati pénzt felvenni, hanem arról beszélt, hogyha a
GEoRoSCo csinálta volna az Autőra rendelőt, ő sem lenne még kész vele. Nem lehet az
GEoRoSCo-nak jelentős elmaľadt haszna. Az elmaradt haszonnal kapcsolatban tett egy
megtregyzést. A Zichy Palota értékesítése kapcsán is egy olyan eljaľás, ahol négy ptiyázatot
folytatott Ie az onkoľmányzat elószor egy magasabb éľtékről kiindulva, és ahogy nem
jelentkeztekpá|yázők. úgy csĺikkentette az onkormányzat a minimális ĺĺsszeget.

Dr. Kocsis ľ{.áté
Képviselő IJr anrlyira nem érti ezt az ügyet, hogy kénýelenek a vicc eszkozéhez nyúlni,
amikor olyanokat mond, hogy a GEoRoSCo sem tudta volna előbb felújítani az Avőrautcaí
szakĺendelőt. Hogy jon ez ide? Mihez képest? 9 év alatt? Vagy egy év a|atl? Yagy a
kivitelezési hataľidőig? Ez egy komolýa|arl beszélgetés. Vagy az vďn, hogy megértik az
előterjesĺéseket és tudnak egy komoly vitźĺfolytatni. Lehet egy dologról htilyén beszélgetni,
meg komolyan. Ha komolyan beszélgetnek, akkor legyenek kedvesek komolyan felkészülni!
Hogy jon ez ide? Az Auróra utcai rendelő felújításának iđőtartama a GEoRoSCo 9 éwel
eze|őtti azőtamegsáľt kacskaringós útjához, meg a Trefort 3-5-nek az iftjához. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ezt az ilyen susnyźnásos beszédet meg szóhasznźiatot, ha nem sikeriil valahogy kivęnni a
testtileti szókincstikből, akkor ezze| osszességében csak a kerület és az onkoľmányzat
tekintélyét koptatják. Ha barkinek bármilyen komrpcióról tudomása van, az tegye meg a
hatályos jogszabtiyok szerinti ezze| kapcsolatban megteendő lépéseket. Amennyire tuđja, a
Hunyadi Palota ügyében semmiféle komrpcióról nincsen szó, nem is volt. Van szó egy rossz
döntésről, ami2006-ban született meg, ami a|apján egy üzleti szereplő egy jó pozíciőbakerült
és utána van sző egy 9 éven áthűződő, egy rossz menedzsmentről, amikor elősz<jr a Bacsóban
legyen, a Rökk SzíLfuďban legyen, aztán az Aurórában legyen ez az egészségcentrum, ańán
sehol ne legyen. o meg folyamatosan kozben n<jvelte a részben a rźfordításait meg a
követeléseit. Üdvclzli, hogy végre ez a fo|yamat |ezźlru|t, ez az onkorm ányzat éľdeke és
ezeket a sziirke utalgatásoktól kíméljék meg az onkormányzatot, ha valakinek konkrét
információj a van bármiféle koľrupcióról, visszaélésről, akkor tegye meg a megfelelő
lépéseket, és tegye meg' hogy tźtjékoztatja a Képviselő-testületet ęrről. Ha nincsen, akkor ne
utalgassanak ftilöslegesen, meľt ez mindenkinek át.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy további kérdés, hozzászó|ás nincs, ezért a napirend vitáját leztnja és
szav azásr a bocs átj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. Az onkormányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft-nak a Rĺjkk Szilárd utcai ingatlan
bérlőinek kiköltĺjztetésével kapcsolatban felmeľü|t, még nem ellentételezett koltségeit,
mint káľtérítési követelést 69.500.000,- Ft-összegben, amelynek esedékessége a
GEoRoSCo Kft. követelésétől eltérően 2009.januaľ 27. napja. Az onkormźnyzat. á|ta| -

2009. januáľ 27-tő| 2015. szeptembeľ 30-ig számított - elismert kamatkövetelés
58.498.536.- Ft, így a kártérítés ĺisszege összesen I27.998.536,- Ft.

Felelős: polgármester
HaÍáriđő: 20I 5. szeptember 1 7.

f. Az onkormźnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft. Trefort utcai ingatlanon végzett munkái
után meghatátozoÍt bruttó 4.279.900,- Ft (nettó 3.370.000,- Ft+AFA) tisszegű követelését
jogalap nélküli gazdagodás címén, amelynek esedékessége a Béľleti Szerzoďés
megszűnésének napja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 1 7.

3. Az onkormtnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft. Trefort utcai ingatlanon végzett munkái
111.600.000,- Ft értékben valamint 30.060.000,- Ft összeg AFA vonzatźtt, amely
8.116.200,- Ft, azaz ĺisszesen IL9'116.200,- Ft követelését jogalap nélküli gazdagođás
címén.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 5. szeptember 1 7.

Az onkoľmźnyzat elismeri Józsefuaľosi Egészségközpont Kft-nek az onkorményzattal
szemben a Bacsó Béla utcai helyszínĺe tervezett egészségközpoĺt építési engedélyezési
Tervdokumentációval kapcsolatos értékvesztés miatti követelését 17.800.000,- Ft-
összegben kártérítés j ogcímén.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I5. szeptember 17.

Az onkormźnyzat a Trefon utcai ingatlanon GEoRoSCo Kft. által kivite|eztętett
munkálatok nyomán beállt cél-fiiggő, általános hasznáIati állapoton felüli felújításból
eređő foľgalmi éľtéknövekedését elismeri (16.250.000'- Ft), de mivel ezen munkálatok
eredményének felhaszĺá|źsa a jĺivőbeni hasznosítási cél fiiggvénye, ezen költségekkel
kapcsolatban az onkormźnyzathetý állni nem kíván.

4.

5.
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Felelős: polgármester
Hattridó: 20I 5 . szeptember 1 7.

Az onkormányzat a GEoRoSCo Kft. bérleti díj csökkentése iránti igényét aĺrnyiban
ismeri el, hogy elvégzett karbantartttsi és étéket novelő munkálatok idejére - a bérleti
időszak elsij 18 lrĺ5lrapjára _ a bérleti díjból kerekítve 35 Yo utőIagos csökkentést számol
el. Mindezek a|apján az onkormányzat a GEoRoSCo Kft. csökkentés iránti
követelésébol kerekítve 2I.787 .500, Ft-ot elismeľ.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 5 . szeptember 1 7.

a) az cinkormźlnyzat 8.964,0 e Ft-ot biztosít a Trefoľt utcai épület 2014. évi bérleti díja
utáĺťlzetenđő áfa fedezetére az áLtaltnos tartalék teľhéľe.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím műkĺjdési cél és
általános tartalékon be|u| az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatfuő| 8.964,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _ dologi (Trefot utcai
épület 2014. évi béľleti díja utan áfabęfizetés) előirányzatźra.

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye f,rgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: az a) és b) pontok esetén 2015. szeptember 17., c) pont esetén a költségvetési
rendelet következő módosítása

hozzájźlrul a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám a|at1i,36534 hľsz-ú felépítményes ingatlan
nyilvános, egyfoľduló s páIy ázat útj án történő elidegenítéséhez'

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. szeptembeľ 17.

elfogadja az előterjesztés mellékletétképező, a Budapest VIII., Tľefort u.3. szttm alatÍi,
36534 hĺsz-ú felépítményes ingatlan elidegenítésére vonatkoző pá|yazati feLhívást az
aIźhbí feltételekkel:

a.) a minimális vételár: 650.000.000,- Ft,

b .) a p á|y azat bír źiati szemp ontj a : a |e gmagas abb me gaj ánlott v ételźlr,

c.) az adásvételi szerzođés hatá|yba lépésének feltétele: A nyertesse| azon a napon lép
hatá|yba az adásvéte|i szerzőđés, amikor az összes elővásaľlásľa jogosult tekintetében
|ejárt az elővásarlási jog gyakorlásának határideje és egyik sem élt elővásáĺlási
jogź.ľal, vagy a hatáľiclő előtt nyilatkoztak, hogy nem élnek elővásarlási jogukkal. Ha
pedig valamelyik elővásárlásra jogosult é|t az elővásĺírlási jogáva|, az adásvéte|i
szerződés akkor |éphatáIyba, amikor az e|ővásárlásrajogosu|t szerzőđési feltételeket
elfogadónyiIatkozatátazoĺlkormźnyzatmegkapta.

7.

8.

9.

21



d.) az adásvételi szerzodés hatálybalépését követő 15 napon beltil megfizetenđó legkisebb
véte|ár-tészlet: a teljes vételár 30 %o-a,

e.) a teljes vételáľ megfizetésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 90. nap,
ami egy alkalommal kötbéľfizetési kötelezettség mellett 30 nappal
meghosszabbítható. A kötbér mértéke 5.000,- Ftlnap.

f') apáIyázatban szerep|ő egyéb kikötések:

- az ajáĺ|attevőnek kötelezettséget kell vállalnia arĺa, hogy a GEoRoSCo Kft. részéte,
az tt|ta|a megadott bankszámláta átuÍa|źssal megfizet 17.910.500, Ft-ot + 2.272.000,-
Ft fordított Afa az épületen végzett, de a béľbeađő a|tal meg nem téritett és a vételár
kialakításánál figyelembe nem vett beruházások címén, az adtsvéteIi szeruođés
hatáIyba|épésétől számított 15 napon belül azzal, hogy a GEoRoSCo Kft.
ajanlattevőTe ez akikötés nem vonatkozik,

- az ajánlattevőnek kĺjtelezettséget kell vállalnia ana, hogy a pźt|yźuat eredményének
megá||apításaról szóló értesítés kézhezvéte|étol szźtĺrlított 60 napon belül 17.910.500,-
Ft + 2.f7f.000,- Ft fordított Áfa kotelezetĺségre vonatkozóan' hogy e kĺitelezettség
összegére GEoRoSCo Kft', mint jogosult nevére sző|ő visszavonhatatlan
bankgaľanciźLt túađ, ez a kikötés a GEoRoSCo Kft-re, mint ajanlattevőre nem
vonatkozik,

- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan ',B'' épületrészének ftldszintjén (38f m2

teľületen) jelenleg gyermekoľvosi ľendelő mtĺködik, amelynek másik helyiségbe
történő áthe|yezését az onkoľmányzat legkésőbb 20I6.junius 30. napjáig végľehajtja
és az ingatlanľészt birtokba adja. Vevő vá|Ialja, hogy a gyermekoľvosi rendelő
múködését a tulajdon źńruházást kĺjvetően is lehetové teszi, aZ ingatlanľész
haszná|atáért dijat nem követel. Vevő és az onkormźnyzat az adásvételi szerződésben
megállapodnak abban, hogy amennyiben az onkormtnyzat2016,június 30. napjáig a
gyermekorvosi rendelőt nem he|yezi át, tryy a Vevő és az onkoľmanyzat a tźrgyi
ingatlaľľész vonatkozásában lesfeljebb 1 éves, hatétrozott tartamű bérleti szerződést
kotnek egymással, 1.000,- Ftlm.lhőnap béľleti díj mellett.

g.)beépítési k<jtelezettség: a vevő koteles azingatlan (orvosi renđelő kivételéveltöľténő)
biľtokba vételétől számitott 1 éven belül hiánypótlásra nem Szoruló építési engedélyt
benýjtani, továbbá az építési engedély jogeľőľe ęmelkedésétől számított 3 éven belül
jogeľős haszná|atba vételi engedélyt szetezni. Amennyiben vevő a kĺjtelezettségeit
saját hibájábólnem teljesíti, úgy havonta 5 MFt kötbérfiZetési kötelezettsége áll fenn a
teljesítésig.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 1 7.

10. a pá|yázati felhívást a Képviselő-testület 47l20I5. (II. 19.) szárlíhattrozatában foglaltak
szerintteszikozzé.

Felelős: polgármester
Határidó : 207 5 . szeptember 1 7.
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11. felkéri a lőzsefvátosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t, hogy a versenyeńetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eľedményére vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-
testület elé jóvahagyás végett.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'5. december 17.

a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. eľedményes pźiyázat esetén az
onkormányzattal fennálló Yagyongazdálkodási szeruődés 87. pontjában foglaltak szerint,
egyedi megállapodás a|,apján, a vételárból befolyt nettó bevétel' ZoÁ-a, de legfeljebb
2.000.000,- Ft + Afa megbizási đíjra, eredménytelen páIyázat esetén a
Yagyongazdálkodási szerződés szerinti hirdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A
megbízási díj fedezete a lakások és nem lakás céljára szolgáIő helyiségek értékesítéséből
befolyó vételár. A dijazás kifizetésére eredményes eljaľás esetén az adásvételi szerződés
aláirását kĺjvetően, eredménýelen eljárás esetén a Képviselő-testület dĺjntését k<jvetően
benyújtott számla ellenében történik.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. szeptember l7.

a GEoRoSCo Hotęl Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Taĺsaság (székhelye: 1088
Budapest, Trefort utca 3-5., cégegyzékszáma: Cg.01-09-707289, adősztlĺna: 12866357-
2-42, statisztikai számjele: 12866357-5248-113-01) részére a Budapest VIII., Trefoľt u. 3.
szám a|atĹi,36534 hľsz-ú ingatlan tekintetében szerzőđésen alapuló elővásarlási jogot
biztosít.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 17.

elfogadja a hatźrozat mellékletét képezó, GEoRoSCo Kft-val (székhelye: 1088
Budapest, Trefort utca 3-5., cégsegyzékszźlma.. Cg.01-09-707289, aďőszźlma: 12866357-
2-42, statisztikai szĺĺmjele: 12866357-5248-113-01) kötendő megállapodást.

Felelős: polgáľmester
Határiđő 20| 5. szeptembet 17 .

fe|hata|mazza apolgźlrmestert a 14. pontban szereplő megállapodás aláirására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. szeptember 30.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźlrozatot 13 igen, 1 nem, 3 tartőzkodássa|
elfogadta.

13.

14.

15.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ MtN o S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
192ĺ2015. (Ix.17.) 13IGEN 1 NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviselo-testület úgy đönt, hogy

1. Az onkormányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft-nak a Rökk Szilaľd utcai ingatlan
bérlőinek kikĺiltĺjztetésével kapcsolatban felmeľült, még nem ellentételezett költségeit,
mint kártérítési követelést 69.500.000,- Ft-összegben, amelynek esedékessége a
GEoRoSCo Kft. kĺjvetelésétől eltérően 2OO9. janufu 27. napja. Az onkormányzat á|ta| -

2009. januáľ 27-to| 2015. szeptember 30-ig számítolt - elismert kamatkcjvetelés
58.498.536.- Ft, így akártérítés osszege összesen I27.998.536,- Ft.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. Az onkormźnyzat elismeľi a GEoRoSCo Kft. Trefort utcai ingatlanon végzett munkái
után meghattĺrozott bruttó 4.279.900,- Ft (nettó 3.370.000,- Ft+AFA) összegű követelését
jogalap nélküli gazdagodás címén, amelynek esedékessége a Bérleti Szeľzodés
megszűnésének napja.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő : 20I 5. szeptember 1 7.

3. Az onkormźnyzat elismeľi a GEoRoSCo Kft. Tľefot utcai ingatlanon végzett munkái
111.600.000,- Ft értékben valamint 30.060.000'- Ft összeg AFA vonzatát, amely
8.116.200,. Ft, azaz összesen I19.716.200,- Ft követelését jogalap nélküli gazđagodás
címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 1 7.

Az onkormźnyzat elismeri Józsefuáľosi Egészségközpont Kft-nek az onkoľmányzatta|
szemben a Bacsó Béla utcai helyszínĺe tetvezett egészségközpont építési engedélyezési
Tervdokumentációval kapcsolatos értékvesńés miatti követelését 17.800.000,- Ft-
összegben kártéľítés j o gcímén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. szeptembeľ 1 7.

Az onkormtnyzat a Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo Kft. által kiviteIęńetett
munkálatok nyomán beállt cél-függő, általános hasznáIatí állapoton feliili felújításból
eredő forgalmi értéknövekedését elismeri (16.250.000,- Ft), de mivel ezen munkálatok
eľedményének felhasznźiása a jövőbeni hasznosítási cél fiiggvénye, ezen költségekkel
kap c s o l atb an az onkormtny zat hel ý ál lni nem k íván.

4.

5.
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Felelős: polgármester
Határidő: z0I5, szeptember 17.

6. Az onkormźnyzat a GEoRoSCo Kft. bérleti díj csökkentése iránti igényét annyiban
ismeľi el' hogy elvégzeÍt karbantartási és értéket növelő munkálatok idejére _ a béľleti
időszak első 18 hőnapjaĺa - a bérleti díjból kerekítve 35 Yo utő|agos csökkentést számol
el. Mindezek a|apján aZ Onkormányzat a GEoRoSCo KÍt. cstjkkentés itáĺtí
koveteléséből kerekítve 2I.787 .500. Ft-ot elismer.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

7. a) az önkormányzat 8.964,0 e Ft-ot biztosít a Tľefoľt utcai épület 2014. évi bérleti díja
utźn ťlzetenďő áfa f e đezet& e az á|ta|źnos tartal ék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és

általános taľtalékon bel:Ú'l az általános tartalék- kotelező feladat _ eloirányzatárő| 8.964,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ onként vállalt feladat - dologi (Trefort utcai
épület 20|4. évi bérleti díja utan źfabeťĺzetés) elóirányzattra.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a kĺjltségvetés következő
módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: az a) és b) pontok esetén 2015. szeptembeľ 17 ., c) pont esetén a kciltségvetési
ľendelet kcjvetkezo módosítása

8. hozzájźtrul a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám a|atti,36534 hĺsz-ú felépítményes ingatlan
nyi lváno s, egyfoľduló s p á|y ázat útj ĺín történő elidegenítéséhez.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

9' elfogadja az eloteľjesztés mellék|etétképező, a Budapest VIII., Trefort u. 3. szám alaÍti,
36534 hľsz-ú felépítményes ingatlan elidegenítésére vonatkoző paLyázati felhivźst az
alábbi feltételekkel:

a.) a minimális vételaľ: 650.000.000,- Ft,

b .) a p áIy ázat bír á|ati s zempontj a : a |e gmagas abb me gaj án l ott véte l áľ,

c') az adásvételi szerzođés hatáIyba lépésének feltétele: A nyertesse| azon a napon lép
hatáIyba az adásvételi szerzođés, amikor az ĺisszes elővásáľlásľa jogosult tekintetében
|ejárt az elővásárlási jog gyakoľlásának határiđeje és egyik sem élt ęlővásárlási
jogáva|, vagy ahatáridő előtt nyilatkoztak, hogy nem élnek elővásárlási jogukkal. Ha
pedig valamelyik elővásárlásra jogosult éIt az elővásárlási jogával, az ađźsvéte|í
szetzóďés akkor lép hatályba, amikor az elővásáľlásľa jogosult szerződési feltételeket
elfogadónyi|atkozatatazonkormányzatmegkapta.
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ď.) az adásvételi szęrzőđéshatá|yba|épését kĺjvető 15 napon belül megf,rzetendó legkisebb
vételár-részlet: a teljes vételár 30 Yo-a,

e.)a teljes vételáľ megfizetésének hataĺideje: a szerződés hatálybalépését kovető 90. nap,
ami egy alkalommal kötbéľfizetési kötelezettség mellett 30 nappal
meghosszabbítható. A kötbér mértéke 5.000,- Ft/nap.

f.) apá|yázatban szereplő egyéb kikotések:

- az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arca, hogy a GEoRoSCo Kft. tészére,
az áIta|a megadott bankszámlára átuta|ással megfizet I7.910.500, Ft-ot + 2.272.000,-
Ft fordított Aťa az épületen végzett, de a bérbeadó által meg nem térített és a vételár
kialakításánál figyelembe nem vett beruházások címén, az ađásvételi szeľzodés
hatáLyba|épésétől szźtrĺítoÍt 15 napon belül azza|, hogy a GEoRoSCo Kft.
ajánlattevore ęZ a kikĺjtés nem vonatkozik,

. az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia ata, hogy a pźńytzat eredményének
megállapításaľól szóló értesítéskézhezvételétől számitott 60 napon belül 17.910.500,-
Ft + 2.2]2.000,- Ft fordított Áfa kcitelezettségre vonatkozóan, hogy e kĺitelezettség
ĺisszegéľe GEoRoSCo Kft., mint jogosult nevére sző|ő visszavonhatat|an
bankgarancíát źńad, ez a kikötés a GEoRoSCo Kft-re, mint ajanlattevőre nem
vonatkozik,

- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan ,,B'' épületrészének földszintjén (382 mf
területen) jelenleg gyermekoľvosi rendelő műk<jdik, amelynek másik helyiségbe
történő áthelyezését az onkormźnyzat legkésőbb 20I6.június 30. napjáig végrehajtja
és az ingatlanĺészt biľtokba adja. Vevő vá||alja, hogy a gyermekorvosi rendelő
mriködését a tulajdon źftn,lhtr;ást követően is lehetővé teszi, az ingatlanrész
haszná|atáéľt díjat nem követel. Vevő és az onkormtnyzat az ađásvételi szerzőđésben
megállapodnak abban, hogy amerrnyíben az onkormányzat2}I6.június 30. napjáig a
gyermekorvosi rendelőt nem he|yezi át, Ítgy a Vevő és az onkormźnyzat a taryyi
ingatlarľész vonatkozásźlban le€feljebb 1 éves, határozott. tartasnu bérleti szerzodést
kĺitnek egymással, 1.000,- Ft/m.lhőnap bérleti díj mellett.

g.)beépítési kötelezettség: a vevő köteles az ingat|an (orvosi rendelő kivételével töľténő)
biľtokba vételétől számított 1 éven beltil hianypótlásra nem szoruló építési engedélý
benffitani, tovélbbá az építési engedély jogerőre emelkedésétő| számitott 3 éven belül
jogerős hasznáIatba vételi engedélý szerczni. Amennyiben vevő a kötelezettségeit
saját hibájából nem teljesíti, úgy havonta 5 MFt kötbéľfizetési kĺjtelezettsége ál1 fenn a
teljesítésig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 17.

10. a pá|yázati felhívást a Képviselő-testtilet 47l20I5. (II. 19.) szźlm.űhatározattlban foglaltak
szerint teszikozzé.
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Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. szeptember 17.

11. felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a Versenye,ńetési eljárást
boĺlyolítsa le, és a pá|yá:zat eľedményérc vclna[ko,z,3 javaslaLáĺ. |'erjessze a Képviselő-
testiilet elé jóváhagyás végett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 17.

|2. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes pá|yázat esetén az
onkormányzatta| fennálló Yagyongazdálkodási szetzőđés 87. pontjában foglaltak szerint'
egyedi megállapodás alapján, a véte|źlrból befolý nettó bevétel ZYo-a, de legfeljebb
2.000.000'- Ft + Afa megbizási đíjra, eredménytelen páIyazat esetén a
Yagyongazdálkodási szeruődés szerinti hirdetési kĺiltségeinek megtérítésére jogosult. A
megbizási díj fedezete a lakások és nem lakás céljaľa szo|gźllő helyiségek értékesítéséből
befolyó vételár. A díjazás kifizetésére eredményes eljáľás esetén az adásvéte|i szerzódés
a|źitásáú kĺivetően, eľedménýelen eljárás esetén a Képviselő-testület döntését követően
benyújtott szám|a ellenében töľténik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1 7.

|3. a GEoRoSCo Hotel Idegerrforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1088
Budapest, Trefort utca 3-5., cégsegyzékszáma.. Cg.0I-09-70]289, adőszáma: 12866357-
2-42, statísztikai számje|e: 12866357-5248-113-01) részére a Budapest VIII., Trefoľt u. 3.
szám alatli,36534 hĺsz-ú ingatlan tekintetében szerződésen alapuló elővásaľlási jogot
binosit.

Felelős: polgáľmester
Hattridő: 20| 5 . szeptember 17 .

14. e|fogađja a hatźlrozat mellékletét képezo, GEoRoSCo Kft-val (székhelye: 1088
Budapest, Trefoľt utca 3-5., cégsegyzéksztlma: Cg'01-09-707289, adőszáma: 12866357-
2-42, statiszt1kai számjele: 12866357-5248-113-01) kotendő megállapodást.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. szeptembeľ 17.

15. felhatalmazzaapolgtnmesteľt a 14. pontban szereplő megállapodás aláítástra.

Felelős: polgáľmester
HaÍáridő: 2015. szeptember 30.

A 192ĺ20|'5. (x.17.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. mellék|ete
tartalmazza.
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(Szĺinet)

2. P énziigyi' kłiltségvetéssel ka pcsola tos előteľj esztés

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Onkoľmányzat 2015. évi kłiltségvetésről szólĺó
6 /2015. (II.20.) łinko rm ányzatĺ rendelet módos ítására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Az e|oterjesztést az illetékes bizotrságmeg!árgyalta. A napirend vitźĄát megnyitja. Megadja a
szót Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az e|őterjesńés 4. oldalán az 7.I3-as pontban mi az önkormányzati felađat? Az l.I4-esben
mit hirdettek majdnem 9 millióért? A 7. oldalon látható, hogy néhány intézmény dolgozőja
Hepatitis oltást kapna, tehát ott fennáll a fertőzés veszé|ye, ami azt jelenti, hogy az ott lévő
gyerekek is elkaphatj tlk. Kérdezi, hogy mekkoľa fertőzésveszé|yró| van sző?

Dr. Kocsis ll.áLté
Y źiaszadźsr a me gadj a a szőt J e gy ző A s s zo nynak.

Danada-Rimán Edina
Nincs fertózésveszé|y. A Kĺjzteľület-feltigyeletnél, illetve a Családtĺímogatási Irodán
dolgozók sztlrnáta biztosítottak ilyen lehetőséget. Nem volt kote|ezo, csak aki kérte. Az |.I3-
aS a Józsefuarosi Ujság telephelyének a felújítása, ahoI belső átcsoportosítást kellett
megvalósítani, meľt sze||ozőrenďszert, villanyhálózatot ke|Iett felújítani. Az 1.14-es egy
beszerzési eljárás volt, amiről a bizottság is döntĺjtt, hirdetés közlése éľdekében.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képvíselőnek.

Komássy Ákos
Erti, hogy az I.7 millió iskolai bérleti díj bevételt odaadják a KLIK-nek, de szerinte ők nem
|atjzk el teljes könĺen a feladatukat. Lega|ább 5 iskolából kapott már olyan visszajelzést, hogy
milyen műköđésbeli szfüségletekkel kapcsolatos hianyokkal küzdenek az iskolĺĺk. Kéľi
Polgármesteľ lJrat, hogy rendeljen el egy áttekintést a KLIK-kel kapcsolatban, hogy mennyire
sikerül ellátnia fenntartói fe|adatait, mert akkor lehet, hogy tudna az onkormźnyzat segíteni.
A visszajelzések alapjźn azt gondolja, hogy a KLIK sokkal rosszabb gazdája az iskolának,
mint amilyen az Önkormtnyzatvo|t.

Dľ. Kocsis M:áLté

Y á|aszađásľa megadj a a szőt dľ. Sára Botondnak.
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Dr. Sára Botond
Ennek a đöntésnek semmi koze a KLIK.-hez azon felül, hogy egyébként a KLIK-nek kell
átadni ezt az összeget, ez egy gesztus az oĺlkormźlnyzattő| évek óta. A gazdźtja az iskoláknak
aZ onkormtnyzat, nem a KLIK, ők az oktatással kapcsolatos fenntartást végzik. A
múkĺjdtetést és hasznosítást a tulajdonos, az onkormányzat végzí. En. a bérleti díj bevételt
minden évben az onkormányzat visszaosztja az intézményeknek az iskolaigazgatők áIta|
meghatározott igényeknek megfelelően, a KLIK-nek kell átadni, hiszen okszeruikbe azokat a
dolgokat, amiket az igazgatők megigényelnek.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Kérdezi, hogy a Gazdálkodási Kcĺzpont a takarítźst sajźt munkavállalókkal, vagy
kiszerv ezés sel kívánj a mego ldani ?

Dľ. Kocsis ľ{'áté
Saját munkavállalókkal, keľületi lakosokkal kívanják megoldani atakaitást. További kéľdés,
hozzásző|ás hiányában a napirend vitajátlezźrja' Szavazásra bocsátja ahatátozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

I.l a) az onkormányzat2016.január 1. napjától _20|9. december 3I. ĺapjáígvarosmaľketing
tevékenységre - önként vállalt működési kiadás - évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre
összesen bruttó l01 .600,0 e Ft - össze gig, előzetes kötelezettséget vállal.

b) az a) pontban foglalt tevékenység bonyolítására a Józsefuáros Közĺĺsségeiért Nonprofit
Zrt.-t je|o|íki.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I6.j anuáľ 0 1 .

2.l a) az onkormányzat2015. október 1. napjától a Polgármesteri Hivatal takaľítási feladataira

- kötelező feladat - a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt-veI kívan szerzőđést ktjtni,
melynek időtartama 2020. szeptembeľ 30-ig tart. Az e|őzetes kötelezettségvállalás ĺisszege
évenként bruttó I4.94I.2 eFt.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđő : szeľződéskötésre 20 I 5 . szeptember 3 0.

b) felkéri a polgármesteľt a nemzetiségi ĺlnkormányzato|<ka| kötött együttműködési
megállapodás módosít ására.

Felelős: polgármester
Hataríđó : 20I 5. novembeľ 3 0.
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3.l az onkoľmányzat 2016. január 01-jétől 2016. december 3l-ig teľjedő idosza|<ta,
Józsefuáros közterületein a park-és fasorfenntartási munkálatokhoz bľuttó 95.f50,0 e Ft
összegben előzetes kĺjtelezettséget vállal.

Felelős: polgármesteľ
Hatéridő : mindcnkori ćvc s költsć gvcté s tervezése, elfo gadás a

4.l a) Az onkormányzat a Jőzsefvtrosi Egyesített Bĺjlcsődék engedélyezett létszttmźú 2015.
október 1. napjatőI munkaiigyi feladatok e|Iátásźlra 1 fovel megemeli, béľkeretét a
koza|ka|mazolti táb|a Fl7 kategória összegében meghattrozza meg. Az iĺtézmény
engeđéIyezett létszáma I84 foről 185 főre módosul, ebből I fő határozott idejű 2016.
december 3l-ig, továbbá ezen belül akotelező feladatok engeďé|yezett álláshelye 180 fő. Az
engedélyezett álláshelyeken belül a szakalka|mazotÍak |étszźlma 119 fő, az egyéb
alkalmazottak száma 66 fő.

Felelős : polgármester, költségvetési szerv v ezetoje
}Jatáľiďő: 20l 5. október 0 1 -j étől folyamatos

b) 2015. évre a létszámemelés többletköltségének fedezetéĹil a Józsefvarosi Egyesített
Bölcsődék 2015. évi bérmegtakańtását jelöli meg.

Felelős : költségvetési szerv v ezetóje
Határidő: 20I 5. október 0 1 -től folyamatos

c) az a) pontban foglaltak miaÍt az onkoľmanyzattartős működési kĺjtelezettséget vállal, mely
2016. ér.től megközelítőIeg évenként f.448,0 e Ft tisszeget jelent a 2015. évi jogszabályok
alapján.

Felelős: polgármester
Határidő:. minđenkori kcĺltségvetés tervezése, elfo gadása

5.l a) ahatźrozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedęzetéül az onkoľmtnyzat a
kĺjvetkező évek évenkénti saját és adóbevételeit jeloli meg.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a hattxozatban meghatźľozott évek költségvetésének
teľvezésén é| a hatétrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: évenkénti k<iltségvetés teľvezése és elfo gadása

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a, Képviselő-testület 13 igen, 1 nemmel, 3 tartőzkođással a határozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ vĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
H'ł.ľ,tRoz,ą.ľ:
|g3/20I5. (x.17.) 13IGEN t NEM 3 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a) az onkormanyzat20l6.januáľ 1. napjától _f0I9. december 3I.napjáigvárosmarketing
tevékenységľe - cjnként vźi|a|t működési kiadás - évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre
clsszesen bruttó 1 0 1.600,0 e Ft - össze gíg, elozetes kötelezettséget vá11a1.

b) az a) pontban foglalt tevékenység bonyolításźra a Józsefuaros Kozösségeiért NonproÍit
Zľt.-t jelöli ki.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6.január 0 1 .

2.l a) az onkormányzat2015. októbeľ 1. napjától a Polgármesteri Hivataltakaľítási feladataira

- kötelező feladat - a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt-ve| kíván szerződést kötni,
melynek iđőtartama 2020. szeptembeľ 30-ig tart. Az előzetes kötelezettségvállalás összege
évenként bruttó I4.94I.2 eFt.

Felelős: polgármesteľ
IJatáridő : szerződéskcĺtésre 20l 5 . szeptember 3 0.

b) felkéri a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal kötott egyĹittműködési
megállapodás módosít ásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.

3.l aZ onkormányzat 2016. január 01-jétől 2016. december 31-ig teľjedő iđőszak'ra,
Józsefuáros kĺjzeľületein a park-és fasorfenntaľtási munkálatokhoz bruttó 95.250,0 e Ft
összegben előzetes kĺjtelezettséget vállal.

Felelős: polgármester
Határidő : mindenkori éves kĺiltségvetés tervezése, elfogadása

4.l a) Az onkoľmányzat a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett |étszámát 20t5.
október 1. napjátő| munkaiigyi feladatok e|Iátásźtra 1 fovel megemeli, bérkeretét a
koza|ka|mazotti ttlbla FlT kategória ĺisszegében meghatáĺozza meg. Az intézmény
engedé|yezett |étszźlma 184 főről 185 főre módosul, ebből I fo hatáĺozott idejrĺ 2016.
december 3L-ig, továbbá ezen belül akotelező feladatok engedélyezett álláshelye 180 fo. Az
engedé|yezett álláshelyeken belül a szaka|ka|mazottak létszźlma 119 fő, az egyéb
alkalmazott ak száma 66 fo.

Felelő s : po l gármester, kĺĺ ltségvetési szerv v ezetÍ5j e
Határidő: 20I 5. októbeľ 0 1 -jétől folyamatos

b) 2015. éwe a létszámemelés tobbletkoltségének fedezetéül a Józsefuárosi Egyesített
Bölcsődék 2015. évi bérmegtakarítástń jelöli meg.
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Felelős: költségvetési szerv vezetője
Határidó : 20I 5. október 0 1 -től folvamatos

c) aza) pontban foglaltak míatt'azonkormanyzattntősmúködési kcjtelezettséget vállal, mely
2016. évtől megközelítőleg évenként f .448,0 e Ft összeget jelent a 2015. évi jogszabályok
alapjtn.

Fe1elős: polgármester
Határidő : mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

5./ a) ahattĺrozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezetéül az onkormányzat a

kĺjvetkező évek évenkénti saját és adóbevételeit jeloli meg.

b) felkéľi a polgármestert, hogy a határozatban meghatáĺozolt. évek költségvetésének
terve zé s én é| a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : évenkénti költsé svetés tervezése és elfo sadása

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Szavaztsra bocsátj a a rendelet-terv ezetet.

BUDAPEST JóZSEF.vÁnos xľ,pvrsaLo.TEsTtjĺ-Bľn ELFOGADJA ns
MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁnosr
oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉľvrsn'r,o TESTijLEľÉľnx 35t2015. (Ix.18.)
oľronľĺÁNyz'ł.ľr RENDELEľÉľ a 20É. Bvr xolTsÉGvETÉsnol szot'o
6t2015. (II.20.) oľronľĺÁľyzl.ľĺ RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 1 nemmel, 3 tartőzkodással a megalkotta a
35 l20I 5. (x. 1 8.) önkormányzati rendeletét.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rÉpvlsEro
A RENDELETALKoľ,tsrĺoz MINOS ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST .rózsnrvÁnos xľľvrsrLo-TESTÜr,BľB 13 IGEN, l. NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És ľĺBcaLKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
vlil. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonvĺÁľyzĺ.ľ xnpvĺsnr-o
TEsTÜLEľBlvpx 35/20 15. (x.18.) oNxonľĺÁľyza.ľr RENDELETÉľ a. 2015. ÉvI
xoĺ-ľsÉcvETESRoL szoLo 6t20|5. (II.20.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól
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3. Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos
előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat nyilvános páůyázat kiíľásáľa a Budapest VIII. kerÍilet, Ttimő utca
1'6. szám a|atti társasház tinkormányzati tulajdonú albetéteinek
éľtékesítésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
SikerĹilt egy jó źĺtatmegźi|apitani az értékbecslésben. Mi lesz ennek az épületnek a sorsa, mert
a FUTUREAL nyeri, vagy legalábbis abba azérđekeltségi korbe kerül?

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Egry Attila alpolgármester úrnak.

Egry Attila
Nyilvános pá|yázatrőI beszélnek, ĺehéz lenne megmondani, hogy ki |esz a győnese ennek a
páIyázatnak. Itt az onkormanyzat egy értékesítésľől dönt' az értékbecslés alapján
meghatfuozott árakon. Az onkormtnyzatnak az az érdeke, hogy minél magasabb éľtéken
tudj a ezeket az ingat|arlokat értékesíteni.

Dr. Kocsis lNIáLté

Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Miért indokolt' és feltétlenül sziikségszeľti ennek.az ingatlannak az értékesítése? Erti, hogy
lesz valamerĺryi haszna a csere ĺyomáĺ az onkoľmanyzatnak, de sokkal komolyabb
társadalmi haszna lenne, hogyha adott esetben egy felirjítás után egy ĺinkoľmányzati bérház
lehetne ebből az iĺgat|arlból egy olyan kĺĺmyéken, amely rohamosan fejlődik. Javasolja, hogy
ne döntsenek ennek az éľtékesítéséről.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja a szőt dr. Mészar Eríka aljegyzłS asszonynak váIaszadásra.

Dr. Mészár Eľika
Mint ahogy az előterjesztés tényźilás és d<intés 1'arta|mának ľészletes ismertetésében benne is
vaÍ;, a keretszerzodés, ami lezárta a Corvin Szigony projekÍet, ebben az onkormtnyzat
vźĺIla|ta, hogy abban az esetben, hogyha nem olyan źlra van a Tömő 16-nak, akkor źútér a
T/16-os e|jttrásra és ki fogja írni nyilvĺĺnos pá|yźnatra, ez kotelezettségtik, és muszáj kiíľni
pźiy źnatr a az ingat|arft .

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselo úmak.
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Dr. Erőss Gábor
Az onkormányzat éľdeke, hogy minél magasabb áľat kapjon, a meghirdetés módjával, ami az
elso napirendi pontnál is szintén ftjlmerült, van-e tényleges tĺjrekvés arca, hogy mindenki
értesüljön, nemcsak az, aki esetleg amúgy is képben varl, tehtú, hogy lesz ez meghirdetve,
hogy a lehető legmagasabb áron keljen el?

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Egľy Attila alpolgármesteľ úrnak.

Egry Attila
Amennyiben a Képviselő-testtĺlet jővahagyja az előteľjesztést,természetesen azfoga|mazőđ1k
meg, hogy a legmagasabb árat" érjék el, és annak az egy1k feltétele, hogy a legnagyobb körben
hirdessék meg eń. a páIyázatot. Az onkormanyzat eképpen fog eljáľni és az ezért felelős
szervezeti egység pedig a hirdetést így fogja feladni. Yárhatőan ugyanazza| az e|járási
technikával, ahogyan azt az előző e|őteqesztésben is mát ezt hosszasan taglalták.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend tárgyalását\ezźrja. Szavazásta bocsátja a
határ ozati j avas l ato t.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám a|atti, 36259l0lNI, 36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101A110, 36259101N11, 36259101N12, 36259101Nr3,
36259101Nr9, 3625910lNrg, 3625910tN20, 36259101N23, 36259101N24, 36259101N26,
36f59101N21, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30, 3625910/N31, 36259101N32
hĺsz-ú lakások és nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek nyilvános, egyfordulós pá|ytzatiftján
tijrténő együttes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. elfogadja ahatátozat mellékletét képezó, a Budapest VIII., Tömő u. 16. szźtm a|atlĺ,
36259l0lNt, 36259101N4, 36259101N5, 36259101N7, 36259101Nr0, 36259101N11,
36259101N12, 36259101Nr3, 36259101Nr8., 36259101Nr9, 36259101N20, 36259101N23,
3625910tN24, 36259t0tN26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
36259l0lN3I,36259l0lV32 hĺsz-ú lakások és nem lakás céljĺíľaszolgá|ő helyiségek egytittes

eli de geníté s éľe vo natk o ző p á|y ázati felhívás t az a|ábbi fe ltéte l ekkel :

a') a minimális vételár: 184.600.000,- Ft,
b .) a p áIy tzat bír á|ati szempontj a : a le gmag as abb me gaj ánlott v ételát,
c.) a lakások és nem lakás céIjtlra szolgáló helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes

ajtnlat.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatanđó: 20I 5 . szeptembeľ l 7.



3. a páIyázati felhívást a Képviselő-testiilet 47lf0l5. (I. I9.) számu határozattlban
foglaltak szerint teszi közzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 17.

4. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t a veľsenyeztetési eljarás
lebonyolításáľa, és apáIytzat eľedményére vonatkoző javasIatát terjessze a Képviselő-testület
elé jóváhagyás végett. Amennyiben a páIyázat eredménýelenĹil zárul, felhatalmazza a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot aptt|yázatot|ezźlrő eredmény megáIlapítására.

Felelős: Józsefizĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
lJatáriďő : 20I 5 . szeptember 17 .

5. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes páIyázat esetén az
onkormányzatta| fermáltó Yagyongazdálkodási szerződés 87. pontjában foglaltak szeľint,
egyeđi megállapodás a|apján, bruttó 2 milliő forint megbizási díjra, eľedménýelen pźiyázat
esetén a Vagyongazdá|kodásĺ szerzódés szerinti hiľdetési költségeinek meg1éľítésére jogosult.
A megbízási díj fedezete a lakások és nem lakás céIjźna szolgáló helyiségek értékesítéséből
befolyó véte|źn. A díjazźs kifizetése eredményes eljaľás esetén a véte|ár beérkezését és a
költségvetés módosítását követően, eredménytelen eljárás esetén a Városgazdálkodási és
Pénzngyi Bizottság d<jntését követően benýjtott szám|a ellenében tĺjrténik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt' vagyorLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. đecember 31.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahattnozatot 14 igen, 2 nem szavazatta| 1 tartózkodás
mellett elfogadta.

9ZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz xÉpvIspro
A HATAR )ZATH)ZAT ALH)Z MrNo S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG
HATAROZAT:
194t20rs. (IX.17.) 2NEM 1

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

1. hozzájáruI a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatĹi, 36259l0lN|, 36259l0lN4,
36259101N5, 36259t0tN7, 36259101N10, 36259l0lNrr, 36259101Nrz, 36259t01N13,
36259101Nr8, 36259101N19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24, 36259101N26,
36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30, 36259101N31, 36259101N32
hrsz-ú lakások és nem lakás cé|jáľaszo|gá|ő helyiségek nyilvános, egyfordulóspá|yázatiújźln
történő egyiittes elidegenítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 17.

14IGEN

SZÜKSÉGES

TARToZKoDÁssAL
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2. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tomo u. 16. szám a|attí,
36259101Nr, 36259t01N4, 36259/01N5, 36259101N7, 36259101N10, 3625910/Nrr,
3 6259 t0 I N 12, 36f59 I 0t N 13, 36259 l0l N 18, 36259 I 0 I Al 19, 36259 l0 I A120, 3 6259 I 0 I Nf3,
36f59t0tN24, 36259101N26, 36259t01Nf7, 36f59101N28, 36259101N29, 3625910/N30,
36f59l0lN3I,3625910lN32 hľsz-ú lakások és nem lakás céljáľaszolgźJő helyiségek egytittes
e l i de geníté s ére v onatk o ző p á|y ázati fe lhívás t az a|ábbi feltétel ekkel :

a.) a minimális vételar: 184.600.000,- Ft,
b .) a p á|y azat bfu á|ati s zemp o ntj a : a |e gmagas abb me gaj ánl ott v ételár,
c.) a lakások és nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségekre csak egytittesen tehető éľvényes
ajánlat.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

3. a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 47lf0l5. (II. |9.) számű hattrozattlban
foglaltak szeľint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdtikođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2015. szeptember 17.

4. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és aptiyázat eredményére vonatkoző javas|atát teľjessze a Képviselő-testület
elé jóvĺíhagyás végett. Amennyiben a pźiyazat eredménýeleniil zaľul, felhatalmazza a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságotapá|yázatot|ezárő eredmény megá|lapításźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazďá|kođási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

5. a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. eredményes páIyázat esetén az
onkormanyzatta| fennálló Yagyoĺgazdálkodási szerződés 87. pontjában foglaltak szerint,
egyedi megállapodás aIapjźn, bruttó 2 millió foľint megbizási díjľa, eľedménytelen páLyázat

esetén a VagyongazdáIkođási szerzőđés szerinti hiľdetési költségeinek megtérítésére jogosult.

A megbízási díj fedezete a Iakások és nem lakás céIjźra szoIgá|ő helyiségek éľtékesítéséből
befolyó vételár. A ďíjazás kifizetése eredményes eljárás esetén a véteIár beérkezését és a
költségvetés módosítását követően, eredménýelen eljárás esetén a Yátosgazdálkodási és

Pénzngyí Bizottság döntését kĺjvetően benyújtott szám|a ellenében töľténik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoÍgazdálkodási ígazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 3 1.

A 19412015. (Ix.17.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.
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. Napiľend 3/2. pontja
Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III megvalósításához kapcsolĺidĺó
d ti ntés ek m eghozata|ár a

i (írásbeli előterjesztés)
i Előterjesztő: Dr. Kocsis 

'l;4áté 
_ polgármester

i Egľy Attila - alpolgármester
i ráiśer József _ képviselő
;i Balogh István - képviselő

)

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitájátmegnyitja, megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Támogať1a az előterjesztést, öľömmel üdvĺizli, hogy az 5-6 éwel eze|o.tti szocialista j avas|at, a

l Baľoss utcai szerviz út felújítására belefért a pénzmaradványba. Ugy tudja, hogy Kaiser
i répviselő Úľ is mondott ilyeneket a környék lakóinak.

l Dr. Kocsis Máté
Ha megígérték, akkor megcsinálják. Megadj aaszőtKaiseľ Képviselő Úrnak.

Kaiser Jĺizsef
ok meg sem ígéľték, de most megcsinálja az onkormźnyzat.Ezazigazság.

Dľ. Kocsis M:áté
Ezek a szocialisták még ígérgetni sem tudnak. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás
nincs, ezéľt a napirend vitájźú|ezárja. Szavazásta bocsátja ahatáĺozati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) kezdeményezi az MNPIII pľojekt keretében a ,,Közterület-rehabi1itáció''
projektelemen a Kivite|ezés tétel,,,Epítés, felújítás, bővítés l I24. Egyéb építmények''
kĺiltségsoľon Budapest Főváros onkormĺínyzat költségvetési előirányzatán keletkezett
7.600,0 ezer Forint maľadvány átcsopoľtosításźú a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefu áro si onkormán y zat szźĺnfu a.

b) kezdeményezi az MNPIII Konzorciumi Együttmfüödési Megállapodás módosítását.
c) a határozat a-b) pontja a|apján kezdeményezi a KMOP-5.I.I|B-I2-k-2012-000I
azonosító szttmu, a Budapest-Jőzsefváros Magđolna Negyed Pľogľam III. projekt
Támogatási Szerződésének módosítását.
d) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerződés módosításához sziikséges dokumentáció
összeállításttra, a Főváľosi Kĺizgýlés elé tĺirténő beterjesztése érdekében Budapest
Fővaľos onkormányzat Főpo|gármesteri Hivatallal tĺjľténő egyeńetésére, valamint a
szükséges dokumentáció Közręmtiködő Szerv ezet felé töľténő benyújtására.
e) felkéľi a polgáľmesteľt a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláírására és Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonpľofit Kozhasznt Kft ' ľészére történő benyúj tásaľa.
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2.

Felelős: a), b), c), e) pont esetén polgármesteľ, d) pont esetén Rév8 Zrt'
Hataĺidő: 2015. szeptember 17.

Í) az a) pontban foglaltak miatt a Fővárosi onkoľmányzat tuIajdoĺźlban álló közterületek
felújítási költség csökkenésének összegéve| az onkormányzat kiadás 11604 cím -
önként vállalt feladat - felújítások e|őirányzatán beltil a ,,Baľoss u. szervizít felújítása''
e|óirányzatot 6.600,0 ezeľ foľinttal, a ',Fiumei út szeľvizút felújításď' előiľányzatot
1.000,0 ezer forinttal és a bevétel fe|halmozási célú támogatások áIlaĺnháztartáson
belülről előirźnyzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli, tekintettel ana, hogy a támogatás
ö s szege csokken a kiv ite|ezési kö ltsé gek csökkené se miatt.

a) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a Mátyás térre vonatkozőan a

közösségi tervezés a|apján kialakított műszaki tartalom és egyéb közösségi zoldítési
feladatok me gvaló sít ásár a.

b) Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. a hatźrozat a) pontjában ľészlętezett
fe l adatok e||átás áért bruttó 7 . 60 0,0 ezer forint đíj aztsb arl rés ze sül.
c) felkéri aJőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.igazgatőságának elnökétamegbízási
szerzođés elkészítésére és felkéľi a polgármestert annak aláírására.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármesteľ, c) pont esetén Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Igazgató ságának elnöke
Határido: 20I 5. szeptember 1 7.

a 2. pontban foglaltak mialt az onkormányzat kiađás 11604 címen, - önként vállalt
fe\ađat _ a fe|tĄítások előirányzatáĺ bęltil a ,,Baľoss u. szervizílt felújításď' e|őirźnyzatrőI
6.600,0 ezer forintot, a ,,Fiumei út szervizilt felt/'ításď, eloíľźnyzatről 1.000,0 ezer
foľintot átcsopoľtosít a ,,jľJ4.tńyás téľ felújításď' előiľányzattra'

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2015. szeptember 17.

a) megbizza Rév8 Zrt-t a2015. októbeľ 15-i hataľidőigtartő projektidősza|<ta a ,,T3l4
99-es busz kísérleti projekt'' és ,,T313 Búnmegelőzési stratégia, cselekvési terv
(viktimizációs srrrvey' antiszoc. teammunka)'' projektelemek fennmaĺadó komplex
feladatainak teljes körű e||áttsával a következők szerint éshozzttjárul az onkormányzat
és Rév8 Zrt. kozott a feladatainak ellátására męekötött meebíztlsi szeľződés 4. szźlmil
módosításához:
T3l4 99-es busz kísérleti pľojekt
- 4 db megállóhely utasbarát, biztonsági szempontokat figyelembe vevő, rendezvénnyel
e gyb ekĺitött átalakitása.
b) Rév8 Zrt. ahatározat a) pontjában részletezeÍt feladatok e||tńásáért a ,,T3/4 99-es busz
kíséľleti projekt'' esetében bruttó 5.000'0 eFt đíjazásban részestil.
c) felkéľi a Rév8 Zrt-t a megbízási szetzodés módosításának elkészítéséľe és felkéľi a
pol gármestert annak aláír ásár a.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármester, c) pont esetén RévS Zľt.
Hatá'rido : 20I 5 . szeotember 17 .

J.
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5. a 4. poĺtban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás IÍ604 címen belül - önként vá,||a|t

feladat G2 Foglalkoztatási progľamok dologi elóirányzatfuőI 5.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi - T3 Búnmegelőzési programok - előirźĺnyzatra a Ptév& Zrt'
díjaztsa címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező módosítźsźlná| a
hatttr o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határĺďő: a költségvetésről szóló rendelet kcivetkező módosítása

Dr. Kocsis ll.áté
MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot. 16 igen, 0 nem szavazattal, I

tartő zko đás mel l ett elfo eadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z Irĺn.ro s ÍľBTT S ZóTOB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
t9st20t5. (Ix.17.)

6.

I6IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a) kezdeményezi az MNPIII projekt keretében a ,,KozterĹilet-rehabilitáció''
projektelemen a Kivite|ezés téteI, ,,Epítés, felújítás, bővítés l I24. Egyéb építmények''
költségsoron Budapest Főváros onkormanyzat kĺiltségvetési e|okányzatán keletkezett
7.600,0 ezer Forint maradvány átcsoportosítását a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu aro si onkormĺín y zat számát a.

b) kezdeményezi az MNPIII Konzorciumi Együttmfüödési Megállapodás módosítását.
c) a határozat a-b) pontja alapjźn kezdeményezi a KMOP-5.I.I/B-I2-k-2012-000I
azonosító szám,ő, a Budapest-Józsefuáros Magdolna Negyed Progľam III. projekt
Támogatási Szerződésének módosítását.
d) felkéri a Rév8 Zrt.-t a Támogatási Szerzóđés módosításához szükséges dokumentáció
összeállításáľa, a Fővárosi Közgytĺlés elé tcirténő beterjesztésę érdekében Budapest
Fővaľos onkormrányzat Fópolgáľmesteri Hivatallal ttiľténő egyeztetésére, valamint a
sziikséges dokumentáció Kĺjzľeműködő Szervezet felé tĺirténő benyújtására.
e) felkéri a polgáľmestert a módosítási kérelem és ahhoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum aláírásźlra és Pro Regío Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgá|tatőNonpľofi tKozhasznuKft .részéret< jľténőbenffi tásaľa.

Felelős: a), b), c), e) pont esetén polgármesteľ, d) pont esetén Rév8 Zľt.
Határidő: 201'5. szeptember 1 7.

f az a) pontban foglaltak míatt a Fővárosi onkoľmányzattu|ajđonában á||ő közterületek
felújítási költség cs<jkkenésének összegéve| az onkormányzat kiadás 11604 cím -



ĺjnként vállalt feladat - felújítások e|oirtnyzatán belül a ,,Baross u. szervizut felújításď'
e|oirányzatot 6.600'0 ezer foľinttal, a ,,Fiumei út szervizút felújítása,, e|oirtlÍyzatot
1.000,0 ezeľ forinttal és a bevétel felhalmozási célú támogatások á||anháztartáson
belülről e|óirtlĺyzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli, tekintettel arra, hogy a támogatás
ö s szege c sökken a kiv itelezési koltsé gek c s ökkené se miatt.

2. a) megbízza a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt.-t a Mátyás térre vonatkozőan a
közösségi tervezés alapján kialakított műszaki tartalom és egyéb közosségi zoldítési
feladatok me gvaló sít ásár a.

b) Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. a hatátozat a) pontjában részletezett
fe 1 adato k e||źLttlsáért bruttó 7. 6 0 0, 0 ezer fo ri nt ďíj azásb an ré s zesül.
c) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt. igazgatőságanak elnökét amegbízási
szęrződés elkészítéséľe és felkéri a polgármestert annak a|áírástna.

Felelős: a)-b) pont esetén polgármesteľ, c) pont esetén Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt' Igazgatóságanak elnĺjke
Hataridő: 20115. szeptembeľ 17.

3' a 2. pontban foglaltak miatt az onkormtnyzat kiadás It604 címen, - önként vállalt
felađat_ afe|iĄítások előirányzatánbe|u| a,,BaroSS u. szervizllt felújítása'' előirźnyzatrőI
6.600,0 ezer forintot, a ,,Fiumei út szervizut felújítása', elóirtlnyzatról 1.000,0 ezeľ
foľintot átcsopoľtosít a ,,Mátyás tér felújítása,, előirányzatźna.

Felelős: polgármester
Határiďó f015. szeptember 17.

a) megbízza Rév8 Zrt-t a 2015. október 15-i hataridoig tartő projektidőszaka a ,,T3l4
99-es busz kísérleti projekt'' és ,,T313 Bűnmegelőzési stľatégia, cselekvési teľv
(viktimizációs Survey' antiszoc. teammunka)'' projektelemek fennmaľadó komplex
feladatainak teljes kcĺrű eLlátásáva| a kĺjvetkezők szerint és hozzájarul az onkormáĺyzat
és Rév8 Zrt. kozott a feladatainak e||túására meekötöÍt mesbízási szerzőđés 4. számu
módosításához:
T3l4 99-es busz kísérleti projekt
- 4 db megállóhely utasbarát, biztonsági szempontokat ťrgyelembe vevő, rendezvénnyel
e gyb ekötött źtalakítása.
b) Rév8 Zrt. ahatározat a) pontjában rész|etezelt. feladatok ellátásáért a ,,T3l4 99-es busz
kísérleti projekt'' esetében bruttó 5.000,0 eFt díjazásban részesül.
c) felkéri a Rév8 Zrt-t a megbízási szerzoďés módosításának elkészítéséľe és felkéľi a
pol gármestert aľrnak a|áír ásźr a'

Felelős: a)-b) pont esetén polgáľmester, c) pont esetén Rév8 Zľt.
Hataridő: 2015. szeptember l 7.

a 4. pontban foglaltak miaĹtazonkormányzatkiađás 11604 címen belül - önként vállalt
feladat G2 Foglalkoztatási progľamok dologi elóiráĺyzatźrőI 5.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi _ T3 Bűnmegelőzési programok _ előirtlnyzatra a Rév8 Zt.
díjazása címén.

4.

5.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptember T7.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló ľendelet következő módosításźná| a
batát o zatb arr fo gl altakat ve gye f i gyel elrrb e.

Fe1elős: polgármesteľ
Hataridő: a kcjltsésvetésről szóló rendelet következő módosítása

(]2,10 órakor Kaiser József képviselő távozott az ülésteremből, így o Képviselő-testület
létszóma I6 főre csökkent.)

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Társashána|<nak adható önkormányzati támogatásokľól szóló
23 /20|5.(v.21.) iinkoľmányzati ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lliíáté - polgármesteľ

Dudás Istvánné _ képviselő
Gondos Judit - képviselő

Dr. Kocsis Máté
Az illetékes bizottság meýfugyalta. A napirend'vitáját megnyitja. Megadja aszőt Komássy
Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A javaslat 1arta|máń nem taľtja pľoblémásnak, az ide vezető utat valamelyest igen. A
Tfusasházi PáIyázatokat Elbirźio Munkacsopoľt kijelcĺlésekor abban maľadtak, hogy minden
képviselő megkapja a Munkacsoport előterjesxéseit. Arrnak ellenére, hogy többször
ťtgyelmeztette az eljáľó iigyosztálý, a mai napig nem így történik. Tett egy komplex,
alaposan kidolgozott javaslatot arra, hogy tartalmi, vaľosfejlesztési prioritásokat állítsanak a
tarsasházi felújítási pá|yázati rendelet módosításán keľesztĹil, amely akkor alka|mazandő,ha a
támogatásra va|ő igény nagyobb, mint a keret. Ez az eshetőség mĺír elő is állt. A javaslata nem
jutott el a formális döntés előkészítésig sem, viszont a képviselőtársak javaslatai megjelentek
Polgármester Ur előteľjesĺésében. Tĺímogatja az előterjesztést, đe kéľi, hogy a javaslatait is
megfelelően kezeljék.

Dr. Kocsis M:áté
Képviselő Úr ugyanúgy tagtra a Munkacsoportnak, mint a két Képviselő Asszony, ekképpen
semmilyen akađtl|yát nem látja annak, hogy azonos súllyal kezeljék a javaslatokat, de kéri,
hogy a Testtilet e|éhozott anyagokat egyeztessék le mind ahárman, munkacsoportszeriien, és
ott mérlegeljék a javaslatokat egymás közt. Megadja a szót Dudás Istvánné képviselő
asszonynak.
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Dudás Istvánné
Képviselő Úr valóban előterjesztett egy rendelet-módosítási tervezetet, amit hárman
megbeszéltek és minden pontját megtárgya|ták, de ketten nem tudták támogatni, amit a
Képviselő Ur beterjeszÍett. A kĺivetkező javaslatok voltak azok, amit elvetettek: az egy1k az,

hogy akkor kapjon pľioritást egy társasháznak az e|birźiása, ha komplett kiviteli terv-
dokumentációt nyújt be a kérelem mellé. Ezt elutasították, mert egy ilyen dokumentáció
nagyon drága és nem minden esetben kell a taľsashaznak a felújításahoz elkészíttetni, így
egyes hazaknáI ez felesleges lenne bekémi. A kĺjvetkező javaslat: a |<rizisházak kertiljenek
prioritással a Bfuá|ő Bizottság elé. Képviselő Urral kĺjzölték, hogy a keľĹilętben nincsen
|<ĺizisház. Képviselő Ur olvasatában ez azt je|enli, hogy olyan házakban, ahol van egy-két
o'lyan család, akik nem illeszkeđnek be a taľsasházi kĺizösségbe, azokat pľóbálják kezelni.
Ugy gondolja, hogy ez sem támogatható, mert ez nem lartozik atźtrsasházi ptiyźzatok bírálati
prioľitásai közé. A következő javaslat, hogy azok a tátsashźzak ľészestiljenek előnyben, akik
örľésszel vesznek részt a páIyázaton. Ez a|apvetően is benne van a pályázati feltételek kozött'
A legfurcsább javaslat, hogy azok a pá|ytnatok éIvezzeĺek előný, akik városrehabilitáció
szempontjából fejlődést hozĺak a kertiletbe. Ez a szemlélet érvényesült végig Képviselő
Uľban, mert például egy ház elektromos háIőzat felújítása nem támogathatő szerinte, mert
nem volt váľosrehabilitáció szempontjábő| érte|mezhető. Ezek mentén a kivágások mentén
döntĺjttek úgy Gondos Judit Képviselő Asszonnyal, hogy ezek ajavaslatok, amiket Komássy
képviselő nyújtott be, n9m támogathatók. Az előterjesztésben szeľeplő rendelet
módosításokkal a Képviselő Ur is egyetért, ennek öľül és javaso|ja ez elfogadását.

Dr. Kocsis Nl.áté
Ügyrendben Komássy képviselő úľ kap szót.

Komássy Ákos
Tételesen, valótlan, fé|remagyarazott á|Iítasokat sorolt fel Képviselő Asszony. Ma délután
elktildi javaslatát az összes testülęti képviselőnek. Mikor megirta.az em|ített rendelet
módosítás tewezetet, abban bízoĺI, hogy ez eljuthat Polgáľmester Uľig, majd a Testület
megkapja eloterjesĺés formájában. Kéľi, hogy ne vitázzanak tovább a javaslatairól.

Dr. Kocsis Máté
Kéri, hogy ezeket a Munkacsoport Ĺilésein vitassák meg. Tegye meg a Képviselő Úr, hogy
ezeket a javas|atait megküldi a képviselőknek. Egyébként azért nem került Testület elé, mert a
Munkacsoport tĺjbbi tagsa ezt nem támogatta' Nagyobb nyitottságot és nem politikai a|aptl
megítélést kér a tagoktól. Szintén a Munkacsoport tagjaként, megadj a a szőt Gondos Judit
képviselő asszonynak.

Gondos Judit
Maximálisan visszautasítja Komássy Képviselő Ur áIIításait. En. mtn ott megbeszéIték,
elmondták az érve1ket, hogy miért nem fogadhatók el a javaslatok. Aľľól például, hogy egy
tátsasház egy gM a|apvezeték felújításra ad be egy pá|yazatot, arrőI Képviselő Ur azt szerette
volna, hogy ők döntsék el, hogy szfüséges-e, vagy nem. A Munkacsoport nem dönthet afelől,
hogy mire pá|yáz egy ház, eń" a|akők ítélik meg. Képviselő Ur a politikai ki, hova tartozását
is kinyilvánította a csoportülésen. Kéľi, hogy a továbbiakb an ezeket a rész|etekęt nę hozzák a
TestĹilet elé.
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Dľ. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőé asző.

Komássy Ákos.
Polgármester Ur előterjesztésével a meghívó, és előterjesztések kikiildésénéI talá|kozoÍĹ
először, tehát nem volt ľá lehetősége, hogy bármilyen módosítást eszk<ĺzöljön ezen.
Megvizsgálta, elolvasta és támogatni Íbgja az előterjesĺést. Mindent elkövet, hogy
politikamentes legyen a Munkacsoport ülése. Valóban nem támogattźů< a tagok a javaslatokat,
de képviselőként joga van rendelet-módosítást tenni, amít a Képviselő-testület megvitathat, és
esetleg |eszavazhat' de ehhez azke||' hogy előbb napirendľe kerüljön, ami nem tĺirtént meg.

Dr. Kocsis M:áté
Ha a következő testületi ĺilésre elokészíti, akkor tudnak dönteni a napirendre vételről. Erőss
Gábor képviselőnek ad szót.

Dr. Erőss Gáboľ
Úgy tűnik, hogy azza| szembesülnek, hogy ez a háromtagú Bizottság tlgy táľgyal meg
dolgokat, hogy annak nincsen írásos nyoma' vagy hogyha van, akkoľ a jegyzokonyveket
ho zzák nyi lváno s s ágľa.

Dr. Kocsis Máté
Gondos Judit képviselő asszonyé a sző.

Gondos Judit
Komássy Képviselő ĺJt tájékońatta őket anól, hogy előteľjeszti javaslatait a Testiilet fe|é, ez
nem történt meg, teľmészetesęn jogában á||. Jegyzőkcinyvek készülnek, melyet bármikor
elolvashatnak.

Dr. Kocsis Nĺálté
Dudás Istvánné Képviselő Asszonyé asző.

Dudás Istvánné
Úgy döntöttek, hogy nem támogatjfü Komássy képviselő előterjesztését, de sző nem volt
aľról, hogy megakadályoztavolna, hogy a Testiilet elé benýjtsa a KépviselőUr azt.

Dr. Kocsis }ĺ.áté
Megadja aszőt dr. Eľőss Gáboľnak.

Dr. Eľőss Gábor
A jegyzőkönyveket kéľi, hogy hozztk nyilvánosságra, adjźtk meg a webhelynek a címét, hogy
hol olvasható. Akkor fudnak a BíráIő Bizottság üléseire bemenni, ha előzetesen és
nyilvánosan meghirdetik ezeket az iiléseket és kimegy egy meghívó.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Ez egy előkészítő munkacsoport, Képviselő Úr ne keltse azt a látszatot, mintha valamifele
titok folynak ezeken az üléseken! Erti a politikai szándékot. Ha van olyan javaslat, amit nem
támogatnak, azt is tájékoztatő jelleggel terjesszék be a Vaľosgazdá|kodási Bizottság, majd' a
Testület elé. Rdvid összefoglaló, emlékeztető készüljön a Munkacsopoľt üléseiről. A
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társasházi lobby biztos éľdeklődve figyeli a Munkacsoport tevékenységét. Képviselő Uľ is
betilhet kozéjük, igaz,hogy szavazatijoga nincs, de ott lehet. MegaĄa a szót Gondos Judit
Képviselő Asszonynak.

Gondos Judit
Felhívja Erőss Képviselő Úr figyelmét a ľenclelet iclevonatkoző részére, amely pontosan
tartalmazza dátum, nap, és óra szerint az iilések időpontjait, amiľe nem szükséges meghívót
kiküldeni. Egyeztetések kapcsán először tértek el ettől a đátumtól. Menet kĺjzben is lehet
tájékozódni, mert a Munkacsoport ülése előtti időSzakban szokták átnézni a páIyázatokat. Az
ülésen javaslatokat tesznek, és nem döntenek, a döntés a Polgármesteľ Ur kezében van.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kéľi, hogy ezt a túlbonyolított problémát zárják le. Kéri Jegyző Asszonýól, hogy a
Gazdálkodási Ügyosĺźiy az előkészítést és a már megszületett következő Munkacsopoľt
tiléséről szóló időpontot küldje köľbe automatikusan, és innentől kezdve aki el akar jonni,
eljĺihet.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Dudás Istvánné Képviselő Asszonynak.

Dudás Istvánné
Elbíráltak körülbeliil |02 páIyazatot, ezek közĹil Komássy képviselőnek egyetlenegy javaslata
nem volt. Arra korlátozódott a munkája, hogy vagy elfogadta az általuk beterjesztett
javaslatot, vagy nem.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Volt javaslata abírá|attal kapcsolatban és a rendelet módosítással kapcsolatban is, nem érti eú'
ahozzászőlást. Kéri, hogy ne állítsanak egymásról valótlant.

Dľ. Kocsis M.áLté

A nap irend v ittlj át |ezárj a. S zav azásr a bo c s átj a a rendel et-t erv ezetet.

BUDAPEST JozsEFvÁnos rÉpvrsor-o-ľnsľÜr,n,ľn ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsľľvÁnosr
oľxonľĺÁľyzaľ xÉpvlsnlo TESTÜLETENEK 36t2015. (Ix.25.)
oľronľĺÁľyzĺ,ľr RENDELETÉT A TÁRSAsHÁza.rľa,x ADHATO
oľronľĺÁNYZATI TÁMocAľÁsornol szoro ľ,D015. (v.21.)
onxomłÁNYZATI RENDELET MoDosÍľÁsÁnól
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 1 tartóZkodással megalkotta a
3 6 l 20 I 5 . (IX.25.) önkorrmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHoZ lrĺľlqo sÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xnľvIsBĺ,o-ľBsľÜĺ-BľB 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľronľĺÁľyza.r xnľvIsnr-o
TESTt]LETENEK 36ĺ2015. (Ix.25.). oľronľĺÁľyz,ą.ľr 

' 
RENDELETET A

TÁRSASHÁza.xľĺ.x ADHATo oľxonľĺÁľyza.ľr ľÁnĺocĺ.ľÁsoxnol
szoĺo 23 /2015. (v. 2 1.) oľronľĺÁľy zĺ.ľr RE,NDELET MoD o sÍľÁsÁnól

Napirend 412. pontja
Javaslat a Bárka Józsefváľosi Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft.
jogutĺódda| történő megszüntetésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Az e|óterjesztést abizattságok megtárgyalták. A napiľend vitź!źt megnyitja. Megadja aszőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tudja, hogy a megszüntetés kötelességik az adósságrenđezés kapcsán. Kérdezí, hogy hol van
a színhźni tevékenység a jogutód pľofiljában. Kérdezi az Elnök Asszony.tól, hogy mi az
el képze l é s e a B ttrka szirlházi munkás s ágának fo l ytat ástr a?

Dr. Kocsis lN{áLté

Yá|aszaďásra megadja a szőt Kovács Barbara elnök asszonynak.

Kovács Barbara
Eddig még nem csinált szíĺ-lhźzat a Zrt, reméli, hogy az összeolvadással egyidejűleg a
szakemberek is átmennek, akik eztnagyonjól tudjak majd iranyítani. Erre a kérdésre, ebben a
piIlanatban' nem tud válaszolni, majd a tulajdonos tudja megmondani, hogy milyen szinten és

milyen módon tudja újľa indítani aBttrkaSzíllházat.

Dľ. Kocsis M.áLté

További kérdés, hozzászo|ás hiányában a napirend vitáját Lezárja. Szavazásra bocsátja a
hatélr ozati j avasl at sort.
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A Képviselő.testĹilet, mint a Bárka Józsefuáľosi Színházi- és Kultuľális Nonprofit Kft. és a
Józsefuáros Kozösségeiért Nonproťft Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkorében úgy
dönt, hogy

1. aBárka JózsefuáľosiSziĺlházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2015. decembeľ 31. nappal
jogutódlással megszúnjön, és beolvadjon a Jőzsefváros Kĺjzĺisségeiéľt Nonprofit Zrt-be.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015, szeptembeľ 17.

2. A Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a Báľka
Józsefiláľosi SzínhĺŁi- és Kulturális Nonpľofit Kft. törzstőkéjével, így a Zrt. alaptőkéje a
beolvadást követoen 5.000 e Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20115. szeptember 17.

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek
elkészítésének forduló napj a 20 I 5 . augusztus 0 1 .

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptembeľ 17.

4. felkéri a beolvadással éľintett társaságok iĺgyvezetését az egyesülési terv elkészítésére,
amely tarta|mazza a vagyonméľleg-tervezeteket és a vagyonleltar-tervezeteket, va|amint az
źivevő jogi személy létesítő okirat móđosításának tęrvezetét. Továbbá megbízza a
beolvadással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással egyiittmrĺkĺidve a
vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesiilési d<jntés meghozaÍa|źlhoz
sztikséges egyéb - jogszabá'Iy á|ta| meghatározott vagy a legfőbb szervek á|tal eIóírt -
okiratokat, valamint az egyesiilési szerzőďést készítsék el.

Felelős: Baľka Józsefuarosi Színhazi- és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Józsefuáros
Kö zö s s é gei ért Nonpro ťlt Zrt, Igazgatő sźlg e lnöke
Hatáĺidó: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését mege|ózoen

5. a hattľozat 1. pontjában foglalt beolvadással kapcsolatos 2015. augusztus 01-i
fordulónapi, a hatá|yos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített
vagyonmér|eg-tewezeteknek, valamint a végleges vagyonméľlegeknek akonywizsgáLatáraés
arról konywizsgá|őí vélemények kibocsátásźna az MB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp.,
Andrássy ,Út 43., Nyilvántartási szám: 002650, Könywizsgźiő: Zsővár Beatľix, tagsági
ígazolvźny sztlm:007I69)bízzameg 700.000,- Ft + AFA összegben.

Felelős : polgĺírmester
Hatĺíľidő: 2015. szeptembeľ 1 7.

6. a) ahatźrozat 5. pontjában foglaltak fedezetére az onkoľmányzat kiadás 1II07-
01 cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon beltJ| az általanos tartalék - kĺjtelező feladat -
eLőirtnyzatlíról 889,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás |1706-02 cím - önként vál|alt feladat _
dologi eloirányzatfua.



b) felkéri a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20I 5 . szeptember 1 7.

7. felkéri a polgármestert a határozat 5. pontja szerinti megbízási szerzőđés megkĺitéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5 . szeptember 24,

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy 14 igen, 1 nem, 7 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatfuozatot.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z IrĺrNo s ÍľpTT S ZoTo BB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
196/201s. (Ix.17.) 14IGEN 1 NEM r TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet, mint a Baľka Józsefuárosi Szinhází- és Kulturális Nonpľofit Kft. és a
Józsefvaros Közösségeiéľt Nonproťú Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkĺirében úgy
dönt, hogy

1. aBźtrka Józsefuaľosí Színhazi- és Kulturális NonproÍit Kft. 2015. december 31. nappal
jogutódlással megszűnjĺin, és beolvadjon aJőzsefváros Kcizĺjsségeiért Nonpľofit Zrt-be.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 17.

2. A Józsefuáros Kĺjzösségeiért Nonprofit Zrt. alaptókéje nem emelkedik meg a Bárka
Józsefuárosi Szíĺ.házĹ és Kulturális Nonprofit Kft. tĺiľzstőkéjével, így a Zrt. alaptőkéje a
beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 201 5. szeptember 1 7.

3. a hatátozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges Vagyonmérleg-tervezetek
elkészíté sének foľduló napja 20 I 5 . augusz|us 0 1 .

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember |7.

4' felkéri a beolvadással érintett táľsaságok tigyvezetését az egyesiilési terv elkészítésére,
amely tarta|mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket, valamiĺt. az
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átvevő jogi személy létesítő okiľat módosításának tervezetét. Továbbá megbízza a
beolvadással éľintett táĺsaságok vezeto tisztségviselőit, hogy egymással együttműködve a
vagyonméľleg és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozata|tthoz
szükséges egyéb _ jogszabtÄy á|tal meghatźrozott vagy a legfóbb szervek áItaI előirt -

okiratokat, valamint az egyesülési szerzodé.st készítsék el.

Felelős: Bárka Józsefuárosi Színhazi- és Kulturális Nonproťrt Kft. ügyvezetője, a Józsefuáros
Közö s s é ge iért No npro ťfi Zrt. Igazgatő s ág e lnĺike
Határidő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megelőzően

5. a határozat 1. pontjában foglalt beolvadással kapcsolatos 2015. augusztus 01-i
fordulónapi, a hatá|yos magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített
vagyonmérleg-teľvezeteknek, valamint a végleges vagyonméľlegeknek a könywizsgálataľa és

aľról könywízsgáIői vélemények kibocsátásźtra az MB-Tax Kft-t (székhely: 1061 Bp.,
Andrássy ít 43., Nyilvántartási szám: 002650, Könywizsgá|ő: Zsővár Beatrix, tagsági
ígazolváĺy szám:007169)bízzameg 700.000,- Ft + AFA osszegben'

Felelős: polgáľmester
Határidő:2015. szeptembet 17 .

6. a) ahatározat 5. pontjában foglaltak feđezetére az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím
mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belĺJ| az általános taľtalék - kötelező feladat _
e|őirźnyzatáľól 889,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11'706-02 cím - önként vállalt feladat _
do l o gi eIőír ány zatźr a,

b) felkéri a po|gfumestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő
módosításán áI v egy e fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺidő: 20I 5. szeptember 17 .

7. felkéri a polgáľmestert a határozat 5. pontja szeľinti megbizási szeruődés megkötéséľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 24.

Napirend 413. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt..ve| kötendő szeľződések
elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źLté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában |ezárja. Szavazásta bocsátja a

hatźtt o zatí javas l ats ort.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ingyenes használatttba adja ahatározat I.
i Számu mellékletében foglalt önkormányzati tu|ajdonú helyiségeket és ingatlanokat.

i eelelős: polgármester
l Hattrido zols.szeptembeľ 17.

,i 2. elfogadja a határozat 1. pontja szerinti önkormĺínyzati tu|aidonú helyiségek és
i ingatlanok hasznáIati jogviszonyára vonatkoző, a hatáĺozat 2. szźtmu mellékletét képező

h atár o zat|an i dőre s zó l ó ingyene s hasznáIati me gá1 l ap o dást.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 20|5. szeptember 17.

i 3. felkéri a polgármestert a hatáľozat2. pontja szeľinti megállapodás a|ttításźľa.

Felelős: polgármester
: Határiđő:z}Is. október 05.

4. elfogadja a jelen határozat 3. számu mellékletét képező, az onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt., valamint a Fővárosi Kozteľület Fenntaľtó Zrt.kozott
kötendo, a Budapest VIII. kerület Dankó utca 3-5. szán aIatti önkormanyzati tulajdonú
ingatlan meghatźrozott részének ingyenes haszná|atáravonatkoző szerzođést.

Felelős: polgármester
Határido : 201 5. szeptember 1 7.

5. felkéľi a polgármestert a hattrozat 4' pontja szerinti haszná|ati szeruođés a|áírźĺsára.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2015. októbeľ 05.

6' a) elfogadja a határozat 4. számű mellékletét képezo onkormányzati tulajdonú
ingatlanok, intézmények épiilet(rész)einek, helyiségeinek haszná|atźtra, béľletére vonatkozó
díjtételeket,
b) a hasznosítás során a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont ZÍt. kote|es a KLIK-kel kötött
szer ző désben fo glaltakat betaľtani.
c) ahasznosítás a kozszo|gźitatási szerződések keretében ellátott feladat, a teljesített bevételt a
kozszolgá|tatási szeruodés keretében teljesített bevételként kell elszámolni, ami aZ
önkormányzati kompenzáciő összegét csökkenti,
d) a határozat 6'a) pontjában megállapított díjakat 2015. szeptember 18. napjától kell
a|kalmaznĹ és évente a Jőzsefuaľosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt. javas|atźra feltil kell
vizsgáLni.

Felelős : polgĺármester
Határidó: ahatźlrozat a) _ đ) pontja esetében 2015. szeptember 17.
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Dr. Kocsis N.I.áté

Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem' 2 taÍtőzkodással a Képviselő-testÍilet a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERÚ SZóTO B B s Éc s zÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
197/2015. (x.17.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. a Jőzsetvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt. ingyenes használatába aď1a a hatźrozat I.
számís' mellékletében foglalt önkoľmányzatit|úajdonú helyiségeket és ingatlanokat.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. szeptember 17.

2. elfogadja a határozat 1. pontja szerinti önkormányzati tu|ajdonú helyiségek és

ingatlanok hasznáIati jogviszonyára vonatkoző, a határozat 2' szźľrlu mellékletét képezo
hatátozat|aĺidőľeszólóingyeneshasznáIatimegállapodást.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2015' szeptember 17.

3 ' felkéri a polgármesteľt a hattrozatZ. poĺtja szerinti megállapodás a|áírásáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Hatariđó: 20I 5. októbęr 05.

4. elfogadja a jelen határozat 3. száľrľű mellékletét képező, az onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt., valamint a Fővarosi Közterület Fenntaľtó Zrt.kozott
kĺjtendő, a Budapest VIII. keľÍilet Dankó utca 3-5. szźlm alatti <jnkormanyzati tulajdonú
ingatlan meghatźrozott részének ingyenes hasznźůatáravonatkoző szerzőđést.

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2015' szeptember 17.

5. felkéľi a polgármestert a hatźtrozat 4. pontja szerinti haszĺá|ati szerzodés a|áírásfua.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 201 5. október 05.

6. a) elfogadja a határozat 4. szźtmí mellékletét képezó önkormrínyzati tu|ajđonu
ingatlanok, intézmények épĹilet(rész)einek, helyiségeinek használatára, bérletéľe vonatkozó
díjtételeket,
b) a hasznosítás során a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. koteles a KLIK-kel kĺjtcĺtt

szerző désben fo gl altak at b etartani.



c) a hasznosítás a kozszolgáItatási szerződések keretében ellátott feladat' a teljesített bevételt a
kozszo|gá|tatási szerzőđés keretében teljesített bevételként kell elszámolni, ami az
önkormányzati kompenzáciő ĺisszegét csökkenti'
d) a határozat 6.a) pontjában megállapított díjakat 2015. szeptember 18. napjától kell
a|ka|mazní, és évente a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. javasIatźľa felül kell
vizsgáIni.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: ahatźĺrozat a) _ d) pontja esetében f015. szeptember 17.

A Í97/201,5. (x.17.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend 4ĺ4. pontja
Javaslat a Budapest YIII., Üuĺĺ ĺt 58. szám a|atti tinkoľmányzati tulajdonú
épüIetrész elidegenítésére vonatkozó pá|yánat eľedményének
megállapítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - Iőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.

ígazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vítĄát megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában |eztlrja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati j avas l ats ort.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII., Ülloi ĺt 58. szám a|aÍti,36338 he|yrajzi szźtmű,6$ fiŕ ďapterületű
telekingatlan és a rajta á|Iő lakóépület-rész (továbbiakban: felépítményes ingatlan)
elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yźzatot érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Határiđó : 20I 5 . szeptember 1 7.

2.) felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t, hogy a későbbiek során tegyen
javaslatot a felépítményes ingatlan hasznositásáĺa, a tulajdonjog rendezésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 17.

Dľ. Kocsis Nĺálté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, f tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.
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SZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsprŐ
a Ha.rl.n o Z ATHIZ AT ALHI Z pcys zpnÚ szóro g n s Éc s zÜrs Écp s
H,ą.ľn.Roz,ą'ľ:
Íg8ĺ20t5. (x.17.) 14IGEN 0 NEM z ľa.nľózrooÁss.ł,r,

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 58. szám a|atti, 36338 he|yrajzi számll, 683 m2 alapteľĺilettĺ
telekingatlan és a rajta áIIő lakóéptilet-rész (továbbiakban: felépítményes ingatlan)
eliđegenítésére kiíĺt nyilvános ptiyázatot érvényesnek, de eredménýelen-nek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
HaÍáriđo: 20I 5, szeptember 1 7.

2.) felkéľi a lőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a későbbiek soľán tegyen
javaslatot a felépítményes ingatlan hasznositásźtra, a tulajdonjog rendezésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍlgazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 17.

Napĺľend 4/5. pontja
Javaslat a veľsenyeztetési szabályokrĺól szólĺi 47/2015. (II. 19.) számri Kt.
hatá,ľ ozat m ó do sítás áľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáj átmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az az érzésę ahatározat módosítás kapcsán, hogy a probléma gyökeľével nem foglalkoznak.
Tĺimegével jutnak olyan veľSenyezetési eljáľás végéľe, ahol, miközben az onkoľmányzat
effektív pérń ad ki egy feladat e|Iźńására, vagy nincs rá jeIentkező,vagy a folyamat végére
egy jelentkező marađ. A versenyeńetés lényege, a verseny maga hiúsul meg a folyamat
végére. Tehát a probléma gyökerével tudnak-e valamit kezdeni, és ha igen, akkoľ mi a
szándék?

Dr. Kocsis lIáúé
Yźiaszadásra megadja aszőt dr.Mészźlr Erika aljegyző asszonynak.

Dr. Mészáľ Erika
Helyiségek versenyeztetéséről szól, és ahogy kivette Képviselő Ur szavaibőI, abeszerzés és

kozbeszerzési eljaľás szabá'|yafuől beszélt, de itt most másľól varl sző az e|őteqes:ztésben.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dľ. Erőss Gábor
Nagyon nem támogatja,mert miután azyarlmondva, hogy milyen jó költségvetési helyzetben
vaÍI az onkormányzat, niĺcs olyan éľtékesítési kényszeľ, ami indokolná, hogy ennyire
rugalmasan vigyék egyre lejjebb és lejjebb az érat. Fokĺól.fokĺa jutnak az 50 oÁ-ig, de ezt nem
taĄa helyesnek, hajtsák végre ań az Integrált Települési Stratégiát, amelyek révén maguktól
is elkelnek. Az a javaslata, hogy felfelé is el lehessen témi az tĄabb kiíľásnál, vagy legalábbis
ne menjenek le a vételárntll.

Dr. Kocsis Máté
YáIaszađásra megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
Képviselő Úrnak mondja, hogy pont az e||enkezőjéro| szőI ez az e\oteqesztés. Eddig a
versenyeztetési szabá|yzat, sikeľtelen verseny esetén, köteleĺe a kiírőt, hogy alacsonyabb
áron írja ki a versenYt, ez pont az ellenkezőjérő| szőI. En. a szabályt oldják fel. Ugyanazoĺ az
áron, vagy magasabb aľon, sikertelen verseny esetén is lehetősége van az illetékes testtiletnek,
arra hogy kiírjon egy második versený. Azt gondolja, hogy azonos éľdekű felek ebben az
ügyben.

Dľ. Kocsis l.4lálté

Ha sikeľtelen a beszerzés, akkor keďvezo aľon kell valamit éľtékesíteni. Ez egy teljesen
elfogadhatatlaĺ szabá|y' nem érti, hogy évek óta hogy nem ugrott ez ki, mint probléma.
Alpolgáľmester úľ szavait megeľosítve ez épp az e|Lenkezőjéről szól annak, amit a Képviselő
Urak mondanak. Megađjaaszőt Soós Gyclrgy képviselőnek.

Soós Gyiiľgy
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság is külön kérte a Hivatalt, hogy készítse elő ezt az
előterjesztést, az ęIóbb felsorolt okok miatt. Nem tuđtak magasabb aron kiírni a helységeket,
mivel vo|t ez a fix, kötött szabźiy.

Dr. Kocsis NIáté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kösz<jni A|jegyzó Asszony helyesbítését' és e|nézést kér az előbbi hozzásző|ása miatt, az
elote! esztéseket é s a j e gy zeteit ĺi s szekeveľte.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
A 8. és 31. pontok alľól szólnak, amit o mond és nem aľľól, amit Polgáľmester Úr mondott.
Mi történik akkoľ, ha a második kiírásra van jelentkező, mert az előterjesńés aľĺő| szól, hogy
a đíjja| lefelé lehet eltérni. Tehát eZ nem arrő| sző| akkoľ, ami a szándék volt.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Y á|aszadásra megadja a szőt Alpolgármester úľnak.
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Dr. Sára Botond
Azt mondta, hogy van egy alapeset, és a jelenlegi módosítás azt mondja, hogy ezt feloldja. Az
utolsó mondat aľról szőI, hogy az arra illetékes testület a hatáskoľében eltéľhet az
alapszabáIfiól, magyarul kiíľhatja vgyaÍIazon az áton, vagy magasabb áľon, mint az első
eredménýelen eljárás esetén, tehát', feloldja azt a korlátot, ami korábban volt. A jelenlegi
módosítás ęrrő| sző|.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Ha azt az esetet nézik, hogy volt jelentkező, de érvénytelen pályázatot ađott be, vagy
bármilyen más okból mégsem került a szeruoďés megkötésre, akkor ezek szeľint a kĺjvetkező
esetben máľ alacsonyabb áron kell, hogy kiírja az onkormtnyzat, mert az előteľjesztésben
szereplő monđat aľra vonatkozik, hogyha a versenyeztetési eljarás azért volt eredménýelen,
mert az ingatlanĺa kiírt pá'Iyázatra nem volt jelentkező, pedig az eređménýelenségnek lehet
más indoka is.

Dr. Kocsis ll.áté
Y áIaszadásra megađja a szőt dr, Mészár Erika a|jegyzonek.

Dr. Mészár Erika
Igaza van Képviselő Úľnak. Javasolja úgy módosítani a szovegrészt, hogy ,,....ha a
versenyeztetési eljaľás eredménýelen volt, akkoľ a fentiektől eltérően a kiíró másképp
dönthet.'' Akkor ebben minden benne van^ az eľedeti szandék is ez volt.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Továbbra is fennáIl az a ptoblémája, amivel kezdett, hogy bizonyos feltételek esetén továbbľa
is lehet lefeté menni, és erre szeľette volna felhívni a figyelmet. Szeľinte nem bizottsági,
hanem testtileti hatáskörbe kellene utalni, vagy a limitet megemelni, hogy 5)Yo-ta semmiképp
ne lehetne lemermi, vagy olyan garanciát kellene teremteni, ami mindenképpen
megakadályozza, hogy ne fél aľon keljenek elüzlethelyiségek, még akkor is, ha csak bizonyos
esetekben kerülhet eľTe sor. Ennek a módosítását kéri.

(]2,25 órakor Komdssy Ákos képviselő távozott az Ĺilésteremből, ígł a Képviseĺő-testťilet
létszáma I5 főre csökkent.)

f)r. Kocsis Máté
Alpolgármester Úrnak ad szőt.

Dľ. Sára Botond
Az az alapeset, ami benne vo|t, az nem minden esetben helyes, de van olyan gyakoľlat,
amikor a|kaImazható. A jelenlegi szabá|yozás, az egy rugalmas szabźiyozźs. A rendelet
szabá|yozza az alapesetet is, amikoľ lefelé lehet eltéľní, de azt is szabályozza,ha felfelé. Nem
vtitońatĺa ezen egyirźnyba, meglartaná a rugalmasságát és a mindenkoľi egyedi döntésnél a
bizottságnak van lehetősége, hogy ezt méflegelje. Ha ęń.kor|átozzők, a|<kor lehet, hogy nem
szerencsés he|yzet alakul ki. Lehet, hogy kiírjak olyan magas aron, hogy soha nem fog
elkelni, és akkor megint ľendeletet kellene módosítani.



Dr. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Simon Gytirgy
Megfordítaná a rendeletben lévő szöveget. Alapvetően engedné, hogy ugyanazon az áron
legyell kiíľva, de bizorryos feltételek ferurállása lrrellett elrgedni kell, hogy lejjebb menjen a
díj.

Dr. Kocsis Nĺáté
A napirend vitájat lezárja. Szavazásra bocsátja a hatáĺozati javaslatot a befogadott
módosításokkal.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 47lf0I5. (II. 19.) szźtműhatźlrozat

1.) 7.) pontjának szövegét a következőre módosítja: Lebonyolító: A versenyeztetési
eljaľás lebonyolítója a vagyonügyleti megbizolt, A vagyonügyleti megbízott, ha a Kiíró
másként nem dĺint, a Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataľidő: f0|5. szeptember 17.

2..) 15.) pont k.) alpontját törli.

Felelő s : Józsefu árosi Gazdál kodási Közp oĺt Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
Határiďo: 20I 5 . szeptember 1 7.

3.) 12.) pondanak szövegét a következore módosítja: A hiľđetmények kifiiggesztésének
időtartama, valamint a megjelentetés és az ajźnlatok benyújtástnakhatárideje közott |egalább
15 munkanapnak kell ęltelnie.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatő
Hatźriďő: 201 5. szeptember 1 7.

4.) l5.) pont p.) alpontjának szĺivegét a kcivetkezőre módosítja: a hiánypótlás lehetőségét
az arrő| szóló értesítéskézhezvételétől számitott 5 munkanapos határidő kikĺitésével, valamint
azt,hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az ajtn|at módosítását.

Felelő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo Ń Zrt. v agy oÍLgazdálkodási igazgato
Határiđo 20I 5 . szeptember 1 7.

5.) 17.) pont c.) alpontjanak szövegét a következore mőďosítja: a versenyeztetési eljarás
visszavonása esetén, amennyiben a dokumentációt az ajźn|attevő ellenérték fejében kapta
meg' a Kiíró köteles az ellenértéket visszaťlzetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatarido 2015 . szeptember I 7.
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6.) 20.) pontja új i.) alponttal egészül ki, amelynek szövege a következő: Ąán|attevó az
aján|attéteIi biztosítékot nem, vagy nem apáIyázati felhívásban megjelölt módon bocsátotta a
kiíró ľendelkezésére.

Felelő s : Jó zsefu áro si Gazdálko dási Közpo ft Zrt. v agy ongazdálko dás i igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 17.

7.) 24.) ponda új d.) alponttal egészül ki, amelynek szovege a következő: az
onkormán y zat ér đekeinek véđelmében.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatő
Határiđő: 20I 5. szeptember 1 7.

8.) 31.) pontjának szĺjvegét a következőre módosítja: Ha a versenyeztetési eljáľás
eređménýelenül zárul, két éven beltil kiírt ismételt pźl\yźzatnál, a másođik felhívásban a 30.

pont szeľinti bérleti díj 80 %o.ttt., a harmadik felhívásban a bérleti ďíj 65 %o-át, a következő
páIyázatok során peđig az 50 oÁ-át kęII minimális bérleti díjként meghatározni. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen volt, akkoľ a fentiektől eltérően kiíľó másként dĺinthet.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hattriďő : 20I 5 .július i 7.

9.) 40.) pontjanak szövegét a következ&e mődosítja: A pźiyázatok eredményét a Kiíľó
áIlapítjameg. A pá|yźzati ajánlatok eredményét apźl|yázatok felbontásátőI számított 90 napon
belül kell megállapítani. Az eredmény megáIlapítźtsának hatáľideje egy alkalommal
meghosszabbítható. Az ifi hatarídorol, illetve annak ftiggvényébęn az ajtln|ati kcĺtcĺttség

íđőtartamźnak meghosszabbitásáról a Lebonyolító köteles ajánlott levélben tájékoztatni a
pá|yazot.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határiđő : 20I 5 . július 1 7.

10.) 62.) pontjának szövegét a következore mőđosítja: A pźiytnatok eredményét a Kiíró
á||apitja meg. A páIyázati ajanlatok eredményét a lehető legrcividebb időn belül kell
megá|Iapítani. Az ęredmény megállapításanak hatáľideje egy alkalommal meghosszabbíthatő.
Az új határiđőrő| illetve annak fiiggvényében aZ ajánlati kötöttség időtartamanak
meghosszabbításáľól a Lebonyolító kötęles ajánlott levélben tájékońatni apá|yázőt.

Felelős: Jőzsefvtľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő: 2015.július 1 7.

11.) 74.) poĺt szövegét a kĺjvetkezőre módosítja: A minimális véte|trat, ha a Kiíró másként
nem dĺjnt
a.) első ízben azingatlarlértékbecslésében megállapított forgalmi éľték 100 %o-aképezí,

b.) második páIytzat esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi éték
75 Yo-a képezi, ha az elsĺí árveľés azért volt sikertelen, mert az árvetés megkezdését
megelozoen senki nem ľegisztrált,
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c.) harmadik pźĺ|yázattőI az ingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi érték 50 oÁ-a

képezi, ha a második áľveľés azért volt sikertelen, mert az áľverés megkezdését mege|ózóen
senki nem regiszttá|t,
d.) az eręđménýelen felhívásában meghatáľozott összegképezi, amennyiben iĄ pá|yázat
kiírásáľa azértkeľjJ sor, mert az e|játás eľedménytelen volt, vagy sem az e|ső, sem a második
helyľe sorolt ajáĺ|attevő nem kötĺjtte meg az adásvételi szerződést.

12.) 123.) pontjának szöv egét a kovetkezőre módosítja: Az ingatlan tulajdonjogának
e|adására meghirdetett pźĺIyázat esetében, ha a kiíró másként nem dönt, a minimális vételáľat
első esetben az értékbecslésben meghatátozott likvid foľgalmi érték 100 oÁ-aképezi. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen, a következó páIytzati kiírásban, az előzőek szeľinti
foľgalmi éÍték 75 %o-át, a következő pá|yázatok során pedig a forgalmi érték 50 oÁ-át ke|I
minimális vételáľként szerepeltetni. Ha a versenyeztetési eljáľás eľedménytelen volt, akkor a

fentiektől eltérően a kiíró másként dĺjnthet.

Felelő s : Józsefu áľo si Gazdálkodási Kö zpo Ń Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
Határiđő f0I5. szeptember 1 7.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület t4 igen, 1 nem, 0 tartőzkodással a határozatot
elfogadta.

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERŰ SZoToB B s Éc s zÜrs Éop s
HATÁRoZAT:
19gt20t5. (x.17.) 14IGEN t NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a 47l20I5. (II. 19.) számuhatározat

1.) 7.) pontjrínak szövegét a következore módosítja: Lebonyolító: A versenyeztetési
eljátás lebonyolítója a vagyonügyleti megbizott. A vagyonügyleti megbízott, ha a Kiíľó
másként nem dönt, a J őzsefvtrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f01 5. szeptembeľ 1 7.

2.) 15.) pont k.) alpontját törli.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáLkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő: 2015. szeptember 17.

3.) 1,2.) pontjának szövegét a kovetkezóte módosítja: A hiľdetmények kifuggesztésének
időtartana' valamint a megjelentetés és az ajáĺ|atok benyrijtásźlnakhatárideje kĺiztitt legalább
15 munkanapnak kell eltelnie.

Felelős: Józsefuárosí GazdáIkodási KĺizpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatő
Hatźlriďő: 201 5. szeptember 17 .
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4.) 15.) pont p.) alpontjának szövegét a következőte módosítja: a hiánypótlás lehetőségét
az arrőI szóló értesítéskézhezvételétől számított 5 munkanapos hatáľidő kiktitésével, valamint
azt,hogy a hiánypótlás nęm eredményezheti az ajźnIat módosítását.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazclálkoclási igazgatő
Hataridő: 2015. szeptember I7.

5.) 17.) pont c.) alpontjának szövegét a következőre mődosítja: a veľsenyeztetési eljáľás
visszavonása esetén, amennyiben a dokumentációt az ajźtn|altevő ellenérték fejében kapta
meg, a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni.

Felelős: Iőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határiďo : 20I 5. szeptember 1 7.

6.) 20.) pontja új i') alponttal egészül ki, amelynek szövege a kovetkezó: ď1ánlaÍlevo az
ajtnlattételi biztosítékot nem, vagy nem apá|yázati felhívásban megjelölt módon bocsátotta a
kiíró rendelkezésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

].) 24.) pontja új d.) alponttal egészül ki, amelynek szövege a következő: az
onkormán y zat ér ďekeinek védelmében.

Felelős: Jőzsęfvtlrosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 20I 5. szeptember 1 7.

8.) 31.) pontjának szövegét a ktjvetkezőre módosítja: Ha a veľsenyeztetési e|jáĺás
eredménýelenül zaľul, két éven belül kiírt ismételt páIyázatnál, a második felhívásban a 30.
pont szerinti bérleti díj 80 oÁ-át, a harmadik felhívásban a béľleti dij 65 Yo-át, a következő
pá|yázatok során pedig az 50 %o-át kelr| minimális bérleti díjként meghatátozni. Ha a
versenyeztetési eljaľás eredménýelen volt, akkor a fentiektől eltérően kiíľó másként dönthet.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźtridő: 20I 5 . július 1 7.

9.) 40.) pontjának szĺivegét a következőre móđositja: A pźiyázatok eredményét a Kiíró
źilapítja meg. A pá|yazati ajanlatok eredményét apályázatok felbontásátőI szźlĺnított 90 napon
beltil kell megáI|apitani. Az eredmény megá||apításának határideje egy alkalommal
meghosszabbítható. Az íj hataríď&ő\ illetve arrnak fiiggvényében az ajtnIati kötöttség
időtartamának meghosszabbitásttĺól a Lebonyolító kĺjteles ajanlott levélben tájékońatni a
pá|yazőt.

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hataridő: 20|5.július 1 7.

10.) 62.) pontjarlak szövegét a következőre módosítja: A páIyázatok eredményét a Kiíró
áI|apítja meg. A ptt|ytzati ajánlatok eredményét a lehető legrövidebb időn belül kell



megállapítani. Az eredmény megáIlapitásának határideje egy alkalommal meghosszabbítható.
Az új hataridőľől' illetve annak függvényében aZ ajánlati kötöttség iđőtartamának
meghosszabbításáról a Lebonyolító kĺĺteles ajánlott levélben til1ékońatni apá|yázőt.

Felelő s : Józsefu aľo si Gazdálkodási Közp ont Zrt. v agy ongazdálkodási igazgatő
Hatáľido: 2015.július 1 7.

11.) 74,) pont szövegét a kovetkezőre módosítja: A minimális véte|árat, ha a Kiíľó másként
nem dönt
a.) első ízben azingat|an éľtékbecslésében megállapított forgalmi éľték 100 oÁ-aképezi,

b.) második páIyazat esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított forgalmi érték
75%o-a képezi, ha az első árverés azért volt sikertelen, mert az árvetés megkezdését
mege|ózően senki nem regisztrált,

e.) harmadik páIyazattő| az lngatIan éľtékbecslésében megállapított forgalmi érték 50 Yo-a
képezi, ha a második árverés azéĺt vo|t sikertelen, mert az aľverés megkezdését megelőzően
senki nem rcgisztrtit,
f.) az eľedménýelen felhívásában meghatźttozott összeg képezí, amennyiben q ptiyźnat
kiírására azért kerül sor, mert az eljárás eredménytelen volt, vagy sem az első' sem a második
helyre soľolt aján|attevő nem kcjtötte meg az aďźsvételi szeľződést.

12.) 123.) pontjának szövegét a k<jvetkezőre módosítja: Az iĺgatlan tulajdonjogának
eladtsára meghiľdetettpźl|yázat esetében' ha a kiíró másként nem dönt, a minimális vételĺíĺat
első esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi érték 100 %o-aképezí. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen, a kĺjvetkező pźt|yázati kiírásban, az előzőek szeľinti
forgalmi érték 75 oÁ-át, a következő pźiyźnatok soľán pedig a forgalmi éľték 50 Yo-át ke|I
minimális vételáľként szeľepeltetni. Ha a versenyeńetésí eljáľás eređménýelen volt, akkor a
fentiektől eltérően a kiíró másként dönthet.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatő
Hataĺidő: 2015. szeptember 17.

Napirend 416. pontja
Javaslat a Jőzsefválros kiizigazgatási teľületén a járművel ttirténő várakozás
kiegészítő, helyi szabá|yozásáről szóló 26ĺ20t0. (vI. 18) tinkoľmányzati
ľendelet mĺódosítására
(írásbeli eloterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté_ polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
A napiľendi pont tárgya|ásźĺt megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában |ezźrja. Szavazásta
bocsátj a a rendelet-tervezetet.
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BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉpvrsn,r-i-ľBsľÜr-BľB ELFoGADJA Es
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos vlrĺ. xnnÜr,nľ ĺózspľvÁnosr
oNronľĺÁľyza.ľ rÉpvlsBI,o ľBsľtjĺ-nľÉľnx 37120|'5. (ĺx.18.)
oNxonuÁľyza.ľr nn,ľnnr-BľÉľ ĺózsBľvÁnos xozleĺzca.ľÁsĺ
ľBnÜĺ,nľÉľ a. ĺÁnľĺuvnl ľonľÉľo vÁnĺ,rozÁs xrncnszÍľo, HELYI
sza.nÁr,yozÁsÁnóĺ szoro 26t2010. (vI.18.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELET
vĺólosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselo-testület 14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással megalkotta a
37 lf0I5 . (x. 1 8.) önkormányzati rcnďe|etet.

A sZAv AZÁsNÁI. JELEN VAN t s rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺnĺosÍľpľľ szóľoBBSÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xpľvrsnr-o-rEsrÜlnľp 14 IGEN, 0 NEM, 1

ľa.nľózKoDÁSSAL ELFoGADJA És ľĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vIII. xnRÜĺ.nľ ĺózsBľ.vÁRoSI oľronľĺÁľyza,ľ xÉľvIsnĺ,o
ľnsľÜr,nľnľnx 37l20L5. (x.t8.) onronľĺÁľyzĺ.ľr nnľnnr-nľnľ
ĺózsnľvÁnos rozleĺzca.ľÁsr ľnnÜlnľÉľ A ĺÁmĺuvnr, ľonľÉľŐ
vÁnĺxozÁs xrncÉszÍľo, HELYI sza.ľÁr-yozÁsÁnól szoĺo 26l20t0.
(vI. 18.) onronmÁľY ZATIRENDELEľ tvĺóoosÍľÁsÁnól

(]2,34 órakor Komássy Ákos képviselő meg.érkezett, így a Képviselő-testĺ)let létszáma l6főre
emelkedett.)

Napirend 417. pontja
Javaslat ktizterület-haszná|ati hozzájźlľulásľó| szĺíIó döntések elleni
fellebbezés elbíľálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós Gyĺiľgy _ a VáĺosgazđáIkođási és Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Kocsis Máté
A napiľendi pont tárgyalźsát megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiĺányában |ezárja. Szavazźsra
bocsátj a az I. határ ozati j avaslatsort.

A Budapest Fővaľos VIII. kerütet Jőzsefvärosi onkormźnyzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatáskörében eljárva az alabbiak szerint dönt:

1. A Budapest Fővaľos VIII. keľÍilet Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testülete
másodfokúhatóságihatáskĺ jľébene|járvaaza|ábbihatáĺozatothozza..

60



HATÁno ZAT

az o-BoR - Mária Café Kereskedelmi Betéti Társaság Budapest, VIII. kerĺilet,Mátia u. 5. sz.

előtti25 m2 területre vonatkozó kozterület-hasznáIati kérelmét elutasító Váľosgazdálkodási és

P énzigy i B i zott s ág 5 92 / 20 1 5 (V I. 0 8 . ) szźtmu határ o zatát

helyben hagyja.

Ehatározat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatározat felülvizsgáIatát jogszabá|ysértésre

való hivatkozással, a bíľóságtól lehet kérni. A keľesetlevelet a hattltozat kézhezvéte|étő|
számítoÍt 30 napon beliil, az I. fokú kozigazgatási szervné|, vagy a Fővárosi Kozigazgatási és

Munkaügyi Bírósághoz ke|| 3 példányban benýjtani. A keresetlevél benyújtásanak a

határozatvégľehajtásárahalasztőhatźiyavan.

INDoKoLÁs

Az I. fokon eljaľó hatóság, a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiiletének Yátosgazđálkodási és Pénzngyi Bizottstrya teľjesztette fel a

Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete számttta a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
eljáró hatósági jogkör gyakorlójának, akozígazgatási hatósági e|járźs és szolgáltatás általános
szabá|yairől szóló f004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źtltalźnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés aIapján a másodfokú dtintést hoző hatóság a döntést

helyb enhag y j a, me gv áIto ńatj a, vagy me g s emmi s íti.

Budapest Józsefváros onkormanyzat Képviselő-testülete másodfokú jogk<jľében e|jttrva az
elsőfokonhozotthatźlrozatotmega|apozottnaktalá|ta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította eL az elso fokú hatóság az ugyféI
közteľület-haszntůati kéľelmét, mivel a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés

meghozatalakor figyelembe veszi a Gazdálkodási ÜgyosztáIy áIta| előteľjesztett ügyben
érintett hatóságok véleményét.

Ezért tulajđonosi jogkĺirében e|járva a másodfokú hatóság az eIsó fokú határozatot helyben
hagyja.

A kozigazgatási hatóságí e|jarás és szolgáltatás źita|tnos szabályakőI szőIő 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott d<intést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú dcjntést hozó hatóság iúján közli. Erre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testtilet a polgáľmestert a fellebbezővel töĺténő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
a|apján zćlrtakí.

A határozat bírósági felülvizsgźiatának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljáľás és

szo|gáItattls általános szabáIyairől szóló f004. évi CXL. törvény 107. s (3) bekezdésén alapul.
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A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskört és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairő| szőIő f004. évi CXL. törvény 107.$ (1)

bekezdése á|lapíť1 a me g.

Budapest, 2015. szeptembeľ l 7.

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti dĺjntés közléséľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. szeptember 17.

Dľ. Kocsis N.l.áté
Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 1 tartóZkodással a Képviselő-testtilet az I. határozatot
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERU SZoToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
200ĺ201'5. (Ix.17.) 15IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatáskĺjľében eljárva az a|źtbbiak szerint dönt:

3. A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkotmányzat Képviselő-testülete
más o dfokú ható sági hatáskö réb en e lj árva az a|ábbi hattr o zatot hozza:

HATÁno ZAT

az o-goR - Maľia Cafe Kereskedelmi Betéti Társaság Budapest, VIII. keľület, Máľia u. 5. sz.
e|otti25 m2 teľĹiletre vonatkozó közterület-hasznźiati kérelmét elutasító Varossazdálkodási és
P énzĹigyi BizoÍtság 5 92 l 20 I 5 (V I. 0 8 . ) sztlmu határ o zattú

helyben hagyja.

E hattľozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahattltozat felülvizsgá|atát jogszabźůyséľtésľe

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat kézhezvéte|étó|
szźlmított 30 napon belül, az I. fokú kozígazgatási szervnél, vagy a Fővaľosi Kozĺgazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példanyban benyrijtani. A keresetlevél benyujtásának a
hatźrozatvégľehajtástlraha|asńőhatá|yavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljaĺő hatóság, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüáľosi onkormányzat
Képviselő-testületének Váľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottsága terjesztette fel a
Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete szttmtna a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
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eljáró hatósági jogkcĺr gyakoľlójának, akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás általános
szabá|yairől szóló f004. évi CXL. töľvény 107.$ (1) bekezdés szeľint.

Akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatźs á|ta|źnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés a|apjźn a másodfokú döntést hoző hatóság a dĺjntést
lrelyberrlragyj a, megvá|toztatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testiilete másodfokú jogkorében e|járva az
elsőfokonhozoÍ1határozatotmega|apozottnakta|álta'

A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ugyfé|'
kĺjzterület-hasznáIati kérelmét, mivel a Ytlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés
meghozatalakor figyelembe veszi a GazďáIkodási ÜgyosztáIy áItaI előteľjesĺett ügyben
érintett hatóságok véleményét.

Ezért tulajdonosi jogköľében eljźrva a másodfokú hatóság az e|só fokú hatáľozatot helyben
hagyja.

Akozigazgatási hatósági el1árás és szolgáltatás źitalźnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
t<irvény 105. $ (5) bekezdése szerint afe||ebbezési eljaľás során hozott dĺjntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság iltján közli. Eľre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a polgármesteľt a fellebbezővel töľténő közlésére.
A fellebbezés lehetoségét a Képviselő-testület akozígazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás
általános szabźiyafuől szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (a) bekezdésében foglaltak
alapjánzźńaki.

A határozat bíľósági felülvizsgáIatźnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és

szoLgźitatźts általános szabźiyafuől szóló 2004. évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljárás lefolytatására a hatáskĺjĺt és illetékességet a kozígazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás á|ta|ános szabá|yaiľól szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.$ (1)

bekezdése á||apítja me g.

Budapest, 2015. szeptember I 7.

4. felkéľi a polgármestert az 1. pont szeľinti döntés kcjzléséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 17.

Dr. Kocsis Nláté
Szav azásr a bocsátj a a II. határozati j avaslatsoľt.

A Budapest Főváros VIII. kerĹĺlet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-teshiletę másodfokú
ható s ági h atáskciréb en e lj árva az a|ábbiak szerint dcint :

1. A Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete
másodfokúhatóságihatáskörébeneljárvaazalábbíhatáĺozatothozza:



HATÁno ZAT

az EBONI 2000 Vendéglátó,^Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest, VIII. kenilet, Vajda
Péteľ u. 7. sZ. előtti 6 m, tertiletre vonatkoző końerulet-használati kéľelmét elutasító
Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 561/2015 (VI.01 .) számuhatározatát

helyben hagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felĺilvizsga|atát jogszabá|ysértésľe

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keľesetlevelet a hatátozat kézhezvételétőI
számított 30 napon belül, azI. fokukozígazgatási szervnéI, vagy a Fővarosi Kozigazgatási és
Munkaĺigyi Bíľósághoz kell 3 példányban benyrijtani. A keresetlevél benyújttsának a
határozatvégrehajtásfu aha|asztóhatályavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eIjárő hatóság, Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvárosi onko rmźnyzat
Képviselő-testületének Váľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottsága terjesztette fel a
Józsefuáľosi onkoľmanyzatKépviselő-testĺ.ilete számáĺa a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
e|jarő hatósági jogkör gyakorlójĺĺnak, akozigazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás általános
szabtiyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szeľint.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás źita|źlnos szabályairól szóló 2004. évi CXL'
töľvény 105.$ (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helybenhagyja, megv á|toztatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuaľos Önkormányzat Képviselő-testÍilete másodfokú jogkörében e|járva az
elsőfokonhozotthatáĺozatotmega|apozottnakta|ćita.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ngyféI
közterĹilet-haszná|atí kérelmét, mivel a Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés
meghozatalakor figyelembe veszi az adott ügyben esetlegesen felmeľülő lakosságipanaszt.
A közterÍilet nem rendeltetésszetu hasznáIatához a tulajdonos hozzźĄttulása szfüséges,
azonban hozzźĄáĺulźts megadása esetén nem zavarhatja a köZteľĹiletet rendeltetésszeľúen
hasznźiők illetve a koruy ező lakóépületekben élők nyugalmát.

Ezért a másodfokú hatóság az e|ső fokú határozatothelyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás áItalános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás során hozoÍt döntést a fellebbezővel
a másodfokú dĺintést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság tftjan közli. Erre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testiilet a polgármestert a fellebbezővel történő kĺizlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozigazgatási hatósági eljĺĺľás és szolgáltatás
általános szabá|yaíről szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
a|apjánzáĺtaki.
A hatźnozat birősági felülvizsgáIatźnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljaľás és
szolgá|tatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. tcirvény 107. s (3) bekezdésén alapul.



A másodfokú hatósági eljárás lefolytatásáľa a hatáskört és illetékességet a kozigazgatásí
hatósági eljárás és szolgáltatásá|talttnos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1)
bekezdése áIIapítja me g.

Budapest, f0I5. szeptembeľ 17.

2. felkéri a polgármesteft az 1. pont szerinti döntés kĺjzlésére.

Felelős: polgármester
Hatźriďő: 2015. szeptembeľ 17.

Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a II. határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfosadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvĺspl-o
A HATÁR }ZATH)ZAT ALH)Z EGYS ZERŰ szoľog g sÉc
HATAROZAT:
201t201s. (Ix.17.)

A Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete másodfokú
ható s ági hatásköľéb en e lj árva az alźlbbiak szerint dĺjnt :

2. A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testülęte
más o dfokú ható s á gi hatáskö rében e lj árva az alábbi hattr o zatot ho zza:

HATÁno ZAT

az EBONI 2000 Vendéglátó,^Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest, VIII. kerület, Vajda
Péter u. 7. sz. eiőtti 6 m, terĹiletre vonatkoző koztęrilet-használati kérelmét elutasító
Yźlrosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság 56112015 (u.01.) szĺĺmú hatźlrozatát

helyben hagyja.

Ehatźtrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatáĺozat felülvizsgá|atát jogszabáIyséľtésľe
való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat kézhezvéte|étőI
számított 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szervné|, vagy a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példanyban benyĹljtani. A keľesetlevél benýjtásának a
határozatvégľehajtásáraha|asńőhatályavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon e|járő hatóság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
Képviselő-testületének Yárosgazđálkodási és Pénzugyi Bizottstrya terjesztette fel a
Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĺilete számára a jogoľvoslati kéľelmet, a II. fokon

15IGEN O NEM

SZÜKSÉGES

1 TARTOZKODÁSSAL



eljaľó hatósági jogköľ gyakorlójanak, aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yairól szóló 2004. évi CXL. töľvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

A közígazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás áIta|ános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
töľvény 105.$ (1) bekezdés alapján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helybenhagyj a, megváItoztatja, vagy me gsemmisíti.

Budapest Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú jogkorében eIjáwa az
elsőfokonhozotthatározatotmega|apozottnaktalźita.

A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ugyfé|
köZtertilet-haszná|ati kérelmét, mivel a Ytltosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a d<jntés

meghozatalakor figyelembe veszi az adott ĺĺgyben esetlegesen felmerĺilő lakosságipaĺaszt.
A kĺjzteriilet nem rendeltetésszqu haszná|atźůloz a tulajdonos hozzźĄtlrulása szükséges,
azonbarl hozzájźru|ás megadása esetén nem ZavaÍhatja a közterĹiletet rendeltetésszerúen
használók illetve a komy ező lakó épületekben élők nyugalmát.

Ezért a másodfokú hatóság az elsó fokú határozatot helyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás á|ta|tlnos szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
torvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság if1án kĺjzli. Erľe
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a polgáľmestert a fellebbezővel tĺjľténő kcjzlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testtilet aközígazgatási hatósági eljaĺás és szolgáltatás
általános szabáIyairőI szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjźn zźtrtakĺ.
A hatźrozat bírósági feliilvizsgźtlatźtnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljarás és

szo|gá|tatás általános szabtiyaíről szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljaľás lefolytatására a hatáskört és illetékességet a kozígazgatási
hatósági eljáľás és szolgáltatás áIta|ános szabttlyairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1)

bekezdése állapítja meg.

Budapest, 2015. szeptember 1 7.

2. fe|kén a polgĺírmestert az 1. pont szeľinti döntés közlésére.

Felelős : polgĺáľmester
Határidő: 2015. szeptember 1 7.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a III. hatáľozati javaslatsoľt.

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete másođfokú
hatósági hatásköľében eljárva az a|ábbiak szeľint dönt:

1. A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormźĺnyzat Képviselő-testülete
más o dfokú ható s ági hatásköľéb en e lj árva az a|tlbbi határ o zatot ho zza:



HATAROZAT

a Sami Info Trade Kft. Budapest, VIII. kerület, Kľúdy Gyula u. 4. sz.
vonatkozó kĺjzterület-hasznáIati kérelmét elutasító Váro s gazdálkodási és

7 7 5 l f0 I 5 . (v II.21 .) számu határozatát

e|ótti 4 m2 területre
Pénzügyi Bizottság

helyben hagyja.

Ehatározat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatározat feltilvizsgáIatát jogszabáIysértésre

való hivatkozással, a bíróság1ól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat kézhezvételétőI
számított 30 napon belül, azI. fokukozigazgatási szervné|, vagy a Fővárosi Kozigazgatási és

Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példányban benyújtani. A keľesetlevél benyújtásának a
hatttrozatvégrehajtásáraha|asztőhatźiyavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljáró hatóság, Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi onkormáĺyzat
Képviselő-testületének Ytĺrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága terjesztette fel a
Józsefvaľosi onkormtĺnyzat Képviselő-testülete számźra a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
eljaľó hatósági jogkör gyakorlójanak, akozigazgatási hatósági eljĺáľás és szolgáltatás általános
szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

A kozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás á|talános szabá|yairól szóló 2004. évi CXL.
tĺlrvény 105.$ (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
he lyb enha gyj a, me gv á|toztatj a, vagy me g s emmi síti.

Budapest Józsefuáros onkormanyzat Képviselő-testülete másodfokú jogkörében e|1fuva az
elsőfokonhozotthatźrozatotmegalapozottnaktaláIta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította e| az e|ső fokú hatóság az ngyfé|
közterület-hasznáIati kérelmét, mivel a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés
meghozatalakoľ Íigyelembe veszi a Gazdálkodási ÜgyosztáIy áIta| előterjesztett ügyben
érintett hatóságok véIeményét.

Ezért a másodfokú hatóság az e|só fokú hatáľozatothelyben hagyja.

Akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatźs źĺ|ta|źnos szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott dontést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóstą az első fokú d<jntést hozó hatóság iftjaĺl kĺizli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testtilet a polgármesteľt a fellebbezővel történő kcizlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testület akozígazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás
általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjźnzártaki.
A határozat bírósági felülvizsgá|atának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és

sz,olgá|tatás általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljaľás lefolyatásara a hatáskĺirt és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatźs źĺIta|áĺos szabźiyaiľól szóló 2004. évi CXL. tcirvény 107.$ (1)

b ekezdé s e á,Ilapitj a me g.

Budapest, 2015. szeptember 17.
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2. felkéri a polgármestert az

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 17.

1. pont szerinti döntés közléséľe.

Dľ. Kocs|s Máté
Megállapí$a, hogy a III. határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t o rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHc.Z AT AL:ľrI Z EGY S ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
202rf01.s. (Ix.17.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvźtrosi onkormźnyzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatáskörében eljaľva az alábbiak szerint dönt:

2, A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
más o dfo kú ható s ági hatásköréb en elj árva az althbi határ o zatot ho zza:

HATÁno ZAT

a Sami Info Trade Kft. Budapest, VIII. kerület, Kĺúdy Gyula u. 4. sz. előtti 4 m2 területre
vonatkozó közterĹilet-hasznáIati kéľelmét elutasító Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
7 7 5 l 20 1 5 . (v II.2] .) szánu hattrozatát

helyben hagyja.

Ehatározat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatározat felĺilvizsgá|atát jogszabźl|ysértésre

való hivatkozássa|, a bíľóságtól lehet kérni. A keresetlevelet a hatáľozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül, az I. fokú lĺozigazgatási szervné|, vagy a Főváľosi Kozigazgatási és
Munkatigyi Bíľósághoz kell 3 példanyban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a
hatźnozatvégľehajtásátaba|asztőhatáIyavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljań batőság, Budapest Fővĺíľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkormányzat
Képviselő-tęstületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźąa terjesztette fel a
Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete szźmára a jogoľvoslati kéľelmet, a II. fokon
eljaľó hatósági jogkör gyakorlójának, akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás általános
szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. tĺirvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozígazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás á|talźnos szabáIyairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés a|apjtn a másodfokú đöntést hoző hatóság a döntést
he lyb enhag yj a, me gv áIto ztatj a, vagy me g semmi síti.
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Budapest Józsefváľos onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú jogkorében eljárva az
elsőfokonhozotthatározatotmegalapozottnaktalźůta.

A másodťokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította eI az e|só fokú hatóság az ngyfé|
közteľület-haszná|ati kérelmét, mivel a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a döntés
meghozatalakor figyelembe veszi a Gazdá|kodási ÜgyosztáIy altal előteľjesztett tigyben
érintett hatóságok véleményét.

Ezéĺ a másodfokú hatóság az elso fokú hataľozatothelyben hagyja.

A kozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatéLs tita|tľ;ros szabá|yairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozoÍt dcjntést a fellebbezővel
a másodfokú đöntést hozó hatósź,g az első fokú döntést hozó hatóság iúján közli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület apo|gźtrmestert a fellebbezővel tĺirténő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabáLyairől szóló 2004. évi CXL. töľvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
a|apján ztrtak<l.
A hatźlrozat bírósági felülvizsgá|atának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljarás és
szolgá|tatźls általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. t<ĺrvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljáľás lefolýatására a hatáskört és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljáľás és szo|gá|tatás źlta|ános szabźůyairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1)
bekęzdése á||apitja me g.

Budapest, 2015. szeptembeľ 1 7.

2. felkéľi a polgáľmestert az 1. pont szerinti dĺjntés kĺizléséľe.

Felelős: polgármester
Határidó: 20I 5. szeptember 1 7.

Dr. Kocsis ilĺ'áté
Szav azźsr a bocsátj a a IV. határozati j avaslatsoľt.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testĹilete másodfokú
hatósági hatáskörében eljaľva az alábbiak szerint dönt:

1. A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testiilete
más o dfokú ható sá gi hatásköréb en e lj árva az a|ábbi hatźr o zatot ho zza:

HATÁno ZAT

Kaza| Tamás egyéni váIlalkoző Budapest, VIII. keľület, Diószegi S. u. 14. sz. előtti 1 m2
teriiletre vonatkozó köZtenilet-hasznźiati kérelmét elutasító Viíľosgazdálkodási és Pénziigyi
B i zotts ág 7 6 6 l 20 I 5 . (v II.27 .) sztlmű hatáĺ o zatát

helyben hagyja.

69



E hattlrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat feltilvizsgáIatát jogszabáIysértésre

való hivatkozással, a bíróságtól lehet kérni. A keľesetlevelet a határozat kézhezvéte|étoI
számított 30 napon belül, az I. fokú kozigazgatási szervnéI, vagy a Fővarosi Kozigazgatási és

Munkatigyi Bíľósághoz kell 3 péIđányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a
hatźlrozatvégrehajtásźlraha|asztőhatáIyavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon e|jałő hatóság, Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága terjesztette fel a
Józsefuáľosi onkormanyzat Képviselő-testtilete számára a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
eljárő hatósági jogkör gyakorlójanak, akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános
szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szeľint.

Akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás áIta|ános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.s (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helyb enhag y j a, me gv áLtoztatj a, vagy me g s emmi síti.

Budapest Józsefuáros onkormányzat Képvíselő-testülete másodfokú jogköľében e|jtrva az
elsőfokonhozolthatźtrozatotmega|apozottnakta|á|ta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította e| az e|so fokú hatóság az ngyfé|
kĺ jzterület-haszná|atikéľelmét.

Azugyťé| źita|a megjelölt köztertilet koze| helyezkedik el a Teleki téľi piachoz, ahol mind
Ĺizlethelyiségben, mind őstermelők számára fenntartoÍt asńa|okon lehetőség van zöldség-
gyiĺmölcs' élelmiszer árusításźtra. Az ĺíľusítási lehetőséget nem zarja kl az a tény, hogy az
iigyfélnek van saját tulajdonú vagy bérelt üzlethelyisége a VIII. keľiilet terĹiletén.

Az onkormźnyzatkotel,ező feladata a lakás-és heIyiséggazdálkođás is, melynek figyelembe
vételével đöntĺjtt a kĺjzteľület eltéľő rendeltetésének hasznźllata ugyében, ezért tulajdonosi
jogkörében e|járva a másodfokú hatóság az elsőťokú hatóság határozatźi helybenhagyja.

Akozigazgatási hatósági eljźltźĺs és szolgáltatás á|ta|áĺos szabá|yairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105. $ (5) bekezdése szeľint a fellebbezési eljĺíľás során hozoÍt dĺjntést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság iftjaÍL kĺjzli. Ene
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a polgáľmesteľt a fellebbezővel tĺiľténő kĺjzlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatás
általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
a|apjtn zźrtak<l.
A hatźtrozat bírósági felülvizsgźiattnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljarás és

szo|gá|tatźts általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljarás lefolýatásaľa a hatáskĺjľt és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljárás és szo|gá|tatás á|ta|źnos szabźůyaĺról szóló 2004, évi CXL. törvény 107.$ (1)

bekezdése á||apítja meg

Budapest, 2015. szeptembeľ 17.
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2. felkéri a polgármestęrt az 1. pont szerinti döntés közlésére'

Felelős: polgármester
Határido: 2015. szeptember 17.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy 15 igen, 0 nem' 1 hrtőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a IV.
haténozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsplo
A HATAR o Z ATH)ZAT ALH)Z EGYS ZERu szó ľo g B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
203ĺ2015. (Ix.17.) 15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete másodfokú
hatósági hatáskĺjrében eljárva az a|źhbiak szerint dönt:

2. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormänyzat Képviselő-testülete
más o dfokú ható s ági hatásk örében elj árva az a|thbi határ o zatot ho zza:

HATÁno ZAT

Kazal Tamás egyéni váI|a|koző Budapest, VIII. kerÍilet, Diószegi S. u. 14, sz. előtti 1 m2

tertiletre vonatkozó kozterĺilet-hasznáIati kéľelmét elutasító Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi
B izott s ág 7 6 6 l 20 I 5 . (v II.27 .) szálmu hatźľ o zatźú

helyben hagyja.
Ehatározat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahattnozat felülvizsgźiatźú jogszabźiysértésľę
való hivatkozással' a bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat kézhezvételétol
számítoÍt 30 napon beltil, az I. fokú kozígazgatási szervné|, vagy a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz kell 3 példányban benyújtani. A keľesetlevél benyújtásának a
hatźrozatvégľehajtásźlraha|asztőhatá|yavan.

INDoKoLÁS

Az I. fokon eljaľó hatóság, Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testületének Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bízottsága teľjesztette fel a
Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületę számára a jogorvoslati kérelmet, a II. fokon
eljarő hatósági jogkör gyakorlójanak, akozigazgatási hatósági eljĺírás és szolgáltatás általanos
szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás áIta|ános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL'
törvény 105.$ (1) bekezdés alapjtn a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést
helyb enhag y j a, me gv źito ńať1 a, vagy m ę g s emmi s íti.
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Budapest Józsefuáľos tnkormányzat Képviselő-testülete másodfokú jogkörében e|jćrva az
elsőfokonhozotthatározatotmega|apozottnakta|á|ta.

A másodfokú hatóság megítélése szerint helyesen utasította el az első fokú hatóság az ugyťé|

ko ztenil et-hasznáIati kérelmét'
Az ügyfel áIta|a megjelolt közterület kĺjzel helyezkedik el a Teleki téľi piachoz, ahol mind
üzlethelyiségben, mind őstermelők számźra feĺlntartott asztalokon lehetőség van zoldség-
gytirnölcs, élelmiszer árusítására. Az ĺárusítási lehetoséget nem záľja ki az a tény, hogy az
tigyfélnek van saját tulajđonú vagy bérelt üzlethelyisége a VIII. kerĹilet területén.
Az onkorményzat kötelező feladata a lakás-és helyiséggazdálkodás is, melynek f,lgyelembe

vételével dcjntött a kcjzteľület eltérő rendeltetésének hasznźt|aa ngyében, ezért fulajdonosi
jogkörében eljáĺ:ĺa a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát. helybenhagyja.

Akozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályaiľól szóló 2004. évi CXL.
toľvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljarás soľán hozott döntést a fellebbezővel
a másodfokú dontést hozó hatóság az első fokú dĺjntést hozó hatóság iúján kozli. Erre
figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a polgármestert a fellebbezővel tĺirténő közlésére.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testiilet akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás
általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. tĺirvény 73lA. $ (4) bekezđésében foglaltak
alapjan zźńaki.
A hatáĺozat bírősági felülvizsgtiatának lehetősége a kozigazgatási hatósági eljárás és

szoIgá|tatás általános szabźiyairől szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény 107. $ (3) bekezđésén alapul.
A másodfokú hatósági eljarás lefolytatásáľa a hatáskĺjrt és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljáľás és szolgá|tatás á|ta|áĺos szabá|yairól szóIó 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1)

bekezdése állapítj a meg.
Budapest, 2015. szeptember 1 7.

2. felkéľi apolgármestertaz 1. pont szerinti dĺjntés közlésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

Napiľend 4/8. pontja
Javaslat kőzszo|gáiati célú lakás ok kĺj eliiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Iľĺĺźńé _ polgármester

Dľ. Kocsĺs M:áté
Ahatározati javaslat 1. pontjában a ,,..I20 darab lakás...'' helyébe ,,.. 150 dałab lakás..''
szovegrész kerül. Ahatározat 2. pontjábä d ,,...iĺtézmérlyek kĺiz<itti ...'' helyébl 4 ,,...
intézmények' gazdasági tĺíľsaságok közcjtti...'' szövegľész keľül. A napirend vitájátmegnyitja.
Megađja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Alakásgazdátkodási iľányelv targyalásźnáIkérte, hogy készüljön évente ilyen, most 5 évente

készül, kétďezi, hogy nem ellentétes-e ez, azzal? Hogy |ehet az, hogy a testületi ülés
éjszakájan kerül elő hirtelen újabb 30 lakás? Miéľt nem lehet eztiđőben, úgy hogy ezeket a
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lakásokat tételesen meg lehessen nézni, hogy alkalmasak-e erre a céIra, vagy másikra?
Javasolja - és szeľinte a lakásgazdálkodási irányelvekkel inkább ez lenne ĺisszhangban -,
hogy a listán szereplő minden olyan lakás, ami 40 m"-néI nagyobb alapterülettĺ, azok inkább a
minőségi lakáscsere pľogramba kerüljenek be. Tulajdonnal rendelkezőket is be lehetne
engedni a páIyźzatba, ha azt utźna vá||alják, hogy leadjak az onkormtnyzatnak és úgy nem
cscjkken a lakásállomány. Ez a céI is méltanyolható, hogy a kĺjztiszťviselők lehetőséget
kapnak' de túlzásnak érzi, hogy I20-I50 lakás lett kijelolve erre a pá|yázatra, mikoľ lakhatási
válság van a kerületben. A lakások egy részét, 25-30-at a lefelé irányuló minőségi
lakáscserékľe tartaná fünn, ugyanis ilyen igények is vannak, akik például nem tudjak ťlzetni a
lakbéľt. Továbbá 50 darabot szociális bérlakásnak hirdessenek meg, minden ilyen megszoľító
és a szegényeket kizárő megszorítás nélkül, erre is nagy igény van. A 150 lakás ötöde elég
l enne ebb en p áIy ázatb an. Me gj e gy zés eit mó do s ító j avas l atnak száĺta.

Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos képviselőé a sző.

Komássy Ákos
Egyrészt cirtil, hogy van 150 bérlakás, ami mostkiadható, de túlzónak tĄaazt' hogy egy
leszűkített kone biztosítanak ennyi lakást, még akkor is, ha egyébként cjrül annak, hogy külön
lehetőséget kapnak a dolgozók is. Javasolja, hogy ennek egyharmada kerüljon kiíľásra
közszolgźtlati célú béľlakásra. A fennmaľađt rés*' minden józsefuáľosi, de tulajdonnal vagy
bérlakással nem rendelkezők pá|yázhassák meg, a másik 50 o/o-tlt minőségi lakáscseľére
hagyják meg.

Dr. Kocsis M:áté
Pintéĺ Attila képviselőnek ad szót.

Pintéľ Attila
Mekkora az akor, amelyben ezek a lakások odaadhatóak? Ez a 150 lakás milyen állapotban
van, a bérbevevot fogja-e terhelni felújítási kötelezettség, megvźlsárolhatják-e ezeket a
lakásokat, ha igen, akkor milyen feltételekke|? Az elosztási mechanizmvs az hogyan is
töľténik? Az eIőterjesztés annyit ír, hogy az iĺtézméĺyvezetők egy kvótarendszer szeľint
szétosńják a lakásokat ' Ez mit takar? A munkáltatók mi alapján tesznek javaslatot?
Előzetesen acégvezetók, vagy avezetőkkészítettek-e valamilyen felmérést, hogy mekkora ez
az ígény, illetve a 150 lakás elkel, vagy marad-e vagy lesz-e valamiféle verseny a
munkavállalók között?

Dr. Kocsis M:áté
Sára Botond alpolgáľmester úrnak adja meg a szőt, az i|ésvezetést pedig Egry Attila
alpolgármester úrnak átadja, mert a Fővárosi onkormanyzatban a BKV ťlnanszirozásáva|
kapcsolatos kerületi polgármesterekkel, agglomeľációs polgáľmesteľekkel lesz egész délutan
folyamatos egyeńetés ezen ok miatt és visszautasíthatat|aĺ felkérés miatt el kell mennie.
További jó munkát kívlán!

(]2,44 órakor dr. Kocsis Máté polgórmester úr távozott az ülésterembőI. Az ülés vezetését
átadta Egry Attila alpolgármester úrnak. A Képviselő-testület létszóma l5 főre csökkent.)
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Dr. Sáľa Botond
Természetesen a javaslat előtt felmérésľe került, hogy ez a kör, akit éľint ez 2000 ember, a
teljes önkormźnyzati cég és intézményhá\őzat. Valamennyiintézmény- és cégvezető felmérte
a saját cégében, iĺtézményében levő igényeket. Jelenleg 128 embeľ adta be azigényét, ezért
van 150 lakás ebben az javaslatban. Itt dolgozókat érint, akik köztil van olyan, aki vállalná
azt' hogyha ęń. a lehetőséget megkapja, akár vidékľő|, vagy más kerĹiletből Józsefuáľosba
kĺjltözne. Ezekből az intézmény- és cégdolgozókból, akik nem a kerĹiletben élnek, ezekből
józsefvaľosi lakosok lesznek. Szolgálati lakásról van szó, a fennálló szo|gźiati jogviszony
iďőtaĺalmáig á||, a jelen esetben nem lehet megvásáľolni az ingatIant. Az ingat|an fiz1kat
állapota olyan, mint baľmely más páIyázat esetén és a feltételek is ugyanazok, tehát nyilvan
felújítási kcjtelezettség van. A lakhatóvá téteI a bérlőt teľheli. oriási külonbség van azok
közolt, amiĺe az e|ozó két képviselő utalt, nagyon fontos, hogy itt piaci alapon megy a
bérbeadás, tehát nem költségalapú, és nem szociális alapu. Ne tegyenek úgy, mintha emellett
a bérleti lehetőség mellett nem lenne más bérleti lehetőség józsefuáľosiak számtlra, hiszen
egy) vagy tobb pályázat is f,ĺ az onkormányzatnźi, így a ťĺatalhttzasok, a pźůyakezdők, a
devizahitelesek és a jövőben is fenn kívanják tartani, tehát ettől aptiyázati lehetőség nem fog
megszűrrni. Kozel5000 lakásból 150 lakásra szolgźiatíjogviszonyban kötnek szerződést, az
nem eltúlzott és nem a józsefuáľosiak hátrányára történik. Minőségi lakáspáIyázat is volt az
elmúlt évben és a jövőben is lesz. A korábbi pźiyázatĺ rendszert nem érinti, ezéttnem mosná
össze a kettőt, ezért nem hilzna párhuzamot a kettő kĺjzĺjtt, nem jelenti, hogy a korábban
bevett gyakoľlat szerint nem lesz józsefuĺíľosiaknak kiírt pźůyázat, sőt lesz. Hogy honnan lett
150 lakás, volt egy felméľés és a felmérésnél volt egy igény és tudják biztosítani effe a
felmérésre a 150 lakást. Ań, hogy mennyien fogn1k szeruodést kotni, az egyeđi döntés,
amelyet abizottság meg fog vizsgálni. A Képviselő Uľ utalt ara,hogy miért nem évente van
vagyongazdálkodási irányelv, mién 5 évente. Azért, meľt a béľleti jogviszony és a lakásoknak
a bérleti jogviszonya, illetve az abban é|ők szźĺma' illetve a lakásoknak a bérleti jogviszony
terheltsége azfoIyaĺrlatosanvá|tozlk, az, hogy mennyi üres lakás van, aznem stagnáló áIlapot,
hanem ez fo|yamatosan változik, hőnapról-hónapľa, ezért nem lehet ezze| 1|yen módon
tervezni. Annak kell oriilni, hogy meg tudnak felelni aZ önkormányzat cég- és

íĺtézményrendszerében dolgozók korében felmért igénynek. Ez egy jó lehetőség, eZ aZ

onkormányzat szźmára ez egy előnyös út ez nem hozza hátrányosabb helyzetbe a
józsefuáľosiakat, ettől fiiggetlenül a korábban bevett gyakorlat nem fog vźitozni.

T;r ---. A 44:l ^.[/g'I} ŕrr.lrra
Megadja aszőt dľ. Eľőss Gábor képviselő úmak.

Dr. Erőss Gábor
A jelenleg hatályos |akásgazdálkodási irányelvekkel ez összhangban van-e? Akozszo|gáIati
lakásállomźtny szercpel-e ott' mint prioritás, illetve, hogy helyezkedik el a prioritások
rangsorában, ha szeľepel atlhoz képest egyébként a minőségi lakáscsere és egyéb páIyázatok
részéte mekkora lakásállománý kell biztosítaniuk? Van egy töľekvés az onkormányzat
részérőI, hogy bizonyos típusú lakókat vonzzanak be a kerĹiletbe, ez a fajta lakosságcsere,
amit lépésrol-lépésľe végrehajtanď<, ez mennyire helyes? Javaslata, hogy inkább minőségi
lakáscserére, ezek pluszlakások, amik megjelentek most az eddigiekhez képest és minőségi
lakáscserére, és szociális bérlakásra is nagyobb szfüség lenne, eń. továbbra is fenntaľtja.
Javasolja, hogy a 150 lakást csĺjkkentsék 30-ľa, ezek jő minőségrĺ lakások, de a 150 messze
tulzás, abhoz képest, hogy milyen lakhatási vźllság van. A konkľét javaslata 150 helyett 30, a
fennmaradő 1,20, de ha 40-ben kompromisszumot tudnak kötni, az ís jő. A fennmarađő I20
vagy 110 lakásra vonatkozóan nyilvan önálló javaslattal fog élni.
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Egry Attila
YáIaszadtsra megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dr. Sáľa Botond
Képviselő Úr nem figyelt, amikor az elején hozzászőIt. amikor Pintér Attila Képviselő Úr
vá|aszźĺtavtiaszolt, mert pont beszélgetett a képviselőtźtrsával. A szo|gźĺIati jogviszonyban a

bértők piaci alapon veszik béľbe a szolgáIati lakást. A lakások á||apota az adotl.. A lakhatóvá
téte| az a bérlő kĺjtelezettsége, mint minden pttlytľ;atnáI, és ez alapján eldöntheti, hogy kíván-e
szerzođést kötni, tudja-e vállalni' de ettől, és semmilyen más feltételtől nem kívánnak eltérni.
Ahogy eddig is voltak lakźspźiyázatok - akár minőségi lakáscseľe -' most is lesznek
fiĺggetlenül ettől apáIyázattól. Nem ért egyet a javaslattal, hogy vegyék le a lakások számźń.

Egry Attila
Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek. .

Komássy Áko'
A 150 lakás kis tészét, egyhaľmadátírjákki kĺĺzszolgálati célú lakások pźiytnatta, és a tobbit
pedig más célra taľtsák be. Hibás koncepciónaktĄa, hogy univerzáIisarl akozszolgá|atí céItl
lakásokat az onkormáĺyzat szo|gáIatí ideig teĺjedő konstľukcióban akarja bérbe adni, mert
nagyon ľossz helyzetbe hozza a dolgozók tc]bbségét, meľt szerinte nem addig IaV1ák az
emberek a bérlakást, ameddig az ÖnkormáĺyzatĺáI, vagy intézményénél dolgoznak. Az is
lehet, hogy amikor egyes dolgozók már nem dolgoznak itt, akkor benffitanak egy kérvéný,
hogy maľadhassanak a lakásban és egyénileg lesz elbírálva, hogy a szo|gáIati bérlakás normál
bérlakássá alakulhat-e, de így az onkoľmányzat magából csinál bolondot. Javasolja eń. is
me gfonto lni. A mó do sító indítvány át tov ábbr a i s fenntaľtj a.

Egry Attila
Ha így terjesztették volna e|o ezt az e|oterjesztést a lakásokkal kapcsolatban, hogy az ítt
dolgozók megkapjak . a lakást, és utána ok addig laknak benne, amíg gondoljfü, akkor
Komássy Képviselő Úľék a leghangosabban tiltakoznźnak, hogy szétszőrjáka lakásokat. Ugy
gondolja, hogy a szo|gá|ati lakás a szo|gźl\ati ideig tart. Hangsúlyozza,hogy itt olyan emberek
dolgoznak, akik nap mint nap Józsefuaros sikerééľt dolgoznak. Eú. ne tévesszék szem elől!
Nekik szeľetnének segíteni, az életfüön konnyíteni, hogy kozelebb költĺjzhessenek
munkahelyü|ďlozvagy, hogy például a keriileti iskolákat vehessék igénybe gyerekeik. Ezeket
az embereket ismeľik, ők mar bizonyítottak, nekik is jaľ ez a |ehetőség. Ne akarják eú,

megvorrni tőliik! Fontos humanpolitikai szempontokat is mérlegelni kell, nem lehet csak úgy a
páľtok között osztozkodni' hogy ki mennyi lakást mire szeretne betaľtaní. Ez egy koherens
előterjesztés, amibe meg van hatźrozva, a céI, az előny, és az az út, ahogy el szeretnének érni.

Ezekkel a módosító indítvanyokkal nem éľnek el semmit, minthogy szétvemék emek az
eIőteľjesĺésnek az egységét, amit politikailag megéľt, hiszen az Urak az ellenzéket
képviselik, de itt most a Képviselő-testületben ülnek, és Józsefuĺáľosért kell dolgozniuk, és

most csak másodlagos, hogy ki milyen pźtrthoz tntozik. Kéri, hogy a többi előterjesztéshez is
ekképpen szóljanak hozzá. Megadja aszőtdľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Egyesíti módosító javaslatait Komássy Képviselo Uréval, hogy csak egy módosító javaslatľól

kelljen szavazłi. A 150 lakásból 50 keľüljön eľTe a cé|ra, a maradék lehetne józsefuaľosi
lakosoké, akik még régebb őta vźtnak lakásra, mint egy köztisztviselő' hogy egy dohos
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lakásból végre elköltözhessenek, hogy a gyerekük ne legyen asztmas, vagy aki nem tudja
ťĺzetĺi a lakbért. Tehát a jóságuk terjedjen ki a tĺjbbi józsefuárosira is.

Egry Attila
olyan kérdést vet fdl, amit egyébként ez az önkormányzati vezetoséghozott be a köztudatba,
ez szabáIyozta Ie a minőségi lakáscserét, és hosszú évek óta működik ez a renďszer és segítik
a jőzsefvárosiakat, hogy igényeik szerint egy magasabb, vagy egy alacsonyabb négyzetméteľű
lakásba ktilĺ.tjzlressęrręk. Kéľi KÚpviselł5 UľaĹ, ltogy rre pľ.5bálja úgy beállítalri, trrintlra nrost ő
jönne előszĺjľ e|ő ezzel a minőségi lakáscserekéľdéssel' Ez egy működő tendszer, ezze|
párhuzamosan megy' vagy Képvisető Úr olvasott o|yat az előterjesxésben, hogy ezzel
megsziintetnék a lakáscsere programot? Nem sztintetik meg, a kettő tud páľhuzamosan futni.
A vagyongazďźikoďő cégnél ezzel ptrhuzamosan most is indítanak egy szolgtllati lakás
páIyázatot. An. javasolja, hogyha koncepcióban akamak gondolkodni, akkoľ azt nézzék meg,
hogyha lefut ez a pá|yázat, és nem mindegyik lakás kerül felhaszná|ásra, hogy akkoľ ott

milyen javaslatokat tesznek, hogy a fel nem hasznáIt lakásokat a ktjvetkező körben mire
hasznosítsa az onkormtnyzat. Egyébként is nehéz lenne megítélni, hogy a lakások kozül
milyen szempontok alapján vtiasszák ki, hogy mely 50 lakás maľadjon a szolgálati lakás
pá|yázatban. Úgy gondolja, hogy az ilyen jellegíi viták nem illenek testtileti ülésre. Megadja a

szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha ez nem képviselő-testületi vita, akkor eZ nem egy testületi előterjesztés, amikor 120

lakásról küldenek ki előteľjesztést szabáIyszerííen,és helyszíni kiosztással megjelenik, hogy
150 lesz az a 120. Legyen kozös Eross Képviselő Urra| a módosító javaslatuk. Senki nem tett

arra javaslatot, hogy milyen további döntések szülessenek, csak annyit mondtak, hogyha van
ennyi lakás, akkor egyelőre erÍe apáIyézatra menjen 50. A következo iiléseken meg lehetne

vitatni, hogy a maĺadék 100 mely pá|ytzatra legyen kiírva. Gond nélktil beleféme más fontos
tarsadalompolitikai cél is. Kéľ egy íľásbeli tájékońatást arról, hogy a jelenlegi listĺán szereplő
lakások mióta üresek, és melyek azok a lakások, amelyek nem életveszélyes állapotban
vaĺľrak.

Egry Attila
A jegyzőkoĺyv tögzitette Képviselő Ur kérését. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Eń. a tájékońatőt ő is szeretné megkapni, ha elkésztil. Az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdezi, hogy 128 munkavállaló jelentkezett, ďe 150 lakás lett kiírva, tehát úgy ĺĺnik, hogy
mindenki kaphat lakást. Biztos lesznek olyan lakások, amire senki nem jelentkezik, és

olyanok is, amire túljelentkezés lesz. Egry Uľ páIyázatrő| beszélt, de az előterjesztés ań. írja,
hogy a bérlőkĺe a munkáltatő teszjavaslatot. Kérđezi, hogy kik jelentkeztek, melyik lakásra
és milyen mérlegelés alapján dől el, hogy ki melyiket kapja? Szeretné elkeľülni, hogy
valamilyen,,úri kegy'' a|apjtn legyen kioszťva.

Egry Attila
További felvilágosít ást I egy zó Asszony ad.

Danada-Rimán Edina
A JGK Zrt. tesz javaslatot Polgáľmester Úľnak arra, hogy milyen móđon kerüljenek
felosztásra egyes iĺtézmények között a lakások. Aú, szerctték volna ezzel elérni, hogy az

76



intézmény házon belül el tudja renđezni,hogy egy lakásľa ne jelentkezzeĺek olyan sokan. Az
intézményvezetőknek szeretnék meghagyni azt a jogosítváný, hogy intézményen belül mi
a|apján támogať1a, vagy nem támogatja egyes dolgozók lakáskérelmét, de erľől a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fog dĺinteni éstźi1ékoztatást adni.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ez az a pont, amivel nem ért egyet, męrt ez aľra mutat, hogy az iĺtézményvezetők
át|áthatatlaĺhoznak döntéseket arról, hogy ki milyen lakást kapjon. Azt gondolja, hogy van
valamilyen teljesítményértékelési rendszer, hogy ki hogyan végzi munkájukat és az alapjźn
lehetne dönteni. A szubjektivitást szeretné elkerÍilni, hogy ne szimpźtía a|apján kelljen
eldönteni a lakás kiosztását a munkavállalók közott. Kellenének képviselő-testületi dĺjntések
ezeknek az írźnye|veknek a meghatarozástrő|, hogy ez ne így legyen. Adjanak be az
intézményvezetokbíráIati szempontot, hogy mi alapján ítélik oda.

Egry Attila
Megadj a a szőt J egyzo Asszonynak.

Danada.Rimán Edina
Amennyire lehet az intézményvezetők is pľóbálják a szubjektív szempontokatkizárni, de itt a
bérleti szerzođések megkötésének objektív feltételek is vannak, tehát, hogy tulajdonnal
ľendelkezik-e, határozott, vagy határozat|an idejű munkaváI|a|ő-e. Azt gondolja, hogy
bízhatnak vezetőikben abból a szempontból, hogy eltudjak dĺinteni, hogy mely munkatáľsnak
támogatja a bérleti kérelmét. Első körĺjs felmérésben I29-anjelezték, hogy részt szeretnének
vermének ebben.

Egry Attila
Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Alföldi utcától a József ut cźig, tehát az e|so 5 0 lakást j avasolj ák kij elölni eÍTe a cé|ra.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A kijelĺllés módjával nem ért egyet, ezértszeretné, hogy a2.hattrozati pontról kültin szavazás
legyen.

(]3,]0 óľakor Vĺjrtjs Tamás és dr. Erőss Gáboľ képviselők távoztak az ülésteremből. A
Képvis elő-te s tület létszáma I 3 főr e cs ökkent. )

Egry Attila
A napirend vitájat |ezárja. Először Komássy Akos és dr. Erőss Gábor módosító indítványáľól
kell szavazni.
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- mely Szerint kijeloli a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
tuĺajdonában álló, a hatáľozat csere melléklete szerinti lakások kazal az első ()tvenet

közszolgáIati célra.

Egry Attila
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2 igen, 11 nem, 0 taľtózkodással elutasítja a módosító
indítványt.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT AL]H) Z EGYS ZERŰ S ZóTo B B s Éc s zÜrcsÉcE s
HATÁRoZAT:
204t2015. (Ix.17.) 2IGEN 11 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogl nem fogadja el Komássy Ákos és dr. Eľőss Gábor
módosító indínányát, mely szeľint kijelöli a Budapest Fővóros VIII. kerület Józsefvárosi
onkoľmányzat tulajdonábąn álló, a határozat csere meĺlékĺete szerinti laknsok kazuĺ az első
ötvenet kazszolgáĺati célra.

(Vörös Tamás képviselő ]3,]2 órakor megérkezett, ígł a Képviselő-testület létszáma 14Jőre
emelkedett.)

Egry Attila
Ahatttrozati javaslat 1., 3. pontjait bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijelĺili a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmtnyzat tulajdonában
á||ő' ahatározat I. szźmú melléklete szeľinti 150 db lakást kozszo|gá|ati cé|ra.

Felelős: Józsefuaľosĺ Gazđá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határídő: 20I 5. szeptember 1 7.

2. felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozat 1. pontjaľól tájékoztassa az
intézméĺyvezetóketlgazdaságitaľsaságvezetőket.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 30.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 12 igen, 1 nem, I tartőzkodással elfogadta a
hatáĺozatot'
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ĺZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlsplo
a H.łľÁn o Z ATlľrIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ s zóľo g g s Éo s zÜrs Écp s
H,q.ľÁRoz,q,ľ:
205/201'5. (x.17.) 12IGEN 1 NEM r ľa.RrózronÁssa.ĺ-

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijetöti a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában
á||ő, ahatározat 1. számú melléklete szerinti 150 db lakást kozszolgtt|ati cé|ra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

2. felkéľi a polgármestert' hogy a hatźlrozat 1. pontjáról tájékoztassa aZ
intézményv ezetoketl gazdasági taľsaság vezetőket.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|5. szeptember 30.

A 205ĺ20|5. (x.17.) számú határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 4. sz. mellék|ete
tartalmazza.

Egry Attila
Ahatározati javaslat 2. pontját bocsátja szavazźsra.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy
tegyen javaslatot a polgármesteľnek a205l20|5. (x.17.) sztmuhatározatban kijelölt lakások
intézméĺy ek, gazdasági taĺsas ágok kö zĺjtti kij el ö l é sérő 1.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2015. november 30.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęstiilet 11 igen, 2 nem, 1 tartőzkodással elfogadta a
hatźrozatot.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lł rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
206t2015. (x.17.) lt IGEN 2 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t,hogy
tegyen javaslatot a polgármesternek a20512015. (x.17.) számuhatttrozatbaĺ kijelcjlt lakások
intézmények, gazdasági társaságok kozotti kij elöl éséről.
Felelős: Józsefuárosí GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határiďő : 20 I 5. november 3 0.

(]3,14 órakor Simon György és Zentai oszkár képviselők távoztak az ülłźsteremből. A
Képvi s e l ő -t e s tijl et ĺ ét s z áma 1 2 főr e c s o kkent. )

5. Va gyon kezeléssel, vá ros ii zeme|tetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat az Integrált Telepiilésfejlesztési Stľatégiával kapcsolatos diintések
meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Egľy Attila - alpolgármesteľ

Egry Attila
Az e|őterjesztést az illetékes bizottság meg!ćtrgya|ta. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a
szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Tekintettel arľa, hogy a városgazdálkodási bizottsági ülésen az Integrá|t Településfejlesztési
Stratégia újra napiľendre keľül, ezért a szakpolitlkai hozzásző|ástú kifejti oÍt. Azt szeľette

volna elmondani, hogy szerinte egy kiváló anyagot kaptak, és őszinte elismerését fejezi kl a
közreműködőknek.

Egry Attila
További kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľendi pont tźlrgya|ását lezźrja. Szavazásra
bo csátj a a hatfu ozati j avasiatsort.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. |ezźrja aZ Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása érdekében indított
paľtnerségi egyeztetést és véleményezési e|jźrást, valamint felkéri a polgĺíľmestert, hogy a
partnerségi egyeztetés szabźiyai szerint abeérkezett véleményeket tegye kozzé.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 30.

2. elfogadja az eIőterjesńés 4' sztlmu mellékletét képező Integľált Településfejlesztési
Stratégiát és Megalapoző vízsgálatot és felkéri a polgármestert a dokumentumok
kozzététe|ére.
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Fele1ős: polgármester
Határidő : 20| 5. szeptember 3 0.

3. felkéri a polgármestert' hogy a Képviselő-testület döntéséről tźĄékoztassa a
Belügyminisztert.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5. szeptember 1 7.

Eg.y Attila
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, 0 taĺózkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnq o s ÍľpTT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
207ĺ2015. (x.17.) 12IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. Iezárja az Integrált Településfejlesztési Stľatégia elfogadása érdekében indított
paľtnerségi egyeńetést és véleményezési eljfuást, valamint felkéri a polgármesteľt, hogy a
paĺtnerségi egyeztetés szabáIyai szeľint abeérkezett véleményeket tegye kozzé.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. szeptember 30.

2. elfogadja az e|oterjesńés 4. szám,ő mellékletét képezó Integľált Településfejlesztési
Stratégiát és Mega|apoző vizsgá|atot és felkéri a polgármestert a dokumentumok
kozzététęI&'e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 30.

3. felkéľi a po|gźlrmestert, hogy a Képviselő-testület dcintéséről tájékoztassa a
Beltigyminisztert.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2015. szeptembeľ 17.

Napiľend 5l2. pontja
Javaslat a Helyi Ertéktár |étrehozására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ4áté _ polgármesteľ
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Egry Attila
Az e|oterjesztést a bizottságok megtárgya|ták. A napirend vitáját megnyitja. A teleptilési
Bĺektaĺ bizottsźęaira az a\ábbi javaslatot teszi:

- Dr. orlóci Lász|ő a Füvészkert igazgatőja
- Z1IaPéteľ Budapest Nagvárad téri Református Egyházkozség lelki pásńora
- Dr. Pruzsinszky József volt onkormányzati képviselő
- Fernezelyi Gergely DLA keľĹiletifőépítész
- Sántha Péterné alpolgármester

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Jó lépésnek taĄa a Helyi Eľtéktar |étrehozását.

Egry Attila
További kérdés, hozzászőIás hianyában a napirendi pont vitáját |eztľja. Szavazásra bocsátja a

határ ozati j av as l ats ort.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a299l2}13. (VII.17.) sz.hattrozatátvisszavonja, és Települési Ertéktárathozlétre.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

2' Települési Értéktar Bizottságot hoz létre a Jőzsefvtrosban fellelhető nemzeti éľtékek
azoiosítására, az I. pontban létrehozott Települési Értéktár gondozása érdekében. A
Bizottság tagtrának az alábbi személyeket kéri fel:

- Dr. oľlóci LászIő
- Zi|aPéter
- Dr. Pľuzsinszky József
- Fernezelyi Gergely DLA
- Santha Péterné

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

3. felkéri a polgármestert, hogy a dcjntésľől tájékońassa a Fővárosi Közgýlés elnökét és a
Hungaľikum Bizottság elnökét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 17.

4. elfogadja a2. pontban létrehozott Települési Értékte' Bizottság miĺködési szabá|yzatát a

hatátozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.



Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, I Ártőzkodással a képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 12 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERU SZó ToB B s Éc szÜrs ÉcB s
HATÁRoZAT:
208120|5. (x.17.) 11 IGEN 0 NEM ĺ. TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

i t . a299/2013. (VII.17.) sz.hattrozattńvisszavonja, és Települési Értektaĺathoz|étre.
i

r Felelős: polgármester
i Hatfuidő 2015. szeptember 17.

: ). Települési Ertéktár Bizottságot hoz |étre a Józsefuaľosban fellelhető nemzeti értékek
azonosítására, az I. pontban létrehozott Teleptilési rrtektar gondozása érdekében. A

' Bizottságtag1anakaza|ábbi személyeket kéri fel:

Dr. oľlóci Lász|ő
ZlIaPétet
Dľ. Pruzsinszky József
Fernezelyi Gergely DLA
Sántha Péteľné

1 Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Főviĺrosi Közgyrĺlés elnökét és a
Hungaľikum Bizottság elnökét.

Felelős: polgármester
Hattriđő: 20| 5. október 1 7.

) 4. elfogadj a a 2. pontban létrehozott Települési prte|<tar Bizottság működési szabáIyzatát a
ĺ naűlrozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

i Felelős: polgáľmester
Határidő: f015. szeptember 30.

A 208ĺ2015. (x.17.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 5. sz. mellék|ete
tartalmazza.



Napirend 5/3. pontja
Javaslat a ĺóxÉsz mĺí dosításával kapcsolatos d iintések megho zata|är a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

1,Zentai oszkár képviselő ]3,]ő órakor vlsszaJttt az üĺésteľembe, {g a Képvisel(J-testĺllet
létszáma I3 főre emelkedett.)

Egry Attila
Mellékleteket kaptak a képviselők pótkézbesítéssel. Az illetékes bizottság meglfugya|ta. A
napirend vitźĄát megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napiľenđet Iezárja. Szavazźsra
bocsátj a az I. határozati j avaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvátos Kerületi Építési Szabźiyzatźről szőIő 6612007. (XII.12.) cinkormányzati
rendelet (JOKÉSZ) 116lA, valamint 310. tömbökĺe vonatkozó módosítási eljárásának
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszát |eztlrja.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2015. szeptembeľ 1 7.

2, felkéri a polgármestert, kezdeményezze az á||ami főépítésznél a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2015. szeptember 17.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Képviselő-testülęt a I. határazatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 rÉpvlsprŐ
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z ľĺnĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁROZAT:
20gt201'5. (Ix.t7.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváľos Kerületi Építési Szabá|yzatźrő| szőIő 6612007. (XII.12.) ĺlnkormĺĺnyzati
ľendelet (JóKÉSZ) 116lA, valamint 310. tĺimbcikĺe vonatkozó móđosítási eljáľásának
véleménye zési és partnerségi egyeztetési szakaszź.ŕ |eztrja.
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Felelős: polgármester
Határiđő: f0I5. szeptember 17.

f. felkéri a polgármestert, kezđeményezze aZ állami foépitésznél a végső szakmai
vélerrrényének kialakítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015, szeptember 17.

Egry Attila
S zav azásr a bo csátj a a II. határozati j avaslatsort.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Kerületi Építési SzabáIyzatfuő| szőIő 6612007. (X[.12.) ĺinkormányzati
rendelet a If5. tömbre vonatkozó módosítása érdekében a szükséges egyeztetési eljárást
lefolýatja.

Felelős: polgármester
Határídő: 20I 5. szeptembeľ 1 7.

2. az I. pont tekintetében településrendezési szerzőďést köt a Coľvin Ingatlanfejlesztési,
Epítő és Városľehabilitációs Zrt.-vel, valamint haľomoldalťr teľvezési szeruađést kot a
Kbrényi és Tarsai ÉpítészKft.-vel, mint Tervezóve|,és a Corvin Ingatlanfejlesztési, Építő
és Városľehabilitációs Zrt.-ve| azza|, hogy a k<lltségek visęlését a Corvin
Ingatlanfejlesztési, Építő és Varosľehabilitációs Zrt.,mintMegĺendelová||alja,

Felelős: polgĺírmester
Hatfuiďő: 2015' szeptember 17.

3. felkéri a polgĺíľmestert a I-2. pont szerinti településrenđezési szerzođés, valamint a
terv ezési szerző dés aIáírásfu a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 1 7.

Egry Attila
Megállapítja,hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület aII' hatáľozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z MIN Ő S ÍTETT sZóToB B S ÉG S ZÜK SÉGES
HATÁRoZAT:
2t0t201,5. (x.17.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSÁL
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A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1 . a Jőzsefvátosi Kerületi Építési Szabályzatárő| sző|ő 6612007 . (XII.12.) ĺinkormányzati
ľendelet a I25. tömbre vonatkozó módosítása éľdekében a szükséges egyeztetési
eljárást lefolytatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. az T. pont tekintetében telepiilésrendezési szerződést köt a Corvin Ingatlanfejlesztési,
Epítő és Városrehabilitációs Zrt.-ve|, valamint háromoldalú tervezési szeĺződést köt a

Korényi és Társai EpítészKft.-vel, mint Tervezóve|, és a Coľvin Ingatlanfejlesztési, Építő
és Városrehabilitációs Zrt.-vel azzal, hogy a költségek viselését a Corvin
Ingatlanfejlesztési, Építo és Városľehabilitációs Zrt., mintMegrendel ő váIla|ja.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2015. szeptembeľ 1 7.

3. felkéri a polgármesteľt a I-2. pont szerinti településľendezési szeruođés, valamint a

tervezési szerzőđés aláírásfu a.

Fe1elős: po1gármester
Hataridő: 2015. szeptember 17.

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 6/1. pontja
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
o s ztii n d íj p á.Jy ázathoz t ii rtén ő cs a tl a kozá s ra
(írásbeli előterjesztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpo l gáľmester

Egry Attila
A bizottságok megtárgyaltźk. Napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvözli, hogy visszatér a keľĹiletbe tljra a Bursa Hungarica ösztöndíj, mely egykor Camaľa-
Beľeczki képviselőtársa kezdeményezésére indult el itt.

(Simon Györg,ł képviselő ]3,17 órakor visszajött az ülésterembe, ígl a Képviselő-testület
létszdma l4 főre emelkedett.)

Egry Attila
További kéľdés, hozzźĺszőIás hianyában a napirendetlezárja. Szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatsort.



A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

1. csatlakozik a Buĺsa Hungaľica Felsőoktatási onkormáĺyzatí osztöndíjpá|yázat2016. éví
fordulójához.

Felelős: polgármester
Határidő : 201 5 . szeptember 1 7.

2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmtnyzati osztöndíjpá|yazat 2016' évi fordulójahoz
az tjnkormźnyzati támogatás keretösszege 2.850.000 Ft, minimum cisszegének 1.000
Ftlfőlhő, maximális összegének 5.000 Ftlfőlhő összeget hatátozmeg.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. szeptember 17.

3. Ahattlrozat 1. pontja szerinti csatlakozás éľdekében önként vźi|a|t feladatként a 2018. és
2019, évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhéľe előzetes kötelezettséget vá||a| 3-3
millió forint erejéig a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati oszttindíjpá|yázat
fedezete érdekében

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20I 5. szeptembeľ 1 7.

4. felhatalmazzaapolgármestert a csatlakoztshoz szükséges dokumentumokalźitźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozat 3. pontjában foglaltakat az önkormányzat 2018. és
20 19 . évi költségvetésének tervezésekor vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatríľiđő: az Önkormánvzat 2018. és20I9, évi költsésvetésének tervezése

Egry Attila
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet a hatźttozatot
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z unĺo sÍľpTT S ZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
2||ĺ2015. (x.17.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

87



1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|yázat 2016.
évi fordulójához.

Felelős: polgármesteľ
Határiďoi 20I 5 . szeptember 1 7.

2. a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormźnyzatí osztöndíjpźiyázat2016. évi fordulójához
az ĺjnkormányzati támogatás keret<ĺsszege 2.850'000 Ft' minimum összegének 1.000
Ftlfóthő, maximális összegének 5.000 Ft/fó/hő összeget határozmeg.

Felelős: poigármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

3. Ahattltozat 1'. pontja szeľinti csatlakozás éľdekében önként vállalt feladatként a 2018. és

20|9. évi költségvetés helyi adóbevételeinek terhéľe előzetes kötelezettséget vállal 3-3

millió foľint eľejéig a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkoľmáĺyzati osztöndíjptiyázat
feđezete érdekében

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 17.

4. felhatalmazzaapolgármestert a csatlakozáshoz sztikséges dokumentumokaláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5. szeptembeľ 3 0.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az tinkormányzaÍ.2018. és

2019 . évi költségvetésének tervezésekor Vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataĺidő: az onkormźnyzatz}Il. és 2019. évi költséevetésének tervezése

Napirend 612. pontja
Java s la t á.il.ILamháztaľt á s o n kív ĺi l i szerv ezet támo gatás ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Sáľa Botonđ - alpolgármester

Egry Attila
A bizottságok megtaľgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|źls hiźnyában a
nap irendet lezátj a. S zav azásr a b o c s átj a a hatfu o zati j avas lats ort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. dr. Kocsis lľlĺ.áté polgĺĺrmesteri és dr. Sáľa Botond alpolgármesteľi saját kerete
előirányzatánakterhéľe támogatja a Heim Pál Alapítváný egyenként 150.000,- Ft, azaz



százotvenęzer forint, összesen 300.000,- Ft, azaz hátomszázezer fofint összegben az
Alkoholstop Program keretében Budapest VIII. kerĹileti középiskolában tanuló
kozépiskolások számára kiíľásra keriilő pá|yázat tárgyjutalmainak ťtnaĺszítozása
érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. a határozat I . pontjában foglaltak miatt az onkoľmány zat kiadźs 1 1 107-01 cím mfüĺjdési
cél és általános tartalékon beltil dľ. Kocsis Máté polgármesteri saját keľet és dr. Saĺa
Botond alpolgármesteri saját keret- önként vállalt feladat - előirtnyzattĺtő| egyenként
150.000 Ft-ot, cisszesen 300.000,. Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként vállalt
feladat - működési célú támogatások źtllaĺnhtlztaľtáson kívülre e|óirźnyzatĺáĺa Heim Pál
Al ap ítvány támo gattsa címén.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2015. évi k<lltségvetésről szóló rendelet következő
mó do sítás án áI a hatźn o zatban fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a20L5. évi költségvetés következo módosítása

4. felkéri a polgármestert a hatźtrozat 1. pontja szeľinti támogatási szęrzőđés a|áitásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2015. szeptember 30.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A I{ATÁR. o Z ATÍII z AT ALÍtoz vnĺo s ÍľpTT S ZŐToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
2|2ĺ20|5. (IX.17.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. dr. Kocsis Máté potgármesteri és dr. Saľa Botonđ alpolgármesteri saját kerete
eIőfuányzatĺínak terhére támogatja a Heim Pál Alapítváný egyenként 150.000,- Ft, azaz
százotveĺezet fotint, összesen 300.000,- Ft, azaz hźlromszźzezet forint összegben az
Alkoholstop Progľam keretében Budapest Vm. keľületi kĺizépiskolában tanuló
kclzépiskolások számára kiírásra kerülő pá|yazat tárgyjutalmainak ťlnanszirozása érđekébęn'

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|5. szeptembeľ 17.
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2. ahatározat I. pontjában foglaltak miaÍt az onkoľmányzatkiadás 1i107-01 cím műkodési
cél és általános tartalékon belĺil dľ. Kocsis Máté polgármesteri saját keret és dr. Sára
Botond alpolgármesteri saját keret- ĺjnként vállalt feladat - e|óirtnyzatźľőI egyenként
150.000 Ft-ot, összesen 300.000,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vá|Ialt
feladat - műkĺjdési célú támogatások á|Iaĺnháztaľtáson kívülre eloirányzatára Heim Pál
Al ap ítvány tttmo gatása címén.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a 2015. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
mó do s ítás ĺĺn áI a hattľ o zatban fo g1 altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidó : a 20 I 5 . évi kĺi ltsé gveté s k<jvetkező módo sítása

4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerződés aLáírására'

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. szeptembeľ 30.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat páůyázat kiíľásáľa házi gyermekorvosi feladat e||áúására
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjeszto: Dľ. Kocsis I|ĺ4tńé - polgármester

Egry Attila
A bizottságok az előteľjesztést meýttrgya|tźtk. Napirend vitájźú megnyitja. Kérdés,
hozzászőIás hiányában a napirendet|ezáĺja. Szavazásra bocsátja ahatfuozati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. keľüIet 46. számt htzi
gyeľmekorvosi kĺjrzet, valamint a k<jrzethez tartoző kĺjznevelési intézmények egészségtĺgyi
feladatainak e||źtása éľdekében páIyźnatot íľ ki a hattrozat mellékletében foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20T5. szeptember 17.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERu szóľosB SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
2I3t2015. (x.17.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerü|et 46. számu házi
gyermekoľvosi köĺzet, valamint a körzethez tartoző köznevelési intézmények egészségtigyi
feladatainak ellátása érdekében pźĺ|yázatotírki ahatźtrozat mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

A fL3/2I)|5. (rX.17.) számri hatärozat mellékletét a jegyzĺiktinyv ó. sz. melléklete
tartalmazza.

7.Egyéb előterjesztés

Napirend 7ll. pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatárĺól szĺólĺó 3612014. (xI.06.) łinkoľmányzati rendelet, illetőleg a
Polgármesteľi Hivatal Alapító Okiľatának, valamint Szervezeti és Műktidési
Szab á|y zatának mód os ítás ára
(írásbeli eIőterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila
Csere mellékletet pótkézbesítéssel kaptak a képviselők. Az illetékes bizottságok
meg!árgyalták. Napirendvitájátmegnyitja. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jól érti,aholdinggal kapcsolatos számos döntés átvezetésérőI,vagy kvalifikálásáról is szó
vaÍIazAlapító okiratban és a Szervezési és Múködési SzabáIyzatban. A holdingosításból nem
látszik más, csak ťrj köntösök és új vezetok, meg régi szervezetek. amelyek nagyjábő| űgy
mfüödnek tovább, mint eddig. Kérđęzi, hogy mikor lesz ennek az źúszewezéseknek, a
holdingozásnak értékelése, észlelik-e, hogy ez ami kívĺilről Iátszik - egy látszat
holdingosítás mindössze?

Egry Attila
A holdingosítás kiértékelése meg fog torténni leghamaľabb a beszámoló elfogađásakor, ott
egy szakmai kiéĺtékelés lesz, illetve egy pénzigyi is. Egyébként maga a holdingosítás még
folyamatban van, ezért ez még nem iđőszenĺ' jövő év elején, közepén jutnak el odáig, amikoľ
van összehasonlítási a|apađat. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend vitáiát lezárja.
Szavazástabocsátjaahatározati javaslatsort.

A Képviselĺí-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés 1. számll mellékletét képezó, Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratát Módosító okiratot, valamint az előterjesńés 2. szźlmű mellékletét képezó,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľatot, melyek a tĺiľzskönyvi
nyilvantaľtásb a történ ő b ej e gy zés napj án l épnek hatá|yb a.
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Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat 1. pontja a|apján elfogađott Alapító
okiratot Módosító okirat, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat
a|áírására.

Felelős : polgármest et, jegy zo
Határidő: 2015. szeptember I7.

3. a Polgármesteri Hivatal - az e|őterjesztés 3. számu mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt - Szetvezeti és Műkodési SzabáIyzatát 2015. szeptember 21-ei
hatźiyba lépéssel elfo gadj a.

Felelős: polgármest er, jegyzó
Hataridő: 2015. szeptember 17.

4. felkéľi a polgáľmestert és a jegyzot ahatátozat 3. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal
egységes szeľkezetbe foglalt Szervezeti és MrĺkĺjdésiSzabá|yzatźnakaláirására.

Felelős : polgáľmest er, jegyző
Hatĺíľidő: 2015. szeptember 17.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN lł rcÉpvlsBro
A HATARo Z ATH) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
)|An'n1t íIY !7 ) 13 IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSALf La, Łv LJ. \rlr.r , ./

A Képviselő-testület úgy đönt, hogy

1. elfogadja az e|óteqesztés 1 . számis' mellékletét képezó, Polgáľmesteri Hivatal Alapító
okiratát Módosító okiľatot, valamint az e|óterjesztés 2. számu mellékletét képezo,
módosításokkal egységes szerkezetbe fog|alt Alapító okiratot, melyek a töľzskĺinyvi
nyilvĺĺntaľtásba töľtén ő bejegyzés napj an lépnek hatá|yba.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. szeptember 17.

2. Íblkéľi a polgármestert és a jegyzőt a hatáĺozat 1. pontja aIapján elfogadott Alapító
okiľatot Módosító okirat, valamint egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okiľat
aIáirására.
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a
J.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

a Polgáľmesteľi Hivatal - az elóteľjesztés 3. számu mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt - Szervezeti és Működési Szabtiyzatát 2015. szeptember 21-ei
hatáIyb a lépé ssel elfo gadj a.

Felel<ĺ s : polgármest et, jegyzo
Határidő: 2015. szeptember 17.

felkéri a polgármestert és a jegyzőt ahatározat 3. pontja a|apján a Polgláľmesteľi Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezetl' és MűkĺjdésiSzabáIyzatanaka|áirásáta.

Felelő s : polgáľmest e1 jegyzó
Hatźlridő: 20I 5 . szeotembeľ 1 7.

Egry Attila
S zav azásr a bocsátj a a rendelet-tervezetet.

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvrsBLŐ.TEsTtjr'nľn ELFoGADJA És
MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos VIII. KERÜLET ĺózsBľvÁRoSI
oNronuÁľyzłľ xpľvlsnlo TESTÜLETÉNEK 38/2015. (Ix.21.)
oľronľĺÁľyzaľI RENDELETÉT A xÉpvIsEr-o-ľBsľÜlnr És SZERVEI
SZERVEZETI as nĺÚxooÉsĺ SZABÁLYZATÁROL szoLo 3612014. (xI.06.)
oľxonvĺÁľyza.ľI RE,NDELETENEK lvĺouosÍľÁsÁnol

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, I tartőzkođással a Képviselő-testület megalkotta a
3 8 l 20 I 5 . (IX.LL. ) <inkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tł rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz Nĺn,ro s ÍTBTT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEBVÁnos xÉpvlsnr,o-ľn,sľÜr,BľB 13 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKoDÁSSAL ELFoGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos
VnI. KERÜLET ĺozsaľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ xn'pvrsnr,o
TESTÜLETÉNEK 38t201'5. (Ix.21.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETET A
rnľvrsľr,o.ľpsľÜr,ľľ ns SZERVEI SZERVEZETI És ľĺÚxooÉsl

4.

SZABALYZATAROL SZOLO 3612014. (Xr.06.)
RENDELEľÉľEK ľĺooosÍľÁsÁnŐl

ONKORMANYZATI
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Tájékoztatók

, Polgármesteri tájékoztató a lejáľt határidejtĺ testületi határozatok
végrehajtásáról, az előző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az iinkormányzati pénzeszkiizłik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli tt!ékońatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila
A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászolás hiányában |ezátja. Szavazni nem kell róla.

) Tájékoztatás a 2015. évi kiiltségvetés teljesítéséről
(írásb e l i tźlj ékoztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4:áté - polgármester

Egry Attila
Könywizsgálói vélemény helyszíni kiosztással keľült a képviselők elé. A napirend vitźĄtĺ
megnyitja. Kéľdés, hozzászolźts hiĺínyában a napirendet|ezźnja. Szavazni nem kellróla.

Felviláeosítás kérés
( A j e gyzőkönyv szó szerint tarta|mazza az e|hangzottakat. )

Egry Attila
Az ülés végén képviselői kérdések feltételére van lehetőség. Komássy Akos, paľancsoljon!

Komássy Ákos
Tisztelt Alpolgármesteľ Ur! Tisĺelt Képviselő-testület! Háľom kéľdésem van. Az első,
źilampołgári észrevétel alapjan je|zem és kéľdezem, hogy mit tesz az onkormźnyzat, illetve
mit tudunk tenni ezze|, hogy a Teleki téľen lakó állampolgáľoktól kaptam tobbekto| azl a
je|zést, hogy nagyon problémźs az tĄ Teleki téri színpađ és az azon időnként meglaľtásľa
kerĹilő, nagy zajIeadással jźltő reĺđezvények. Tehát konkĺétan, a lakókat zavatja. Tényleg több
visszaje|zést is kaptam, előttem éppen az egyik írásbeli fekszik, de szóban is, és telefonon is
sokan jelezték. Az a kérdésem, hogy mit tudunk tenni a Teleki téren lakók, vagy legalábbis ott
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a játszőtér közelében lakók nyugalmának a helyreźLllításáéÍt? Van egy szép felújított Teleki
tér, ľemélem, hogy a gödröt már sikeľtilt teljes egészében betömni, de a színpad egy súlyos
zajfonás és azt mondják, ,Úgy érzlk többcn a lakók, hogy sem a Társak a Teleki térért
Egyesület, sem az onkormányzat igazából nem foglalkozik ezze| a pľoblémával, holott
sokukat zavatja. A másik, szeptember 5-én, a Köztársasäg téren, ara tévedő ultra
focidrukkerek rendeztek némi menekültkéselést, hogyha a sajtóból, illetve az ot1 járők
internetes bejegyzéseiből is jól éľtesültem. Az a kéľdésem, részben a Közterület-feltigyelettől,
részbe a Rendőľségtő|, hogy az ügyben mit tettek és próbáltfü-e ennek az incidensnek
valahogy elejét venni? Az intemeten számos olyan kommentár jelent meg, ami nem tudom
megmondani, hogy mega|apozott-e, vagy sem, hogy igazábőI a rendőrök - nem tudom, hogy
a köztertilet-felügyelők voltak-e, de - akik ott voltak, azokigazábő|hátat foľdítottak atéten a
menekülteknek rontó ultráknak. Passz... A harmadik kérdésem, ami már elhangzott, ez az
augusztus 2O-ávaI kapcsolatos, sajnálom, én sem ltÍtam még az írásos beszámolót, amit
említettek már az ülés elején . Az a kéľdésem, hogy az a szabá|ýalansági vizsgáIat, ha jól
emlékszem, így hívjak, amit Polgármester Ur elrendelt, annak mi lett végülis az ercdménye,
és az holvan? A Közteľület-feltigyelet hogyan látta el afe|aďatát, hogyha ott egy civil bľigád
beszáIlt a közrend fenntaľtásába, és mik a tervek aľra, hogy a továbbiakban elejét vegyük az
ilyen, szerintem alapvetően Józsefuáros tekintélyét romboló incidenseknek, ami ott

Polgármester Ur és az egykori tanácsadója között lezaj|ott? Ktjszönöm.

Egry Attila
Képviselő Uľ első kérđésére dr. Sára Botond alpolgáľmesteľ úľ vtiaszol'

Dľ. Sára Botond
Ktiszönom szépen. A,,... több lakó bejelentése alapján.'.,, eń' cáfolntlm. meľt egy ilyen
érkezett, vagyis egyről tudok. Volt is fogadóórámon. Alapvetőęn aú' a színpadot a Tĺáľsak a

Teieki térért Egyesület létesítette. Én egyébként ĺjľtilök neki, mert végre élet van a téľen és

olyan programok vannak, amelyek egyébként az időseknek és a gyerekeknek is hasznos
kikapcsolódást eredményeznek. Egyébként a zajforrás nem teljesen ál1 meg, meľt kcjzteľület-

foglatási engedélý szoktak a rendezvényre adni, a Yźrosgazdálkodási Bizottság és ezek a
rendezvények hétvégén' vagy szombaton,vagy vasárnap és napközben vannak. olyan nincs,
hogy este, éjjel még koncertek lennének. Nincsenek is koncertek. olyan progľamok vannak,
mert nyilván amikor az onkormáĺyzat is engedélyt ad a kcjzterĹilet-foglalás tekintetében,

akkor nyilván mérlegeli azt, hogy ez mennyire van zavarő hatással. Az én á|Iáspontom, az,

hogy nincs. Hogy tömegesen lennének a paÍIasz benyújtók, eľről sincsen tudomásom.
Egyetlenegy ilyen panasz érkezeÍt, rĺigtön két napon beliil a fogadóórámon a hölgyet
fogadtam, elhívtam a Társak a Teleki téri Egyesiiletnek - aki a rendezvénynek a szervezője -

az e|nokét, és két órán keresztu| beszél'gettiink és gyakorlatilag megállapodásra jutottunk

ebben azllgyben. Úgy váltunk el egymástól, hogy meg tudtuk beszélni a dolgot. Ugyhogy én

ilyen esetben és a ľendelkezésre áIIő információk szerint én nem lźúok aggá|yt azzal, a
színpaddal, ami itt a Telkei téren okoz. Ha van még ilyen, baľki nyugodtan fordulhat hozzźĺm.

Alapvetően eń. aproblémát az ott élő közösséggel kell megbeszélni, akik haszná|ják ateret.
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Nevén megfogalmazNa a Társak a Teleki téľi Egyesület, több mint 150 tagjuk van és ők élnek
ott, és haszná,|jźk eil. ateret. Nyilvánvaló, hogy minden, ami nem életszeľű és kirívó, a|thoz az
onkormanyzat edđig sem adott, és a jövőben sem fog engedélý adni.

Egry Attila.
Képviselő Ur, éljen a lehetősséggel és nézzen meg egy-két ilyen ľendezvéný, hogy
személyesen tudjon tapasńalatot gffiteni! A második és harmadik kérdéséte Jegyző Asszony
váIaszoI.

Danada-Rimán Edina
Kĺjszĺjnöm szépen. A focidľukkerekkel kapcsolatosan a Jőzsefvárosi Közteľtilet-felügyeletnek
olyan élményei vannak, hogy megľongáltak egy térfigyelő kameľát, ami miatt mi feljelentést
is tettiink. De úgy egyébként ezeknek a reĺďezvényeknek a binosítása alapvetően a

Készenléti Rendőrség fďrađata, az ő neviikben nem tudok nyilatkozni, ffi€g nem is szeretnék.
A vizsgá|aÍÍal kapcsolatosan pedig szintén nem szeľetnék kiemelni egyetlen momentumot
sem, teljes terjedelmében felkerült a honlapra, űgyhogy javaslom, hogy szíveskedjenek ezt

elolvasni! Köszönöm.

Egry Attila
Ferencz oľsolya képviselő asszony, parancsolj on!

Dľ. Ferencz Orsolya
Ktjszĺjnöm szépen a szőt, igyekszem rövid lenni . Jőzsefvtttosi képviselőként és józsefuárosi
lakosként is mindig felkapom a fejemet Józsefilaľossalkapcsolatos híreket olvasva. Mitagadás
a mai nap aztźn igazán az iĺterĺętes és az írott sajtó is szinte dtimpingben száI|ítja
Józsefuaľossal kapcsolatos híreket.Igaz,hogy konkľétanajőzsefuáľosi MSZP-vel kapcsolatos
híreket, amik meglehetősen zavarba ejtőek, bizonyos fekete pénzekrő| beszélnek az MSZP
forľadalmi kasszájában. ahol a legmeglepőbb á||ításokat lehet Itttni a sajtóban. Például, hogy a
feđezet az 700 ezer forint, ami _ hát ki kell mondani, hogy van, de nincs, mert a forradalmi
kasszában van. Én megpróbáltam egy kicsit tisztán látni ebben a kérdésben, - báĺ Tocsik,
Simon Gáboľ és Puch LéĺszLő nevei utĺĺn mlíľ az embq nem sok jót vár attól, ha valaki az
MSZP pénzngyeít szerętné |egalább feliiletes érdeklődéssel źLt|éLtni, - de én a páľtok
működéséľő| és gazđálkodásĺáról szóló 1989. évi )o(XľI. törvény egyetlen bekezdésében,
paragľafusában sem hallottam a forradalmi kasszaról. Azonbarl, mivel mégiscsak a
kerületemet éľinti ez az ügy, szeretném megkérni Alpolgáľmesteľ Urat, hogy tolmácsolja
Polgármesteľ Úľ felé azon kérésemet, hogy legyen szíves és tegyen meg mindent, hogy ebben

azigybenlegalább a képviselők és a lakosság megnyugtatóan és tisńtn láthasson, hogy vajon
azMSZP boszoľkánykonyhájábanmi forr' a forradalmi kasszában. Kĺjszönĺjm szépen.
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Egry Attila
A Képviselő-testület ülését bezárom 13 óra 31 perckoľ.

K.m.f.

A jegyzőkönry aZ Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület20|5.
szeptemb e r I 7 - ei ül é s én e|hangzottakaĹhitęl e s en tanús ítj a.
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