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Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
2015. december 15-én 8.00 órakor a Józsefuáľosi Polgármesteri HivatalIII. emelet 300-as

tárgy a|őjában megtaľtott ľendkívüli üléséről

Jelen vannak: Dľ. Kocsis Mtńé, Balogh István, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dr. Eľoss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabs Tamás,
Kaiser Jőzsef, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond, Simon
Gyĺirgy, Soós György, Dr. Szilágyi Demeter, Vcjľös Tamás, Zeĺtai oszkaľ

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péterné _ alpolgáľmesteľ, dľ. Mészáľ Erika _ aljegyző, dľ Kovács Gabľiella _
a|jegyző, dr. Vitályos Fanny _ Polgármesteľi Kabinet vezetője, dr. Đabasĺ Anita -
ĺinkormányzati főtanácsadó, dľ. Balla Katalin _ Jegyzői Kabinet vezetője, Bodnár Gabľiella
- Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Dr. Galambos Eszter _ Jogi Iľoda vezetője, Kĺísa
Edit - Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőľzési Iroda vezetoje,
Kincses Ibolya _ Humĺínkapcsolati lrođa vezetője, dr. Kóródi Éva - Hatósági Ügyosĺály
vezetője, Tóth Csaba _ Igazgatási Iroda vezetője, Páľis Gyuláné _ Péĺuugyi Ügyosztály
vezetoje, Dr. Kecskeméti Lász|ól _ Gazđálkodási |Jgyosná|y igyosztáIyvezető-helyettese,
Feľnezelyi Gergely Sándor DLA _ Varosfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály vezetłĺje,
Iványi Gyłingvéľ - Főépítészi Iroda vezetł5je, Annus Viktoľ - Vráľosfejlesztési Iľoda
vezetője, Bajusz Ferenc _ Közterület-felügyeleti Ügyosztźiy vezetóje, MoInáľ Gáboľ r.
alezredes _ VIII. ker. Rendőrkapitányság vezetoje, Ács Péteľ _ Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kclzpont Varosüzemeltetési ígazgatőja, Kovács ottó - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ
Yagyongazdálkodási igazgatőja, Kovács Baľbara - Jőzsefváros KözösségeiértNonprofit Zľt.
Igazgatősáe elncike, Nedbal Mik|ós - Józsefuaľos újság.

Egry Attila
Ktiszĺjnti a megjelenteket. A Képviselő-testület 20|5. december 15-i rendkívĹili ülését, mely
az sZMsZ 8-|0-12 szakaszaíban foglaltak a|apján került összehívásra, megnyitja.
Távolmaradását bejelęntette Kocsis Máté Polgáľmester Úr, késését nem jelezte senki.
Megállapítja' hogy jelen van 17 képviselő, minősített szót<ibbséghez 10 egybehangző
szavazatra van szfüség, egyszerí szótöbbséghez9 egyszeruszavazatra van szĹikség. Megadja
aszőt Simon Gyorgy képviselőnek ügyrendben.

Simon György
Tekintettel ana,hogy a Hivatalnak a késői kézbesítésre hivatkozva|źńhatőan kevés ideje volt
ezt a renđelettervezetet kidolgozni, az SZM\Z 5. $-ra hivatkozva kén, hogy vegyék le a
napiľendről ennek a kérdésnek a táĺgyalását. Nęm |átja a siirgősségi indoklást, kéri, hogy
indokoljĺĺk meg, hogy a kertilet érdekét hogy séľti ez a rende|et és miéľt nem ér rá januátbart
j obban áttanulmány ozni. Y árja a v á|aszt.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgáľmestemęk.



Dr. Sára Botond
A napirend elhalasztását nem tartja indokoltnak' egyrészt mivel rovid előterjesztésről van sző,
tehát szeľinte elég konnyedén és gyorsan áttekinthető. Kimondta a Képviselő Uľ a kulcsszőt, a
keľületi érdek sem inđokoIja a ha|asztást, sőt inkább ellenkezőleg. Azért gondolták, hogy
ebben azigyben döntést kell hozni, meľt tudomásukľa jutott' hogy (amúgy is 2010.bęn az
olyan jellegri létesítmények léttehozására szigorodott a kerÍileti, helyi ľendelet, ahol
szerencsejáték és kártya van, szigorították társadalmi szempontból, úgy gondolja, nem kell
indokolni ezt) tudomásukĺa jutott, hogy a jelenlegi hatályos rendeleti szabáIyozást is
megkerülve, tcibb szándék van arÍa, hogy ilyen kártyahelyeket létesítsenek. Pontosan a
társadalmi hatásait figyelembe véve nem támogathatő az,hogy akár a jeleĺ.ůegi szabtúyozást is
megkertilve, bárki a kerületben ilyet hozzon létte, a kisgyeľmekektől kezdve azokig, akik
fiiggőségben szenvednek akar a szeľencsejáték tekintetében. Még egyszer mondja, sok olyan
tarsadalmi hatása van, ami megengedhetetlen, hogy valaki aktr a keeületi szigorító
szabźiyozást kijátszva is ilyet |étrehozzon, ezért1mlftották indokoltnak, hogy a Testtilet minél
előbb hozzon egy olyan döntést, amely gyakoľlatilag az ilyen intézménynek a |étrehozását
nagyban megnehezíti, szinte lehetetlenné tęszi, Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy
pontosan a jőzsefvźlrosiak érdekét figyelembe véve egyrészt fogadják el, hogy ennek a
döntésnek a meghozatala halasńhatatlan és minél előbb meg kell tenni, pont azért, mert
vannak ilyen próbálkozások, és mivel a következő rendes testületi ülés 2 hónap múlva lesz,
aĺni aktr máľ alkalmat teremthet mások sztrrŕĺa, hogy a jogszabáIy megkerĹiléséve|, ezzeI
visszaélve engedélyeket kaphassanak.Ezértminélelőbb, mégamai napon elkell fogadni egy
olyan szabźiyozźlst, amely gyakorlatilag ezeket a próbálkozásokat vagy törekvéseket
meggáto lj a v agy akadá|y ozza.

Egry Attila
Reméli, hogy Simon Gycirgy Képviselő Ur megfelelő és kimeľítő váIaszt kapott.
Tájékoztatásként elmondja, hogy'a következő testületi ĺilés vaľható időponda 2016. február 4-
e' 9 őta lesz. Kaiser Képviselő Urnak jelzi, hogy hozzźszőIásra nincsen lehetőség. Napiľend
szavazása előtt megadj a a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Egyrészt tátmogatja Simon Gáboľ képviselőtáľsa javaslatźú, nyilvźn majd fognak szavazłi.
Volna két javaslata, csak hogy ne az |egyen, hogy hiába jöttek be erre a rendkívüli iilésre.
Javasolja, hogy vegyenek fel 2 pontot a napirendre, mindkettő a tegnapi VPB üléssel
kapcsolatos. Szeretné javasolni, hogy a rendelő kcjltĺjztetésével kapcsolatban (ami nyílt
kozbeszerzési eljárás helyett meghívásos eljárásban kerül megoldásra) írják feliil aBizottság
döntését. Fontolja meg a kerĹilet a saját érdekét' hogy mennyire fęlęl ez meg a kerületnek,
hogy nincs nyílt közbeszetzés, tehát dĺjntsenek aľról, hogy nyílt kozbeszerzésen lehet indulni.
A másik pedig szintén egy korábbi ügyhöz kapcsolódóan, tegnap 3+3 lakás meghirdetéséľől
volt szó, miközben legalább 18 olyan lakásról tudnak a 150-es kontingensben (és akkor most
nęm beszélt a másik I32-rőI), amit uniós pénzbő|', felújított hźzban biztosítanak kozszolgéiati
|akás cé|jára, javasolja,hogy |ega|ább azt a |8 lakást (és akkor egyben le is lehet zárni azt a
vitát, ami hosszúra fog húzódni, és nem biztos, hogy a keľületre nézve kedvező dtintés
születik) szociális |akáspá|yazaton hiľdessék meg. ErrőI a két dologról döntsenek. Az ügyek
elő vannak készítve, hiszen aBizottság előtt voltak tegnap, egészítsék kl an. a3-at 18-cal,
illetve nyílt közbeszeruésrőI döntsenek. Ez akét javaslata van.
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Egry Attila
Megadja aszőt dľ. Mészár Eľika A|jegyző Asszonynak.

Dľ. Mészár Eľika
A jelenleg hatályos sZMsZ 5. szakasz 7. bekezđése ételmében előterjesztést szóban nem
lelret beterjesztelri, telrát rrelrr teszi lelretóvé a szóbeli előteľjesztést a jelenleg hatályos
SZMSZ-ĹIk ' Az igaz, hogy a VPB-n voltak az előterjesztések, de ott a VPB-n jelent meg
írásos formában, a Képviselő-testtilet elé és az SZMSZ-nek megfelelően írásos formában kell
beteľjeszteni.

Eg.y Attila
Az SZMSZ i6. $ bekezdése értelmében szavazásra bocsátja a meghívóban kikiildött napirendi
javaslatot. A Képviselő-testület vita nélkül, egyszeru szótöbbséggel határoz a napírendi
pontokľól.

Napiľend:

1. Javaslatszeľencsejátéktevékenységf9lytatásánakszigorítására
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mźńé _ polgármester

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 ígen,2 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett a
napirenđet elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT AL:ľrIZ EGYS ZERŰ SZóTÖBB s Éc szursÉcBs
HATÁRoZAT:
28012015. (xII.15.) 14IGEN 2 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslatszeľencsejátéktevékenységfolytatásánakszigorítására
(íľásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis };4źúé _ polgĺĺrmester

Egry Attila
Nincs lehetőség ana,hogy dr. Eľőss Gábor szóbeli előteľjesztését megtáľgyaljzk. Megadja a
szót dr.Mészátr Erika Aljegyző Asszonynak.



Dľ. Mészár Erika
Két témában volt Ĺigyrendi javaslat, az egylk, hogy a Testĺilet napolja el a jelenlegi
előterjesaést, mivel a Testtilet a napirendet megszavazta, ezért külön az ugyrenďről nem kell
itt szavazni, mert ebben a formában kifejezte szándékát a Testület. Dr. Erőss Gábor Képviselő
Úľ ügyrendi javaslataľól pedig azétt nem kellett szavazni, mert nem lehet, hiszen az SZMSZ
nem teszi lehetové a szóbeli előterjesztésnek a beterjesztését.

Napiľend 1. pontja
Javaslat szeľencsejáték tevékenység folytatásának szigorítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Egry Attila
Napiľend vitźĘźĺtmegnyitja. Megadja aszot Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiseľ JőzseÍ
Támogatja ezt a napirendet. AzÍ. gondolja' hogy elég veszélyes, ha itt kártyaklubok és
kaszinók jelennek meg, főleg abban a téľségben, ahol nagyon sok a szegény ember és a
legkisebb pénzüket is eľre hasznźt|ntiq de volna egy kérdése és egy javaslata. Először is, hogy
nem lehetne-e megtiltaĺi az egész kerületľe. Aljegyző Asszony azt mondta, hogy nem, akkor
rendben. Kiegészítené, ő bevenné ebbe a Karácsony Sándoľ utcát,kérdęzi, hogy nem lehetne-
e, és miéľt nem.

Egry Attila
Kérđezí, hogy ennyi lenne-e a Képviselő Ur hozzászólása és ezzel a kérdéssel kívánja-e zětrĺli,
mert akkor az A|jegyző Asszony fog válaszolni utźna. Ne váItozzon beszélgetéssé a
Képviselő-testĺilet. Megadj a a szőt dt. lllĺ.észźr Eľika Aljegyzó Asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Maga a felhatalmaző jogszabály nem teszi lehetővé a Képviselő-testtiletnek, hogy Józsefráros
egész kozigazgatási teriiletén megtiltsa a szeľencsejáték tevékenységet, viszont a jelenlegi
szabá|yozás annyira lefedi a kerületet' hogy plusz utcźkat, ha bevennének, nem lerľre értelme,
mert hogyha az 500 méteľęs korzetet megnézik egy térképen, akkoľ nagyon-nagyon kevés
olyan hely maľad a kerületben, ahol lęhetne szerencsejáték tevékenységet folýatni.

(Dr. Kocsis Máté polgáľmester 8,20 órakor megérkezett az ülésteľembe, így a Képviselő-
testület létszáma I8 főre emelkedett.)

Pĺntér Attila
Bővebb magyarázatot váľt volna aĺ:a, hogy miért kellett ilyen siiľgősen behozni ęzt az
előterjesztést. Kérdezi' hogy miben nyilvánul meg az, hogy mikor kijátsszák ahatőságot, az
tehetetlen. Megsegyzi, hogy ezzel az utcalistával és azok 500 méteľes körzetével szinte az
egész kęľĹilętet lefedi, hogy hol nem lehet káľtyateľmet és játékkaszinőt nyitni. Érdektődik,
hogy lehet ezltánhatóságilag fellépni egy illegális kárľyateľem ellen. Jelenleg milyen kérelem
van folyamatban, mert ań" feItéte|ezi, hogy ez a rendelet egy már benyújtott kéľelem
meghiúsításara irányulhat. Mi van azokka| a jźĺéId<aszinókkal, amik mar itt mfütjdnek a
kerületben, például Andy Vajnanak a kaszinőja.

,|,



Egry Attila
Képviselő Ur kéľdésére dr. Saĺa Botond váIaszo|.

Dr. Sára Botond
Nem a kerületi hatóság engedé|yezi' hanem a NAV. A kerület egy hozzźĄárulást ađ a hatósági
rendeletének megfelelően' a NAV pedig bekéri azt. 20l0-ben volt egy szigorítás, ami
kimondta, hogy bizonyos intézmények, főleg oktatási intézméĺyek koľnyezetében és
meghatfuozott füútvonalak mentén nem lehetséges ilyet nyitni, így ajelenlegi Ąźiszás ana
utalt, hogy az épu\et bejárata nem főúwonalon volt, hanem oldalľól, tehát nem volt más
lehetősége a hatóságnak a jelenlegi jogszabály alapjźn, mint hogy ahozzájáĺulást megadta. A
NAV elutasította a kérelmet, jelenleg ilyen engedéIyezésí eljárás nincs. Ezzelarende|etle| az
a cé|, hogy nem megtiltjak a kertiletben, hanem ellehetetlenítik, hogy iIyeĺ hozzájáruIást az
onkormányzatkí tudjon adni. Elemi érdek, hogy ne legyen a társadalmi hatásai miatt sem,
hiszen számos bűncselekméný vonhat magaután. Alapvetően nem lehet amźr most mfücidőt
bezátatĺi, mert visszamenő hatállyal nem tiltható be. A sürgősséget az indokolta, hogy máĺ
ma déltől ne lehessen ilyen termeket Józsefuaľos területén létesíteni.

Egry Attĺla
Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Csodálkozik, hogy visszamenőleg nem szeretnének jogszabźiý életbe léptetni, hiszen a
Parlament is most lépteti életbe az tilami vezetők családtagjai számźra a kozbęszęrzéseken
való indulást visszamenőlegesen lehetővé tevő törvéný. Kérđezi, hogy ez az e|őtefiesztés
miért volt ennyire stirgős, és ha az vo|t, miéĺt nem nyújtottak be a rendes ülésľę. Milyen
lépéseket terveznek tenni annak érdekében, hogy Józsefuarosban sehol, senki ne műktjdtessen
ilyen káľos taľsadalmi következményekkel jarő játékbarlangot? Van-e lehetősége a keľületnek
külön adót kivetni azi|vet műköđtetőkľe?

Dr. Kocsĺs lN.ĺ.áúé

Kéľi, hogy Képviselő Úr fogja rövidre, mertazsZMsZ szeńnt|ejźrtahozzászőIási ideje.

Dr. Eľőss Gáboľ
Az a javaslata, hogy amennyiben a jogszabály engedi, vessenek ki külon adót jelenleg a
kerületben ilyen tevékenységet folytató helyekľe. Kéľi, hogy tĺirekedjenek arra, hogy ne úgy
nézzenki Józsefuaľos Képviselő-testiilete, mintha egy lobby intézmény lenne.

Dľ. Kocsis M:áúé
Külcjnadó kivetését mélr tava|y egyszer megpróbálták, de nem lehet. Megadja a szőt Komássy
Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kétdęzi, hogy Rendőrkapitźny Uľtól kérhetnek-e tájékoztatást arľól, hogy mi a he|yzet
illegális szerencsej áték ügyben.



Dr. Kocsis Máté
Az ll|egá|is szerencsejátékot ez a renđelet nem szabźtlyozza, mivel illegális. A legálisakat
szeretnék megfékezni. A 2010-ben hozott szabźt|ý próbáltak meg kijátszaĺi, ezért hoznák
meg ezt a ľendeletet. Az alkotmányellenes leĺtne, ha visszamenő hatálý rendelkezést
hoznának. Van olyan sejtése, hogy Kapitétny Ur, ha tud is ilyen esetről, azt ĺem foga
nyilvánosságtahozni. Megacĺja a szót Rencĺőrkapitány I Imak'

Molnár Gáboľ
Nincs arról tudomása, hogy lenne ilyen ügy folyamatban, de utána tud nézni és írásban meg
tudja válaszolni.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A konkľét ügyhĺiz kapcsolódóaĺ azt gondolja, hogy a Vajna-kaszinóval szemben is éppen
ilyen harcot kellene kezdeni, mint a meg nem nyílt kaszinókkal. Az engeďé|y, azt a
megnyitáskoľ kell kiadnia az onkormźnyzatnak, Yagy a folyamatos műkodéshez is, és ha
igen, akkoľ milyen fajta engedélyľe van szĹikség?

Dľ. Kocsis NIáLíé
Alpolgármesteľ Úr elmondta, hogy a keľÍileti hatóságnak nincsen engedéIyezési lehetősége. A
NAV engedéIyez, a kerület hozzájáru|, az utőbbi előbb van' A hatóságnak mérlegelési joga
csak jogszabáIyi keretek kozott van, ezért írja az előteľjesztés, hogy a hatóság tehetetlen a
jogszabáIy kljźtszźsával szemben, ha fennállnak a feltételek, megadja ahozzájárulást. Most
olyan feltételeket teremtenek, hogy ne tudja megadni és így nem megy tovább engedélyezésre
sem aNAV-hoz. Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Sĺmon Gyiiľgy
A piacokon Sem lehet majd a jövőben lottozőkat, szerencsejátéknak minősülő dolgokat
nyitni? Továbbá nem tudja, hogy a rendeletben szereplő ,jőérzés,, és ,,közszeméľem,' szavak
mit jelentenek itt, mert ez mindenkinek egyénfüggő, hogy ezthogy értelmezi. A mźr kiadott
engedély, a Vajna Úń, az hatźrozott, vagy hatźrozat|an idejű? Ha hatźnozott, akkor a jelen
szabźiyozás vonatkozík-e az engedély megadásakor? A Corvin Sétányon mióta megnyílt a
kaszinó, a parkok nincsenek rendben, tele vannak szeméttel, és egészen más közönség jelent
meg a Sétányon. Alig 18 évesek já*ak oda, akik vaIőszínuIęg a családjukat, vagy az
iskolataľsukat lopják meg.a péwért. Kéri, hogy kerüljék e| azt a látszatot, hogy aZ az
információ nem a Vajna Uĺtőll szźtrmazlk, hogy konkurenciátja |esz, és ettől tartva kéri a
TestĹilettől ennek a rendeletnek a kiadását.

Dr. Kocsis Máté
Ezt az infoľmációt a Népszabadságtól tudja. Andy Vajnával soha nem beszélt telefonon,
személyesen sem sokszoľ ta|á|koztak, M ő kaszinójanak sem cjrül, de nem tőle kapta ene a
koncessziój át, eú. a döntést a Corvin Sétány tulajdonosáva|hozték meg. Tú1 sok beleszólásuk
nem volt. A Népszabadság egyik űjságírőjától tudja, hogy egyes érdekcsoportok azon tĺirik
fejtiket, hogy ilyet nyissanak, ezért dĺjntöttek ennek megszigorításĺín. Megadja a szőt dr. Erőss
Gábornak.



Dľ. Eľőss Gáboľ
Polgármester Úr röviden és félig vá|aszolt ana, hogy különadó kivetéséľe nincsen mód.
Szeretne egyértelmű vźiaszt kapni aľra, hogy a jogszabéllyi keretek közĺjtt tudomása szerint
elég tág aZ adókivetési joga a helyhatóságoknak, hogy mindenféle tevékenységet
megađőztathat, tehát fennáll-e ez a |ehetőség, vagy nem? Erre szeretne egyértelmu vá|aszt
kapni. A felsorolt utcák és azok 500 méteres köľzete' ez a kerületharry százalékát fedi le?

Dr. Kocsis ľ4.áté
99-et.

Dr. Erőss Gábor
Akkor fennállnak azok a problémák, amikĺe Pintér képviselőtársa utalt. Ez arcnd'elet nem áll
meg, meľt kijátssza ań, a tiltást, hogy nem tilthatja meg a kerület rendeletben ezt a
tevékenysé get. E gyszeľiíbb lerrne ktilĺjnadót kivetni.

Đr. Kocsis N ĺ.áLt,é

Egyszenĺbb lenne, de nem lehet. Nincs olyan adónem, amit településszinttől eltérően
szektorálisan, diszkľiminálóan lehetne kivetni.'Nem tudja ezt érthetőbben elmondani, a tiltás
tiltásának a tiltását már csak a Képviselő Ur érti. Megadja a szőt dľ. Ferencz oľsolya
képviselő asszonynak.

(Soós GyÓľgl képviselő 8,40 órakor távozott az ülésteremből, íg , Képviselő-testület
Iétszáma ]7 főre csökkent')

I)r. Ferencz Oľsolya
A liberális és baloldali elkĺjtelezettségrĺ képviselőtársainak azt ke||, hogy mondja, hogy a
határozott hangú fellépés a szakértelem hiźnyźÍ nem fogja elfedni. Ez a visszamenőleges
rendelkezéseknél, hogy mikor lehet, és mikor nem lehet. Erľe a magyat jogrend egyértelmű
utasítást ad, negatív tartalmú rendeletet, törvényt visszamenőleges hatállyal nem lęhet hozni.
Ez a jogźl|Iam kéľdése' nem fogiák a meleg vizet fę|ta|álni' Előbb tźĄékoződni kéne, mielőtt
nagy hangga|bítźůnak barkit is. A jőérzés, akozszeméľem, és az erkölcs fogalmával mindig
hadilábon álltak a baloldali képviselőtáľsai. Mint a KEF elnöke sajĺźikozásźńfejezi ki, hogy a
december 12-ei ,,Elkábított nemzedék'' konferencián egyetlen egy baloldali képviselő sem
jelent meg. ott játékszenvedélyből kigyógyult fiatalok is beszéltek, elmondták a töľténetfüet.
Azt, hogy ez a rcnđelkezés milyen napi aktualitással bír, erľől szombaton első kézből
kaphattak volna tźljékońatást. Megdöbbęnti az az á||ítźs, mint a nyuszika a vízben, ha van
rajta sapka, ha nincs, ha olyan rendelkezést próbálnak hozni, amikor védik a fiatalokat, akkor
az a problémájuk, akkor abba kĺjtnek bele. A baloldal részérőI most ezen az ülésen is
egyetlenegy pozitív hozzáźt|Iást nem látott, ha mźr a kozszemérem és erktjlcs fogalmait
feszegetik. Megfontolásra javasolja, hogy bővítsék ki egy paľ mondattal, hogy a baloldal is
értse.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Nem javasolja, megadjaaszőt Pintér Attila képviselőnek.



Pintér Attila
El kell ismeľni azt,hogy a kerĹilet számos olyan problémával küzd, ami abból fakad, hogy a
kerületben lakó emberek kozött vannak szenvedélybetegek, és a szerencsejaték is lehet egy
ilyen szenvedélybetegség. Ez problémát okozhat, mint ellenzéki képviselő ezzel az
előterjesaéssel az a problémája, a legjobb jó szándékot is feltételezve és figyelembe véve'
hogy Andy Vajnának mát vaĺkaszinója Jőzsefvátosban, és ezzel arendelettel pedig mindenki
másnak megtiltjak a kaszinónyitást. Ezze| az ő kizárólagos kaszinólétesítését próbálja meg
védeni a kertilet. Ea a fajta kétséget nem osz|attźlk el. Nem kapott vźiaszt afta a kérdésére,
hogy milyen folyamatban lévő eljaľások vannak, amikhęz ha ez a ręndelet hatáIyba lép, nem
fog a keľület hozzájáruIást adni. Ha ezt nem tudjfü most megváIaszolĺi, akkor íľásban kér
vá|aszt.

Dr. Kocsis M:álté
A|jegyző Asszony arról tájékońafra, hogy nincs ilyen folyamatban lévő ügy. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az előterjesztés mondanivalójával egyetéft és támogatja. A Las Vegas kaszinóprobléma rossz
féný vet rá, ez ahozzźĄárulás mikoľ kerül megújitásra? Mikor kell a keľület hozzź!árulásáért
folyamodnia? A rendelet szerinti 500 méteres kĺjľzetben bölcsődétől kezdve benzinkútig
minden van, ami a|apjźn ma nem kaphatna engedélý.

Dr. Kocsis Máté
Nem kell megújítani. Jogszabźiy szerint egyszet kell kémi és nem szükséges megújítani, a
tevékenysé g megkezdése előtt. Megadj a a szőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyärgy
Két kérdése van. Ezek szerinthatźrozat|an iđeju szerződése van a kaszinónak? Ez meg|epő,
kevésbé veszélyes tevékenységnél is hatétrozott időre szokott engedélý adni az
onkormányzat. A piacon nem lehet |ottőzőt iizemeltetni, és a piac melletti lóversenyfogadó
fu odfu a vonatkozik -ę az | -es paragrafu s?

I)ľ. Kocsis M:áúé
Nem, egyikľe sem.

Simon Gytiľgy
Mit éľtenek szerencsejáték-szervezó tevékenységen? A lóversenyfogadás azmi,hanemaz?

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtvźt|aszadásra dr. Mészaľ Erika a|jegyző asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Valóban benne vaÍI a ľendeletben a szerencsejáték-szervezo tevékenység, de a jegyzónek,
mint szakhatóságnak a játéktercm és a kártyaterem esetében varl hozzźtjĺrulási lehetősége,
tehát a 2. szakasz egyértelmiien kimondj a, hogy a jtĺé|d<aszinó és a játékterem esetébęn. Az
engeđé|yező hatősźry nem keresi meg a lóverseny esetén, a |ottőzők esetén, hanem a
jogszabźiy csak ez a két esetben, a játékkaszinő és akáĺtyaterem esetén teszi lehetővé, hogy
az eĺgedé|yezohatősáe megkeresse a jegyzot' hogy hozzájáru|-e vagy sem.



Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon Gyöľgy képviselőnek.

Simon Gyłirgy
Az I. $-nak mi ćrtclmc van a rcndelctben? Benne van, hogy nem adhatőhozzájárulás az
onko rman y zat r észér őI.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőtvá|aszadásra dľ. Mészáľ Erika aljegyző asszonynak.

Dľ. Mészáľ Erika
Tekintettel arra,hogy a szerencsejáték-szervező tevékenység magába foglalja a játéIrkaszínőt
és játékteľmet is, ezért mint általános fogalomként jelölték meg az 1. szakaszban.
Természetesen a szerencsejáték-szervező tevékenység nemcsak eil" a két altevékenységet
foglalja magába, hanem ahogy a Képviselő Uľ elmondta, a|ottőzót is a többit is, đe az most itt
nem játszik szerepet, mert nincs lehetőségiik.

Dr. Kocsis M:áté
Aljegyző Asszony azt á|Iítja,hogy ez a|apján a ľendelet a|apján|ottőzőt lehet nyitni. Megadja
a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Javasolja egy 3.$ beiktatását, és a 4. $ Iesz ahatáIyba léptető, a következő sztiveggel: ,,
Józsefuáros Önkormányzata a jövőben minden jogszabźiyi lehetőséget megvizsgálva és
felhasználva torekszik arra, hogy szerencsejáték-szervező tevékenységet a kęrülętben senki ne
folytathasson.,, Eń.javasolja beiktatni. A törvényhoző hata|om olyan kezdeményezéssel él, a
szerencsejáték káros társadalmi hatásaira való tekintettel a jĺivőben se lehessen ilyen
tevékenységet folytatni, mint ahogy egy-két évig nem lehętett Magyarorszźĺgon I|yen
tevékenységet folýatni' amikoľ bezárttk a korábbiakat, míg be nem indult a Vajna és Szima
váIlalkoző biznisze. Egy áItalanos szándéknyi|atkozat jellegtĺ $ beiktatását javasolná, és ez
bizonyítaná, hogy nem Andy Vajna lobbistái, hanem valóban a kertiletben élők érdekeit
képviselik.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Ma ez ahozzásző|ás aztbizonyítja, hogy halványlila fogalma nincs arról, hogy miről beszél.
logszabźůyt alkotni egy szándéknyilatkozatról? Úristen! Íťák bele egy jogszabáLyba, hogy
megvizsgálnak valamit? Ez a |egbarátságosabb esetben is egy hatátozat, nem egy $,
Képviselő Ur. A múlt héten is sikeľült bizonyítanía, hogy beteges hazuďoző, nincsenek
felelmei aľról, hogy hogyan fogja a saját kis mikroköz<jsségének tá|alru, de kül<jn<jsebben nem
is éľdekli. Ezt a renđelkezést azért foĄź.k elfogadni, most mar kezd gyanakodni, mert anrlyíra
tultolják eń. akaszínó-lobbit, hogy'éppen azkezd, gyanús lenni. Azért fogiák elfogadni, amit
éppen most mondott a Képviselő Ur, hogy a jĺivőben senki ne tudjon nyitni. Visszamenőleg
pedig alkotmĺínyellenes lenne mindenféle jogszabá|ý megalkotni. A napirend vitájźúlezźtrja,
és szavazźlsra bocsátja dr. Erőss Gábor képviselő módosító javas|atát, mely szerint:



)) 3. $ Józsefuáros onkormáĺyzata a jövőben minden jogszabáIyi lehetőséget
megvizsgálva és felhasználva törekszik ar-Ía, hogy szeľencsejáték-szetvęző
tevékenységet a kerületben senki ne folyathasson.''

Dr. Kocsis Nĺ.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dľ. Erőss Gábor módosító javaslatát 2 igen, 14 nem
szavazalĺa|,I tartőzkodás mellett nem fogadta el.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z lvĺnqo s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
281ĺ20|5. CXII.l5.) 2IGEN 14 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor módosító javaslatát,
melyben javasolja a rendelet-tervęzetet az alźŕbi 3. $-sal kiegészíteni és egyben a jelenlegi 3.

$ számozását 4, $-ra módosítani:

,, 3. Ji Józsefváros onkormányzata a jövőben minden jogszabályi lehetőséget megvizsgólva és

felhasznólva torelĺszik arra, hog/ szerencsejóték-szervező tevékenységet a kerületben senki ne

folytathasson."

Dr. Kocsis Nĺ.áńé
Szavazásta bocsátja a szerencsejáték tevékenység folytatásanak helyi szabźiyairől szóló
rendelet-tewezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 60120|5. (XII.15.) cinkoľmányzati ľendeletét 14

igen, 1 ĺem, 2 lzrtőzkodźlssal elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKOTÁSHoZ MrNosÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xnpvrsnlo.TEsTÜr'nľn M IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺaca.r,KoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁNyza'ľ xÉpvrsuo
TESTt]LETÉNEK 60t20|5. (xII.15.) oľxonnĺÁrwzĺ.ľr RENDELETÉT A
SZERENCSEJÁTEK TEVÉKENYSÉG FoLYTATÁsÁľ'ł.x HELYI
sZABÁLYAIRoL

Felviláeosítás kérés

Dľ. Kocsis lN{áLté

Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Köszöni a szőt. Szeretné megkérdezni, hogy a kozmeghallgatáson írásban kiosztott
vá|aszokat, tehát az előzetesen leadott kérdésekľę a vá|aszokat megosztanák-e a
képviselőkkel, Kérné amagaszámára, de ha mar kéľi magźnak, akkoľ esetleg, ha megoldható,
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kéľi másnak is, akit érdekel. Erdekelnék azok a kérdések, amiket ugye kézhez kaptak
állampolgárok, de a képviselők nem kapták meg, úgyhogy, ha lehetne egy csomagban.

Dr. Kocsis M:áté
Éni, aki kéri, megkapja. Jó!

Dľ. Erőss Gáboľ
cl t<erĺ és köszöni.

Dr. Kocsis Máté
8 óra 55 perckor az ülést bezáĺja. Köszĺjni arészvéÍelt.

K.m.f.

A jegyzőkönyv az Mötv-ben rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet 2015.

A j e gy zókonyvet készítette..
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