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A jegyzőkbnyv javítását adminisztratív hiba tette szüĺaégessé, mivel a 248/2015.(ilI.03.)
szómú kepviselő-testületi határozat I2. pontja nem eg/ezett meg az előterjesztésben kiküIdött

és mcidosítás nélktil elfogadottal. A javított jegyzŕíkonyv oz elfngaĺĺntt határozat,szĺsvegát
helvesen taľtalmazza.

Készült Budapest Fővaľos VIII. kertĺlet Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testület
2015. decembeľ 3-án 9.00 órakor alőzsefvźnosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300.as

tárgyalőjź.ŕ.an megtartott rendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis Mźńé, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabs Tamás,
Kaiser JózseĹ Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sáľa Botond, Simon
György, Soós György, Vörös Tamás, Zentai oszkár

Távolmaľadását bejelentette: Dr. Szilágyi Demeteľ _ képviselő

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péteľné - alpolgármester, dr. Mészár Eľika _ a|jegyző, dr Kovács Gabriella -
a|jegyző, dr. Vĺtályos Fanny _ Polgáľmesteri Kabinet vezetóje, dr. Dabasi Anita _
onkormanyzati főtanácsadó, dr. Balla Katalĺn _ Jegyzői Kabinet vezetóje,Máúraházi Judit
- SzemélyĹigyi lrođa vezetője, Bodnár Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,
Kósa Edit - Ügyviteli Iroda vezetóje, Majerné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési lľoda
vezetóje, dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgźitatási Ügyosztá|y vezetője. Visnyay Noémi
dľ. - Családtámogatási ltođavezetője, KÍncses lbolya - Humánkapcsolati koda vezetője, dr.
Kórĺódi Eva _ Hatósági Ugyosztá|y vezetóje, Bedő Kláľa - Epítéstigyi lľoda vezetője, Tĺíth
Csaba _ Igazgatási Iroda vezetoje, Párĺs Gyuláné _Pénnlgyi Ügyosztály vezetoje, Gécziné
RácsaÍ Tiinde - Számviteli és Pénzügyi lroda vezetője, dr. Suba Árpád - Adóügyi Iroda
vezetője, Molnár Antalné _ Kĺiltségvetési és Péĺlzugyi Felügyeleti Iroda irođavezető-
helyettese' dr. Hencz Adrĺenn _ GazdáIkodási Ügyosztá|y vezetóje, Dr. KecskemétiLász|ő
_ Gazdá|kodási Ügyosztály tigyosztá|yvezető-helyettese, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA -
Városfejlesztési és Fóépitészi Ügyosztály vezetíije,Iványi Gytingyvéľ - Főépítészi Iroda
vezetóje, Annus Viktoľ - Váľosfejlesztési Iroda vezetője, Bajusz x'erenc - Közterület-
felügyeleti Ügyosztály vezetóje' dr. Szabó orsolya - Budapest Fővaĺos Kormányhivata|a
VIII. ker. Hivatal vezetője, Molnár Gábor r. alezľedes - VIII. ker. Rendőrkapitanyság
vezetője, Váradi Gĺzella _ Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
vezetóje, Csete Zo|tán - Rév8 Zrt. mb., cégvezetóje, dr. Pesti lvett _ Józsefuĺíľosi
Gazdá|kodási Kĺizpont lgazgatőság elnöke, Acs Péter - Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont
Várostizemeltetési igazgatőja, Kovács ottó Józsefuaľosi Gazdálkođási Kcizpont
Yagyongazdálkodási igazgatőja,Mező János _ Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Parkolási
ígazgatőja, Sáfľány Józscf - Józsefuáľosi Gazdálkodási K1izpont Intézménymtĺk<jdtetés
vezetője, Mach József - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Uj Teleki téľi piac és Termelői
Piacok vezetoje, Kovács Baľbara - Józsefuáros Közcjsségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatőság
elnöke, dr. Koroknai András _ Jőzsefvárosi 

- 
Egészségügyi Szolgálat főígazgatőja, dľ.

Tárnokiné Joó Ildikĺó - Napraforgó Egyesített ovoda vezetője, Koscsóné Kotkopf Judĺt -
Józsefuárosi Egyesített Bcilcsődék vezetője, Kis István Józsefuaľosi Gyermekek
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Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonpľofit Kft. vezetője, Bozsik István _ Bátka Kft. és a JKKSZ
5ft. ügyvezetője, Boľsos Gáboľ - Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagsa,
oszi Eva -Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ktilsős tagsa, Vámos Andľea _ Emberi
Erőfonás Bizottság külsős Íagsa, Camara-Bereczki Feľenc Mik|ós - Emberi Eľőfonás
Bizottság ktilsős tagtra.

Dr. Kocsis Máté
Tisztelettel kcjszĺjnti a Jőzsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének ülésén megjelent
képviselőket, a Hivatal munkatársaiÍ, azintézmény és cégvezetőket és valamennyi vendéget.

A Képviselő-testiilet 2OI5. évi decembeľ 3-i tilését - mely az SZMSZ 8., 10-12. $.aiban
foglaltak a|apjan került <jsszehívásra - megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy kapcsolják be
szavazőgépeiket a létszámmegtl|apitás miatt. Távolmaradźsát đr. Szi|ágyi Demeter képviselő
ur jelentette be. Megál|apitja, hogy jelen van 17 képviselo. A minősített szótöbbséghez 10, az
egyszeľű szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat sztikséges. A kĺjvetkező képviselő-testĹileti
tilés varható időpontja 2016. februĺáľ 4. ľeggel 9 őra. Az SZMSZ 25. $ (l) bekezdése
értelmében 3 sĹĺrgősségi indítvány érkezett, az első, amelyet 4l9 számonjavasol napirendľe
venni ,'Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kozalapítvánrlyal történő egytittműködési
megállapodás megkötéSére'', a másodikat a 616. számon javasolja napiľendre venni ,,Javaslat
kcjzfeladat ellátási szerzodés megkötéséľę azUđvhadsereg SzabadegyházMagyarországga|,,,
és 3. számú tájékońatőként javasolja,,TájékońatőBudapest fővaros kozigazgatási területén a
jáľmúvel vátakozás rendjének egységes kialakításáról, a vźltakozás díjáÍól és

az üzemképtelen járművek trĺľolásának szabá|yozźlsźltőI szőLő
30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosításaľól'' napirendre venni. Szavazásta bocsátja a
sürgősségi j avaslatokat.

4l9. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Ktizalapítvánnyal tiirténő

(íľásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

6t6. Javaslat kłizfeladat ellátási szeľződés megkiitéséte az Üdvhadsereg

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

Tájékoztatő Tájékoztatő Budapest főváros közigazgatási területén 
^ 

jáľművel
3. vź.ľakozás rendjének egységes kialakításáró|, z várakozás díjáľól és

30/2010. (vI.4.) Főv. $sľ. rendelet ľ.nódosításáľól
(írásb el i táj ékoztatő, P OTI<EZB E S ITE S )
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis llĺ4:áté - polgármester

Dr. Kocsis Nĺáúé
Megállapítja, hogy a siirgősséget 16 igen, 0 nem szavazatta7, 7 1.' ,rtőzkodź.s mellett a
Képvi selő-testület elfo gadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERÚ SZoToB B sÉc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:



244ĺ20t5. (xII.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a süľgősség okát a sĹirgősségi
indítványként b eterj e s ztett a|ábbi e l őteľj e szté snél :

4I9. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Kiizalapítvánnyal ttiľténő

(íľásbeli előterj eszté s, p orĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis I|ĺ4até - polgármester

6|6. Javaslat ktizfeladat ellátási szerződés megkötésére nz Üdvhadsereg

(írásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis llĺ4:até _ polgármester

Tájékoztatő Tájékoztatő Budapest főváros kőzigazgatási terůiletén 
^ 

járművel
3. várakozás rendjének egységes kialakításárĺil, a várakozás díjárĺil és

30l20I0. (vI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáľĺíl
(írásb el i tź.i' éko ńatő, p olĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ/.áté - polgármester

I)r. Kocsis lNĺ.álté

Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat a Budapesti Rendőľ.főkapĺtánysággal kiitendő megállapodások
megktĺtésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lllĺ'áté - polgáľmester

2. Javaslat polgárĺ peres eljárással kapcsolatos dtintések meghozata|áta
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis }dáté _ polgármesteľ

2. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásokra
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a Jőzsefválrosi Onkormányzat 2016. évi átmeneti gazd,źikodásáľól
szóló tinko rmányzati ľendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }dáté - polgármester



3. Javaslat a Józsefvárosi onkormányzat 2015. évi kiittségvetéséről szóló
6 l f015. (II. 20.) iinko rm án y zati r en delet m ó do s ításár a
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesaő: Dľ. Kocsis iľ/.źLté - polgármester

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogľamok 2016. évi
fenntaľtás ához kap cs oló dó d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés' POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mź,ĺé - polgármester

Egry Attila - alpolgáľmester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Javaslat a Coľvin Sétány Progľammal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis lľl4:áré - polgármester

4. Gazdá|kodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefválľos Kiizösségeiéľt Nonprofit Zrt.-vel ktitendő használati
szerzőđések elfogađásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis i|l4.źLté _ polgáľmesteľ

2. Javaslat a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítéséľe
kiÍrt pályá zat er edményének megállapít ására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnĺike

3. Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában áIló lakások elidegenítéséről szóló
33ĺ20t3. o.II. 15.) ľendelet mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céILjára szolgálĺó
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló rendelet és a helyiségek béľleti
díj á ró l szĺólĺó képvis elő-testůĺl eti hatáľ ozat mó d osít ásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll1áté - polgármester

5. Javaslat a Készenléti Rendőľséggel ktitendő megállapodás megktitésére a
Budapest VIII., Szentkirályi utca 13. félemelet 2. szám a|atti lakásra
bérlőkij elölési jog biztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Pesti lvett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke
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6. Javaslat a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t érintő tulajdonosi
dtintések meghoz ata|ár a
(íľásbeli előterj esztés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

7. Javaslat a Budapest YI[., Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szálm a|atti
telekin gatlano k p á.ily ázat útj án tö ľténő elĺdegen ítés ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

8. Javaslat iinkoľmányzati tulajdonrĺ gazdasági társaságokat éľintő
tulaj donosi dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4ĺ9. Javaslat a Budapesti Yá||a|kozásfejlesztési Közalapífvánnyal tiirténő

(íľásbeli előterj esztés, POTKÉzBES ÍTÉS)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis i|l4áté - polgármester

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat,,ÉLETMENTo PONT" kĺalakításáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4źLté _ polgármester

Dľ. Sáľa Botond _alpolgáľmesteľ

2. Javaslat a łol<ú:sz módosításával kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|l{:áté _ polgármester

Egry Attila - alpolgáľmesteľ

3. Javaslat emlékmű elhelyezéséľe a Teleki téľen
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Sára Botond _ alpolgáľmester

4. Javaslat főváľosi városüzemeltetésÍ ĺnformációs ľendszerhez való
csatlakozásľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesző: Dľ. Kocsis }líáté - polgármester

5. Javaslat tíizfa|festési pľogramľa Józsefuárosban
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4até _ polgármester

'i.
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6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

1. JavaslatldősekKlubjakialakításáraaPa|otanegyedben
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lli4áté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat háziorvosi páiyázat elbírálására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Jćnsefválľosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésének módosítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslatakábítószer-ellenesstratégiavégľehajtásávalkapcsolatos
feladatok támo gatásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Ferencz orsolya - képviselő

5. Javaslat a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺíľmesteľ

Sántha Péteľné _ alpolgármester

6. Javaslat kiizfeladat-eltátási szerződés megkiitésére az Üdvhadseľeg

(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgrĺrmester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat a Józsefváľos Ktizbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos
dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat a Belső Ellenőľzési lľoda Stľatégiai teľvéľe és a 20t6. évi
ellenőrzési teľvére
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyzo taľtós távollétében dr. Mészát Erika

a\egyző

3. Javaslat a váľosfejlesztéssel,kapcsolatos feladatok jiivőbeni ellátására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l[;4:áté _ polgármesteľ



4. Javaslatpolgármesteridtintéseknyilvántartásáľĺil
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: Jakabff Tamás _ képviselő

5. Javaslat a talajterhelési díjľól szólĺí rendelet mĺidosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgármester

6. Javaslatképviselőkévesbeszámolĺójánakkőzzététe|ére
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Eľőss Gábor - képviselő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő afőépítész2015.évi tevékenységéľől
(írásbeli tájékoúatő)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina jegyző tarÍős távollétében dr. Mészaľ Eľika

a|jegyző

2. Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületÍ határozatok
végrehajtásáróI, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadrendelkezésíÍ részének pénzpiaci jellegű lekłitéséről
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előteľjesztĺĺ: Dr. Kocsis Máté _ poigrírmesteľ

3. Tájékoztató Budapest főváľos közigazgatási terůiletén a jáľművel váľakozás

az üzemképtelen jáľművek tárolásának szabá|yozásárő| sző|ő
30120Í0. (vI.4.) Főv. $eT. ľendelet módosításáról
(írásbe li tźĄ éko ztatő, P oT I<EZB E S ITE S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a módosított napirenđet 16 igen, 0 nem szavazattal, I tartőzkodás mellett a
Képviselő-testtilet elfo gadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALlľrIZ EGYSZERŰ sZóToB B sÉc szÜrSÉGE S
Hĺ.ľÁRozeľ:
245t2015. (xII.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet az a|ábbi napirendet fogadja el:



Napirend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal ktitendő megáIlapodások
megkötéséľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|i4.áté - polgármester

2. Javaslat polgáľi peres eljáľással kapcsolatos döntések meghozata|źra
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }.1.tńé _ polgármester

2. Pénziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslatelőzeteskiitelezettségvállalásokra
(írásbeli előterjesĺés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté - polgáľmester

2. Javaslat a Jĺózsefuáľosi Onkormźnyzat 2016. évi átmeneti gazdá.Jrkodásáľĺíl
szĺiló ti nko rmány zati ľen delet m e galkotás áľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.áté - polgáľmester

3. Javaslat a Jőzsefvátrosi Onkormányzat 2015. évi kiittségvetéséľől szóló
6 l 2015. (II. 20.) tinko rm ányzati r eł delet mó do s ításár a
(íľásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis llĺ4:áté - polgármester

3. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alpľogľamok 20|,6. évi
fenntartásához kapcs o ló d ĺó d iintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előteľjesztés' POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľ/áté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

2. Javaslat a Corvin Sétány Pľogľammal kapcsolatos diintések meghozatzlára
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľj esztő : Dr. Kocsis }ĺ4áLté _ polgármester

:;a



4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Jőzsefvátros Kiiziisségeiért Nonpľofit Zrt.-ve| kiitendő használati
szerződések elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Budapest vlil.' Tľefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére
kiíľt pályá zat er edményének megállapít ására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

3. Javaslat az Onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szĺílĺí
33/2013. (VII. 15.) ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj eszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }1.áté _ polgáľmester

4. Javaslat az Onkoľmányzat tulajdonában áIIó nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szĺílĺi ľendelet és a helyiségek bérleti
díj áľól szóló képvis elő-testül eti határ ozat mó d os ít ásár a
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a Készenléti Rendőľséggel kötendő megál|apodás megkötésére a
Budapest VIII.' Szentkirályĺ utca 13. féleme|et 2. szám a|attĺ lakásra
bériőkij eiöiési jog biztosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

6. Javaslat a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.-t éľintő tulajdonosi
d ii ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesaés, poľrÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

7. Javaslat a Budapest VIII., Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alatti
telekin gatlano k p á|y ázat útj án tőrténő elid egenítés éľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

8. Javaslat önkormányzatĺ tulajdonú gazdasági táľsaságokat éľintő
tulajdonosi diintések meghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

4/9. Javaslat a Budapesti Yáila|kozźlsfejlesztésĺ Közalapítvánnyal történől

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



5. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat,,ELETMENTO PONT'' kialakítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Dr. Sára Botond -alpolgármester

Javas|at a ĺórEsz mó dosításával kapcsolatos dtintések meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|dźúé _ polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármesteľ

Javaslat emlékmű elhelyezésére a Teleki téren
(írásbeli előteľjesztés)
Eloteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Dr. Sára Botond _ alpolgármester

Javaslat fővárosi váľosíizemeltetési informáciĺós rendszerhez való
csatlakozásľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat tiĺzfalfestési pľogľamľa Józsefuáľosban
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

H u m á n s z o|gá|tatáls s a l ka p c s o l a to s e l ő te ľj e s z té s e k

Javaslat Idősek Klubja kialakításáľa a Palotanegyedben
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺo: Dľ. Kocsis Máté - polgĺĺľmesteľ

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Dľ. Szilágyi Demeter - képviselő

Javaslat házioľvosi páůy ázat elbíľálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }l/:áté - polgármester

Javaslat a Jĺízsefuáľosi Egészségůigyi Szolgálat elnevezésének módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.áté - polgármesteľ

Javaslat a kábítĺószeľ-ellenes stratégia végrehaj tásával kapcsolatos
fela d a tok támogatásár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis lli ĺáté - polgármesteľ

Dr. Ferencz orsolya _ képviselő

1.

)

3.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

6.

!:i
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5. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétemé _ alpolgármester

6. Javaslat közfe|ad,at-etlátási szerződés megkötéséľe az Üdvhadsereg

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

t. Javaslat a Józsefváros Kőzbutonságáéľt Kiizalapítvánnyal kapcsolatos
d ti n tés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis i|;4.źńé - polgármester

2. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iľoda Stratégiai teruére és a 2016. évi
ellenőrzési teľvéľe
(íľásbeli előterj esaés)
Előteľjesztő: Danada-Rimán Edina jegyző taľtós távollétében dľ. Mészáĺ Erika

aljegyző

3. Javaslat a váľosfejlesztéssel,kapcsolatos feladatok jiivőbeni el|átására
(írásbeli előterj esztés, POTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľllÍáté _ polgáľmester

4. Javaslatpolgáľmesterĺdiintéseknyilvántartásáľól
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Jakabfu Tamás _ képviselő

5. Javaslat a talajteľhelési díjľól szólró ľendelet mĺídosítáłsára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Egĺy Attila - alpolgáľmester

6. Javaslatképviselőkévesbeszámolĺójánakközzététe|ére
(írásbelí előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Erőss Gábor _ képviselő

Tájékoztatók

1. Tájékoztatő a főépítész 2015. évi tevékenységéľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina jegyzó tartős távollétében dr. Mészár Erika

aljegyző

.i;

l:
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Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végrehajtásárĺíl, 

^z 
e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésiĺ részének p énzpiaci j ellegiĺ lektitéséről
(írásbeli tĄékoztaÍő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Tájékoztatĺí Budapest főváros kőzigazgatási terůiletén a járművel váľakozás
ľendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáróI és

az üzemképtelen járművek tárolásának szahá|yozásárő| szĺílĺi
30lf010. (vI.4.) Főv. Kgy. rendelet ryódosításárĺól
(írásb el i tźlj éko ztatő, P oT KEZB E S ITE S )
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal ktitendő megáIlapodások
megktitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

A napiľend vitźlját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
napiľend v itáj at lezát1 a, é s szav azásľa bo c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a határozat 1. számű mellékletét képező, a Budapesti Rendőľ-
fokapitanyság és az onkoľmźnyzat kozĺltt,2016.január 01-től 2016. december 31-ig
tartő kozterületi téľfigyelő rendszer uzeme|tetéséľe vonatkozó megállapodás taľtalmi
elemeit, melyhez 44 457,334 e Ft-ot biĺosít előzetes kĺjtelezettségvá||alás keretében -
kotelező feladat _ az onkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20l6.január 0 1 .

b) felkéri a polgáľmestert a hatźttozat 1. a) pontja szerinti megállapodás aláitźsfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. ianuár 01.

)

3.
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a) elfogadja a határozat 2. számll mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
fokapitányság és az Önkormányzat között 2016. január 01-től 2016. december 3l-ig
tarto, tulszo|gá|at ťtnanszírozásaľa vonatkoző megállapodás tartalmi elemeit, melyhez
78.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében - kĺjtelező feladat _ az
onkormán y zat saj át bevételeinek teľhére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016.januáľ 0 l.

b) felkéri a polgármesteľt a határozatZ. a) pontja szerinti megállapodás aláírásttra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6.január 0 1 .

fe|hata|mazza a po|gármestert, hogy amennyiben a szahnaí szempontok indokolják, a
határozat I. és 2. pontjában foglalt megállapodások kozött a keretösszegek egymás
között átcsopoľtosíthatőak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt keretösszeg
együttes összege nem vźltozik. Felhata|mazza a polgármesteľt ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: polgármester
Határidő: ahatźlrozat I. és2. pontja szerinti megállapodások időtartama

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozat I. és 2. pontjaiban foglaltakat a2016. évi
ktiltségvetés tervezésénél |1404 címen a mfüödési célú támogatások
á|Iaĺĺ.háztartásonbelülľee|őirźnyzatán_vegyefi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő : 20 I 6. évi k<iltsé gv etés terv ezése, el fo gadása

Dľ. Kocsis M:áté
MegáIIapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot |6 igen, 0 nem szavazatta|, t
tarÍő zko đtls me l1 ett el fo sadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATlFt) Z AT ALH)Z lr'ĺn,Io s ÍľpTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
H.ą.ľÁRoz,ą.ľ:
246t201s. (Kr.03.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a hatźrozat 1. szźlmu mellékletét képező, a Budapesti Rendőr-
főkapitanyság és az onkoľmáĺyzat köz<jtt, 20|6.januaľ 01-től 2016, december 31-ig
taĺtő końerületi térÍigyelő rendszq uzemeltetéséľe vonatkozó megállapodás tartalmi
elemeit, melyhez 44 457,334 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében _
kötelező feladat - az onkormányzat saját bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 2016. ianuáľ 0 1.

2.

a
J.

16IGEN O NEM 1 TARTóZKODÁSSAL
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c) felkéri a polgármesteľt a határozat i. a) pontja szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I6.január 01.

2, a) elfogadja a hatátozat 2. szttmu mellékletét képező, a Budapesti Renđőľ-
főkapitányság és az onkormányzat kozott 2016. januáľ 01-től 2016. cleoenrber 3l-ig
tartő, tí|szolgálat ťĺĺanszírozásara vonatkoző megállapodás tartalmi elemeit, melyhez
78.000,0 e Ft-ot biztosít előzetes kötelezettségvállalás keretében - kötelező fe|adat _ az
onkormány zat saját bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I6.januáľ 0 1.

c) felkéri a polgármestert a határozat2. a) pontja szerinti megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 20I6.január 0 1.

3. felhata|mazza a po|gármestert, hogy amennyiben a szakmai szempontok indokoljak, a

hattľozat I. és 2. pontjában foglalt megállapođások között a keľetösszegek egymás

között átcsoportosíthatóak, azza|, hogy a két megállapodásban foglalt keretösszeg
együttes összege nem vá|tozik. Felhata|mazza a polgtrmestert ezen megállapodások
módosításaľa.

Felelős: polgármester
Határidő: ahatátozat I. és2. pontja szerinti megállapodások időtaĺama

4. fetkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozat I, és 2. pontjaiban foglaltakat a 2016' évi
költségvetés tervęzésénél II404 címen a működési célú támogatások
áI\an.háztartásonbelülľeelőirttnyzatźn_vegyefi gyelembe.

Fęlelős: polgármester
Hataľidő: 2016. évi költségvetés tervezése, elfogadása

A 246t20I5. (xII.03.) számrĺ határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 1l2. pontja
Javaslat p ol gáľi p eres elj áráss al kapcsolato s dtintés ek meghozatalár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|ĺlIáté _ polgármester

Dľ. Kocsĺs Máté
A napiľenđ vitáját megnyitja. Megátlapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a

napiľend v ittlj tĺ |ezárj a, é s szav azásra bo c s átj a a hattr o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
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1. a Főváľosi Főügyészség KUo. f482ll2009l191. számĺl nyomozást megszüntető
határozatábaĺ gyanúsítottként megnevezett személyekkel szemben polgari peres
elj árást nem kezdemény ez.

Felelős: polgáľrrresteľ
Határidő: 2015. december 3.

2. felkéľi a polgármestert, hogy az I, pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Fővárosi
Főügyészséget.

Felelős: polgáľmester
}Jattridő : 201 5. decembeľ 7.

Dľ. Kocsis N.IáLIé

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot |6 igen, 0 nem szavazatta|, I
l'artőzko dźls mellett elfo sadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zóro g g sÉo s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
247ĺ20|5. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Fővaľosi Főiigyészség KÜo. 24821l2OO9lI9I. szźlmu nyomozást megszüntető
haténozatában gyanúsítottként megnevezett személyekkel szemben potgaĺi peres
elj aľást nem kezde mény ez.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 3.

2. felkéľi a polgármesteľt' hogy az 1', pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Fővaľosi
Főtigyészséget.

Felelős: polgĺĺrmester
Határiđő : 20 l 5 . december 7.

2. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 2ĺ1. pontja
Javaslat előzetes kiitelezettségvállalásokra
(írásbeli előteľjesztés, PoľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend, vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIéts hiányában a napiľendi pont tźlĺgya|źsát
|ezárj a. S zav azást a b o c s átj a a hatttt o zati j avas lats o rt.

15



A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a pszichitĺriai betegek nappali ellátása kotelező onkormányzati felađat el|átására

határozottiđotartamra2016.január 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szeruődést
köt:
a) a Moľavcsik Alapítvźnrrya| (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), melynek iđeje alatt

3 0 0. 0 0 0,- Ft/hó szol g źl|tatási díj at bizto sít,
b) a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért KĺjzhasznuNonprofit Kft.-

vel (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fsn.. 5N), melynek ideje alatt 250.000,- Ftihó
szolgá|tatási díj at bizto sít,

c) felhatalmazza a polgármestert a hattrozat a)-b) pontja szeńntí ellátási szerződések
vé g l e ge s tartalmźnak o s s zeáll ítás ár a és aIáir ásár a.

đ) a hattlrozat 1. pontjában megjelölt kote|ezó onkormányzatí feladafia a 2016. évi
költségvetés terhére előzetes kĺjtelezettséget vállal 6.600,0 e Ft összegben a 11301 cím
dolo gi előir ány zat terhéľe.

Felelős: polgármester
Hattrido: a)-b) és d) pont: 2015, decembeľ 03.' c) pont: 2015. decembeľ 31.

2. a) 2016. évľe vonatkozőan helyiségbérleti szetződést köt a Pźumźny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudomanyi Karával a Budapest' VIII. kerület Szentkirályiu.26. sz.

alat1i, ťoldszinti 450 |Íŕ alapterülehi tomacsarnok bérletére vonatkozóan, az onkoľmtnyzat
fenntartásában lévő Naprafoľgó Egyesített óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása
céljábóI bruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj összegben20l6. december 31-ig.

b) a határozata) pontja alapján a bérleti díjra_ kötelező feladat _ a2016, évi kĺiltségvetés
teľhére bruttó 1.200,0 e Ft cisszegben előzetes k<jtelezettséget váIIaI a II20I cím dologi
eloirányzata terhéľe.

c) felkéri a polgáľmestert a határozat a) pontja szerinti helyiségbér|eti szerződés megkĺitésére.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-b) pont: 2015. december 03., c) pont: 2015. december 31.

3.) a Jőzsefuríľosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetésében előzetes kötelezettséget
vállal a 40100-02 címen kötelező feladatok ellźltásfua mindĺjsszęsen 2.355,1 e Ft
ĺisszegben, melyből a Horánszky utcai bĺjlcsőde bérleti đijra 2016. januáľ I. _ 2016.

december 3 1. időszakra bruttó 1.395,0 e Ft összeg , az ételhu|ladék elszá|Iításźlra 960,1 e Ft.

Felelős: polgármester
Hatfuidó: 20I 5. december 03.

4) aPolgarmesteri Hivatal kĺĺltségvetésének teľhére _kotę|ezo feladat - tartós kĺitelezettséget
vállal borítékoló gép kaľbantar:tásźtra évente 153,0 e Ft összegben a 7220I-02 címeĺ.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2015. december 03.

t6



6.)

7.)

5.) a Polgármesteri Hivatal élőerős biztonsági őrzésének őradiját ]O FftAfalóra díjjal
megemeli 2015. decembeľ 15. napjátől, melyre tartós kötelezettséget vállal kĺjtelező
feladatként, évente 2.300,0 e Ft összegben a I220|-u címen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. decembeľ 15.

a jegyzői hatáskörbe soľolt állatvédelmi hatósági feladatok el|átásához szükséges (pl.:
szakállatorvosi közreműködés, állattaľtással kapcsolatos állatorvosi véleményezés,
állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi kĺjzreműködési
feladatok e||ttásfua - á||amigazgatási feladat - taľtós kcjtelezettséget vá11a1, évente
1.500,0 e Ft összegben a I2I03 címen.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. december 03.

a Polgármesteri Hivatal köItségvetésének teľhére tartós kotelezettséget vállal nta
tanácsadás, munkajogi tanácsadás, jogi konzultációs feladatok, a gazdasági társaságok és
a koltségvetési szervek honlapjanak feliilvizsgálata, az elektronikus
információbiztoĺságáról szóló jogszabáIyokban meghatározott feladatok ellátásaľa _
ĺjnként vá||a|t feladat _ a 12201-03 címen évente 17.000,0 e Ft összegben, valamint a
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok e||átására - kötelező fęladat - a
I220I-04 címen évente 7 .700,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: f01 5. december 03.

8.) az onkormányzat költségvetésének terhére taľtós kötelezettséget vállal kozbeszerzési, jogi
tanácsadási feladatokĺa - kcitelező fe|adat -, az onkormányzatí kĺinywizsgá|atra, általános
jogi tanácsadás, peľen kíviili és peres eljaľásban teljes körű jogi képviselet, a képviselő-
testületi iilések on-line közvętítése feladatokľa _ ĺjnként váLla|t feladatok - a 11706-02
címen évente kötelező feladatként 7.700,0 e Ft ĺisszegben, önként vállalt feladatként
18.000,0 e Ft <isszegben.

Felelős: polgármester
Határido: 20| 5. december 03.

9.) a) elfogadja a Hajléktalanokért KözaIapitlłány (székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3.) 1 db
Suzuki SX4 1.6 GLX típusú 2013. gyźńź.sil személygépkocsi hatarozatLan ídeju
ingyenes hasznáIatta vonatkozó felajźn|ását' a Jőzsefvarosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekj ó léti Kö zpontn ak a LÉLEK-Pľo gľammal kap c s o l ato s fel adatainak ellátás ara.

b) tartós kötelezęttségetváIIa| ĺlnként vállalt feladatként 40101 címen 2016. évrc 920,0 e
Ft összegľe,2017. évtől évente 630'0 e Ft összegĺe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuido : 20I 5 . december 03.
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10.) orvosi időpontfoglaló rendszeľ kiépítésének koltségére 20I6. évľe ęlőzetes
kötelezettséget vállal ĺjnként vállalt feladatként 5.000,0 e Ft cjsszegben a Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálat költségvetésének teľhéľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. decenrbeľ 03.

11.) a Bókay utca felújítására f0I6. évre elozetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként 60.000,0 e Ft összegben aZ onkormányzat költségvetésének teľhére a 11601

címen.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 03.

I2')a Blaha Lujza tér feliĄításának előkészítésére 20|6. évre előzetes kötelezettséget vá||al

önként vállalt feladatként az utak tervezésénęk költségére 10.000,0 e Ft összegben az
tnkormanyzat kĺiltségvetésének terhére a 11605 címen.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

13.)a) ahatározatban foglalt előzetes kcitelezettségvállalások fedezeteként az onkormźnyzat
saját bevételeit jelöli meg;

b) felkéri a polgĺĺľmestert, hogy ahatározatban foglaltakata2016. évi koltségvetés és az
ań. kov eto évek kö ltsé gvetésének készíté sénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont: 2015. december 03., b) pont: az adott évek költségvetésének készítése

Dr. Kocsis ldáté
Megá|IapíÍ1a, hogy 14 igen,0 nem, 3 taÍtőzkođással a Testület elfogadta ahatározatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvIsEro
A HATÁR o Z AT:ľrI Z AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
248t2015. (xII.03.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a pszichiátriai betegek nappali e|látźsa kotelezo ĺlnkormiĺnyzati feladat elIátására

hatźľozottiďőtartamĺa20I6.januáľ 1. napjától 2016. december 31. napjáig ellátási szerzódést
köt:
a) a Moravcsik Alapítvánrlya| (székhely: 1083 Budapest, Balassa u' 6.), melynek ideje alatt

3 0 0. 0 0 0, - Ftlhó szo lg áLtatási díj at bizto sít,
b) a Szigony-Útitaľs a Komplex Pszicho-szociális RehabilitáciőértKozhasznuNonprofit Kft.-

vel (székhely: 1083 Budapest, Préftet u. 44. fs*.. 5ľŕi), melynek ideje alatt 250.000,- Ft/hó
szolgźt|tatźtsi díj at biztosit,
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c) felhatalmazza a polgáľmestert a hatźlrozat a)-b) pontja szeľinti ellátási szerződések
vé gl e ge s 1artalmának cj s szeál l ítás áľa é s a|áír ás ár a.

d) a határozat 1. pontjában megjelölt kote|ezo önkormányzati fe|ađafta a 2016, éví
költségvetés terhéľe előzetes kötelezettséget váIlal 6.600,0 e Ft összegben a 11301 cím
dolo gi e|őir áĺy zat teľhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđo: a)-b) és d) pont: 2015. december 03., c) pont: 2015. december 31.

3. a) 2016. évre vonatkozóan helyiségbéfleti szerződést ktjt a Pázmźtny Péter Katolikus
Egyetem Jogi- és Allamtudomanyi Karával a Budapest, VIII. keriilet Szentkirályiu.26. sz.
alatti, ftjldszinti 45O mf alapterĺilehĺ tornacsaľnok bérletére vonatkozóan, az onkormányzat
fenntaľtásában lévő Naprafoľgó Egyesített óvoda óvodásainak testnevelési foglalkozása
céljábólbruttó 1.200,0 e Ft bérleti díj ĺisszegben2016' december 31-ig.

b) a hatarozat a) pontja alapjźn a béľleti díjra _ kötelező feladat _ a 2016. évi kĺiltségvetés
teľhére bľuttó I.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vá||a| a |I20| cím dologi
e|óirányzata terhére.

c) felkéri a polgármesteľt a hatźrozat a) pontja szerinti helyiségbérleti szerződés megkötésére.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő a)-b) pont: 2015. december 03., c) pont: 2015. december 31.

3.) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetésében előzętes kötelezettséget
vti|a| a 40|00-02 címen kĺitelező feladatok e||átásźra mindösszesen 2.355,| e Ft
ĺisszegben, melyből a Horánszky utcai bcjlcsőde bérleti díjra f0l6. január |. - 2016.
december 3 1. időszakľa bruttó 1 .395,0 e Ft összeg , az éte|hu|lađék elszti|itásźta 960,1 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

4.) a Polgármesteľi Hivatal költségvetésének terhéľe - kötelező feladat - tartós kötelezettséget
váIla| borítékoló gép karbantartésétta évente 153,0 e Ft ĺisszegbenaI2f01-02 címen.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|5. december 03.

5.) a Polgármestęri Hivatal élőerős biĺonsági őľzésének őradijźt 70 FftAfalőra dijja|
megemeli 2aI5. decęmbeľ 15. napjától' melyre tartós kötelezettséget vá||a| kötelező
feladatként' évente 2.300,0 e Ft ĺisszegben a |220I-01címen.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 1 5.

6.) a jegyzői hatáskörbe soľolt állatvédelmi hatósági feladatok eIItĺásához sztikséges (pl.:
szakállatoľvosi kcizremfüödés, állattartással kapcsolatos állatorvosi véleményezés,
állattartással kapcsolatos helyszíni vizsgálatok) hatósági állatorvosi közreműködési
feladatok e|Iźĺźsźra - á||amigazgatási feladat _ tartós kötelezettséget vállal, évente
1.500,0 e Ft összegbenaI2I03 címen.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 03.

7.) a Polgáľmesteri Hivatal költségvetésének terhére tartós kotelezettséget vállal ĺra
tanácsadás, munkajogi tanźrcsadás, jogi korrzultációs feladatok, a gazđasági társaságok és

a k<iltségvetési szervek honlapjának felülvizsgálata, aZ elektľonikus
információbínonságátő| szóló jogszabá|yokban meghatározott feladatok ellátásara _

onként vá||alt felađat - a I220I-03 címen évente 17.000,0 e Ft összegben, valamint a
nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok e||źtására - kötelező feladat _ a
|220I-04 címen évente 7 .700,0 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határiđo : 201 5. december 03.

8.) az onkormanyzat költségvetésének terhére tartós kötelezettséget vállal kozbeszerzésí, jogi
tanácsadási feladatokľa - kotelező feladat -, az Oĺtkormźnyzatí könywizsgá|atra, általĺĺnos
jogi tanácsadás, peren kíViili és peres eljárásban teljes könĺ jogi képviselet, a képviselő-
testiileti ülések on-line közvetítése feladatokĺa _ önként vállalt feladatok - a 1|706-02
címen évente kote|ező feladatként 7.700,0 e Ft összegben, önként váI|a|t feladatként
18.000,0 e Ft ĺisszegben.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

9.) a) elfogadja a Hajléktalanokért Koza|apítvány (székhe|y: 1067 Budapest, Szobi u. 3.) 1 db

Suzuki SX4 1.6 GLX típusú 2013. gyártástl szemé|ygépkocsi hataľozat|arl idejű ingyenes
haszná|atra vonatkozó feIajánIását, a Jőzsefvárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti
Központnak a LELEK-Programmal kapcsolatos feladatainak ellátásźra.

b) taľtós kötelęzettségetvźĺIlraI ĺinként vállalt foladatként 40101 címen 20T6. évre 920,0 e Ft
cisszegre, 2017 . évtől évente 630,0 e Ft összegre.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. december 03.

10.) orvosi időpontfoglaló rendszer kiépítésének költségére 2016. évre előzetes
kötelezettséget vźilal ĺjnként vźi|alt felađatként 5.000,0 e Ft összegben a Józsefuárosi
Egészségügyi Szolgálat költségvetésének terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. decembeľ 03.

1l.) a Bókay utca felújításźtra 2016. évre ęIózetes kötelezettséget váL|aI önként vállalt
feladatként 60.000,0 e Ft összegbęn az onkormányzat költségvetésének terhéľe a 11601

címen.

Felelős: polgármester
Hatarĺdó: 20I 5. december 03.
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If .) a Blaha Lýza téľ felújításának előkészítésére 2016. éwe e|ozetes kötelezettséget vállal
önként vállalt feladatként az utak tervezésének költségére 10.000,0 e Ft összegbeĺ az
onkormányzat kciltségvetésének terhére a 11605 címen.

Felelos: polgármester
Hatfuidő: 20 15. december 03.

13.) a) ahatźrozatban foglalt elozetes kĺjtelezettségvállalások fedezeteként az onkormányzat
saját bevételeit jeltili meg;

b) felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a20I6. évi költségvetés és az
azt kov ető évek kö ltsé gvetésének készítésénél ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont: 2015. december 03., b) pont: az adott évek költségvetésének készítése

Napiľend 2/2. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi onkormányzat 2016. évi átmeneti gazdáikodásáľól
szĺilĺó iinko rmány zati rendelet m egalkotá s áľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Azt |átja az e|óterjesztésben, hogy a jovő év első hónapjaiban a Jőzsefváros Közĺisségeiéĺt
Nonprofit Zrt. 56 millió Ft-ot kap havonta. Kérdez| hogy ehhez képest az idei év utolsó
hónapjaiban mennyi ez az osszęe, miután |ezáru|tak az összeolvadások?

Kovács Barbaľa
Most havonta valamennyivel t<ibb pénzt kapnak. Ez az 56 millió Ft a januáľt-februárt fedezi,
mert az idei évben is egy-tizenkettedeket kaptak, de azért hogy ne terheljék az onkormźnyzat
ťĺnansziroztlsát, ajövő évben szeretnének arĺa źúźi|ĺ| hogy az aďott hónapban mindig annyi
pénzt kérjenek, ami ar'ra a hónapľa tényleg sztikséges és nem egy-tizenkettedeket, ezért az 56
milliónál többet fognak marciusban kérni.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
További kérdés, hozzźĺsző|éts hiányában a napirendi pont tźrgya|ását |ezźtrja. Szavazásta
bocsátj a a hatáł ozati j avaslatsoľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi nemzetiségi ĺĺnkoľmányzatoknak 2016, évben a 2015, évivel azonos
összegrĺ műkcjdési és feladat e||źttásźlhoz kapcsolódó, célhoz nem kötött támogatást biztosít.

Felelős : polgĺírmester
Határidő : 20I 5. december 03.
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2. a 2016. évi átmeneti gazdáIkodásról szóló onkormányzati rendelet hatálybalépéséve|, az
abban foglaltak a|apján2016. január-februáĺ hónapľa vonatkozóan költségtérítés elolegről
szerzó dést köt a JóZsefváro s Közo ssé geiért Nonpro ťlt Zrt. -v el.

Felelős : polgármest et, igazgatőság elnöke
Hataľidő: 2015. december 03-ig.

3. felkéri a polgármestert a határozat I-2. pontjában foglaltakľa a tźtmogatási szerződések
aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. decembeľ 31.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Testtilet elfogadta ahatározatot.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ MIN o S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
24gt2015. (xII.03.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a lőzsefvárosi nemzetiségi onkormźnyzatoknak 2016. évben a 2015. évivel azonos
összegű működési és feladat eI|átásźůloz kapcsolódó, cé|hoz nem k<jtött tźmogatást biĺosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

2. a 2016. évi átmeneti gazđá|kodásról szóló onkormźnyzati rendelet hatźiyba|épésével, az
abbaĺ foglaltak aĺapjáĺ faI6. januĺíĺ-februźr hónapra vonatkozóan költségtérítés előlegrol
szerzodést ktit a Józsefuáros Közĺisségeiért Nonpro ťlt Zrt..v e|.

Felelős : polgármest er, igazgatőság elnĺike
Hataridő: 2015. december 03-ig.

3. felkéri a polgármestert a hattrozat I-f. pontjában foglaltakÍa a támogatási szerződések
alźitásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. decembeľ 31.
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Dr. Kocsis l.ĺáté
Szav azásr a boc sátj a a 20 I 6 . évi átmene ti gazďá|kodásró l szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, lrogy a Testület az 5212015. (X[.10.) önkonrráĺyzati ľerrdeletét 14 igerr, 0 nent,
3 tartőzko dás sal elfo sadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ ľĺrľ.ĺo s ÍľpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZsEFVÁnos xnľvrsnĺ-o.ľBsľÜr,nľB M IGEN, 0 NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És vĺncłLKoTJA BUDAPEsľ ľŐvÁnos
VilI. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁľyza,r xÉpvlsnr,o
TESTÜLETENEK 52t2015. (KI.10.) oľronľrÁľyzaľr RENDELEľÉľ ĺ. 2016.
nvr ÁľľĺENETI G AZD ALKoDÁsRóL

Napirend 2/3. pontja
Javaslat a Józsefuárosi Onkormányzat 2015. évi kiiltségvetéséről szóló
6 | 20 15. (II. 20.) łinko ľm ány zati r endelet mó d o s ításá.ľ a
(íľásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺĺ.áté - polgármester

Dr. Kocsĺs Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirenđi pont ttlrgya|ását
Iezárja. Szavazásra bocsátja a20|5. évi költségvetésľől szőIő 612015. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosító rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testülęt az 4812015. (XII.03.) önkormányzati rendelętét 12
igen, 0 nem, 5 tartőzkođással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lz rÉpvlspro
A RENDELETALKoľa.s Hoz lr,ĺrľĺo s ÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉľvrsnr,o-ľnsrÜr,nľn n IGEN, 0 NEM, 5
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ns ľrncĺ.LKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JoZSEFvÁnosI oľronuÁľyzĺ.ľ xnľvrsnr,o
TESTÜLETÉNEK 48t2015. (KI.03.) oľronľĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľEľ ĺ. 2015.
Évĺ ror,ľsrcvETÉsRoL szoLo 6t201'5. (II.20.) oľronnĺÁľyzĺ.ľr
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól
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3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramok 2016. évi
fen ntartás áh oz kap cso|ĺ d ĺí' d tintés ek meg}ĺ'ozztzlár a
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

Dr. Kocsis M.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Balogh István képviselőnek.

Balogh István
Két dologról szeretne beszélni, a sikenől és a felelősségről. A városrész fejlődése,
feIzárkőztatása Józsefuáros érdeke. Ha mérlegre teszik az eddigieket, akkoľ elmondható, hogy
kcjzös sikerľől és felelősségrő| beszélhetnek. Köszoni a vźltosvezetőknek, hogy fontosnak
éreńék és támogatták a vaľosrész felzárkőztatását. Kéri, hogy a képviselők támogassźů< az
előterjesztést'

Dľ. Kocsis M.áté
Tájékonatásul elmondja, hogy a hatáľozati javaslat 5/A pontjában egy elírás t<jrtént és a
Nagyfuvaros utca 16. az valójában 26. szám. Elnézést kér az elíľáséľt. Megadja a szőt
Komássy Ákos képviselőnęk.

Komássy Ákos
A Magđolna Negyed Programot fontosnak tartja és ańis, hogy a ľehabilitáció folýatódjon. A
szociális rehabilitáció nagyon messze van a teljes könĺ kimerítő rehabilitáciőtőI. Kérdęzí,
hogy van-e további elképzelés és koncepció a Magdolna Negyed ľehabilitáciőjának
fennmaľadt feladatainak az eIvégzésére, és mire számíthatnak a jtivőben?

Dr. Kocsis Máté
Vaľnak még teľvek. A három :jltęm Lezárása után a városfejlęsztés dinamikája az orczy
Negyed fejlesztésének a megkezdését koveteli meg, ami nem záqa ki a Magdolna Negyed
Program folytatását. A lehetőségek annyiban szfüebbek, hogy nyilván a társadalmi
programok fenntartásának finanszítozźsát tldja az onkormányzat _ mint uhogy a döntésben is
ez töľténik - vállalni, de a városrehabilitáció és az épület-, társashźz-, lakásfelújításokat
ugyanúgy érinti a jövőben is a pľogram. Ha visszaemlékeznek arra, hogy 10-15 éwel eze|őtt

milyen állapotban volt a Magdolna Negyed, ahhoz képest sokat fejlődött. A keľületnek nem
célja, hogy a program |ezźlru|ásakor ne foglalkozzon tovább a Negyed sorsával. Az a kérése,
ha van a képviselőknek a tfusashźn megújításokkal, vagy a taľsadalmi programokkal
kapcsolatban bármilyen ötlete, akkor azt jelezzék, Az otczy Negyeddel is el kell kezdeni
ľtivid időn belül foglalkozni, meľt ott is szĺikség van rehabilitáciőra. Megadja a szőt Komássy
Ákos képviselőnek.
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Komássy Akos
Remélhetoleg van az orczy Negyed rehabilitációjára is fedezet. A Magdolna Negyeddel
kapcsolatban' hozzátteszi, hogy vannak még izolációval és szegtegáciőval veszélyeztetett
részei, mint a Homok utca, Kisfuvaros utca. Fontos lenne ezekkel is és az oktatási
intézméĺyekkelis foglalkozni, mert ezze|kapcsolatban van még mit tenni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Üdvtĺzli ezeket a programokat és ľeméli' hogy még legalább egy évig el fognak taľtani. El
fudja fogadni, hogy a közterület megújítás a Magdolna Negyedben akár el is éľhętte az
optimálisat, de ań. gondolja, hogyha benyitnak az önkormźnyzati házak ajtaján, akkor még
nagyon messze vannak a felétől, most inkább a tizedére tippelne. Ez nem elsősorban az ő
hibájuk. Amin megakadt a szeme az előterjesztésben az,hogy a FiDo parkot napi 15-20 őra
nyitvatartási időre tervezik. Ennek ĺirül, mert az ídei év elején voltak ezze| gonđok és reméli,
hogy sikeres lesz az ottari sport és igy a szociális program is.

Dľ. Kocsis N{.áté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
Annyiban rcagźiną hogy a Magdolna Negyed az egy szociális rehabilitáciő. Az épitett
kĺirnyezetben méregethetik, hogy milyen megújítások t<iľténtek, de egyébként nagyon nagy
mennyiségben akár épületekĺől, aktt köZterĹiletekľől beszélve, volt megújítás. Számszenien
az MNP-ben a háľom program alatt körĹilbeltil 7 milliáľd forintot költöttek el, ebből az épített.

komyezetre 4,5-5 milliárd forint lett fordítva. Ez Iátszőđik a Negyeden. Az ott é|ó

emberekben elindult egy vźitozás. En' azok a taľsadalmi progľamok indítottfü e|, amik itt az
utolsó 10 évben történtek. Ez a program 2005-ben indult. Ez egy hosszú munka eredménye.
Ezek a folyamatok megtörténtek. A felmérések alapjźn a lakosok nagy tĺibbsége most
elégeđettebb, mint az al<kori felmérések a|apján. Elhetőnek taĄák most az embeľek a
Negyedet, hisznek a további fejlődésben, |átjtk' a taľsadalmi vá|tozásokat, a javuló
kozbíńonságot, koztisńaságot. A konjunlctúra nagyon fontos ezekben a tarsadalmi
változásokban. Nem szabad' annźi Ierugadni, hogy mi lett volna, ha még ĺ-f házĺak a
felújítása megt<iľténik, akkoľ érdemben előrébb jutottak volna, vagy Sem' mert ezek a
taľsadalmi folyamatok elindultak, és ez viszi előre a Negyed további fejlőđését. Ezért
szfüséges a'16-os évte ezeket a mostani dtjntéseket meghozni, meľt ezęket a folyamatokat
fenn kell tartani. A támogatásľa továbbľa is szfüség Van a Negyedben, a szociźiis típusú
segítségre, a Kesztyĺĺgyárĺa, a szociális mosoda mfüĺjdésére, és a többi alprogľamĺa, ami
mind-mind nélkülözhetetlen a|lhoz, hogy ne forduljon vissza a folyamat. Az MNP-nek az
infrastrukturális fenntaľtása a bérhaz programból, vagy a társasházi prograrlból, illetve
kĺiĺeľtileti pľogramból fenntartható és folytatható |esz' Fontosabb most a tiíľsadalmi
programokat fenntartani, amihez nem ta|áltak még uniós vagy kozponti pénzt, ezért az
tnkormányzat a saját kĺiltségvetését jelölte meg, de az onkormányzat vezetősége
folyamatosan kapcsolatban áll a minisztériumokkal, annak érdekében, hogy tovább tudjĺák

erősíteni ezeket a folyamatokat.

Dr. Kocsis N{áté
Megadj a a szőt Kaiser József képviselőnek.
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Kaiser József
Megköszöni az onkormányzatban dolgozó emberek muĺlkájźĺ, amit 10 év alatt a Magdolna
Negyedéĺt tettek. Aki azt mondja, hogy nem látványos a fejlődés, az hazuđIk. Az emberek
aktívabbak, pozitivan állnak a fejlődéshez, sokat segített nekik az életük javításában,hogy az
onkormányzat segített. Pá|yźuatokat biĺosított atÍa) hogy segítsen az ott élok
életszínvonalának fejlődésében, és ez meglátszik tárgyí és személyi feltételekben is.
Táľsasházak,bérházak megújultak, több mint 1000 bérlőnek a kĺjrtilménye javult. A Teleki
téthez 50 éve nem nyúltak hozzá, .50-es évekbeli ľrlmet lelretett oĺ.ĺ. foľgatrri, úgy, htrgy
díszletet sem kellett beállítni, mert olyan állapotban volt a tér, az is megújult. Most egy XXI.
százađbeli téľ lett. Itt van egy Egyesület, ami az ott é1ő lakosokból tevődik össze. Ka|apját
emeli, hogy micsoda szociális pľogramokat szerveznek oda, és figyelnek kömyezetĹik
megóvására. Külĺjn köszĺini Polgármester Úr és Alpolgármester Urak munkáját, hogy
személyesen ennyit foglalkoztak ezzeI is, és a Kálvária térľel is, ami szintén nagyon szépen
megújult. A Polgárőrsé,g 20 %o-át Magđolna negyedi lakosok biztosítják. A munkanélküliség
is cs<jkkent ebben a Negyedben. ot is sokan megkeresik, amí aztjelenti szźmára,hogy az
emberek ismerik a képviselőiket és támaszkodnak rájuk, ez régen nem így volt. A kertileti
viszonylathoz képest elmondható, hogy nincs akkora lemaradás itt, hogy szegregációľól
beszélhetnének, sőt, fejlődés van. Az orczy Negyed programot meg kell valósítani,
képviselőjeként tudja, hogy az ottani viszonyok is elég ľosszak. Ennek a fejlesztése Sem

vźlrhat, de ugyanakkoľ nagyon elő kell készíteni. Szerinte 2016-17-rę el fog indulni az Orczy
Negyed felújítása is és legalább olyan sikereket émek el, mint a Magdolna Negyedben.
Köszöni mindenkinek a munkźLjźLt, aki ebben résń. vett' és azt, hogy lehetőség van ilyen
szociális pľogramokra, ami tovább segíti az ott élo nehézsoľsú embeľeket.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt dľ. Feľęncz orsolya képviselő asszonynak.

Dr. Feľencz orsolya
A '80-as, '90-es évektől a 2000-es évek közepéig a kerĺiletben semmi más nem tĺirtént, csak
nőtt a bűnĺlzés, ľomlott a környezet, és nem volt vaľosrehabilitáció. Nagyjából a 2006-os
ciklustól kezdett megváltozni és 20I0-toI lehet eń" napi szinten lemérni, akaÍ aZ

ingatlanaľakban is. A további javulásban sokat segítene, ha az eI|enzék nęm félreérthető
mondatokat és hazugságot mondana, nyilatkozna, hanem olyan ötletekkel źi|ĺa eIő, amivel
'.miós és kormányzati támogatást nyerhetnének ęzę|<re a felújításokĺa. Egyébként az o

segítségük nélkül is meg fog valósulni az orczy Negyed fejlesztése. Mindig van olyan, amit
még lehetne fejleszteni, de ebben a képviselőtársak is segíthetnek' ha vannak javaslataik.

Dľ. Kocsis M:áúé
Kéri, hogy maradjanak a napirendnél, és ne személyeskedjenek. Megadja a szót dr. Eľőss
Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Erľrél a napirendnél konszenzus van. Jó hogy a társadalmi alprogramok vannak, és

folytatódnak. Szerinte az Önkormárryzat, és a vaĺosvezetés felelőssége, hogy az o|yan
programoknál, mint az epu|et felújítások és a szerződésben vá|Ialt kĺjtelezettségek, vagy a

szociális bérlakások, ne valami ,,lopakodás'' fblyjon. Amire az Unio a pénzt adta, arľa kell
kcjlteni, és utólag sem lehet ezeket a7 épületeket más céItahaszĺosítani. Sok iires lakás van a
kerĹiletben, ezért ha Polgármesteľ Ur célja, hogy koza|ka|mazottakat vonzzoÍI a keriiletbe
vagy lakhatást biztosítson, akkor azt semmiképp ne olyan épületbe tegye, amelyľe vtila|ta azt,
hogy ott szociális bérlakások voltak, és lesznek.
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Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megadja aszőt Dľ. Sára Botondnak.

Dr. Sára Botond
Ebbe a kéľdésbe rrerrr szeľetne rrrélyen belelneluri. Az onkoľrrrányzat mindell olyaĺr vá|!a|ását
betĄa, amit szerződésben vállalt. Képviselő Úr mar megkapta az ehó vá|asń' az
Ügyészségto|, ez sajtóban is volt, úgy emlékszik. Szívesen felajanlja, hogy beszéljék meg azt,
hogy mit jelent a szociális béľlakás, mert szeľinte ezze| nincs tisztában a Képviselő Uľ.
Tanu|mányozza aZ erről szóló rendeletet. Szerinte egyébként felelőtlenségről akkoľ
beszélhetnek, mikor Képviselo Úr mindenkit felj elentget.

Dľ. Kocsis M:áté
Minden ilyen ügy árt az onkormányzatnak, de politikailag nem erősíti az e||enzéket.
Képviselő Uľ feljelentette az onkoľmĺĺnyzatot, đe .az Ugyészség bűncselekmény lĺányában
ezt a feljelentést elutasította' eÍTe a Képviselő Ur az Al1 of Mayors-nál tett ezek :utźn
feljelentést, ennek az ercdméĺyét még várJak. Volt olyan is, hogy költségvetési csalás miatt
Jakabfu Képviselő Úr jelentettefe| azonkoľmányzatot, abból is nagy híľ volt mindaddig, míg
azLJgyészség megállapítoÍÍa, hogy semmilyen brincselekmény nem tĺjľtént ott sem, de aľľól
mar senki nem beszélt. Személy szerint ő gffitĺjgeti ezeket a politikai alantas tĺímadásokat,
ezeknek a sora egyre hosszabb, papirra| tudja bizonyítani, hogy semmi ilyen nem történt'
másľészt lesz idő, amikor elmondjĺĺk a vźůasztőIalak, hogy hányszor próbáltfü lejáratni az
onkoľmányzatot ilyen-olyan vádaskodással, mint például a TASZ-os feljelentés. Kéri, hogy a
képviselők vegyék ťrgyelembe ań. is, hogy azért buktak maľ el támogatást, meľt egyesek
ökörséget beszéltek a sajtóban. Javasolja, hogy a napirendhez térjenek vissza. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
A Corvin Sétánnyal kapcsolatos nyomozást, melyet az lJgyészség most zárt Ie azza|, hogy
bűncselekmény nem toľtént, nem ők, hanem egy e|őzó szocialista képviselő kezdeményeńe.
Csak isnázni szeretné, hogy ő is, és Molnár Gábor képviselő is elhataľolódtak annak idején
ettő| az tigýől. En' a Projektet kezdettő| fogva támogattak. el.lhez a napirendi ponthoz egy
kérdése, és javaslata lenne. A szegregációs teľületekkel kapcsolatban e|hangzott, hogy 3-4
éves feimérések alapjan készüit ez a statisztika. javasolja, hogy a Magdoina Negyeđ Program
vége kapcsiín egy szegregációval kapcsolatos kutatást készítsenek el, melyek friss adatok
Iesznek, ami alapján látni lęhetne, hogy ma is vannak-e ilyen helyek.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Jó ötletnek tartja. Megadja aszőtJakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Amikor adva van Ügyanaz atźtmogatás két szeľvęzetnek, és ebben atźlmogatásbanugyanaú. a
költséget mind a kettőben elszámoljfü, akkoľ szerinte jogos a többféle bűncselekménynek a
gyarÍla. A, 

"gy 
más kérdés, hogy a nyomoző hatóság szeľint ez nemjogos, de nincs arról

meggyózóďve, hogy nekik van igazuk. Szerinte elsődlegesen a felelősség szempontjźlbő| az a
felelős, aki egy ađott tĺímo gatást két helyen is elszámolt, ezért szerinte ő jogosan és célszenĺen
jěń e|, đe ezt hamarosan a nyilvánosság elé fogja tárni.
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Dr. Kocsis Máté
Kéri, hogy tárjafel, mert most nem derült ki, hogy Képviselő Úr miről beszél, de ne errnél a
napirendnél, majđ az ulés végén tegye meg. A napiľend vitáját|ezárja. Szavazźsra bocsátja a
hatáľ o zati j avas l ats o rt.

A Képviselő-testtilet úgy dont, hogy

1. 2016. évben folýatja az MNPIII pľogram keretében megindított soft tevékenységeket
önkéntvttllaltfeladatkéntezenhatározatbarlfoglaltakszęrint.

2. a) a Magdolna Negyed Progľam III projekt keretében létrehozott füldszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonprofit szolgá|tató iľodfü) aJőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Központ telephelyeiként az alábbi időponttól és funkcióvalkijeloli:

1.Iľođa: Cím: Dankó u. 16. (hĺsz.:35316); Funkció: egyéb nonprofit. Időszak:
20r 6.0 | .0 r .-201 6.rf .3 r .

2.Itođa: Cím: Dobozi u. 23. (hrsz.:354I8l0lN3Đ1' Funkció: családfejlesztési
szolgźitatás. Idő szak : 2 0 1 6. 0 1 . 0 1 . -20 I 6 .12.3 l .

3. Iroda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (hrsz.:35329); Funkció: Közösségi mosoda.
Időszak: 20I 6,0I .0I.-20I 6.I2.3 1.

b) a Magdolna Negyed Program III projekt keľetében létrehozott közteľĹileti
építményeket a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ mfüĺjdési
helyeiként térítésmentes használatba adással az a|ábbi időponttól és fi.mkcióval kijelöli:

1.Iroda: Cím: FiDo téľ (hĺsz.:35388); Funkció: FiDo Ifiúsági Központ pľogľamjai.
Időszak: 201 6.0 1.0 1 .-2016.I2.3I.

2.Irođa: Cím: Kálvariatér (hrsz: információs épület: 35865/I, játszőtét és illemhely:
3586513); Funkció: lnfoPont és a jźttszőtér közösségi-szociális pľogĺamja
diakmunka mentorálás. Időszak : 20 | 6.0 I .0 1 .-20 I 6 .I2.3 L .

c) a Magdolna Negyed Pľogram III projekt keretében |étrehozott ftilđszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonprofit szolgát\tató irodák) a Józsefuáros Közösségeiért
Nonprofit Ztt. te|ephelyeiként térítésmentes használatba adással az aIábbi időponttól és

funkcióval kijelöli:

1.Iľoda: Cím: Budapest VIII.' Magdolna u. 47. (hĺsz.: 35421). Funkció: Fókusz Női
Köztlsségi Központ. Időszak: 20 | 6.0I .0I .-201 6.I2.3 I .

2.|rođa Cím: Budapest VIII., Dankó u. 40. (hľsz.: 35477), Funkció: Tehetséggondozás.
Időszak: 20l6.0 l .0I.-2016.I2.3I.

d) a határozat2.b)-c) pontja aIapjan felkéri a polgáľmestert a haszntiati megállapodások
aláírásfua.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a)-c) pont: 201'5. december 3., d) pont: 2015 ' decembeľ 3 1.
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3. a határozat 1. pontjában foglalt feladatok e||átása a|apján a Jőzsęfvźlrosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedé|yezett |étszźlmát a 40102 címen 2016.
januaĺ I-tő| 2016. december 3 l-ig _ önként vállalt feladat - 12 fove| megemeli és erĺrek
alapjánazengedé|yezett|étszámát20l6. január 1. napjátólfZI főbęnhatćľozzameg.

Felelős: polgáľmester
Határiďo: 20I 6. j anuár 0 1 .

a) jőváhagyja ahatározat I. és 2. pontja a|apján a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okiľatát, ahatározat I. és2. mellékletét képező taľtalommal,2076.január
1. napi hatźiyba lépéssel.

b) a határozat 4. a) pontja a|apjáĺ fe|hata|mazza a poIgźrmestert a dokumentumok
aláírására és azok tekintetében a Magyaľ Allamkincstĺĺľ esetleges hianypótlási
felszólításanak teljesítéséte azzal, hogy a hianypótlás teljesítésę ezen hatfuozottal nem
lehet ellentétes, az okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő _
kérdésekben nem módosíthatj a.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ Szeruezeti és Működési Szabá|yzat módosításźra vonatkozó javaslatát terjessze
a Képviselő-testiilet következő rendes tilése elé.

Felelős: polgáľmester
Határídő:a)-b) pont: f0I5. december 3., c) pont: a Képviselő-testület következő rendes

ülése

a.) a Szomszédsági Hazfeliigyelői tevékenység e||átását 3 fovel folytatja a Budapest VIII.
kerĹilet, Magdolna utca |2., Nagyfuvaros utca 26. és Szeľdahelyi utca 78. szám a|atti
bérházakbarĺ20l6.januáľ 1. és 2016. december 31. k<jzötti időszakban.

b) felhatalmazzaaJózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetójét
a me gbízási szer ző đések me gkci té s ére.

Felelős: Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője
Hatariđő: 20| 6. januaľ 0 1 .

a határozatban foglaltak fedezetére előzetes kötelezettséget vállaI ĺjnként vá||a|t
feladatként a Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont
költségvetésében a 40|02 címen 20|6. évre 74.998,4 e Ft, 2017. évre 3.632,2 e Ft
összegben, az onkormanyzat költségvetésében a 11805 címen a Józsefuaros
Közcisségeiért Nonproťlt Zrt. támogatásaként 18.916,5 e Ft összegben az önkormźnyzati
saját bevételek teľhére.

Felelős: polgármester
}Jatfuidő: 2015. december 3.

felkéľi a polgármesteľt, hogy a határozatokban foglaltakat a 2016. és a 2017. évi
költségvetés készítésénél vegye fi gyelembe.

4.

5.

6.

7.
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Felelős: polgáľmester
Hatarido: a2016. és a2017. évi költsésvetés készítése.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 tartózkodással a Testület elfogadta ahatározatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvĺspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT AL:H) Z unĺ o s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
25012015. (KI.03.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. f0I6. évben folýatja az MNPIII program keretében megindított soft tevékenységeket
önként vállalt feladatként ezen határ o zatb an fo gl altak s zerint.

2. a) a Magdolna Negyed Program III projekt keretében létrehozott füldszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonproťrt szolgá|tató irodak) a Jőzsefuźnosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ telephelyeiként az alábbi időponttól és funkcióval kijelöli:

1.Iroda: Cím: Dankó u. 16. (hľsz.:35316); Funkció: egyéb nonpľofit. Időszak:
20 1 6.0 1.0 1 .-2016.12.3r.

2.Iroda: Cím: Dobozi u. 23. (hĺsz'..3541.8l0lN34); Funkció: családfejlesztési
szolgá|tatás. Idő szak : 20 1 6. 0 1 . 0 1 . -20 I 6. I2.3 I .

3. Iľoda: Cím: Szerdahelyi u. 13. (|lrsz.:35329); Funkció: Köz<isségi mosoda.
Iđőszak: 201'6.0I.0|.-20I 6.12.31 .

b) a Magdolna Negyed Progľam III projekt kęretében létrehozott kdzterĹileti
építményeket a Józsefuárosi Szociális Szolgtl|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont mfüodési
helyeiként térítésmentes használatba adással az alábbi időponttól és funkcióval kijelöli:

1. Iroda: Cím: FiDo tér (hĺsz.:35388); Funkció: FiDo Ifiúsági Központ programjai.
Időszak: 2016.0I.0|.-20I 6.I2.3 I.

2.Irođa: Cím: Kálváriaiér (htsz: információs épület: 3586511', jźńszőiét és illemhely:
3586513); Funkció: InfoPont és a jtĺszőtéľ k<jzösségi-szociális programja
diakmunka mentorálás. Időszak: 20 1 6. 0 1 . 0 1 .-20I 6.12.3 I .

c) a Magdolna Negyed Program III pľojekt keľetében létrehozott ftĺldszinti, utcai nem
lakás célú helyiségeket (nonprofit szolgáltató irodfü) a lőzsefvtnos Kĺjzĺjsségeiért
Nonprofit Zrt. teIephelyeiként térítésmentes használatba adással az a|ábbi időponttól és
funkcióval kijelĺili:

l.Iľoda: Cím: Budapest VIII., Magdolna u. 47. (hĺsz.: 3542I)' Funkció: Fókusz Női
Közösségi Központ. Időszak: 20 1 6.0 1 .0 1 .-20|6.|2.3 I .

2.Iroda: Cím: Budapest VIII., Dankó u. 40. (hĺsz.: 35477). Funkció: Tehetséggonđozás.
Időszak: 2016.01.0I.-2016.|2.31.

d) a hataro zat 2. b)-c) pontja a|apjźn felkéri a polgáľmesteľt a hasznáiati megállapodások
aláirásáľa.
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3.

Felelős: polgármester
Határidő:a)-c) pont: 2015. december 3., d) pont: 2015. decembeľ 31.

a hatźrozat 1. pontjában foglalt feladatok ellátása alapján a lőzsefvźtosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ eĺgeđé|yezett |étszámát a 40102 címen 2016.
janutr t-tőI f016. december 31-ig _ <jnként vállalt feladat - 12 fove| megemeli és ennek
a|apjtlnaz engedéIyezettlétszámátz)Ií.januaľ 1. napjától ZfI f(ĺbenhatározzameg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20I6.januaľ 0 1.

a) jővahagyja ahatározat I. és 2. pontja a|apjźn a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Kdzpont módosító okiľatát és a módosításokkal egységes szerkezętbe
foglalt Alapító Okiratát, ahatźtrozat 1. és 2. mellékletét képező tartalomma|',20|6.januaľ
1. napi hata|yba lépéssel.

b) a határozat 4. a) pontja a|apjtn fe|hata|mazza a po|gźlrmestert a dokumentumok
aláírására és azok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges hianypótlási
fe|sző|ításának teljesítésére azza|, hogy a hiarrypőtlás teljesítése ezen hatźlrozotĺal nem
lehet ellentétes, az okiratokat lényegi - helyľeigazítási kérdésnek nem minősülő _
kérdésekben nem módosíthatj a.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a lőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ Szewezeti és Mfüödésí Szabá|yzat módosítására vonatkozo javaslatát terjessze
a Képviselő-testület következő rendes ülése elé.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő:a)-b) pont: 2015. decembęr 3., c) pont: a Képviselő-testület kĺivetkező rendes

ülése

a.) a Szomszédsági Házfeligyelői tevékenység ellátását 3 fővel folytatja a Budapest VIII.
kerület, Magdolna ltca |2., Nagyfuvaľos utca 26. és Szeľdahelyi utca 18. szám alatti
bérházakban 20 I 6. j anuár I. és 20 | 6. december 3 1 . köz<jtti időszakban.

b) felhatalmazzaaJőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetojét
a me gbizási szer ző dések me gkdté s ére.

Felelős: Józsefüĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetóje
Határídő: f0|6.januáľ 0 1.

a hatźltozatbarl foglaltak fedezetére előzetes kĺitelezettséget váI|a| önként váI|alt
feladatként a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
költségvetésében a 40102 címen 2016. évrę 74.998,4 e Ft,2017. évre 3.632,2 e Ft
ĺlsszegben, az onkoľmányzat költségvetésében a 1 1805 címęn a Józsefuaros
Közösségeiéľt NonpľoťÍ Zrt. támogatásaként 18.916,5 e Ft tisszegben az ĺjnkormźnyzatí
saj át bevételek terhére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 3.

4.

5.

6.
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7 , felkéri a polgármestert, hogy a határozatokban foglaltakat a 2016. és a 2017. évi
költségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a2016. és a2017. évi költsésvetés készítése.

A 250/20|5. (XII.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv f. számű mellék|ete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis M:áLté
Szavazásra bocsátja a Jőzsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáľól szóló 6612012. (xII.13.) önkormányzati rendelet módosításźrőI sző|ő
rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 53/2015. (XII.10.) önkormányzati renđeIetét I7
igen, 0 nem, 0 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlspro
A RENDELETALKOTASHoZ MtNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos rÉpvlsn,r.o.ľnsľÜI,nrE fi IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEsľ ľovÁnos
VĺII. KERÜLET JóZSEFVÁnosl oľxonľĺÁľyzĺľ xnpvIsnr,o
TESTt]LETENEK 53/20t5. (x[.10.) oNronľĺÁľyza.ľr RENDELETET
BUDAPEST JóZsEFvÁnosI oľxonľĺÁľyza.ľ VAGYoNÁnol És ĺ. VAGYoN
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoĺo 66t2012. (KI.13.)
oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol.

Napiľend 3l2. pontja
T^----l-L - ^----2- 

gtL!--- n--^---^-------l t--- ^--l-L^- JI-zZ--l- 
-- ^-l- ^--L^l!---JaYaslat a \-Ut.Yllr Đęlarlv rruB'ľallrrlral |í'atr,csula]os uUIr]ęsę|í' IIręB,IrUza.,a|ara

(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis };4źńé - polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitźĄźú megnyi$a. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napiľendi pont tttrgyaltsát
|ezźrja.Szavazásrabocsátjaahattnozati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Zĺl.. egyoldalú ktjtelezettségválla|ása a|apjtn kivitelezett Corvin
Sétany 1195 szakaszának megépítését, és felkéľi a polgáľmesteľt az átađás-áwéte|i e|jfuás
lebonvolítására.
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Felelős: polgármesteľ
Határidó 2015. decembeľ 03., átadás-átvételi eljárás lefolyatása legkésőbb 2OI5.
december 3I. napjáig.

2. elfogadja ahatározat 1. mellékletétképezo, a T-87680 számuváItozásivázrĄz alapján
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármestert a megállapodás a|áírásélra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03., megállapodás a|áírása20l5. december 10.

3. elfogadja a Corvin Zrt' egyolđa|űkozérdekű kötelezettségvállalását,az onkormányzat
tulajdonában álló közteľiilet tekintetében, cisszesen 21.800.000,- Ft + Afa ĺisszegben, az
alábbiak szerint:

díszburkolat biĺosítása a 725 jeltĺ tĺlmb jźrđáka: Semmelrock Appia Antica téľkő
biĺosítása a 125 jelű tömböt ovezó járdafelületekre aszfaltbuľkolat helyett, raklapon
szźilítva megkcĺzelítőleg bľuttó 9.200.000,- Ft éľtékben,2016. március 01. és 20|6.

j únius 3 0. között, az onkorm ányzat által kért ütemezésben.

Práteľ u. (Bókay János u. - Szigony u.): 318 m2
Bókay János u. (Práteľ u' - Tömő u.): 330 m2
Szigony u. (Práteľ u. - Tĺimő u.): 45I m2

díszburkolat biĺosítása a Corvin sétánvnak a Bókav János utcán va|ő tÍvezetéséhez:
t34 tł gránitburkolat és 656 m2 śemmelrock Appia Antica térkő biztosítása
aszfaltburkolat helyett, ľaklapon helyszínľe száI|itva, megk<izelítőleg bľuttó
12.600.000'- Ft értékben 2016. maÍcius 01. és 2016. június 30. kĺizcjtt az
onkormán y zat źital kért iitemezésben.

Felelős : polgĺírmester
Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

a) a ftildhivatali bejegyzést követően elfogadja a Corvin ZÍt. egyoldalú
kötelezettségvźilĺa|ásźŃ a 3621'8lf hĺsz. a|att felvett terĺilet Corvin Sétánnyal
megegyezo minőségú kiépítésére, a kozteruletek és kozhaszná|atba adandó terÍiletek
szintbeli átkĺjzlekedésének biztosításaĺa és keľtészeti kla|akitásáĺa vonatkozóan
legkésőbb 2016. december 3l. napjáigmegkcizelítőleg bľuttó 38.200.000,- Ft éĺékben.

b) a ftilđhivatali bejegyzést követően tulajdonosi hozzájźru|ását aďja az a)
pontban rogzített kivitelęzési munkálatokhoz, ahaÍtrozat2' sztlmt męlléklętét képező
kiviteli terveknek megfelelően.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 03.

Dľ. Kocsĺs lĺáté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I tar.tőzkođással a Testület elfogadta ahatttrozatot.

a)

b)

4.
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IZAY AZÁSNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBI-o
,ą. Ha.ľÁR o Z ATHc.Z AT AL:ľrI Z pcys zpnÚ szóľo g g s Éc s zÜr sÉcps
HATAROZAT:
2s1t2015. (xrr.03.) 16IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

3.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Corvin Zrt. egyo\đalri kcltelezettségvállalása alapján kivitelezett Corvin
Sétány l19S szakaszźnak megépítését, és felkéri a polgáľmestert az átadás-átvételi
elj árás lebonyolítására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľido: 2015. december 03., źúadás.átvételi eljárás lefolytatása legkésőbb 2015.
december 31. napjáig.

f. elfogadja ahatározat 1. mellékletétképező, a T-87680 számllváItozásivźzrajzalapjćln
készített telekalakítási megállapodást, és felkéri a polgármestert a megállapodás
aláirásźra.

Felelős: polgármester
Hatttriđő : 20 I 5 . december 0 3 ., me gál lapodás a|áir ása 20 I 5 . december 1 0.

etfogadja a Corvin Zrt. egyo|đalú kcjzérdekű kötelezettségvállalását az onkormáĺyzat
tulajdonában á||ő konerĺilet tekintetében, cisszesen 21.800.000,- Ft + Afa összegben,
azalábbiak szerint:

a) díszburkolat biaosítása a I25 jelu tömb jaľdáira: Semmelrock Appia Antica térkő
biztosítása a I25 jeliĺ tömböt ovező járdafelületekľe aszfaltburkolat helyett, raklapon
száIlítva megközelítőleg bruttó 9.200.000,- Ft értékben,2016. marcius 01. és 2016.

j únius 3 0. kcĺz<jtt, az onkorm ány zat á|ta| kért iitemezé sben.

Práter u. (Bókay Jĺĺnos u. - Szigony u'): 318 m2
Bókay János u. (Práter u. _ Tömő u.): 33O fił
Szigony u. (Práter u. - Tömő u.): 451m2

b) díszburkolat biaosítása a Corvin sétánynak a Bókay János utcán való
źivezetéséhez: I34 rĺł gránitburkolat és 656 m' Semmelrock Appia Antica térkő
biztosítása aszfaltburkolat helyett, raklapon helyszínĺe szá||íBĺa, megközelítőleg bruttó
12.600.000,- Ft értékben 2016. maľcius 01. és 2016. június 30. kozött az
onkormrín y zat á|ta| kért titemezé sben.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő: 20|5. december 03.

a) a fijldhivatali bejegyzést követően elfogadja a Corvin Zrt. egyoldalú
kötelezettségvá||alását a 3621812 ktsz. alatt fęlvett terÍilet Corvin Sétánnyal
megegyező minőségú kiépítésére, a kozteriletek és kozhaszná|atba adandó teľĹiletek
szintbeli átközlekedésének biztosításara és kertészeti kialakitásźlra vonatkozóan
legkésőbb 2016. december 3L. napjáigmegközelítőleg bľuttó 38.200.000,- Ft éľtékben.

4.
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b) a földhivatali bejegyzést követően tulajdonosi hozzájániltsát ađja az a)
pontban rogzített kivitelezési munkálatokhoz, ahatározaÍ"2. számú mellékletétképező
kiviteli teľveknek megfeleloen.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. dcccmbcľ 03.

A 25ĺ./20Í5. (x[.03.) számrĺ határozat mellék|eteit a jegyzőktinyv 3. számli melléklete
tartalmazza.

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

Napiľend 4l1. pontja
Javaslat a Jőzsefváros Kiiziisségeiért NonproÍit Zrt.-ve| kiitendő használati
szerződések elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|i{:áté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vítájátmegnyitja' Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Éĺi, hogy minden ęsetben eleget tesz formáljogi ktitelezettségének az onkormźnyzat. Ettő|
fiiggetlenü| ezek a spoľtudvarok sose tudtak a rendeltetéstinknek megfelelően miikcjdni. Érti,
hogy tél van, és a Dankó utcai sportudvart átalakítjĺĺk Életmentő Ponttá, meľthogy úgy sem
haszná|ná senki. Az a he|yzet, hogy szellemiségétől eltérően sem a Homok utcai' Sem a
Dankó utcai sportuďvar az elérhető idő tulnyomó többségében nem szolgáIja az ott élő ťratal
lakosság spoľtolását. Áll-e sztnđékźban a Zrt.-nek, hogy a spoľtudvaľokat a hétköznapi aľra
jaĺó kerületi fiatalok számtlra szélesebb iđőteťedelemben hozzáférhetővé tegye? Tudja, hogy
a Dankó utca 18-ná1 zajprob|éma is van, de ezze| együtt ennek a két MNP II keretben
létrehozott sportudvarnak a nem rendeltetésszer(ihasznáIata a negyedben lakóknak akźlrźra
válik.

Dr. Kocsis Máté
Tegye meg Képviselő Úr, hogy megismétli a kérdését!

Komássy Ákos
Lehet, hogy túl bonyolultan fogalmazott. A kérdés az, hogy ha mlĺľ ez a jogi źúa|akíttls
megtörténik, szándékában á||-e az izemeltető Zrt.-nek az eddigieknél sokkal nyitottabban,
időben és elérésbenhozzáférhetőbben iizemeltetni a két spoľtudvaľt? Yagy marad az eddigi
nagyon sztĺk idősávban, az egyébként MNP II-ből létrehozott sportudvaľnak a nyitva tartźsa?

Dr. Kocsis ľI.áté
Megadja a szőt Kovács Barbaľa vezérigazgató asszonynak vá|aszađásta. Két problémát
említett, az egyik, hogy a Dankó utcai sportudvaľ az fékezetthabzássa| működik, ha működik
is' akkor a lakók panaszkodnak a zajra.
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AzÍ. kéri az Igazgató Asszonýól, hogy mondja meg már, hogy akkoľ működjön' vagy ne
múkodjön, mert már teljesen össze van Zavarodva, hogy mi legyen. A Homok utcáĺáI ezt a
problémát nem érzi, mert az egy nagyon j ókihasználtságú sportudvar. Megadj a a szőt Kovács
Barbarának.

Kovács Baľbaľa
Úgy trinik, hogy ez egy örök téma |esz. A Homok utcai sportudvart napközben mindaddig,
amíg 15 tbk tölött van a homéľséklet, addig az źlltaIźnos iskola és gimnazium használja a
megnövekedett testnevelés óraszámok miatt. Délután négy órától áll rendelkezésĹikĺe, tavaly
is végig sportfoglalkozásokat taľtott a Kesztyiigyár Közösségi Ház, és nyitott a lakosság
számára is. A Dankó utca az egy egészen más eset, mert ha van foglalkozás, az a baj, ha nincs
foglalkozás az abaj, ezért eń' a koztes megoldást taláItźk ki, ugyanis visszhaĺgzik az uđvar.
Ezt sok lakó sérelmezi,hogy 10 óra és este 18 óra kĺjzött van nyitva, és eń. is maľ sok testületi
ülésen elmondta, hogy 15 fok felett hőmérsékletnél tudjfü kinyitni, tehát van azévĺek 5 olyan
hőnapja, amikor zźtrva van. Az idei évben együttműködést kötöttek a Józsefuáľosi
Polgáľőrséggel, tehát a Polgárőrs ég az, aki nyitva tartja folyamatosan a sportudvaľokat.

Dr. Kocsis M.áLté

Ez a 15 fok ez mlhez kötött?

Kovács Baľbaľa
Azt tapasztalták az elmúlt években, hogy nincs igény rá, tehát ha nagy a széI, nincs igény rá,
ha esik az eső, akkoľ sem, meľt ide nem csapatok jáľnak, hanem egy-egy személy, és csak
akkor, ha jő azido.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áúé

Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármester úrnak.

Dľ. Sáľa Botond
Az a két egyesület, aki járt ođa, azok megkérték, hogy a hideg idő miatt bemennének a
Lakatos tomatermébe és engedéIyeńék ezt, szerzóďést is ktittittek veltik. Azért nincsenek ott,

mert a tomaterembe járnak, ezért |ehet,hogy az ő híbája, hogy most nincsenek a Dankó utca
18 pźiyil1án.

Dľ. Kocsis Máté
Maradjon ez a 15 fok? Ha van 15 fok alatt spoľtolási igény a kerületben, akkor ne kĺissék az
ebet a kaľóhoz! Megadja a szőt Jakabff Tamás képviselő úľnak.

Jakabs Tamás
A múkĺjdtetésben, ilzemeltetésben okoz-e barmilyen nehézséget, vá|tozást ennek a jogi
foľmanak a megválto zása?

Dr. Kocsis Nláté
Megadja aszót Kovács Barbarának.

Kovács Barbara
Nem, sőt egyszerűbb |esz. Egy szerződésben lesz kezelve az összes telephelyĹik, és

székhe1ytik.
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Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ha jól éfti, a Honrok utcai spońudvarrrak a Holrrok utcai bejárata azĺSta, ĺnióta nregéptilt a
Kesztytĺgyárbő| az źftjarő, megszűnt. Tudomása szerint aKesztyíigyar 6 őránál tovább nincsen
nyitva, ez ań. je|enti, hogy a Homok utcai spoľtudvaľt ahétkoznapi Magdolna negyedi polgar,
aki anajár sportolni, az déliuttn 16 és 18 őrakozöltnapi2 őrában veheti igénybe. Szerinte ez
szűkös, a 15 fokos kérdésével kapcsolatban nem igazáĺ érti, hogy amikor a bölcsődékben
mínusz 5 fokig kint altatják feloltĺjztetve a böIcsődés gyerekeket, akkor miért kell plusz 15
fok alatt nemhozzáférhetővé tenni a sportudvaľokat. Nem érti, hogy miért nem lehet ezeket a
sportudvaľokat sokkal nagyobb időmennyiségben, szélesebb körben hozzáférhetőbbé tenni a
lakók számźra, ha mttr egyszer megvannak' üzemelnek, és üzemképesek. A polgárőľség
segédkezik a sportudvarok nyiwa tartásźlbaĺ', ők biĺonsági felügyeletet is ellátnak. Sajnálja
azokat, akiknek a lelkivilágát zavatja a foci pattogása, de a sportudvar nem iktatható ki a
forgalomból, külonösen nem' miután egy EU-s ťlĺanszirozású program részeként készült el.

Dr. Kocsis N'ĺ.áúé

Megadja aszőt Kovács Baľbarának.

Kovács Barbara
Képviselő Úr rosszul tudja, a Kesztyűgyźr 2I őtáíg van nyitva, addig hozzáférhető a Homok
utcai sportpźiya. Egyszenĺen biĺonsági okokból van a7', hogy a Kesztyiígyáľ felől lehet
megközelíteni a Homok utcai sportpályát. A Dankó utcai sporťudvaľnál a fix nyitva tartás van
15 foknál, egyébként az areĺdszer, ezzel élnek is többen, hogy bejönnek a kulcsért' elvihetik
és vissza kell hozni, vagy egy biztoĺsági őr kinyitja apáIyát, majđbezźlrja. Bárki hasznźihatja
akaľ mínusz 10 fokban és hóban.

Dr. Kocsis N ĺáté
Tehát 16 ôra és 2| őra kĺjzött a Homok utcai sportudvaľ hasznźihatő? Megadja a szőt Kaiseľ
József képviselő úrnak.

Kaiseľ József
A polgaľőrség 19 őtźlig taĺtja nyitva az írodźljźt' amennyiben valakinek igénye van aľra, hogy
a Dankó utcai spoľtudvaĺon spoľtolni akaĺ, de nem volt ráigény. Van egy ĺjkĺjlvívó egyesület,
aki ott taĄa az edzését. Erzéketlennek tartja a Képviselő Urnál, hogy a lakókat minősíti,
lesajnálja őket, hogy a|abdapattogtatás zavarja őket, ő sem szerętnéha az ablaka a|aIt a labda
pattogna.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs. A napiľenđ vitźĄźtIezfuja, és szavazásra
bocsátj a a hatáľ ozati j avaslatot.

.ą)t



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľtileti ingatlan-nyilvántaĺtásban 35086/1 hĺsz. alatt felvett,
Budapest VIII. kerület Mátyás tér 15. szám a|atti ingatlan vonatkozásában a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 989l20L2. (VIII.1) számu hatáĺozata értelmében
lefolytatott telekalakítás következtében korábban beolvaďt az iĺgatlan-nyilvántartásban 35094
llrsz. alatt felvett' Budapest VIII. keľület Homok u. 7. szám alatti 525 m, ingatlanĺa, és az
ingatlan-nyilvántartásban 35315 bĺsz. alatt felvett, Budapest Dankó u. 18. sztlĺrl alatÍi
önkormányzati tulajđonú ingatlarľa vonatkoző, 2013. május 27 ' napján a Budapest Főváros
VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormányzat és a Józsefvaľosi Közosségi Házak Nonprofit Kft.
(Józsefuáľos Közĺjsségeiért Nonpľofit Zrt., mint jogutód) között létrejött vagyonkezelési
szerzőđést közos megegyezéssel megszünteti, egyben ezen ingatlanokat a továbbiakban
határozatlan időre szóló ingyenes haszná|ati szerzódés keretében kívánja hasznosítani a
Józsefu áro s Közö s ségeiért Nonpro ťlt Zrt. r észér e.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I 5 . december 03.

2.a Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 36615 he|yrajzi szám a|aÍt. felvett,
Hoľánszky u. 13. szám a|atli Diák és Yá||alkozźtsfejlesztési Központ ingatIanĺa vonatkozó,
2012. novembeľ 07. napjan a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jőzsefuárosi onkormányzat és a

Józsefuáľosi KözösségiHázakNonpľoÍit Kft. (Józsefuaľos Közösségeiért NonproťltZrt.,mint
jogutód) kozott létľejött vagyonkezę|ési szerzódést közös megegyezéssel megszünteti, egyben
ezen ingatlant a továbbiakban hatttrozatlan időľe sző|ő ingyenes hasznáIati szerzőďés
keretében kívanj a haszno sítani a J őzsefv áto s Közĺi sségeiért Nonprofit Zrt. r észér e.

Felelős: polgármester
Hatariđo: 20I 5' decembeľ 03.

3. a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. iĺgyenes használatźtba adja az a|ábbí
onkoľmĺĺnyzati tulaj donú ingatlanokat:

a)

b)

c)
d)

e)

Đ
s)
h)

Đ

i)
k)

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

i083 Budapest, Szigony u. i6./b
1085 Budapest, Horánszky u.13.
1086 Budapest, Dankó u. 18.

1085 Budapest, József krt. 59-61.
l 085 Budapest, József krt. 7 0. fe. 3.

1 085 Budapest, József krt. 7 0. fszt. 4.

1085 Buđapest, József krt. 7 0. fsń.. 5,

1085 Budapest' Józsefkrt. 68.

1085 Budapest, Józsefkľt. 68.

1 082 Budapest, Harminckettesek tere 2.

35086l| hľsz.

36ĺf8lIlN3 hľsz.

36615 hĺsz.
35315 hĺsz.
3678010lN12 llĺsz.
36645101N19 hrsz.
36645101N1.7 hrsz.
36645l0lV18 hĺsz.
35643l0lN 1 hĺsz.
35643l0lN2 hľsz.

ťsń..f. 3563510lN35 l.lrsz.

1980 m2 460060 eFt
394 m2 7580 eFt
7f6 mZ 824330 eFt

f846 m2 177465 eFt
264 m2 11997 eFt
250 m2 27065 eFt
78 m2 8447 eFt

158 m2 24240 eFt
120 m2 4639 eEt
76 m2 2938 eFt
37 m2 1841 eFt

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 03.
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4. felkéľi a polgármesteľt aZ l' és 2. pontban foglalt onkormányzati tulajdonú
ingatlanokĺa vonatkozó vagyonkezelői jogot közös megegyezéssel megszüntető, ahatározat 7.

é s 2. mellékletét képezo me gállapo d źsok a|áir ćsár a.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I5. december 10.

5. felkéri a polgáľmestert a 3.
ingatlanokľa vonatkoz ó, a hatźtrozat 3 .

haszĺźiati me gállap o d źs a|étír ás ár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 10.

15IGEN

hatá,rozati pont szeľinti önkormányzati tulajdonú
mellékletét képezó határozat|an' időľe szóló ingyenes

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattĺrozatot 15 igen, 1 nem szavazatta|, 7

tartő zko dźls s al elfo gadta.

SZAV AZ^SNAL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ EGYSZERÚ szóľÖg g sÉc
HATAROZAT:
2s2t20r5. (Kr.03.) 1 NEM

SZÜKSÉGES

1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keriileti ingatlan-nyilvántartásban 35086i1 hľsz. a|att felvett,
Budapest VI[[. keľület Mátyás tér 15. szźm alatti ingatlan vonatkozásában a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98912012. (VIII.l) szźtmű hatźrozata értelmében
lefolytatott telękalakítás következtében korábban beolvadt az íngatlan-nyilvántaľtásban 35094
bĺsz. a|att felvett, Budapest VIII. keľiilet Homok u. 7. szám a|atti 525 m. ingatlarlra, és az
ingatlan-nyílvríntartásban 35315 hĺsz. alatt felvett, Budapest Dankó u. 18. szźlm a|atti
önkoľmányzatitulajdonú ingatlanľavonatkoző,20|3. május 27. ĺapjan a Budapest Fővlíros
VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat és a Józsefuarosi Közcjsségi HĺŁak Nonprofit Kft.
(Józsefuĺíros Közösségeiért NonpľoÍit Zrt., mint jogutód) közĺitt létrejött vagyonkezelési
szerződést közĺjs megegyezéssel megsztinteti, egyben ezen ingatlanokat a továbbiakban
hatźlrozat|an időľe szóló ingyenes haszĺáIati szerzőđés keretében kívánja hasznosítani a
J őzsefv źn os Kö zö s sé geiéľt Nonp r o fit Zrt. r észér e.

Felelős: polgármester
Hatźridó: 201 5. december 03.

2. a Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvántaľtásban 36615 he|yrajzi szán alatt felvett,
Horánszky u. 13. szźlm a|atti Diak és Yźi|a|kozásfejlesztési Központ íngatlanra vonatkozó,
2012. november 07. napjźn a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmtnyzat és a
Józsefuárosi Kĺjzĺissé gi Házak Nonpľofit Kft. (Józsefuaros Ktĺzösségeiért Nonproťfi Zrt., mint
jogutód) között létrejött vagyonkezelésí szerzódést kcjzcjs megegyezéssel megsztinteti, egyben
ezen ingatlant a továbbiakban hatátozat|an időre szóló ingyenes hasznźtlati szerzodés
keretében kívánja hasznosítani a Józsefuaľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére.
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Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 03.

3. a Jőzsefváros Közĺjsségeiért Nonpľoťrt Zrt. ingyenes használatába aďja az a|ábbi
ö nko rmány zati fiIIďJ đonú ingatl anokat :

a)

b)
c)
d)
e)

Đ
g)

h)

Đ

i)
k)

1084 Budapest, Mátyás téľ 15. 35086/1 brsz.
1083 Budapest, Szigony u.l6.lb 36128/I/N3 hrsz.
1085 Budapest, Horánszky u.13. 36615 hľsz.

1086 Budapest, Dankó u. 18. 35315 hľsz.
1085 Budapest, József krt. 59-6I. 36780l0l1J12 |tsz.
1085 Buđapest, József krt.70. fe.3. 3664510lNI9 hrsz.
1085 Budapest, József kľt.70. fszt. 4. 36645l0lNI7 brsz'
1085 Budapest, József krt.70. fszt. 5. 3664510lN 18 hĺsz.
1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV1 hľsz.

1085 Budapest, József kľt. 68. 35643l0lV2 hrsz.
1082 Budapest, Haľminckettesek teref . fszt.2. 3563510lN35 hĺsz.

1980 m2 460060 eFt
390 mZ 7580 eFt
726 m2 824330 eFt

2846 m2 177465 eFt
264 m2 II997 ęFt
250 mf 27065 eFt
l8 m2 8447 eFt

158 m2 f4240 eFt
I20 m2 4639 ęFt
76 m2 2938 eFt
37 m2 1841 eFt

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 201.5. decembeľ 03.

4. felkéri a polgármestert az I. és 2. pontban foglalt önkoľmányzati tulajdonú ingatlanokľa

vonatkozó vagyonkezeloi jogot ktjzös megegyezéssel megszüntető, a határozat I. és 2.

mel l ékl etét kép ezó me gál lap o d ások a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Hatarídő: 20I 5. decembeľ 1 0.

5. felkéľi a polgármestert a 3.hatźtrozati pont szerinti önkormányzatifiilajdonú ingatlanokľa
vonatkozó, a hatáľozat 3. mellékletét képezó hatáĺozat|an időre szóló ingyenes hasznáIati
me gállap o d ás alźit ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíridő: 2015. december 10.

A 252120|5. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 4. számű mellélĺlete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis Nĺálté
Szavazásta bocsátja a Budapest Jőzsefvárosi onkormtnyzat vagyonáľól és vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 6612012. (XII.13.) cinkormányzati rendeletet módosító
rendelet-teÍvezetęt.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet az 5Il20I5. (X[.04.) önkormányzati renđeletét 14

igen, 1 nem,Z tartőzkođás mellett elfogadta.
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A SZAVAzÁsN,ł.r JELEN VAN lz rÉpvlspro
A RENDELETALKoIÁ snoz ľĺnqŐ sÍľpľľ szoron g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉpvrsnlo-rnsľÜr,rľB M IGEN, 1 NEM, 2
ľa.nľózxolÁss,ł.L ELFoGADJA Bs lvĺBcĺ.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vIII. xnnÜr.nľ ĺózsBľvÁRoSI oľronľĺÁľyza,ľ xÉpvrsn,lŐ
ľBsrÜĺ-BľÉľBx 5|lz015. (KI.04.) oľronľĺÁľyza.ľr nn,ľopĺ-nľnľ A
BUDAPESľ ĺózsBr.vÁnosĺ oľronvĺÁľyzĺ.ľ vAGYoNÁnól És v.ł.cyoľ
FELETTI TULAJDoNoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnol szoĺo 66/2012. (KI.13.)
oľxomĺÁľyz,ł.ľr RENDELEľ vĺóuosÍľÁsÁnól

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Trefort u. 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére
kiíľt pályá zat er edményének megállapítására
(íľásbeli előterj eszés)
Előterjesztő: Dľ. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elnöke

(A napiľendi pont tźlrgya|ása soľán elhangzottakat a jegyzókonyv szó szerint tarta|mazza.)

Dr. KocsÍs lN.Iálté

Írásbeli előteľjesztés, napirend vítájat megnyitom. Erőss Gábor képviselő uré a sző.
Parancsoljon!

Dľ. Eľőss Gáboľ
Köszönöm a szőt, egy tulajdo.'képp technikai jellegtĺ kérdésem volna, hogy a hiľdetés mennyi
ideig volt fünt az interneten, és ha lehet tudni' akkor milyen oldalakon, ha nem lehet ezeket
megnevezni, akkor esetleg írják körĹil, hogyha kérhetem. Kcjszĺjnĺim.

Dr. Kocsis M.áLté

Dr. Pesti Ivettnek adom meg a szőt, parancsolj on !

Dr. Pesti Ivett
Kĺjszĺjnöm a szőt, Poigármester Úr! Az eiőterjesztés harmađik oidaián taltiható, hogy
szeptember 28. és október 19-e kĺizött kerĹilt kifliggesztésľe a Családtámogatási lrodiín, a JGK
Zft. ngyfé|fogadási helyiségeiben, a helyi Józsefuaľos című lapban, a kisfalu.hu honlapon, és
azingatlan com-on.

Dľ. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon!

Pintéľ Attila
Köszĺlnĺim szépen a szőt, Polgármesteľ Úľ! Nos, korábban a pá|yázat kiíľása kapcsán is volt
ezze| kapcsolatban egy jelentős vita. En akkor azt á|Iítottam, hogy szerintem ezen az áĺon,
ilyen feltételekkel' hogyha kiírjuk eń. a pá|ytnatot' akkor végső soron elkótyavetyéIjilk ezt a
Tľefoľt utcai háľom ingatlanunkat. Ezt az á||ításomat továbbra is fenntartom, én sajnźiattal
gondolom dil, hogy ezze| aZ ingatlanértékesítéssel, hogyha a Képviselő-testület eú.
megszavazza, a)<kot tulajdonképpen Józsefuáĺos beáll abba a sorba, a kétes híľíi híľhedt
terézv ár osi ingatlanéľtékesítések sorába.
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Tehát én nem szeretném, hogyha tryy jámának a Képviselő-testületnek tagsai, aklk eú.
megszavazzźlk, mint ahogy ęz aterézvárosi Képviselő-testület tagjaival történt. Ugyhogy én
erre biztatom a képviselőket, hogy ezt az ingat|ant ne adjuk el most így' ilyen feltételekkel.
Köszĺjnöm szépen.

Dľ. Kocsis Máté
Szó nincs arról, amit a Képviselő Úr sejtett, ďe azIgazgatő Asszony megválaszolja onnek a
kérdését.

Dr. Pesti lvett
Igen, köszcjnöm. Ez nyĺIváĺos pá|yźzat volt, és ez az egy đarab pźiyázat érkezett be, és

egyébként az értékbecsléssel megegyezóen, tehát azt gondolom' hogy ami más kertiletekben
előfoľdult, az ebben a kerületben, ilyen foľmán nem fordulhat elő. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfy Képviselő Úr, parancsolj on !

Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Boľítékolható volt, hogy mive| a szerzodésben biztosítottunk elővásárlási
jogot a GEoRoSCo-nak, teljesen egyértelmú volt, hogy másnak nem fogja megérni erÍe az
ingat|anértékesítésre pá|yázni. En szerintem ez a töľténet, ez nagyoÍL sokszoľ elcsúszott mar,
és még ez az utoIsó elcsúszás, hogy eń az elővásárlási jogot biztosítottuk, az egész nyilván
még az MSZP-SZDSZ iďőszakban kezdődtjtt, viszont uttna ez a cég offshorre-rá váIt, tehát
fulajdonképp nem lehetett kovetni azt'hogy kinek az éľdekkorébe taľtozik.

Dr. Kocsis Máté
Ezígy vaĺ.

Jakabfy Tamás
Volt, akinek sikerült kültjnböző körökkel kapcsolatbahozni eń' a cégcsopoľtot. De igazábőI
én szerintem ott csúszott e| ez a töľténet, hogy nem engedtĹik annak idején, hát 4-5-6 éwe|
eze|őtt a GEoRoSCo-nak, hogy a kötelezettségét teljesítse és felújítsa például az Aurőra
rendelőt, vagy bźtrmi mást építsen neki'ink. Ez a cégtaĺtozott nekiink, ha jól emlékszem, 500
valahany millióval, és jó sok éven kereszťtil. Persze négy év múlva, nagyjából öt év múlva
EU-s pénzt sikeľiilt szerezntink az Alsrőra felújításáľa, de hát ez e|ég sokáig elhúzódott. Tehát
az Aurőra megújulhatott volna 5 éwel koľábban is ennek a fedezete mellett. Azt gondolom,
hogy nem jó dĺjntés az, hogyha eladjuk ezt az ingatlant, és én is arľa biztatom a
képviselőtársaimat, hogy tartsuk meg! Egy kérdésem lenne, hogy mindenhol Trefort utca 3.

szźlm a|atÍi ingatlanľól szól a cím, meg a határozati javaslat, miközben a legtöbb helyen
Tľefort utca 3-5. szám szerepel, és hát ha minden ígaz, a valóságban is ez a helyes cím.
Köszĺjnĺjm.

Dľ. KocsÍs NIáté
Simon György képviselő úr, paľancsoljon!

Simon Gyärgy
Köszönöm szépen a szőt, én Pintéľ Attila képviselőtarsammal kívánok egyetérteni, aĺnak
vonatkozásában, ahogy meg lett hirđetve ez az ingatlan. Egyrészt döbbentem látom, lehet,

hogy az én ismeľeteim hiányosak, a Családtámogatási lľoda, az nem az az igyfé|szoIgáIat,
ahova a zsebükben 650 millió forinttal rendelkező ingatlanbeľuházők térnek be, és
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ingatlanokat keľesnek. Ez az egyik, ugyanakkor eZ a méľet már indokol1a azt, hogy erre
szakosodott ingatIankozvetíto céget vonjonbe az eladó. Nekem meggyőzodésem, hogyba ez
megtörtént volna, nem egy pá|yáző lett volna erÍe az ingatlanra. Az ingatlan.com az egy jő
felület lakásértékesítésľe, ha családi házat,lakást akar eladni, egy kiváló felület, kiváló sikeľes
üzletek kötődnek itt. En nem tartom reálisnak az ingat|an meghirdetésének ezt a mődjá! ezért
fĺlgok nemmel szav azní. Ktjsztjnĺjm.

Dr. Kocsis lfrĺáté
Kicsit ''vaÍl sapka, nincs sapka'' érzése van az embemek. Idestova kilencedik éve
maszatolunk, ahogy Jakabfu Képviselő Ur is mondta,meglapátolunk el egy olyan ügyet, amit
még a baloldali kurzus hagyott ránk. A kilencedik évben a baloldali kurzus maraďvényaí
megkérdezik, hogy miért így alakultak a dolgok? Egyebekben, ba sajźt,vagyongazdálkodó
cégünk mellett ingatIanközvetítő céget vonnánk be, Jakabff Képviselő Ur úgy Íöljelentene,
mint a szé|, tehtlt ezt nem csinálnám. Nem vonnám be a sajtú. ĺĺnkoľmányzati tulajdoncégiink
mellé egy másik külsős piaci cégnek a munkájźLt, tehźLt teljesen ftilösleges és értelmetlen.
Hozzáteszem, hogy az onkormtnyzat jő fuon, tęhtú a piaci aron értékesítette aú. az ingatlant,
amelynek egyébként a terheit, ha ki kellett volna fizetnĺ.ink, ugye volt erre is kísérlet, akkor
összességében rosszabbul jártunk volna. Tehát minden ilyen sejtetetésüket megértve azért
szeretném onöket megnyugtatni, hogy gazdaságí szempontból és pénzügyi szempontból sem
hozot. az onkorményzat rossz döntést. Most onĺ'k sem ezt kifogásolják, hanem az eIjźtrást,
pontosabban a meghirdetés módját, ha jól értettem, ezen e| lehet vitatkozni, de hát bármilyen
úton indultunk volna el, valószínűleg ugyaneń. abeszéIgetést kellene lefolytatnunk. onöknek
ezeket a mondatokat el kell mondaniuk itt, én meg eń. viszont megértem, úgyhogy nincs
haĺag,menjtink is tovább, Komássy Ákos képviselő úľ.

Komássy Ákos
Tisztelt Polgiírmesteľ Ur, szóval én értem, hogy politikai kommunikációnak része a
maszatolás, de szerintem időnként szerencsésebb lenne ezt elkerülni. Konkľétan arra céIzok
most, és azért kértem szőt, mert ez a szocialista ör<ikség kcirítés, vaEY baloldali örökség
körítés, nem is fuđom, hogy pontosan hogy foga|mazott, ez egy elég gyenge mellébeszé|és.
Kilenc évve| eze|őtt Polgáľmester Ur, kilenc éwel eze|őÍt, a Képviselő-testĹilet, ha jól tudom,
csak amennyire utána olvastam, és kiderítettem, az a|apjźn gyózőđtem meg ľóla, egyébként
baloldali tĺibbségű Képviselő-testĹilet utolsó ülésének egyikén született egy rossz döntés az
adott ingatlan bérbeađásáľói a GEoRoSCo-nak. Vaióban, ha iett volna akkor bármi köz<ĺm a
Józsefuárosi onkormányzathoz, akkor én is minđent elkövettem volna, hogy egy ilyen döntés
ne sziilessen meg. De ettől fiiggetlen még ne tessék elfeledni, hogy oncik kilenc éve hát nem
fudom mit csinálnak ezzel a problémával, de kilenc éve fideszes tĺibbség alatt múkĺidik a
Józsefvárosi onkoľmźnyzat, és ennyi iđo alatt sikerült megoldaniuk ez abaloldali örökségre
való hivatkozással. Ebben az esetben szeľintem nagyon félľecsúszott. Valóban született egy
rossz döntés, ań hiszem az utolsó döntések egyike a baloldali többségtĺ Képviselő-testület
életében még 2006 előtt. Kilenc évĹik volt rá, hogy megoldjfü, örĺilök neki, hogy
megoldották, örülök neki, hogy végül is ręndeltetésszerĺĺ gazdája lehet most mát az
ingatlannak az, aki edđigi vitatott bérlő volt. Amennyire én |áttam ez egy jogszenĺ folyamat
volt. De ne kenjtik tűIzottan kcinnyedén a múltat. Köszöncjm szépen.

Dľ. Kocsis NI.áńé

Jól van, ne érzékenykedjen Képviselő Úr! Nem ilyen rossz ahelyzet. Jakabfy Képviselő Úr,
parancsoljon!
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Jakabfy Tamás
Tisaelt Képviselőtáľsaim, Holgyeim és Uraim! Ań. szerctnémkérđezni, hogy ismerik-e onök
Borzován Jánost? Szerintem nem, elég kevesen ismerik ezt az úľiembeľt, de itt Magyarország
egyik legjobban rejtőZkodő oligaľchájáľól van szó.

Dr. Kocsis M.áté
Vigyen dinamikát a mondandőjábaKépviselő Úľ! Sose lesz vége.

Jakabfy Tamás
Hát ha ennyit kell várni a cstindľe, akkor valóban sose lesz vége.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A csöndért én felelek, Képviselő Úľ' nem on, haladjon.

Jakabfy Tamás
Hát ilyesfajta cégekben van érdekeltsége, mint Bauholding, Téľ Bauholding, Bau 2000.
Szereti eń, a német nyelvből eredő kifejezést, és ezek a cégek egyébként az e|őzo ciklusban,
fő|eg az e|őzó, de mondjuk az e|őzo 2 ciklusban Budapest ötödik kerületében elég sok, ötödik
keniletétől elég sok munkát kaptak, :ugye az ötödik kertiletben elég sok térkövet letettek, hát
nem tudom, szerintem ezeknek a térkcjveknek a felét aBorzován-érdekeltségek tették le. Néha
kiszáll hozzájuk az )LAF, vagy az Ügyészség, vagy a nyomozóhatóság, előfordultak maľ
ilyen ügyek ezekkel akozbeszęrzésekkel kapcsolatba, így tudom hogy még a volt jegyzőt is
meggyanúsítottak ott az otödik kerĹiletben. Na már most, bar diľektben nem bizonyíthatő az
összefiiggés, de azért alapos okkal egy Borzován neviĺ embeľnek különbĺjző cégiľatokba való
feltúnéséből alapos okkal gyaníthato az, hogy az EU-Line Zrt. is ennek az &đekeltségnek a
tésze. És miért fontos ez Jőzsefvfuosnak a számára? Azért fontos, merthogy a20l4-es évben,
EU-pénzekből Józsefuaros felújíttatta, vagy hát elindíttatta akozbeszerzési eljźľlását az Aurőra
úti szakľendelő komplex fejlesztésének, és ennęk a győztese azBU-Line lett, konzorciumban,
az EU-Liĺle egyébként akkoriban egy 22 fot foglalkoztatő cég volt, ugye életszenĺ hogy
milliardos kozbęszerzésre jelentkeztek. Nyilván a munkák 80-90 százalékát külsősĺik
végeńék el, és amiért ez nagyon fontos, mert 2011 januaľban azEU-Line elkezdett, elkezdte
építeni az Aurőra rendelőt, és 2015. március 5-én az EU-Line és egy BAU R.S.I. nevĹĺ
uruguayi offshore cég bevásáro|ta magźú a GEoRoSCo Kft.-be. Eľgo, hogyha eń. igaznak
fogađjuk el, amit én feltételezteÍn, akkoľ a kozbeszerzés megnyerésével ngyanez a kor az
Auróra fe\iĺjitásaru tehát körön beliil keľĹilt, és gyakorlatilag a GEoRoSCo nem tudta
teljesíteni eú" a kötelezettségét, és most ennek az eredménye aZ) hogy mindenféle
beszámitásokkal meg tudja vęnni a Trefort utca 3-5-öt. Eĺ ezért nem támogatom ennek a
p á|y ázatnak a GEo Ro S Co gy ĺ5 ztesként kihirdeté s ét, kti szönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Mindent éľťíink, anagy leleplezésen tul vagyunk, m9g vaÍI a konteo, de milyen kötelezettségét
nem teljesítette? Legutoljĺĺra mire utalt? Képviselő Uľ. An. nem értjfü, azt a ľészt' hogy ki és

milyen kötelezettségét nem teljesítette.

Jakabff Tamás
Én úgy tudom, hogy a Képviselő-testiilet nem az előző, hanem még az aze|őtti ciklusban
felfüggesztette hogy a GEoRoSCo azt a bizonyos 520 millió forintos építést kivite|ezze az
onkormányz at számźĺ a. Kö szöntjm.
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Dľ. Kocsis ľ I.áLté

Igen, most 2 dolgot nem értiink, a Testtilet felfüggesztette, ő meg nem teljesítette? Most ugye
azt mondta, hogy a Testület felfüggesztette eń. a kötelezettségét, majd megkérdezte, hogy
miért nem teljesítette. Hát azért, mert a Testület felfüggesztette, mellesleg jegyzem meg' a
Testület nem ftiggesztett ftjl semmit. Nem, tényleg nem éľtjĹik, tęhát szeretnénk nem
elkomolyalankodni a dolgot, bár okunk leĺľre rá, hogy mindenféle ilyen uľuguayi meg ötodik
kerületi üzelmekkel terhel itt minket, amihęz vajmi kevés ügytink van' aZ Auróra
kozbeszerzését pedig pontosan on is ismeri, hacsak ťol nem jelentette eddig, és teljesen egy
nyilvános pá|yázat vo|t, aú', hogy ki nyet, azt onnel ellentétbęn (egyébként kcjszönöm az
infókat, mert nem szoktam eń. megvizsgálni), de nem akarom elkomolytalankodni a dolgot,
hogy nem éľtjfü, hogy ki és mit nem teljesített. Mit fuggesztetttink Íöl. Vagy ha itt iI az
asztalnti olyan, aki tud eľĺe vá|aszolni, tegye meg, meľt ezt tiszténzuk. Engem az egész
mondandójából csak a nem teljesített kcitelezettségek rész érdekel, mert a többi az ilyen
politikai hablaty, meg ilyen összemosása kÍilönböző dolgoknak. Vagy akkor tegye mát meg,
hogy újra felteszi a kérdést, hogy mi nem teljesiilt, ami minket (nem nem, most nem viccből
kérdezem, mert ez egy fontos dolog), tehát ami minket megillető kötelezettsége volt
valakinek, abból mi nem teljesült? Ezt tisńźzzllk. Ez a része érdekel. Képviselő Uľ
paľancsoljon. Bocsánat a tĺjbbiektől, đe ezt szeľetném befejezni.

Jakabff Tamás
Köszĺinöm szépen. Hát ęn. a szerződéses rendszert eń. nem mondom, hogy l00%-osan
ismerem, de olyan információim voltak, hogy megnyerte a GEoRoSCo a Trefort 3-5 és
Rökk Szilaľd utcának apźtLyázatát, és ez olyan módon ment volna végbe, hogy a Rökk Szilárd
utcán épít egy multifunkciós épiĺletet ez a GEoRoSCo és annak az egyik tészét átadja és
ennek fejében kapja meg a Tľefort 3-5-öt. Tehát itt tulajdonképpen volt egy építési
kötelezętts ége az eredeti szerzóđés szeľint. Nyilván ez a szetződés módosulhatott és módosult
is legalább egyszer. Tehát ęzt. az építést eń. aĺlnak a fejében teljesítette volna a GEoRoSCo'
hogy utána megkapja a Trefoĺt utca 3-5-öt, eznyilvźn nem valósult meg, nem is épített, és
eddig amai napig nem is kapta meg és most egy pá|yázatonszźndékszik ezt elnyeľni. En erre
utaltam és ez számszerusítve is vo|t, 520 millió forintban, pontosan nem tudom, hogy ki
dĺint<jtt ennek a felfiiggesztéséről, vagy megsemmisítéséről vagy megváItoztatásźtő|,
kĺiszönĺ!m.

Dr. Kocsis Máté
Mészár Erika A|jegyzó Asszonynak adom meg a szőt,paruĺcsoljon.

Dľ. Mészár Erika
Köszönöm a szőt Polgármester Úľ. Felfiiggesztésről nem beszélhetĹĺnk, hiszen a felek közt
egy szeruodéses viszony van, amit nem lehet egyoldalúlag felfliggeszteni, ttibbszĺjr volt a
tisztelt Képviselő-testület előtt magĺának a szeľzőđésnek a módosítása, mint ahogy a
Képviselő Ur is elmondta, egy tcibb éves folyamattő| van szó, tekintette| arra, hogy az
onkormányzat megnyerte az uniós támogatást az Aurőta utcai intézményte, ezéľt teljesen
felesleges lett volna ezt a szerződéses rendszert továbbľa is fenntaľtani, ezért dĺjntött a tisztelt
Képviselő-testĺilet a szeptembeľi Képviselő-testiileti tilésén aľľól, hogy ezJ a szerzŕĺdésęs
rendszert lezźĄa, ezta|ezfuást eI is fogadta a Testii1et, és magát a Trefort 3-5-öt pedig egy
nyilvános páIyázat keretében íľta ki. Igen, biztosított elővásaľlási jogot a GEoRoSCo Kft.-
nek, de ezze|' semmifele előnyben nem részesítette, a nyilvános pźiyázatnak az eľedményéről
szól most ez az e|oteriesztés.
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Dr. Kocsis M.áté
Pintér Attila Képviselő Ú., paran"soljon!

Pintér Attila
Köszonöm szépen a szót, Polgármester Úr! Itt szóba kerĹilt az,hogy ez az ťLgy már 9 éve tart,
és folyik egyfajta maszatolás ebben a tekintetben, és on azt ti|ította, hogy azMSZP, \ZDSZ
áItaIiljabb testiiletľe hagyott ügyet kell ľendbe tenni, én erre mondanék egy értelmezést. Ugye
azt még azMSZP képviselője sem vitatta, kĺjrünkben ülő képviselője sem vitatta, hogy 2006
végén tulajdonképpen az utolsó képviselo-testĺĺleti tilésen vitatható körülmények kozött
született ez a dontés, ez az eloszerződés a GEoRoSCo-val, amit aztán a k<jvetkező

Képviselő-testtilet orökĺjlt meg. Csak ugye, 2006-os választásokon előállt egy olyan helyzet,
hogy a Képviselő-testület ťtdeszes többségű lett, míg a polgármester pedig SZDSZ-es. Azt
gondolom, hogy ebben ahe|yzetbeĺ ezt a kérdést nehezen lehetett megoldani, illetve lehetett
hallani arról, hogy a Fideszen belül is voltak bizonyos tĺjľésvonalak, így aztźn eltelt idő, el
kellett telnie időnek 2009-20l0-ig, amikor neki lehetett állni tulajdonképpen ennek az tigynek
a megoldásának. Amikor pedig olyan döntések születtek a teljesen ťtdeszes vezetésű
önkormányzatban, amik révén ezt a GEoRoSCo-t egy olyan helyzetbe csempészték, vagy
keľült' aminek révén hiába a nyilvános pźiyázat. tulajdonképpen ő az, akinek egyedül
érdekében ál1 ilyen körülmények kozĺjtt' vagy hát így megnyeľni eń. a páIyázatot.
Tulajdonképpen apró lépésekkel jutottunk el ide, tehát ez..csak egy utolsó lépése valóban
ennek az egész folyamatnak . En azt Sosem ti|ítottam, hogy onök hülyék lennének, itt valóban
ilyen rafinált lépések ľévén állt elő ez a helyzet, tehź./- nem úgy, hogy felbecsültetik 100

millióra ezt az ingatlant és ańźn akkor okosba. .. íey van, tehát azért ennél rafináltabban
folyik ez, de én továbbra sem tartom ezt egy jó döntésnek, és bizony ebben része van a
Fidesznek is, hogy ez ahe|yzet így előállt. Bizony, most 2015-ben hogy miért kertilt kiírásľa
ez a pá|yěnat, ennek meg ahhoz van koze, hogy tulajdonképpen a GEoRoSCo cég
tulajdonosaikozé bekerĹilt talźn20|5 áprilisában,vagy márciusbanbekęrült egyEU-LineZrt.
építőipaľi cég, amiről Jakabfy Ur eléggé sokat beszélt, hogy bizony nagyon sokat építettek az
V. keľiiletben, még Rogan Antal polgármestersége idején, ahol bizony a közbeszerzésekkel
kapcsolatban elég sok probléma felmertilt, az irányítottság gyanúja is. Úgyhogy azt
gondolom, hogy ennyi időbe telt, amíg onok megegyeńek a GEoRoSCo-val és úgymond
beszálltak az uz|etbę. Köszöntjm szépen!

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Nem normális köľĹilmények között biĺos felháborodnánk, de tudom fiúk, hogy nem
mondjátok ezt komolyan, csak ez a politikai szĺlveg, úgyhogy még állom a sarat! Bekeriilt a
jegyzőkönyvbe, ez a|ényeg' megvan a politikai penzum. Azt is tudom, hogy mindaÍmyiótok
jól ismeri eń" az ügyet, és azt is tudom, hogy egy pillanatig nem gondoljátok, hogy báľmilyen
szabá|ytalarlság leľrne ebben, de tudomásul veszem, hogy havonta egyszer le kell tudni a
k<jtelezően elmondottakat, és ezért érdemben nem kíviínok reagálni a kültjnb<jző sejtetésekľe.
Akkoľ járĺrá,,,k el a leghelyesebben' ha valamelyikőt<ik tenne egy feljelentést, mert akkor
viszonylag rövid hataĺidővel kideľiilne, hogy mi is történt itt. Ań. pedig már elmondtam a
múltkor is _ négyszemkĺjzt is egyébként, meg hatszenkozt is, meg testtileti ülésen is - , hogy
én nem szoktam vizsgá|gatru, hogy ki melyik keriiletben mit csinál az é|ete másik részében.
Nagyon érdekes, és bizsergető információk, hogy valaki dolgozott mar Rogán Antal
kerĹiletében. Azt is tudom, hogy eń. el kell mondani, szerepelnie ke|| a jegyzőkonyvben, hogy
Rogán Antal neve elhangzott összefüggésben, ugye a sajtó ebből tud dolgozni, értem én.

Rosán Antal-i módszerek a VIII. keniletben.
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Lehet ám ebből jókat írni, én is tudnék, a Népszavźlbaĺ meg itt-ott-amott, szőval meg tudnám
oldani ezt a prob|émát, végig is hallgatom, tényleg nagy tisztelettel, csak tegyétek már meg,
vagy tegyék már meg - bocsánat, hogy eddig tegeződtünk -, hogy túl bő lére nem eresztjük ezt
a dolgot, ĺirüljünk neki, hogy le tudtuk zźxĺi ezt azigyet úgy, hogy teljesen törvényes és az
onkormanyzat alegnagyobb nyereséggel, haszonnaltudott ebből azngybő|kvázikiszállni. A
sejtetésetekľe pedig, barhogy is provokáltok' nem fogok reagálti, meľt tudom én, hogy
szívetek mélyén mit gondoltok valójában, úgyhogy engedd meg, hogy ennél tĺjbbet ne
mondjak! Erőss Gábor Képviselő Ur, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Koszönĺjm! Két dolgot szeľetnék röviden. Az egyik egy szóhaszná|attal kapcsolatos kérés,
csak kérés. Polgármester Uľ, mások is néha emlegetik a baloldalt úgy en bloc blokk, ne
legyen ilyen szemérmes, nevęzzę meg: MSZP, sZDsZ.Itt. az SZDSZ volt hatalmon, amikor
hatalmon volt, tehát nyugodtan nevezze meg őket, nekem az kicsit fi'ľcsa, hogy csak
baloldalozni szokott!

Dr. Kocsis Nĺ'álté
Ákosnak ellenvetése van, eńbeszéljétek meg előbb magatok k<izött, ki, mi legyen!

Dr. Erőss Gábor
Én ezt kérem, męrt van a régi baloldal, azMSZP, sZDsZ, meg van az :uj, úgyhogy én jobb
Szeretem, hogyha minket nem mosnak ĺissze veltik.

Dľ. Kocsis Máté
És a DK-nak mit mondjunk?

Dľ. Erőss Gábor
Majd nyilatkozik Simon György képviselőtársunk, de ez csak egy kérés, ha figyelembe tudja
venni. Nem indultunk közĺjsen! Véletlenül se! A másik, amit kérdeznék, hogy Polgáľmester
Úr furcsa vá|aszokat adott, sejtetésnek neveńe azt, amit Jakabfu Tamás felsorolt, bevallom
oszintén, én nem voltam annyira tájékozott, mint ő, úgyhogy érdeklődéssel figyeltem és
eléggé meglepődtem. Most a}thoz,hogy ez ne úgymond ,,konteo'', ugye ezt a szőthaszná|ta,
<jsszeesktivés-elmélet legyen, meg sejtetés, szeľintem eÍTe egy eIég egyszeriĺ megoldás van,
tehát ha esetleg váIaszo|ntnak aĺľa, hogy ennek a GEoRoSCo nevií cégnek valóban van-e
offshoľe hátteni tulajdonosa, akkor on<'k ezt rövidre zźthatĺźlk. Ha azt mondjfü, hogy nincs,
akkor ęz egy rosszindulatu sejtetés volt, de ha kiderül, hogy van, akkor ez nem sejtetés,
hanem egy olyan tényáIlítás, amit a döntésnél, hogy melyik gombot nyomjuk, nyilvan
figyelembe kell venniink. Ktjszönĺjm!

Dr. Kocsis M:áté
Bevallom őszintén, fogalmunk sincs róla, hogy van-e . Ha a Képviselő IJr utánanézeÍt, és ęzt
most meg fudja mutatni, akkoľ ott a válasz. Bevallom,'hogy én nem foglalkoztam ezze| a
dologgal, tĺgy á|talában nem foglalkoztam az egésszel. En egyet tudok, hogy a Tľefoľt utcai
régi örökölt iigynek, a Hunyadi-palotás ľégi balolda| á|ta| - ugye -, tehát a régi baloldaltól
örökĺllt ügynek nincs koze az Aurőra utcai szakĺendelő felújításhoz jelen tudásom szerint.
Semmi módon, tehát az onkoľmanyzat ezt nem kapcsolja össze. Az, hogy a GEoRoSCo
neviĺ cég milyen háttérĺelbir, ań. nem tudom, A|jegyző Asszonynak megadom a szőt, meľt ő
úgy ttĺnik nekem, mint aki tudja a vá|asń.. Parancsoljon!
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Dľ. Mészáľ Erika
Köszön<jm a szőt, Polgármester IJt. A páIyazati kiíľásban is szerepelt, hogy csak és kizáĺóIag
át|áthatő szeruęzetekpá|yázhatnak. Maga az anyagban,haa Tisztelt Képviselok odaIapoznak,
akkor a 8. számú mellékletben benne is van a nyl|atkozat, hogy átltúható szervezetnek
minősül. Köszĺjnöm!

Dr. Kocsis M.áté
Jakabfu Képviselő Úľ, parancsolj on!

Jakabs Tamás
Kĺjszĺjnĺjm szépen! Egy pillanat, most gyorsan odalapozok a 8-as melléklethez, tehá./. átléńhaÍő

szervezetnek minőstil, ezt nyilatkońa, jő! De azéľt azt nem irja|e, hogy meddig láthatunk el.

Két tulajdonosa van' van egy EU-Line, aminek tényleg egy magénszemély magyarotszági
tulajdonosa, a másik viszont ez a BAU R.S.I. nevú uruguayi cég, akinek a tulajdonosi
szerkezetéről nem tudunk sokat, de annyit tudunk, hogy a Boĺzován János uruguayi lakcíme
azmegegyezika BAU R.S.I.-nekaz uruguayi címével. Ezmégnem jelenti azttermészetesen,
hogy ő a tulajdonosa, viszont ezt BAU R.S.I.-t nem sikerült visszafejteni, úgyhogy nem
tudom, hogy minek a|apjźtn nyilatkoztak, és ha azt moĺdják, hogy ez egy átláthatő szervezet,
akkor miéľt nem látjuk át eú' a szęwezetet?

I)ľ. Kocsĺs M:áLté

Melyik a többségi tulajdonos?

Jakabff Tamás
Nem tudom! Nem tudom, hogy milyeĺ atányban tulajdonos az EU-Line és a BAU R.S.I.
Viszont Polgármester Uľ azt mondta, hogy az Alľőra építés-felújításnak és a GEoRoSCo-
nak nincsen semmi köze egymáshoz, hát elég sok helyen kapcsolódnak, hadd mondjak egy
példát! Az EU-Line, amikor megnyerte az Autőra kozbeszętzését, akkor a refeľencitń egy
uruguayi cég segítségéve| igazolta, és ennęk aZ :uÍlJguayi cégnek a refeľencia ígazolást egy
uľuguayi egészségügyi felújításra eqy BAU R.S.I. nevĺĺ cég állította ki. Van még olyan
érdekesség, hogy amikor ennek a pľojektnek vagy ennek azuruguayi cégnek a nevét beírjuk a
Google-ba, akkor nem dob ki találatot. Ennek nem tuđtam mélyebben ltána nyomozni, de úgy
tudom, hogy Uruguay-ban mźlr elég elteľjedt az intemet' de ennek ellenére egy kőrhźn,
raadásul egy minisztériumnak akőrhtna, az úgy túnik, hogy nincsen fenn ezen a világhálón,
lehet hogy majd egyszer megnézzük a postacím alapjrán, hogyha oda tud majd valaki utazni,
de mindenesetre ez aZ ügy biztosan megadja az osszekötő kapcsot a GEoRoSCo és az
Auróra fejlesztés között. Már az EU-Lline tulajdonos lett a GEoRoSCo-ban, de ez mát
tényleg akozbeszetzés uttn történt, de a közbeszerzési dokumentumok alapjan is kimutatható
ez az osszefiiggés. Köszĺjnöm szépen'

Dľ. Kocsis NĺáLté
Dr. Sara Botond Atpolgármester Úr válaszol!

Dr. Sáľa Botond
Kĺjszĺjnöm a szőt, Po1gármester Úr! Az át|áthatőstą azt jelenti, hogy utána Iehęt nézni a
tulajdonosi szerkezetnek. 2006-ban váItozott a cégnyilvántaľtási eljaľásról sző|ő jogszabá|y,

aĺní azt jelenti, hogy külftĺldi bejegyzésű cégeknek is a cégkivonatát be kell adni a
Cégbíľóságta, mert a nélkül nem jegyzik be. Ne a Google-be keresse az uruguayi céget a
Képviselő Ur, mert valóban nem fogja meglalá|ni, hanem az erÍe közhiteles nyilvĺínos
rendszerben, a cégnyilvántartási rendszerben.
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Be van írva, hogy mi a nyilváftartási száma ennek a cégnek, és az is be van íľva, hogy hol
taÍtJák nyilván. Be kell adni ilyen esetben annak a tulajdonosaiľa, ha aZ egy cég, márpedig itt
egy uruguayi cég van, annak a cégkivonatát is be kell adni a cégnyilvantaľtásba. Tehát ott, a
cégnyilvántartásba a Képviselő Uľ bemegy és ez kozhiteles adat, kikéri, akkor ebben az
esetben meg tuđja nézni, ha nagyon érdekli, hogy kik állnak a cég mogott. Tehát ezt jelenti az
átlźńhatőság. Az, hogy név szerint nem tudjuk megnevezni őket, mert egyébként egyźita|án
nem érdekel, az nem azt jelenti, hogy nem át|źńhatő. A törvényhez a cégeljarásról szóló
jogszabá|y is változott, tehát aklhoz, hogy bejegyzésre kerüljön egy ilyen cég, annak a teljes
tulajdonosi szerkezetére vonatkozó dokumentumokat be kell adni a cégnyilvantartásba, Ez
egy nyilvános adat, tehźń ezlttnanézhető. Kösz<jnöm.

Dr. Kocsis M.áLté

Ügyľendben kért szót dľ. Erőss Gábor Képviselő Úľ, parancsoljon!

Dr. Erőss Gábor
Köszönom a szőt. Alpolgármester Úľ próbált megváIaszolni eľľe a felvetésre, de szerintem
nem jáľt teljes sikerľel. Szerintem eZ az a pont, és ez lenne az ügyľendi javaslatom, ahol
onöknek is, hogy mondjam, tehát mindenkinek, mindenki jobban jaľ, ha esetleg, amíg át nem
tekintik ténylegesen a tulajdonosi hátteľét ennek a cégnek, addig visszavonjĺĺk ezt a javas|atot,
ugyanis nem érdeke a keriiletnek, hogy eľről a konteoról kiderüljĺin, hogy valódi
összeeskiivés, tehźi hogyha netán véletlentil belefutnĺánk egy olyanba, hogy hamis
nyiIatkozatot tett ez a cég, és mégsem annyira átláthatő a tulajdonosi háttere, márpedig ez az
offshoľe uruguayi szá| eLéggé aruauta|. Alpolgáľmester Ur aztmondta, hogyha nemnevezzik
meg őket, ha nem tudjuk megnevezni őket, attól még át|túhatő. Na, ez az a szintje az
érvelésnek, ahol máľ egy picit azért, hogy mondj am, a köznapi éľtelem az e|vész.

Dľ. Kocsis M:áúé
Eznem azigyreĺdi javaslat. Az ügyrenđi javaslat az azvo|na, hogy napoljuk el, ugye?

Dľ. Erőss Gáboľ
Az igyrendi javaslat az az volna, hogy fontoljuk meg.. ..

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Képviselő ur! Az ülést még én vezetem! Van onnek rendes hozzásző|źlsa|. Az ügyľendi
javaslatánál maradjunk, tehát az a javas|ata, hogy napoljuk el a dontést!

Dr. Erőss Gábor
Igen, köszönĺim.

Dr. Kocsis M:áLté

Mi a Hivatal álláspontj a errőI? }i4észáĺ Erika a|jegyző asszony' parancsoljon!

Dr. Mészár Erika
Kösztln<jm a szot, Polgáľmester Úr! Maga az anyag, ami a Képviselő-testĹilet elé kerüIt, a
jogszabáIyoknak megfelel. A pźlyázati eljaľásnak megfelelően lett lefolýatva, źt|áthatő
szetvezetnek minősü| az, aki apá|yázatot benyújtotta, és december 15-ig magźú apźiyźzatot
le kellbonyolítani.Eztvá||alta az onkormźnyzat a szeptembeľi képviselő{estületi iilésén.

49



Dľ. Kocsis }ĺáté
Dr. Sára Botond Alpolgármester Úr, parancsoljon!

Dr. Sára Botond
Én nem azt éilítottam, hogy azért, meľt nem ismerjiik, nem atlátható. Attól át|áthatő, hogy
megismerhető. Én erre utaltam, megismeľhető! Tehát a cégbíľóságon ki lehet kérni aziratokat
és megismerhető. o ennek tudatában, minekutána ez e|érhető adat, ezért nyl|atkozta azt
feltehetően, amit nyilatkozott, tehtú ne keverjük a szezont a fazonna|, meg ne homályosítsuk
azt, amit állítottam. En ań. gondolom, hogy ez az e\źtrás, Aljegyzó Asszony is kijelentette,
hogy tud róla dönteni a Képviselő-testiilet, hogy elfogadja az ajánlatot, vagy nem fogadja el.
K<lszönöm!

Dľ. Kocsis l/I'áté
Nehéz helyzetben vagyok, meľt nekem az sempľobléma, hama dönttink, az sem, ha 15-e előtt
még egy tilést, egy rendkívĹilit összehívok. Engem bevallom ósziĺÍén, csak az éľdekel, hogy
ez a cég fizesse meg az onkoľmanyzat szźtmtra aŻ. a piaci árat, amit vállalt a pźĺ|ytľzatban.
Nem akarok csalódást okozni senkinek, de hogy egyébként maga a cég mivel foglalkozik,
engem az, egyáItalán nem érdekel. orülĺ'k neki, hogy eggyel kevesebb lesz a GEoRoSCo
ugy lezáĺásával. Nincs ötletem. Abszolút döntson a Képviselő-testület. En bevallom őszintén,
tartózkodni fogok. Felőlem nézegethetik a cégkivonatot. Egyet kérek, hogy odáig ne jussunk
el, hogy nem jön |étre ez a szerződés' meľt akkor újra kell kezdeni eń. az egész pźiyázatot, és
most egy jő arat kínáltak ezért, abszolút piaci trat, éľtékbecslésnek, forgalmi értéknek
abszolút megfelelő źratkiná|tak ezért az'ingat|anért, de hát magźń azugyet ne verjfü szét, de
ha van vizsgáIődási szándékuk, én azt amagamńszérőI bevallom, nem szívesen hekkelném
meg. Várjon Képviselő Ur, mert előbb az előbbi tigyľendjéről kell szavańatnom' Vagy ehhez
kapcsolódik? Akkor parancsolj on !

Dľ. Erőss Gábor
Csak hogy megkörnyítsem a döntést, meľt abban a szeľencsés helyzetben vagyunk, hogy bár
Közmeghallgatás címen, de lesz még egy képviselő-testĹileti ülés egy hét múlva, úgyhogy ha
ma elnapo|jllk, az nem azt jelenti, hogy hónapokra napoljuk el. Meg tudjuk tenni, hogy
sĹirgősséggel a Kĺjzmeghallgatás első 5 peľcében, ami testĹileti ülés, vagy X percében.....

Dľ. Kocsis lV'ĺ.áté

Köszönöm a tippet, de egyelőre én hívogatom tissze a Képviselő-testületet.

Dľ. Erőss Gáboľ
Rendben, ez egy javaslat, hogy megkĺinnyítstik ezt a dontést és ne szenvedjen egyébként
ha|asztást, egy egyébként. . . ..

Dr. Kocsis l{áté
Hónapokľa nem tudjuk, meľt december 15-ig dönteniink kell.

Dr. Eľőss Gábor
Azért mondom ezt, mert hogyha esetleg addig fel tudjuk támi teljes egészében a tulajdonosi
háftért, akkor 10-én is tudunk dtinteni, ha úgy döntenek, hogy...
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Dr. Kocsis N{.áté
Tudom, hogy gyakran magukban is, meg a nyilvánosság e|ótt is, kétségbe vonják a belátási
képességeimet, meg a szellemi állapotomat, de higgyék el, hogy meg tudom ítélni, hogy
melyik az a nap, amikor megfelelő egy képviselő-testiileti tilést összehívni. Sokak szomoľúak
ettol, de egyelőľe nekem telepíti a törvény eń. a jogot, úgyhogy kérem, hogy ezt vegyék
figyelembe. Most pedig döntstink a Képviselő Ur ügyľendi javaslatźrő|, ami arľól szól, hogy
egy december 15-e előtti ľendkívüli testtileti ülésig, melynek az időpontjźimég nem tudjuk,
elnapolja a Képviselő-testtĺlet ezt az ĺigyet, hogy vizsgálgasson különböző fulajdonosi
hátteret. A dontés ugy sző|, hogy napoljuk-e el, vagy nem? Kérem, hogy legjobb belátásuk
szerint szav azzanak ebben az ugybeĺ, most !

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATIH) Z AT ALH)Z EGYS ZERu s zoro gB S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
253ĺ2015. (KI.03.) 5IGEN 9 NEM 3 TARTOZKODASSAL

A Képviseĺő-testĹilet úgy dönt, hogł nemfogadja el dr. Erőss Gábor ügyrendi javaslatót, mely
szerint a ,,Javas|at a Budapest VIII.' Tľefoľt u. 3. szám a|atti ingatlan elidegenítéséľe
kiÍľt pályázat eredményének megáIlapítására,, című napirend tárgyalĺźsát napolja el a
Képviselő-testület 201 5. december I 5-ig.

Dľ. Kocsis lVI.áté
Hoppá! Micsoda szavazás! Ilyet nem is nagyon láttunk, nem? 5 igen, 9 nem' 3 taľtózkođással
elutasította a Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot. Komássy Képviselő Urnak is van egy
ügyrendi javaslata. Mar nincs? (....) Csináljuk ań., meľt látom, hogy itt ebből maguk valami
nagyobb iigyet akaľnak kĺeálni, mint amilyen valójában van, hogy most én elľendelek 10 peľc
szĺinetet, de azza| ahatźlrozott mandátummal ...Kaiser Ur! Nyugalom!..', hogy megkéľném a
két Alpolgáľmester Urat, az A|jegyző Asszonyt, a JGK Zrt. vezérigazgatőját, hogy az
ellenzéki képviselőkkel legyenek kedvesek egy olyan kommunikáciőba kezdeni, aĺrlibeĺ az
esetleges kérdéseket tisztźtzni tudjak. En tudom, hogy ebben az ügyben semmilyen oka nincs
az onkormźnyzatnak titkolózásra, ezért ne keltsfü előtttik ań' a|źúszatot, mintha lenne, és
mivel a Testület úgy döntĺitt, hogy nem napolja e| ezt a napirendet, ezért lega|abb tegyĹink
meg aĺmyit, hogy ez ügyben rendelkezéstikľe állunk. Es akkor Kaiser Képviselő Ur, most a 10

perc sztinet!

Szĺinet

Dľ. Kocsis M:áté
Folýatjuk munkánkat. Hol van Kaiseľ Úr? Hoppá. Folýatjuk munkánkat' és a napirendi
vitában megadom aszőt Pintér Attila Képviselő Urnak, paľancsoljon.
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Pintér Attila
Köszönöm szépen a szóÍ,Polgármesteľ Úr. Csak néhány megegyzésem lenne' az egy1k, hogy
hát igen, tehátha figyelmesen elolvassuk az előteľjesztést, akkor szerepel benne, hogy ennek
a GEoRoSCo-nak a tulajdonosa több mint 50%-ot meghalađő szavazati joggal ez az
uruguayi cég,tehát ez szerepeI benne' másrészt pedig csak korábban szó volt aľról, hogy ugye
tĺibb feljelentés is érte az onkoľmányzatot, megnyugtathatom a Polgármesteľ Úrat, én nem
fogom feljelenteni az onkormtnyzatotezértaz tigy miatt, męrt én máľ ennek nem látnám,
nem látom érte|mét, tehát szerintem az ügyészség az egy ilyen politikai környezetben nem fog
nyomozni' úgyhogy én,tehát az éĺtészemĺől ilyen feljelentés nem fog érkezni. Kcjszĺjnöm.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Kicsit kapartsńaĺn az emlékeim között, és megerősítést kaptam az aszta|től, hogy ebben az
tigyben egyébként maľ volt btintetőeljáľás, amit majd megsziintettek, igen. Na mindegy, ez a
lényegen nem váItońat, aZ előteľjesztés szempontjából, Erőss Gáboľ Képviselő fJľ,
parancsoljon.

Dľ. Erőss Gábor
Hát most maľ csak rtividen, mert ismételném magunkat, ahogy itt a sztinetbeĺaz egyeztetésen
is elmondtam' egy ilyen offshore hátteľiĺ cég|ĺálba nyilatkozik arľól, hogy źń|áthatő, hogyha
egyrészt ténylegesen nem átlátható, másrészt pedig, másrészt pedig, ami a baj az offhore-ral,
és ezért ,,offshoľe lovagozott'' ugye a Fidesz még ellerrzékben, az äZ, hogy nem
Magyaroľszćlgon adőzlk, és ilyen szempontból én nem tĺímogatom azt, hogy egy nem
át|áthatő, vagy nem teljes méľtékben át|áthatő, nyilatkozhat nekem bárki, hogy átláthatő, ha
ténylegesen nem az, Egy nem źń|źúhatő hátteru, nem Magyarorczágon adőző cégnek nem
szerencsés, nem szeľencsés eladni egy ilyen értékes ingatlant, plane tęy azokután, egyébként
érlhető okokból elővásaľlási jogot biztosítotnrnk neki és ezze| nyilvĺín egy olyan
versenyelőnyt, ami mondom, egyrészt értheó a he|yzet bonyolultságábőI és torténetéből
fakadóan. Mégis űgy néz ki, hogy egyéľtelmű szánđékvo|t az onkoľmányzatrészéro| ana,
hogy éppen a GEoRoSCo szerezhesse meg ezt az ingat|arfi, ezért szeľintem onöknek is
kínos ez az offshore szá| ebben a töľténetben, de ezt nyi|ván majd eldontik, hogy így van-e.
Kcjszönom.

Dľ. Kocsis M:áLté

Kínosnak nem mondanám, meĺt egyáltaliín semmilyen kapcsolatunk nincs ezze| a céggel és

nem is tĺjrekszem rá hogy legyen, abban egyetértek onnel, hogy az offshore cégek
legnagyobb problémája nem az, hogy léteznek, hanem magyaÍ szempontbő| az, hogy nem itt
adőznak, ezzel nem tudok vitatkozni ezze| az á||ításźxa|, én magam se örĹilök ennek, Jakabs

. lu r'rTamás Képviselő Ur paľancsoljon.

Jakabfo Tamás
Köszönöm szépen. Természetesen én is nemmel fogok szavazni erÍe az eladásra, szerintem
elég sokrétűen megindokoltan. Csak hogy a nagy képet lássuk, én aú, tudom megáIlapítaru,
hogy van egy hźń szövevényes, de még nem is olyan nagyon szövevényes cégháló, 4-5 cégbő|
áIIő céghá|ó, ahol a tulajdonosi viszonyok azok néha offshore, néha stróman tulajdonosokkal
állnak fřjl, de tulajdonképpen ań.|átom, hogy van egy ember, aki mindegyikhez kapcsolódik,
ott áll a póktrálók kĺizepén ez aBorzován nevű úriember, nem tulajdonosként, hanem azonos
címen bejelentve, vagy báĺmilyen más cégiľatokból előkeľülő módon, és a végén valamely
cégével itt mindent megnyeľ.
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Szerintem eZ nem helyes, és amíg fül nem oldjuk ezt az offshore szá|at és meglátjuk, hogy
tényleges tulajdonosként is be van-e ide jelentve ebbe a GEoRoSCo-ba is' gyanítom
egyébként, hogy igen, addig semmiképp sem javaslom ennek azeIfogadćĺsát, köszcinĺim.

Dr. Kocsis Nĺáté
Dľ' Sára Botond Alpolgármęstęľ Úr szęrętnę rcagtÄni.

Dľ. Sára Botond
Köszönöm Polgáľmesteľ Úľ. Sok kijelentés elhangzik, amit sem cáfolni, sem megerősíteni
nem tudok, de azért az kérdéseket fülvet' tehát azért, meľt egy cég tulajdonosa egy külft'ldön
bejegyzett cég, attőI még nem biztos, hogy offshore, egyébként most bizonýalan vagyok,
hogy egyáltalán Uruguayban bejegyzett cég az mitől offshoľe. Ugye az offshore az ań.jelenti,
hogy valami olyan adóparadicsomban van, aminek se tulajdonosi háttere ) se az ađőzása, ugye
kételyes, Uruguayľól nem vagyok meggyóződve, hogy ilyen, tehát ettől még nem offshore,
hogy külftildi a tulajdonosi cég, egyébként még egyszer je|zem, tehát a cégnyilvántaľtásból
kikereshető, meľt maga abejegyzés, ahova bejegyezték, meg maga a cégnyilvántaĺtási szám,
és maga a cégkivonat is megtalálható aMagyar Cégbíróságon. A másik, hogy hova ťĺzet adőt,
azt se tudjuk, egyet tudunk, hogy Magyaľországon nincs adótartozása, mert erről nyilatkozott.
Tehát azért sok olyan kéľdést, vagy sok olyan dolgot állítanak a Képviselő Urak, ami nem
feltétlentil biztos, hogy így van, de azt sem tudjuk, hogy nem így van. Egyébként a Képviselő
Úr itt ilyen neveket emleget stb. tehát akkor csak ha nem tudom, hogy így van-e ahogy a
Képviselő Úr mondja, de azérthamár ilyen neveket emleget' vagy ki á11 mĺigötte, akkor ez
lehet, hogy mégiscsak feldeľíthető, nem? Tehát ha a Képviselő Ur ki tudta nyomozni, akkor
bárki más ki tudta nyomozni' annak ellenére, hogy nem tudom, hogy amit á|Iít, az valóban
rigy van. Tehát én azt akarom mondani, hogy az ellenzéki képviselők közül sok mindent
á||ítanak tényszerűen, ami azért kétséges, tehát ezt nem fuđjuk megerősíteni és cáfolni se,
kĺjszĺjnöm.

I)ľ. Kocsis Máté
Az onkormányzatĺakegyetlenegy érdeke van szerintem) aZ egyik az,hogy, vagy egyetlenegy
és az egyik , tehát két érdeke van az onkormanyzatnak, az egyik az, hogy az ebbő| befolyó,
tehát a lefolýatás a|apjtn befolyó vételar az bejöjjön, a másik pedig az,hogy ne kelljen tĺibb
mint 100 millió?, több mint 100 millió forintos kötbéľt ennek a cégnek megfizetnĹink,ugye ez
a konstľukciő, azért mondtam az e|ején, hogy én részleteiben, bevallom őszintén, nem
ismerem, mert az Alpolgármester Uľak voltak a fe|ađat címzettjei meg megbízottai, de
pénzugyi és gazđasági szempontból, az onkoľmányzat szempontjából jónak gondolom. A
hátteÉrőI folyik most is vita, aminek örülök, mert a vita legalább nem arról szól, hogy
<lsszességében az onkormányzat hogy jár az tigylettel, mert ań. tiín nem vitatjĺík, hogy
mindent egybevetve jól. Komássy Akos Képviselő Uľ, parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisĺelt Polgĺĺrmester Ur, tisztelt Képviselő-testület, én éľtem és kciszönöm
szépen Jakabfy képviselőtaľsamnak az oknyomoző.utánajáĺását, de úgy érzem, hogy egy
kicsit sikerült azlj;gy lényegét szem elől téveszteni. En nem tudom, és őszintén szőIva nem is
taľtom igazán lényegesnek a BAU R.S.I. tulajdonosi hátterét. Hogyha erről kapunk egy írásos
tájékoztatást, mint a Hunyadi-palota leendő tulajdonosának, egyik tulajdonosáról a Hivataltól,
azt megkĺiszönöm. De itt azért szerintem fontos aztlźttnunk, hogy a Hunyađi-palota 9-10 éve
ott áll igazźhőI rendezetlen sorssal és problémákkal, miközben ez egy szép múemléképület a
Palotanegyed kĺlzepén.
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Es az, hogy odáig eljutott mostanĺa a folyamat, szerintem lehet hosszasan fejtegetni a forrását
meg a gyökeľét a problémának, de a lényeg az,hogy eljutott mára odáig a folyamat, hogy van
egy eredményes pályźnat. ahol a bérlő megveszi egyébként piaci árán a pa|ottú az
onkormanyzattol. Miután 9 éve bérlője és ismerjtik , ezért feltételezhetően jó gazdĄa \esz a
palotának' most ilyen szempontból másodlagos kérdés, hogy mivé fogja alakítani, de
mríemlék, tehát olyan túl sok minden opció az źĺalakításra nincsen. Es egyébként kifizet érte
650 millió forintot, és az onkormanyzat" megszabaduI attól a teheľtől, amit a viták és
pereskedések ezzęI a céggel kapcsolatban okoztak volna. Ez szerintem egy fontos eľedmény,
és a másik, és ezért fogom támogatni a páIyázat elbírálásának és |eztĺásának jővtlhagyásttt, és
a másik ami szerintem fontos kéľdés még, hogy egyébként mire fordítja az onkormányzat ezt
a 650 millió forintot. Én fudom, hogy ez most beme gy az általános tartalékba, meľt ilyenkor
ez a ÍLormál ügymenet, de javaslom és ajánlom a Polgármester Ur f,rgyelmébe, hogy a
Hunyadi-palota értékesítésének a bevételébő| az egyébként sikeresen zajló ttrsasház felújítási
pályázati pľogľam jövő évi folytatása meglátásom szeľint részben vagy akźn teljes egészében
is finanszírozhatő lenne. Es ez szerintem egy fontos kertileti érdek. Köszönöm szépen.

Dľ. Kocsis M:áté
Annyit alapvetően el tudunk mondani, hogy azľégi elviink ebben az onkoľmányzatban,hogy
vagyongazdálkodásból vagy ingatlanhasznosításból származő bevételt műkodésbęn nem
élünk fel, hanem fejlesztésľe fordítjuk, jő htń, mindegy hogy mióta, régőta. Legalábbis a mi
alapvetéstĺnk ez volt az onkorrnźnyzati ciklus elején, mfu 5 éwel ezelott is. Tehát azt tudom
mondani a Képviselő Urnak, hogy a jövő évi költségvetésben nyilvan majd meg fogjuk
vitatni, de én leginkább a jól ismeľt társashźní felújítások fe|é irányitanám eń' az összeget,
akźlr a Magđolna-negyedbe is, ha maľ ilyen témák is szóba kerültek. Mindenképpen fejlesztési
ágon szeretném, hogyha hasznosítanánk eń, mint ahogy á|ta|ában ezeket a bevételeinket, nem
feléljük, hanem valami értéketteľemttink azilyenbevételeinkből. Erőss Gábor Képviselő Úr,
paľancsoljon.

Dr. Erőss Gáboľ
Kösztinöm, csak rĺividen, mivel ttibbségünk most értesült erről az vÍlJguayi szá|rőI, hát jobb
híján most írtam be a keľesőbe azUruguay, adőparadicsom' és offshore szavakat, egy angol
kereséssel, nyilván ott több talá|at varl, I07 ezer ta|á|at van eľľe a 3 keresőszőra, na most ez
nem aztjelenti, lęhetne ań., hogy mindegyikné| az van, hogy nem adóparadicsom, ugye not
taxheaven' sajnos nem így van, és vannak konkĺét taLáIatok, arrik an, jelz1k, hogy például
amikor egy 45 országbőI álló listát összeállított aG20-ak, ugye ezek avezető nem tudom én
gazdaságí hatalmak, de olyanok, mint Németoľszág, Fľanciaorczág, o|aszorszźlg, stb. Akkor
és egyébként ktilcincjs tekintettel a banktitokľa, mert ugye egy offshore attól is oÍfshoľe, hogy
a banktitok megakadályozzą hogy a pénzmozgtlsokat is lehessen ellenőrizni, úgyhogy ez egy
ilyen konkrét jellemzője egy ilyen adóparadicsomnak illetve egy offshore országnak. Nos,
összeállítottak egy 45 otszźąból álló listát, majd pedig ezek közül 40-en vállaltak valamifajta
együttmfüĺiđést, és vá|Ia|ták azt, hogy hogy valamifajta standardokat és a banktitok
feloldására vonatkozó lépéseket tesznek, és ezek köztil csak 5-en nem vállaltźtk ezt, ezek
Costa Rica, Malajzia, az ĺjt<jdiket nem mondjźl<, a 3. Ftil<ip-szigetek, és a 4. Uruguay. Az
ötödik valamiéľt kimaradt a felsoľolásból, tehát itt úgy látom, hogy ez nemcsak hogy egy
offshore adóparadicsom, de hogy eztmások és másutt is így |átják.
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Persze lehet, hogy amennyiben elhalasztottuk volna egy héttel, lehet, hogy időkĺjzben kiderült
volna, hogy Uruguay épp a múlt héten a|áírta a banktitok feloldásáról szóló (nem tudom)
kötelezettség vá|la|ását és ezá|tal a tőkemozgások illetve pénzmozgttsok ellenőrizhetővé
vá|tak, ennek nagyon öľülnénk' és akkor mindannyian, illetve ha nem mindannyian, de hogy
szívesebben megszavazntnk ezt az előterjesztést, egyelőre viszont aZ van) hogy van ez a sok
talá|aL, mármint aĺľa, hogy ađőparadicsom és offshoľe és megfogalmazódik a kétely, hogy
vajon helyes volna-e egy olyan dcintés, amely egy ilyen hátterű cég kezébe ađja az egyik
értékes józsefuáľosi ingatlant. Köszönöm.

Dľ. Kocsis M:álté
osszességében ugyanazt tudom mondani ornek, mint eddig és nem is ismételném magam,
baľ komoly és erős kerület vagyunk, jelentős tartalékokkal rendelkezÍink, meg politikai
befolyásunk sem kicsi, de nem fogjuk tudni Uruguay ez iranyő szabá|yozását most innen
megváItoztatni, hozzátteszem az előterjesztés mégiscsak atő|, hogy egy pá|yazat
eredményének a |ezárásárő| kell döntenünk, a páIyaző cégnek az egylk alcége vagy egyik
tulajdonosa érintett valamilyen módon Uruguayban, valamilyen folyamatbaÍI, ez valóban
vitaalap lehet, de szerintem ahhoz kevés, hogy megkockiĺztassuk aŻ., hogy ennek a cégnek,
egyébként ugyanúgy uľuguayi résztulajdonú, vagy nem tudom milyen állapotú cégnek 100
millió forintu kötbért kelljen megfizetniink, így nem kell' sőt még o ad nektink péĺlzt, tehát ha
aztkérdezi, hogy elvi problémáim vannak-e a dologgal, akkor azt mondom, hogy igen,ha azt
kérđezi, hogy gyakorlati problémáim vannak-e a dologgal, akkor azt mondom, hogy nem'
nincsenek, az onkoľmányzat jő| jfu, és nekem csak eľľe kell ügyelnem. Elvi problémáim
nekem is vannak' de mondom, eztma nem fogjuk tudni megoldani, ellenben a problémát
szeretném, ha az onkormányzat letuđná és egy komoly teheľtől szabadulna *.g, é. komoly
bevételre tenne szeľt. Amennyiben nincs több kéľdésük, tudomásul véve az e|hangzottakat a
napirend vitáját |ezárom és az alpontokkal együtt 4 pontból á||ő hatarczatrő| egyszeru
többséggel kell dönteniink. Kéľem szav azzanak.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Trefort u. 3. szĺám a|atti, 36534 helyrajzi szźrĺń felépítményes ingatlan
elidegenítéséľe kiírt nyilvános pá|ytzatot érvényesnek, és eľedményesnek nyilvrínítja.

Felelős: Józsefvĺírosí Gazdálkodási K<izpontZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
lJatáridő: 20L 5 . decembeľ 3.

2.) a pá|yázat nyertesének a GEoRoSCo Hotel Idegenforgalmi
Budapest, Tľefort u. 3-5., cégsegyzéksztlm: 0I-09-707289)
65 0.000.000,- Ft-ban állapítj a meg.

Kft.-t (székhely: 1088
nyilvanítja, a véte|źrat

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđő: 20 I 5. decembeľ 3.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.ł az adásvétę|i szerzođés a|áitásfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|5. december 3.

4.) e hatfuozat 2,) pontjában foglaltak és a 19212015. (x. |7.) szźmű képviselő-testületi
hatáĺozatában foglaltak miatt a 2015. évi kĺiltségvetést az a|ábbiak szerint módosítja:
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a) az Ônkormányzat bevétel 11601 cím - onként vállalt feladat - ingatlanok értékesítése
előirźnyzatát - Trefort u. 3. szám - 325.000 e Ft-tal' a működési bevételek
e|őirányzatát I35.978,9 e Ft-tal béľleti díj címen és 19.153,0 e Ft-tal késedelmi kamat
címen megemeli.

b) u Önkormanyzatkiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási előiráĺyzatźú -
Trefort u. 3. szám - 146.011,9 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 69.500,0 e Ft-
tal a RÓkk Szilard utcai ingatlan bérlői kiköltöztetésének elszámolási külĺjnbtjzete
miatti kártérítéS címen, 58.027,8 e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800'0 e Ft-tal
tervdokumentációk miatti kártérítés címen, 6.723,0 e Ft-tal áfa beťlzetés címen és

2.540,0 e Ft-tala JGK Zrt,bonyo|ítási díja címen megemeli,
c) az onkormányzat kiadás III07-02 cím - cjnként vállalt feladat - felhalmozási

céltartalék előktnyzatat 179.529,2 e Ft-tal, megemeIi a Trefort u. 3. szám alatti
ingatlan értékesítése címen.

d) felkéľi a polgármestert, hogy ahatélrozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésľől
szóló rendelet módosításántt| és a vételaĺ második rész|etét a 2016. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a)-c) pontok esetében 2015. december 3., d) pont esetében a 2015. évi

költségvetésről sző|ő rendelet következő módosítása, valamint a 2076. évi
költségvetés készítése

Dľ. Kocsis Máté
13 igen, 4 ĺem,0 tartózkodással a Képviselő-testület elfogađta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrcSÉGES
HATÁRoZAT:
254t20t5. (KI.03.) 13IGEN 4 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VIII., Trefoľt u. 3 ' szám alaÍti, 36534 heIyrajzi szám,(l felépítményes ingatlan
elidegenítésére kiírt nyilvános páIyazatot éľvényesnek, és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáĺiđo: 20l 5. december 3.

2.) a páIyazat nyeľtesének a GEoRoSCo Hotel Idegenfoľgalmi Kft.-t (székhely: 1088

Budapest, Trefort u. 3-5., cégegyzékszttm: 0I-09-707289) nyilvánítja, a véte|trat
650.000.000,- Ft-ban állapítj a meg.

Felelos: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KtlzpontZr:t. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáťldő 201 5. december 3.

3.) felkéľi aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az adásvételi szerzođés aláírásźna.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Határidő 20I 5. decembeľ 3.

4.) e hatźrozat 2.) pontjában foglaltak és a 19212015. (x. I7.) számű képviselő-testületi
hattrozatában foglaltak miatt a20I5. évi költségvetést az a|ábbiak szerint módosítja:
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a) az onkormányzat bevétel 11601 cím - onként vállalt feladat - ingatlanok éľtékesítése
e|őlrányzatát - Trefort u. 3. szám - 325.000 e Ft-tal, a működési bevételek
e|őirtlnyzatát I35.978,9 e Ft-tal bérleti díj címen és 19.153,0 e Ft-tal késedelmi kamat
címen megemeli.

b) az onkormányzatkiadés 11601 cím _ önként váIla|t feladat - felújítási eloirźnyzatát -

Tľefoľt u. 3. szám - 146.011,9 e Ft-tal' a dologi kiadások e|oirźnyzatát 69.500,0 e Ft-
tal a Rokk Szilárd utcai ingatlan bérlői kiköltöztetésének elszámolási külcjnbözete
miatti kárt&íÉs címen, 58.027,8 e Ft-tal késedelmi kamat címen, 17.800'0 e Ft-tal
tervdokumentációk miatti kártérítés címen, 6.723,0 e Ft-tal áťa befizetés címen és
2.540,0 e Ft-tal a JGK Zrt.bonyolítási díja címen megemeli,

c) az onkormányzat kiadás III07-O2 cím _ onként vállalt feladat - felhalmozási
céltartalék e|őirányzatát I]9.529,2 e Ft-ta| megemeli a Tľefoľt u. 3. szám alatti
ingatlan éľtékesítése címen.

d) felkéľi a polgármestert, hogy a hatétrozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésľől
szóló ľendelet módositásánáI és a vételár másođik rész|etét a 2016. évi költsésvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határido: a)-c) pontok esetében 2015. december 3., d) pont esetében a 2015.

kĺiltségvetésről szőIő rendelet kcivetkező módosítása, valamint a 2016.
koltségvetés készítése

Napiľend 4l3. pontia
Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló
33ĺ20|3. (vII. 15.) ľendelet módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|;4:tlté _ polgármester

Dr. Kocsis M:áLté

Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
A CSOK is bekerül a rendeletbe. Ami azt je|eĺti, hogy nemcsak bankhitelből, hanem CSOK-
ból is lehet bérleményt megvásĺĺro|ní. Ezze|' önmagában nem lenne baj, ha az egésszel nem
lerme nagy baj. Mégpedig azzaI, hogy csökken az onkormányzat bérlakás-állomĺínya. Egyedi
esetekben ez indokolt lehet, hogy ez megtörténjen, de <isszességében ez egy nagyon karos
folyamat. Ez az a keľĹilet, ahol viszonylag sok béľlakás van, ezek nem mindig hasznosulnak a
legjobban, érdemes lerľre mindent elkĺivetni, hogy jobban hasznosuljanak. Mindent el kellene
követni, hogy ne csĺikkenjen, hanem nőjön a kerület béľlakás-állománya. Minél több a
bérlakás, annáI könnyebben lehet tulajdonhoz is jutni olcsóbban, mástészt kcinnyebben lehet
bérleményhez is jutni, egy pezsgobb piac van, ahol nem kell feltétlentil tulajdont szerezni. Jő
az, hogy sok bérlakás van, jő az, hogy nem cscikken, hanem nő a bérlakás-állomány. Az
előterjesztés ennek egy apró részterĹĺletével foglalkozik. Nem csökkenteni, hanem növelni
kéne a bérlakás-állományát és javítani a komfortfokozatát, és az á||agźt.

Dr. Kocsis lĺáLté
Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

evl
evl
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Komássy Ákos
Hasznos, hogy ez a ľendeleti összhang módosításra kerül, de pont fordított eset lenne
rendeltetésszeru, sokkal inkább ahatározatlan idejű bérleti jogviszonyban levő bérló számára
lerľre valamivel kedvezményesebb vásárlási lehetőséget biztosítani, mintsem a határozotí
bérleti jogviszonnyal rendelkezőknél torténik ez, đe a módosítást éľdemben ttmogatja.
Továbbľa is pľoblćmának taľtja, hogy folyamatosan csökken az onkormćnyzat béľlakás-
állománya, a CSoK beszźrnítása ilyen szempontból nem oszt, nem szoÍo4 de nem a
leggazdagabbaknak kedv ez, hanem a kevésbé j ómódúaknak.

A javaslatot tźtmogatja, de az önkormányzati bérlakások elidegenítésének rossz tendenciáját
nem taľtj a célravezetőnek.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy további kéľdés' hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját |ezárja és

szavazźsra bocsźúja az önkormányzat tulajđonában á||ő lakások elidegenítéséről szóló
33 l20 13 . (VII. 1 5.) önkoľmányzati rendelęt módosítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 54l20I5. (Xil.10.) onkormtnyzati rendeletét 16

igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A SZAVAze.sNÁr JELEN VAN lz rÉpvIsEro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xÉľvlsnr,o-ľBsľÜr,nľľ rc IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ns ivĺnca.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlu. KERÜLET JoZSEFVÁnosr oľxonľĺÁNyzl.ľ xaľvIsEr-o
TESTÜLETÉNEK 54120|'5. (xII.10.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT AZ
oľxonnĺÁľyzl.ľ TULAJDOľÁBĺ.ľ ĺrĺo LAKÁSOK ELIDEGENÍľnsnnol
szoĺo 33 t2013. (VII. 1 5.) oľronivĺÁľyzĺ,ľr RENDELET MŐDo SÍrÁsÁnól

Napirend 414. pontja
Javaslat az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjáľa szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szólĺí ľendelet és a helyiségek bérleti
díj á rót szĺóló képvis elő-tes tiil eti határ ozat mó do s ítás ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

(A napirendi pont tfugya|ása során elhangzottakat a jegyzőkonyv szó szeľint tarta|mazza.)

Dr. Kocsis M:áúé
A napirend vitt!źńmegnyitom. Dr. Erőss Gábor Képviselő lJré aszó, paľancsoljon!

Dr. Eľőss Gáboľ
Ktjszĺjncjm a szőt. A bizottsági ülésen is pedzegettem máľ, nem is tudom, hogy ennek
kapcsĺĺn, vagy a másik előterjesztés kapcsán, mindegy. Szerencsésnek taĺtanám, ha maľ van
egy ilyen, azt hiszem, hogy helyiséglistának nevezte A|jegyző AsszonY, én kataszternek
neveztem, de már teljesen mindegy, hamár vaÍl egy ilyen lista, márpedig van, nyilvánvalőan,
akkor örülnék, hogyha ez... mármint az ilyen bérleményekľő1... akkoľ ĺjnilnék, hogyha ez
nyilvános is lenne.
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Tehát szépen, he|yrajzi számmal, címmel satobbi e||tĺtva legyen egy külön fiil a honlapon,
ahol ez a lista megtekinthető, és ez hozzájárulna ahhoz' hogy minden ilyen esetben jó
döntéseket tudjunk hozni egyébként minden egyedi esetben. Kĺjszönĺjm.

Dr. Kocsis Máté
Legyen! Legyen ilyen lista, megkérjük akkoľ az eÍÍe fe|hatalmazottakat, hogy belátható iđőn
beltil eľről gondoskodjanak,.januar végéig alakítsuk ki ennek a feltételeit. Ha nincsen további
kérdésük' akkor a napirend vitźijtń|ezźnom. Az alpontokkal együtt 8 pontból á'I|ő határozatróI
egyszenĺ többséggel kell dontenünk. Kérem, szavazzanak!

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a 24812013. (VI. I9.) számű hatátozatának 7. pontja 2015. december 4-i batá|Iyal a
következők szerint módosul :

A helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más
hatátozata szerint aktualizźit bekoltozhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadásaľa versenyeztetés vagy pá|ytnat ińján keľiil sor, a minimális bérleti
ďíjat a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi étékének 80 %o-át a|apul véve lehet
meghatáľozni.

Nyilvanos páIyáztatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb
forgalmi énéken is meghatározhatő, mely nem lehet kevesebb 50%-nál. Amennyiben a
pźiytzatbarlabérbeadás soľán végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra,ugy az
alap bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli beköltozhető forgalmi értékének
legalább a8%io-a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 3.

2.) a248l2013. (VI. 19.) száműhatáĺozatának}í. pontját azalábbi d) ponttal20|5. decęmbęr
4 -i hatá||y a| ki e gé szíti :

d) az a), b) és c) pont alapjźn kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben
végzett tevékenység gyakoľiságaÍLak figyelmen kívĹil hagyásával is, amennyíben az
önkormanyzati fe|ađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szewezet
egynél több ĺinkoľmányzati bérleménnyel rendelkezik, abban az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget
r aktát o zási tevékenys é gr e hasznáIj a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. decęmber 3.

3.) a f48l2013. (VI. 19.) számú határozatźlĺak 28. pontja 2015. december 4-i hatá||yal
következők szeľint módosul :
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f8. Uj bérbeadás esetén az alap bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli
beköltözhető foľgalmi értékének a 6 oÁ-a. Amennyiben a szervezet a 27 . pont szerinti első
évesbeszámolóját aszahnaibizottsägrészétebenýjtotta,ésaztabizottságelfogadta,az
onkormányzat Tu|ajdonosilBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kéľelemĺe a bérleti
díjat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsefuárosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága fuggvényében a26. pont a), b) vagy c) pontja szeľinti
mértékľe módosíthatj a, a bét|eti szerzódés egyéb feltételeinek vá|tozatIanul hagyása
mellett.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 5. december 3.

4.) a24812013. (u. 19.) száműhatźtrozat VIII. FEJEZET címę2015. december 4-ihatá|Iyal
azaltlbbira módosul:

BERBESZAMITAS
Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2015. december 3.

5.) a 24812013. (VI. I9.) szttmuhatározatźnak 34-36. pontja az alábbiak szeľint módosul,
valamint ilj 37-4I. ponttal egészül ki 2015. đecember 4-ihatáI|ya|:

34. A bérlő kérelme aLapjátn a béľbeadói jogkör gyakorlója hozzájáru|hat a bérbeadót
terhelő munkálatok költségének a bérlőt terhelő helyiség bérleti díjba tĺjľténő
beszámításához.
A jelent pont szerinti hozzźtjárulás esetén az írásbeli megállapođás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben köthető meg, ha:

a) a bérlő az e|végezni kívant béľbeadót terhelő munkálatok költségét előzetesen
tételes ktiltségvetés benyúj tásával hitelt érdemlően ígazolja,

b) az épületen végzenďó munkálatokhoz a táltsasházi alapítő okirat vagy szeÍvezetí és

működési szabáIyzatának ilyen értęImu kikötése esetén a társasházi közgytĺlés
hozzźĄźruIt,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok elvégzésérę jogerős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában keľüljön sor; továbbá abér|ő
vá|Ia|jaahaszná|atbavétęliengedélymegszerzését,

d) a bérlőnek a munkálatokľól való megállapodáskoľ az onkoľmtnyzatta| vagy a
bérbeadó szervezettęl szemben nem áll fenn lejáľt bérleti díj és ęhhez kapcsolódó
díj akkal összefüggő tartozésa,

e) a bér|ő vá||a|ja, hogy a bérleti szerzódés mellett kozjegyzó előtt egyoldalú
kötelezettségváI|a|ő nyilatkozatot tesz a saját koltségén, amerrnyiben effe a bérleti
jogviszony a|aÍt mégnem kerĹilt soľ.

35. A béľbeszámításról sző|ő megállapodásban ki kęll kötni a kcjvetkezőket:
a) a bérlőnek a munkálatok befejezésére megállapított hataridő lejártát követő 30

napon belĹil igazolnia kell a munkálatokĺa foľdított költségeinek és abeszźlmíthatő
összegnek a mértékét, be kell szetezĺie a szükséges hatósági engedélyeket (vagy
legalább igazolruake|I az engedély iránti kérelem benyújtását),
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b) ha a munkálatok műszaki taľtalma és koltsége előľe nem látható műszaki-építészeti
pľobléma felmerĹilése miatt meghaladja a megá||apodásban rögzítetteket, a
többletkoltségek csak akkor érvényesíthetők, ha erről a béľlő és a bérbeadó
szetvezet a bérbeadói jogkör gyakorlója hozzĄáru|ása a|apján elozetesen
megállapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést rogzítenek
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszáĺrlítás cisszegét az eI nem végzett,
vagy hibás teljesítés éľtékével csökkenteni kell,

d) ha a bérbeszámítás idótartama a|att. a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke
eléľi a három havi - ténylegesen (a bérbeszámitts hiányában) ťlzetenđő _ béľleti
di1at, a bérbeszámításból még fennmaradó összegre a bérbeszámítás
megszüntethető, és az ata igényelhető beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói
jogkor gyakoľlój a j ogosult elbírálni,

e) a költségek beszźlmitásának és szám|ázástnak37 ' pontban rogzített feltételeit,

Đ ha a bérlő bérleti jogviszonya abeszámítható költségének béľbeszámítás útján való
megtérÍilése előtt megsziĺnik, a helyiség bérleti díjába még be nem számított
cĺsszegre a volt béľlő vagy jogutódja nem taľthat igéný, kivéve, ha a bérlęti
jogviszoný rendes felmondással a béľbeadó sziinteti meg vagy a bérleti szerzodés
megszüntetésre közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésre került sor.

36. A bérbeszámítás útján érvényesíthető kclltségek tényleges ráfordítását, valamint a
megállapodásban szereplő munkák elkészültének arányát, a munkák készre jelentését
követően 1artandő műszaki źttađźs-źńvételen felvett jegyzőkonyvben a bérbeadó szewezet
igazolja le. Béľbeszélmításra csak a megállapodásban rogzitett tételek esetében van
lehetőség _ amennyiben azok megfelelő minőségben,hatźlriđóre elkészültek - legfeljebb a
megállapodásban r o gzítetr, keľetö s szeg erej éi g.

37. A költségek beszźlmitásanak feltételei a kĺjvetkezők:
a) a bérbeadói jogkör gyakorlója jővá'hagyásáva| a béľbeadó szeĺvezet és a bérlő

közötti íľásbeli megállapodás megkĺitése a munkálatok műszaki hrta|mtlró|, a
várhatő költségeiľől, a beszámithatő költségek legmagasabb mértékéről és
iđotartamtlról, és a munkálatok elvégzésének határidej éről,

b) a béľbeadó szervezet az elvégzett munkĺíkat jegyzőkönyvbenleigazo|ja,
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok <jsszeg&ő| a bérbeadó szervezet

ígazolásźlt kĺivető 15 napon belül számlát nyujt be a bérbeadő szervezethez,
d) abér|o által kiállított általános forgalmi adómentes szám|a esetén abérbeszźlmitźs

a béľleti díj nettó tisszegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiáIlításźtra nem jogosult bérlő esetén aZ engedélyezett felújítási

munkákhoz szĹikséges vásaľolt anyagokľól és szolgáltatásokľól az onkormźnyzat
nevére sző|ő számlákat nyujt be az elsztltloláshoz,

Đ szám|akiá||itásárajogosult bérlő esetén a bérlő továbbszám|ázza az elvégzett és a
Ieigazolt munkáľó l az ö s sze get az o nkorm tny zat t é szét e,

g) a benyújtott számlti<nak a számviteli és adójogszabályoknak meg kell felelnifü.

38. A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben a 37. pontban foglalt feltételekęt a
b érl ő nem telj e síti, a b érb eszźlmítás l ehető s é gét e|v eszíti.
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39. A bérleti đijbabeszámítható költségeket úgy kell meghatátozni és havonta levonni a
bérleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése után ťlzetendő bérleti díjba beszámítható
költségek- ha a béľbeadói jogkör gyakorlója másként nem dönt _ az alábbiak szerint
térüljenek mega bérlők számtra, figyelembe véve, hogy amegá||apodás időtartama
nem tarthat tovább a bérleti jogviszony |ejáratáná|:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem ľendelkezó szervezet és egyéni vá||a|koző

bérlő esetében legfeljebb 4 év alatt,
b) magánszeméIy bérlők esetében legfeljebb 3 év alatt,

40. Béľbeszámítási megállapodás úgy is megköthető, hogy a bérlő tita| végzett
munkálatok ellenértéke nem a bérleti díjban, hanem a helyiség megvásárlása során a
vételárból kerül levonásra úgy' hogy a beruházások éľtékét az avulással csökkenteni
kell. Az ilyen módon kötött megállapodással az oĺtkormáĺyzat nem vállal
kötelezetts éget a helyi sé g ęIadásár a.

4I. Ha a bérleti jogviszony azért szun1k meg, mert a bérlő a helyiséget megvásárolja, az
értéknövelő beruhazásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet szerint kell elj árni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 3.

6.) a24812013. (VI. 19.) száműhatźrozat új ľX. FEJEZETTEL egészül ki 2015. december 4-i
hatźi|ya|:

IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉ1EK

Felelős: polgármester
Határidtĺ: f0|5. december 3.

7 .) a 248 /20 1 3. (VI. | 9 .) számt határozat 20 I 5 . decembeľ 4 -i hatá|Iyal:
a.) 34. számozźsa42.-te módosul
b.) 3 5. sztĺnozźsa 43.-ra módosul
c.) 36. számozása 44.łe módosul
đ.) 37. szźlmozása{S.-re módosul

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. decembęr 3.

8) a248l2013. (VI. 19.) száműhatározatti 46. ponttal egészül ki:

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bfut.Jt kéľelemre is alkalmazni kell.

Felelos: polgáľmester
Hataridő: 2015. december 3.

Dľ. Kocsis N{.áté
15 igen, 1 nem' I tutőzkodással a Testület elfogadta ahatározatot.
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IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc.Z EGYS ZERÚ S Zó ToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
2sst20rs. (Kr.03.) 15IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1.)a 24812013. (VI. I9.) számű hatźtrozatának 7.
következők szerint módosul:

pontja 2015. decembeľ 4-i hatá||yal a

A helyiség bérleti díjanak alapjául a helyiségeknek a jelen hatátozat és a Kt' más
hatátozata szerint aktl]a|izźůt beköltözhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben,ha a
helyiség bérbeadására versenyeńetés vagy páIyázat iftján kerül sor, a minimális bérleti
dijat a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve lehet
meghatttrozni.

Nyilvános pźiyáńatás esetén ĺinkormányzatí érdekből a minimális bérleti díj alacsonyabb
foľgalmi étéken is meghatĺáĺozhatő, mely nem lehet kevesebb 50%-nál. Amennyiben a
pźiytnatban a bérbeadás soľán végezhetó tevékenység nem keľül meghatttrozásra, ugy az
alap bérleti díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének
legalább a8 oÁ-a.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő : 201 5. decembeľ 3.

2.) a248l2013. (VI. 19.) számú hatźtrozatttnak}í. pontját az a|ábbí d) ponttal 2015. decembeľ
4 -i hatá||y al ki e gé szíti :

d) az a), b) és c) pont alapján kedvezményes bérleti díj állapítható meg a helyiségben
végzett tevékenység gyakoriséęának figyelmen kívül hagyásźtvaI is, amennyiben az
önkormanyzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet
egynél több onkormźnyzatí béľleménnyel rendelkezik, abban az önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végez és az egyik helyiséget
r aktźlr o zási tevékeny sé gr e haszná|j a.

Felelős: polgármester
Hatźľiđo: 20I 5. decembeľ 3.

3.) a 248/2013. (VI. |9.) számű hatźlrozatának 28. pontja 2015. đecember 4-i hatźi|yal a
ktjvetkezők szerint módosul :

28. Új béľbeadás esętén az a|ap bérleti díj éves méľtéke a helyiség ÁFA nélktili
bekĺjltözhető foľgalmi értékének a 6 %o-a. Amennyiben a szervezet a 27 . pont szerinti első
éves beszámolóját a sza|<rnai bizottság részére benýjtotta, és azt abizottság e|fogađta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsźĺga kérelemľe a béľleti
díjat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsefuarosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szeľinti kihasználtsźryafüggvényében a26, pont a), b) vagy c) pontja szerinti
ménékľe módosíthatj a, a bérletí szerzodés egyéb feltételeinek váItozatlanul hagyása
mellett.
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4.)

Felelős: polgármester
Határido: 2015. december 3.

a248/2013. (VI. 19.) számíhatározat VIII. FEJEZET címe2015. december 4-ihatá||yal
az aIábbira módosul:

BERBESZAMITAS

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. decembeľ 3.

5.) a f48l2013. (VI. I9.) számiĺ határozatáĺak 34-36. pontja az alábbiak szerint módosul,
valamint ii 37-4|. ponttal egésztil ki 2015. decembeľ 4.ihatá|Iya|:

34. A bérlő kérelme a|apjáĺ a bérbeadói jogkclľ gyakoľlója hozzájáĺu|hat a béľbeadót
teľhelő munkálatok költségének a béľlőt terhelő helyiség bérleti díjba tĺjľténő
beszźtmítástlhoz.
A jelent pont szeľinti hozzájfuulás esetén az fuásbeli megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) abban az esetben kothető meg, ha:

a) a bér\ó az e|végezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok koltségét előzetesen
tételes költségvetés benyúj tásával hitelt érdemlően igazoI1a,

b) az épiileten végzendő munkálatokhoz a társashźzi a|apítő okirat vagy szervezeti és

mfüöđési szabáIyzatának ilyen értelmű kikötése esetén a társashźyi közgýlés
hozzájtlru|t,

c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok eLvégzéséte jogerős és

végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában keľüljön sor; továbbá abér|ő
vtl|Ialjaahasznźiatbavételiengedélymegszeruését'

d) a bérlőnek a munkálatokĺól való megállapodáskoľ az onkormtnyzatta| vagy a
bérbeađó szęrvezettel szemben nem áll ferm lejárt béľleti díj és ehhez kapcsolódó
díj akkal ti sszefü ggő tartozása,

e) a béľlő vźila|ja, hogy a bérleti szerzódés mellett kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségváIla|ő ny1|atkozatot tesz a saját költségén, amennyiben eľľe a bérleti
jogviszony alatt mégnem keľĹilt sor.

35. A bérbeszámításról szóló megállapodásban ki kellkĺjtni a kĺjvetkezőket:
a) a béľlőnek a munkálatok befejezéséľe megállapított hatáĺidő |ęjartát követo 30

napon belül igazolnia kell a munkálatokĺa fordított költségeinek és abesztlmíthatő
összegnek a mértékét, be kell szetezĺie a szfüséges hatósági engedélyeket (vagy
legalább igazo|niakeI| az engedély iránti kérelem benyírjtását),

b) ha a munkálatok műszaki taĺalma és költsége előre nem |tńhatő műszaki-építészeti
probléma fęlmertilése miatt meghaladja a megá|Iapodásban rogzitetteket, a
tĺibbletkĺiltségek csak akkor érvényesíthetők, ha eľről a bérlő és a bérbeadó
szervezet a bérbeadói jogkör gyakorlója hozztĄźĺu|ása a|apján előzetesen
megállapodtak,

c) ha valamelyik munka nem készül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést ľögzítenek
az źúadás-átvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszźmítás összegét az e| nem végzett,
vagy hibás teljesítés éľtékével csökkenteni kell,
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d) ha a bérbeszámítás időtartama alat. a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke
eléľi a három havi - ténylegesen (a bérbeszámítás hiánytlban) fizetendő - bérleti
díjat, a bérbeszámításból még fennmaradó összegre a béľbeszámítás
megsztintethető, és az arra igényelhető beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói
j ogkcir gyakorlój a j ogosult elbíľálni,

e) a koltségek beszámításának és szźlm|ázásának3]. pontban rogzített feltételeit,

Đ ha a bérlő béľleti 'iogviszonya abeszámíthatő koltségének bérbeszámítás útjan való
megtériilése előtt megszűnik, a helyiség bérleti díjába még be nem számított
összegre a volt bérlő vagy jogutódja nem tarthat igéný, kivéve, ha a bérleti
jogviszonyt rendes felmondással a bérbeadó szĹinteti meg vagy a béľleti szerzodés
megszĹintetésre közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményęzésre kerĹilt sor.

36. A bérbeszárrlítás útjĺán érvényesíthető költségek tényleges ráfordítását, valamint a
megállapodásban szereplő munkák elkésztiltének artnyát, a munkák készre jelentését
kĺĺvetően tartandó mĺlszaki átadás-źttvételen felvett jegyzÍSkönyvben a bérbeadó szetvezet
igazolja Ie. Bérbeszámitásra csak a megállapodásban rcgzített tételek esetében van
lehetőség _ amennyiben azok megfelelő minőségben, hataridőre elkészültek - legfeljebb a
megállapodásban rcgzített keľetösszeg eľej éig.

37. A kciltségek beszámításának feltételei a következők:
h) a bérbeadói jogkör gyakorlója jóváhagyásával a béľbeadó szetvezet és a bérlő

közötti írásbęli megállapodás megkötése a munkálatok miĺszaki tartaImáĺőI, a
vtlĺhato kĺiltségeiről, a beszźlmíthatő kĺiltségek legmagasabb mértékéľől és

iđotartamźlľól, és a munkálatok elvégzésének határidejéről,
i) a bérbeadó szewezet az e|végzett munkakat jegyzőkcinyvben|eígazoIja,
j) a béľIo a bérleményben elvégzett munkálatok cisszegéről' a bérbeadó szervezet

igazolásźlt kĺivető 15 napon belül számlát nyujt be a bérbeađő szervezethez,
k) a béľlő á|talkiá||ított általános forgalmi adómentes száľr:ĺ'a esetén abérbeszánítás

a bérleti díj nettó ĺisszegével szemben lehetséges,
1) szźtmla kiáL|ítására nem jogosult bérlő esetén az engedélyezett felújítási

munkákhoz szfüséges vásáľolt anyagokľól és szolgáltatásokĺól az onkoľmányzat
nevére szőlrő számlakat nýjt be aze|szźlmoláshoz,

m) szĺímla kiallításźĺrajogosult bérlő esętén a bérlő továbbszźlm|ázza az elvégzett és a
leigazolt munkáról az összeget az onkorm źny zat részéte,

n) a benyújtott számláknak a sziĺmviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniiik.

38. A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben a 37. pontban foglalt feltételeket a
bérlő nem telj esíti, a bérbeszámítás lehetőségét elveszíti.

39. A bérleti ďíjbabeszámítható költségeket úgy kell meghatáĺozni és havonta levonni a
béľleti díjból, hogy a munkálatok elvégzése uÍán ťtzetendő bérleti díjbabeszámíthatő
kĺiltségek_ ha a béľbeadói jogkör gyakorlója másként nem dĺint - az a|ábbiak szerint
téľüljenek meg a bérlők szźlmtna, ťĺgyelembe véve, hogy a megá|Iapodás időtartama
nem tarthat tovább a bérleti jogviszony lejáratźná|:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rende|kezó szervezet és egyéni vźila|koző

bérlő esetében legfeljebb 4 év a|att,
b) magánszeméIy béľlők esetében legfeljebb 3 év a|att.
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40. Béľbeszámítási megállapodás tlgy is megkothető, hogy a bérlő áItaI végzett
munkálatok ellenértéke nem a bérleti díjban, hanem a helyiség megvásárlása során a
vételárból keľül levonásra ugy, hogy a beruházások értékét az avulással csökkenteni
kell. Az ilyen módon kötött megállapodással az onkormáĺyzat nem vállal
kĺjtelezetts éget a helyiség e|aďására.

4I. Ha a bérleti jogviszony azért szíinlk meg, mert a bérlő a helyiséget megvásĺíľo|ja, az
értéknövelő beruhĺŁásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szolgáIő helyiségek
elidegenítésének feltételeiľől szóló önkormányzati rendelet szerint kell elj árni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 3.

6,) a248/2013. (VI. 19.) száműhatározat új IX. FEJEZETTEL egészülki 2015. december 4-i
hatá||yaI:

IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 3.

7 .) a 248 l 20 1 3. (VI. 19 .) számt határozat 20 1 5 . december 4 -i hatá||y a|:

e.) 34. számozása 4f .-re módosul
f.) 35. számozása 43.-ramóđosul
g.) 36. számozźsa 44.łe módosul
h.) 37. szźĺnozása45.-rę módosul

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20L5. december 3.

8) a248l2013. (VI. I9.) számthatározattú 46. ponttal egészül ki:

46. A VIII. fejezet rendelkezéseit minden el nem bírált kérelemĺe is alkalmazni kell.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|5. december 3.

Dľ. Kocsĺs ľ{.áúé
2. $-ból á1ló rendeletről is d<jntĹink, szintén minősített többséggel kérem, szavazzanak!

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a 49ĺ2015. (Xil.03.) önkormanyzatí rende|etét 15

igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKOTASHOZ vĺnĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEST JóZSEFVÁnos xnľvĺsnr,o-ľpsľÜr-Bľn 15 IGEN, ĺ. NEM, 1

ľĺ.nľózronÁssa.r- ELFoGADJA És vĺncaLKoTJA BUDAPEsT ľovÁŔos
vIII. xpnÜr.nľ ĺózspľvÁnosI oľronľĺÁľyzĺ.ľ xÉpvrsnr,o
ľnsľÜlľľÉľnr 49D015. (xII.03.) oľronuÁľyza.ľr RENDELEľľľ a. 35ĺ2013.
(vI.20.) szĺvlu, a,z oľroRl'ĺÁľyza.T TULAJDoNÁľĺ.ľ ĺĺĺo NEM r,a.xÁs
cÉlĺÁnĺ. szor,cÁlo HBr,yrsÉGEK ľonľľa.oÁsÁľĺ.r ľľl.t'pľľ,l,ľ,rnĺrl
szoĺo RENDELEľ ľĺóoosÍľÁsÁnól

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat a Készenléti Rendőrséggel kiitendő megáIlapodás megkiitéséľe a
Budapest VIII.' Szentkiľályi utca 13. félemelet 2. szám a|atti lakásra
bér|őkĺj eltilési j og biztosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett _ JGK Zrt. igazgatóság elncike

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitt!źú megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gábor
Nem lehetett volna a 150 lakás egyikét erre a cé|ra felhasználni? Mert ez most a 151. azon a
listán. Szerencsésebbnek tartotta volna, hogy ha 150 lakás kozszo|gá|ati céIra lett kijelölve,
akkor legalább ebből merítsenek, nyilván nem ezen az egyen múlik. Ha már egy ilyen nagy
volumenú dcintés született, akkor annak keretében járjaĺak el a különbozo keđvezményben
részesítętt szervekkel kapcsolatosan.

Dr. Kocsis M:áté
Akár lehetett volna egyben kezelni a döntést, akkor is ktilön kellett volna meghozni, mert
azokban az esetekben, amit említ, nem bérlőkijel<llési jogot biztosítanak, tehźń más a két
dĺjntésnek amufaja. De kontingensszerűen akár lehetett volna, de a 150 lakásról sem fudjfü,
hogy maradéktalanul k1haszná|źlsra keľül, az igények úgy teljestilnek-e, mint ahogy azt
remélték. Megadja a Komássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
ALujzautcairendőrháznakmilyenakihasznźitsága?

Dr. Kocsĺs N Iáté
Biaos jó' de megkéri RendőľkapitáĺyUrat, hogy válaszoljon.

Molnár Gáboľ
ALujzautcai rendőrhtznakteljes kihasznáLtstryavaÍ\ afüldszinten van kettő üres lakás, de ez
nem szellőzik kellőképpen, penészes' úgyhogy erre kell valamilyen megoldást találni, de
egyébként ezt |eszámítva valamennyi lakást lakj ák.

Dľ. Kocsis M:áté
Haazt a problémát megoldanák, akkor affaakettőre is lenne igény?

Molnáľ Gábor
Így ,'a''. Ez egy régi pľobléma, igazźtbő| eń. a penészesedést kellene megoldani. Nem süt be a
nap kellőképpen afta arészĺe, ezértnem szfuađki,
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Dľ. Kocsis Máté
Jĺjvőre megnézĹkmajd, hogy međdig nýlik atakarő.Igen, az ilyen házaknál gyakoľi ftjlszinti
probléma sajnos. Megadja a szőt JakabĘ Tamás képviselo úrnak.

Jakabs Tamás
Azt tunt fel az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy tudomása szerint elég híján vannak
palotanegyedi lakásoknak. Nem szokták az l|yenek osztogatni, olyannyira, hogy nem szoktak
találni egyet sem. Meglepődött, amikoľ hallotta, hogy van egy több mint egy éve tiresen álló
palotanegyedi, nagy alapterĹiletú lakás. Miért nem a kertiletnek olyan területein kerestek egy
lakást, ahol jóval több üľes önkormányzatíbér|akźls található?

Dľ. Kocsis M.áLté

Megađj a a szőt dr. Pesti Ivettnek v źiaszađźsra.

Dr. Pesti Ivett
A Palotanegyedben valóban nem dúskáInak az üres lakásokban, đe azéĺt akad, nem |ehet azt
mondani, hogy nincsęn. A 150 kĺjzszol'gáIati lakás közĺjtt is van palotanegyedi lakás, amikor
bérletre pá|yázatokat ímakki, azok kozött is van palotanegyedi lakás, ez íIyen formában nem
igaz, hogy a Palotanegyedben nincsenek tires lakások. Nem dúskáInak benne' de azért
vannak. A Készenléti Rendőrség tĺibb lakást is megnézett, több lakás bérlőkijelĺĺléséről volt
sző, ez volt az, amit kiválasztottak. De ha megnézte a Képviselő Ur az előterjesĺést, akkor
|áthatta,hogy ez felújítandó' eZ sem hibátlan állapotu.

Dľ. Kocsis M:áLté

Egy felemeleti lakásľól van sző, tehźú. nehogy úgy tűnjön, minthogyha egy 200 m}-es
gyönyönĺ második emeleti polgáľi lakásľól beszélnének, ne értékeljék túl egy pillanatig sem.

A kerĺ.ileti lakásátlagban sajnos bőven benne vaÍI ez az ingatlarl is, és erősen felújításľa szorul.
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ęzért a napirend víttlját |ezárja és

szavazásrabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

I.) határozott időľe, 5 éves időtaľtamĺa sző|őan _ amely egy alkalommal legfeljebb 3

éwel meghosszabbítható téľítésmentesen, többsztjrös béľlőkijelölési jogot
biaosít a Készen|éti Rendőrség részére, a Budapest VIII., Szentkiľályi u. 13.

félemelet 2. szám alaltí,84 m" alapteľiilehĺ,2 szoba komfoľtos komfoľtfokozatÍl
lakásra jelen hatĺáľozat me||ékletét képező megállapodásban rogzített taľtalmi
elemekkel.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2015. december 3.

2.) felkéľi a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontja szerinti megállapodás a|áirására.

Felelős : polgiírmester
Határiđő 20I 5. december 1 5.

Dr. Kocsis M.áté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 14 igen, 1 nem szavazatta|, 2
tartőzko dás mellett elfo sadta.
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ĺZAY AZ^SNÁL JELEN VAN t z rÉpvĺspI-o
e. He.ľe.n oZ ATHIZ AT ALHIZ Bcys zpRŰ szoľo g g s Éc s zÜrs Écp s
Ha.ľÁRozal:
256120l^5. (KI.03.) 14IGEN 1 NEM z ľaRľózxooÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

I.) határozott időľe, 5 éves időtartamra sző|őan - amely egy alkalommal legfeljebb 3

éwel meghosszabbítható térítésmentesen, többszörös béľlőkijelc]lési jogot
biztosít a Készenléti Rendőrsýg részére, a Budapest VIII., Szentkiľályi u. 13.

félemelet 2. szám a|atti,84 m" alapterületű,2 szoba komfoľtos komfoľtfokozatís'
lakásra jelen hatáľozat mellékletét képező megállapodásban rogziteÍt tartalmi
elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatétriđo: 201' 5. december 3.

2') felkéri a polgáľmestert a határozat 1. pontja szerinti megállapodás aláirásćna.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 15.

A 256120|.5. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 5. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 416. pontja
Javaslat a Jĺizsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt.-t éľintő tulajdonosi
dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt, igazgatóság elnöke

Dľ. Kocsis lĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja' hogy kérdés, hozzźszőIźts' javaslat nincs, ezért a
napirend v ítźLi źLt |ezźrj a, é s szav azásra b o c sátj a a hatáĺ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, a Józsefuarosi onkormźnyzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrL között 2015.06.15-én kötött Kozszo|gźt\tatási
Kerctszerződés mellékletét képező 2016' évi Éves Szerződéseit és az azok mellékletét képező
kompenzáciőszźlrnításalapjáulszolgálóköltségigényt.

Felkéri a polgármesteľt és a JGK Zrt. Igazgatőságának elnökét az É,es Szerződések
a|áírására.

Felelős: polgáľmester, JGK Ztt.
Hataľidő: 2015. december 03.
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2. a) Felkéri a polgármestert, hogy a 2016' évi költségvetés tervezésekor az Eves
S zer ző đés terv számait ve gyék fi gyelembe,

b) a 2016. évi orlkormányzati forľások ismeretében sztikség esetén a
költségvetéssel egyidejűleg az É,ęs Szeľződésekben jóvahagyott kĺiltségtérítés összege
módosulhat.

Felelős: polgármester
Hatźridó: f0I6. februtr f9.

3. az onkormányzat taľtós önként váIIa|t feladatot vállal 2016. janutr |. napjatő| azUj
Teleki téri Piac területén ľeklám tevékenységľe' és a reklámbeľendezések felületének
hasznosítására, mely feladatot a JGK Zt1-.Kozszolgáltatási Szerződés keretén belül látja el,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 03.
4. a 3. hatźnozati pontban szereplő reklámberendezések bérleti đíjait az alábbiakban
hatátozzameg.

a, helyi, VIII. kerĹileti székhelyű vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább
20. 000,- F tlhő l rek|ám + AFA

b. a helyi, VIII. kerületi telephelyú, vagy fióktelepű vállalkozások esetében a
bérleti díj: legalább 30.000,- Ft/hó/reklám + AFA

c. egyéb vá|Ia|kozźsok esetében a bérleti díj: legalább 50.000,- Ftlhőlreklám +

AFA.

Yá||a|kozás alatt az egyéni vállalkozást és a táľsas vállalkozást kell érteni.

Felelős: polgáľmester
Határido: 205. december 03.

5. az Uj Teleki téľi Piac területén lévő üzlethelyiségek hasznosítására irtnyu\ó béľleti
szerződésekben rögzített bérleti díjat nem módosítja.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatttrido : 20I 5. december 03.

6. a 98412014. (IX.15.) és 31612014. (III'24') sztlmu Yárosgazđálkodási és PénzĹigyi
Bizottság hatátozattaI valamint a 119lf0I4. (VI.11). számú képviselő-testületi hatfuozatta|
módosított 4612014. (III.05.) szérnű képviselő-testületi hatáĺozat 1. pontja helyébe a
kĺivetkező rendelkezések lépnek:

Aztlj Teleki téri piacon fizetendő béľleti díjak a piac megnyitásakor:

bérleti díj (nettó)

Üzletkor: máshol fol nem sorolt termékek értékesítése 5.000 Ftlmf lhő

Üzletkĺjr: büfé, falatozó (melegkonyhával) tizemeltetése 2.500Ftlmz/nő
termékkör: - meleg étel

- meleg étel arusítása kávéitallal, alkoholmentes
itallal
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Üzletkcjr: nyers élelmiszeľ árusítás I.3OOFtlÍIŕ/hő
termékkĺjr: - zöldség és gyümölcs

- hús-és hentesáru
- hal
- tej, tejtermék (vaj' sajt, túró, savanyított
tejtermék stb.)
- kenyér- és pékáru, sütőipaľi termék,
- cukľászati készítmény, édesipaľi termék

Üzletk<jr: egyéb élelmiszeľ Z.s}}Ftlmzlhő
teľmékkör: - egyéb élelmiszeľ (tojás, étolaj, margaľin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukor' ső, száraztésńa,
kávé, tea, ftiszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukoľkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
- kozérzet1avítő és étrend-kiegészítő teľmék
(gyógynĺivény, biotermék, testépítő szer stb.)

Üzletkör: vegyeskereskedés Z.s}}Ftlmf[hő

- htńartási papíráru; vegyi źlru;muanyagáru;
- csomagoltélelmiszer;
- pipere termékek, illatszeľ, kozmetikum;
- bizsu-ékszer
- bőráru, ruhanemű, egyéb textiláru
- cipőjavítás; kulcsmásolás; névjegykártya készítés
. állateledel és kisállat tartźshoz szfüséges kiegészítő eszközök

A belépési díj összege, fizetésének tĺtemezése:
A piacra tĺ!ľténő belépési dijat a bérlők és helyhasználók az a|abbiak szeńnt fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj^versenyeztetési eljźrás keretében kertil megá||apitásra, de összege
legkevesebb 50.000 Ftlm" + Afa.
Az iĄ bérlo a belépési díj

- 30%-át a bérlemény birtokbavételekor
- 70%-át a béľleti szerzódés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keľesztĹil

havi részletfizetéssel teljesíti, az'za|, hogy háľom hónapot meghaladó hátra|ék ęsętén
egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem fizetett ĺisszeg. Az esedékesség minden
hónap 15. napja.
Az tlj Teleki téri piacon a Jőzsęfvárosi onkormányzat biztosítja a béľleti jogviszony
átn,lhtzásźnak lehetőségét a jelenlegi bérlők és helyhaszsláIők, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a bérleti szerződésfü fennállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és
helyiségek bérletéľe, valamint az e|iđegerutésiikľe vonatkozó egyes szabályokľőI sző|ő 1993.
évi LXXWII. törvény és a mindenkor hatályos Budapest Fővaľos VIII. kerületi
onkoľmányzat tu|ajdonában ál1ó nem lakás céIjaľa szolgá|ő helyiségek béľbeadásĺínak
feltételeiľőI szőIő 35120|3. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet bérbeadói hozzájźru|ásra
vonatkozó rendelkezései szerint.

Helyhaszná|ati díjak:
A piacon a termelői és az őstermelői aľusító aszta| helyhasználati díjai:
- napi helyhaszná|ati dij:
- havi helyhasznźiati đť1:

bruttó 2. I 0 0 F tl nap l asńa|
bruttó 2I .33 5 F tlhő l asztal.
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Üzlethelyiségek előtti teľtiletre történő kitelepülés díja: I00Ftlmf lnap +AFA

Felelő s : Jó zsefu áro s i G azdá|kodási Közpo nt Zrt.
Határidó : 201 5. december 03.

7. a Képviselő-testület a I1'9l20I4. (VI.11.) számú hatátozatban foglaltakhoz képest

kiegészíti a parkolási đíjszabást, az aIábbiak szerint:

- az á||aĺdó árusok számźna 5.000 Ft/hó. az iđőszakosan arusító őstermelok számára 3.000

Ft/hó.

- a,Úi Teleki téri Pac vásárlói szźtmára az e|ső óra ingyenes, minden további őra dijszabása

500 Ft.

- az egy éb gépko csi-parkolóhelyet i génybev ev ők szźlmára 1 0. 0 0 0 -Ft + AFA/hó.

Felelő s : Józsefu áro s i G azdźikodási Közpo nt Zrt.
Határidő: 2015. december 03'

8. felkéri a Jőzsefvtltosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Szerdahelyi utca I7-I9. szźlm

a|atti ingatlan esetében további gépkocsi-beállókĺa vonatkozó bérleti szerződések

megkötésére.

Felelős : Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Hataridő: 2015. december 03.

9. módosítja aI97l20I5. (IX.17.) szźlmuhatáľozatát oly módon' hogy aKozszolgáItatási
Kerctszetzĺĺdés időtartamára megbízza az ĺinkormźnyzati tulajdonú ingatlanok, intézmények
éptilet(rész)einek, helyiségeinekhasznźiatźra,bér|etére vonatkozó díjtételek és kedvezmények
méľtékének me gźilap ítétsáv a| a J ő zsefv ár os i Gazdál ko dás i Kcizp o nt Zrt. -t.

Felelős : Józsefu aro si Gazdálko dási Kĺizp ont Zrt.
Hatĺáridő: 2015. december 03.

Dr. Kocsis M.áLté

Megźĺ||apítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 15 igen, 0 nem szavazattal, 2
tartő zko dással el fo gadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ ľĺnĺŐ s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
257120Í5. (xII.03.) 15IGEN O NEM 2 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy

1. elfogadja a hatáĺozat mellékletét képező, a Józsefuarosi onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ht. között 2015.06.15-én kötött Kozszo|gá|tatási
Keretszerződés mellékletét képező 2016. évi Éves Szerződéseit és az azokmel|ékletét képezo
kompenzáciősztlmítása|apjáulszo|gźiőköltségigéný.
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Felkéri a polgármestert és a JGK Zrt. Igazgatőságának elnökét az É,es Szerződések
aláírására.

Felelős: polgármester, J GK Zrt.
Hatáľidő: 201,5. december 03.

2. a) Felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi kĺiltségvetés tervezésekor a, É,"s
Szerződés tervszámait vegyék figyelembe,

c) a 2016. évi onkormányzati források ismeretében szükség esetén a
koltségvetéssel egyidejűleg az Éves Szerződésekben jóváhagyott költség1éľítés összege
módosulhat.

Felelős: polgármester
}Jatáriđő: 20I 6. február 29.

3. az onkormtnyzat taľtós önként vállalt feladatot vállal 2oI6.janurír 1. napjától azUj
Teleki téti Piac területén reklám tevékenységľe, és a reklámbeľendezések felületének
hasznosításáľa, mely feladatot a JGK Zrt.Kozszolgáltatási Szeľződés keretén belül láda el,

Felelős: polgármester
Hatźriđő 20I 5. december 03.

4. a 3. hatźrozati pontban szeľeplő reklámberendezések bérleti díjait az alábbiakban
hatátozzameg:.

d. helyi, VIII. keľületi székhelyű vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább
20.000,- Ft/hóirek]ám + AFA

e. a helyi, VIII. keľĹileti telephelyű, vagy fióktelepű vźl|Ia|kozások esetében a
bérleti díj: legalább 30.000,- FtlhőlrekJám + AFA

f. e1véb vállalkozások esetében a bérleti díj: legalább 50.000,- Ft/hólreklám +

AFA.

YáI|a|kozás alatt az egyéni vá||alkozást és a taľsas vállalkozást kell érteni.

Felelős: polgármester
Határído: 205. december 03.

5. az Uj Teleki téri Piac tertiletén lévő tizlethelyiségek hasznosítására irányuló béľleti
szetződésekben rögzített béľleti díjat nem módosítja.

Felelős: polgáľmester
Hatźrídő: 20| 5. december 03.

6. a 98412014. (IX.15.) és 3|612014. (III.24.) számu Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsághatźltozattal valamint a |I9l20I4. (VI.11). számú képviselő-testületi hatźnozaÍtal
módosított 4612014. (III.05.) számu képviselő-testĺileti határozat 1. pon$a heIyébe a
következő rendelkezések lépnek:
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Az új Teleki téri piacon ťlzeÍendő bérleti díjak a piac megnyitásakor:

bérleti díj (nettó)

Üzletkör: máshol fel nem soľolt termékek értékesítése 5.000 Ftlmzthő

Üzletkĺjľ: büfé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése 2.5OOFtlmzlhó
termékkör: - meleg étel

- meleg éte| árusitása kávéitallal, alkoholmentes
itallal

Üzletkor: nyers élelmiszer arusítás 1.300 Ft/mzlhó
termékkör: - zöldség és gyĹimĺilcs

- hús-és hentesáru
- hal
- tej, tejtermék (vaj, sajt, turő, savanyított
tejtermék stb.)
- kenyér- és pékáľu, sütőipaľi termék,
- cukľászati készítmény, édesipari termék

Üzletköľ: egyéb élelmiszer z.s}OFtlÍÍťlhő
teľmékkör: - egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, maľgarin és zsír,

olajos és egyéb magvak, cukoľ, ső, sztraztésńa,
kávé,tea, füszer, ecet,méz, bébiétel stb.)
- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előľecsomagolt fagylalt és jégkĺém
stb.),
- kozérzetjavitő és étrend-kiegészítő teľmék
(gyógynövény, bioteľmék, testépítő szeľ stb.)

Üzletkör: vegyeskereskedés 25}0Ftlm2lhő

- háztartási papíráru; vegyi áru; muanyag fua;
- csomagoltélelmiszer;
- pipeľe termékek' iLlatszer, kozmetikum;
- bizsu-ékszer
- bőraľu, ľuhanemű, egyéb textiláru
- cipőjavítás; kulcsmásolás; névjegykĺíľtya készítés
. állateledel és kisállat tartźshoz szükséges kiegészítő eszközök

A belépési díj cĺsszege, ťĺzetésének iitemezése:
A piacra toľténő belépési đíjat a bérlők és helyhasználók az a|ábbiak szerint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj.veľsenyeztetési eljaľás keretében kenil megálIapításra, de összege
legkevesebb 50.000 Ft/rŕ + Afa.
Aziljbér|o a belépési díj

- 30%-át a bérlemény birtokbavételekoľ
- 70%-át a bérleti szeruődés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keresztiil

havi ľészletÍizetéssel teljesíti, azza|, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén
egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem fizetett ĺisszeg. Az esedékesség minden
hónap 15.napja.
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Az ilj Teleki téri piacon a Józsefvárosi onkormányzat binosítja a bérleti jogviszony
tútuházásának lehetőségét a jelenlegi bérlők és helyhasznáIők, továbbá a volt felépítmény
tulajdonosok részére a bérleti szerzódésuk fenĺlállásáig a mindenkor hatályos, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükľe vonatkozó egyes szabáIyohő| szóIő L993.
évi Lxxvm. törvény és a mindenkoľ hatályos Budapest Fővaľos VIII. kenileti
onkormányzat tu|ajđonában álló nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) ĺĺnkormányzati rendelet bérbeadói hozzájáru|ásra
vonatkozó rendelkezései szerint.

Helyhasználati díjak:
A piacon a termel<ĺi és az őstermelői árusító
- napi helyhasználati díj:
- havi helyhaszná|ati díj:

aszta| helyhasználati díj ai :

bruttó 2.100 F tl nap l asńa|
bruttó 2| .33 5 Ftlbő l asńal.

Üzlethelyiségek előtti teľületre töľténő kitelepülés díja: IOOFt/mf lĺap +AFA

Felelő s : J ő zsefv át osi Gazdálko dási Kcĺzpo nt Zrt.
Határidő: 20|5. decembęr 03.

7. a Képviselo-testület a II9l20|4. (VI.11.) számú hattlrozatban foglaltakhoz képest
ki e gé szíti a p arko l ás i đíj szab ást, az a|źtbbiak szeľint :

- az áI|anďó árusok számára 5.000 Ft/hó. az időszakosan aľusító őstermelők számźra 3.000
Ft/hó.

- az vi Teleki téri Pac vásárlói szźlmfua az első óra ingyenes, minden további őra đíjszabása
500 Ft.

- az egyéb gépkocsi-paľkolóhelyet igénybevevők számríľa 10.000-Ft + ÁFA/hó.

Felelős : J ő zsefv źlr osi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Hataľidő: 2015. december 03.

8. felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a Szerdahelyi utca 17-19. szám
a|aÍti ingatlan esetében további gépkocsĹbeállókľa vonatkozó bérleti szerződések
megkötésére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
Hataridő: 2015. december 03.

9. módosítja a |97l20I5. (x.17.) szźtmuhatfuozatźú oly módon, hogy aKozszo|gźitatási
Keretszerződés időtaľtamźra megbízza az önkormányzati tulajđonú ingatlanok, intézmények
épĹilet(rész)einek, helyiségeinękhaszná|atélra'bér|etére vonatkozó díjtótelek és kedvezmények
méľtékének megá|Iapításával a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt.-t.

Felelő s : Józsefu ĺíro si Gazdálkodási Kĺizp ont Zrt.
Hatáĺido: 201 5. december 03.

^ 
25712015. (KI.03.) számú határozat mellék|eteit a jegyzőkiinyv 6. számű mellék|ete

tartalmazza.
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Napirend 4/7. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Balassa u. 7. és Balassa u. 9. szám alatti
telekin gatlan ok p á|y ázat útj á n tłi rténő elid e genítés ére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

Dľ. Kocsis ]Nĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapída, hogy kérđés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
n ap irend v itźLj át |ezźľj a, é s szav azásra b o c sátj a a határ o zati j av as l atot.

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájátul a Budapest VIII., Balassa l. 7 . szám a|atti, 36189 hĺsz.-ú, 805 m2 alapterületű,
és a Budapest VIII., Balassa u. 9. szám alatti,36188 hĺsz.-ú, 730 m" alapteľiĺlettĺ, öSszesen
|535 m" alapteľületű telkek nyilvános, egyfoľdulós ptiyázat útjan torténő értékesítéséhez.

Felelős: Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KozpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 3.

2.) e|fogađja az e|őterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Balassa u. 7. szám a|atti,
36189 tlrsz,-u,805 m, alapteĺületiĺ, és a Budapest VIII., Balassa u.9. szám a|atti,36188
|trsz.-il,730 m" alaptertiletű, {isszesen 1535 m, alapterületű telekcsoport értékesítésére
vonatkozó páIyázati felhívást az alábbi feltételekkęl:

a.) a minimális vételáľ: 151.880.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p áIy ázat bír áIati szemp o ntj a : a l e gmagasabb me gaj ánl ott v éte|ár,

c.) a két telek csak együtt vásáľolható meg, csak az egy1k telekĺe benýjtott páIyázat
érvénytelen

đ.) az ingatlanokon létesíthető épület célja: kutatás-fejlesztés

e.) a vételáľon felül kote|ező vállalás:
a Budapest VIII., Balassa utca közteľĹilet (hrsz.: 36163, szélesség: 11 m, hossz: I29 m,
alapterület: I4I9 m") út- és jtrdaszakasz teljes teľjedelmében töľténő
- kĺjzterületi felújítás forgalmi részęn új aszfalt és beton pá|yaszerkezet épités,
- járdarész térkő buľkolat iý ptt|yaszerkezette|, a Corvin Sétany Program teľületén

a|ka|mazott téľkő típ us s al,
- új szegé|y eredeti nyomvonalon,
- kozví|agítás építés a Corvin Sétány Program teľületén alkaImazott kandelábeľ

típussal.

e.a.) A kivitelezés bińosítástlra kötbér kikotését javasoljuk, az aIźlbbiak szeľint:

e.a.a.)a tervezési és engeđé|yeztetési feladatokat legkésőbb a szerzőđés aláírásától
számitoIt2 éven belül elvégzi, a jogerós engedélyt megszerzi;
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e'a.b.) a kivíte|ezést elvégzi, és a forgalomba helyezési engedélý a szerződés a|áírásátő|
számított 4 éven belül megszerzi;

e.a.c.) hogy az e'a.a.) és e.a.b.) pontokban vá||a|t kotelezettségek késedelmes Vagy nem
teljesítése esetén 30.000,- Ft összegiĺ napi kötbért ťĺzet az onkormĺínyzattészére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 201,5. decembeľ 3.

2.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 42812012. (XII.06.) sztlmt határozatában
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határiđó: 2015. december 3.

3.) felkéľi a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a péllyázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jővźhagyás végett. Amennyiben a pá|yázat eredménýeleniil zárul,
felhatalmazzaaYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságot apźiyźnatot|ezárő eredmény
megá||apítástra.

Felelos: Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. március 31.

4.) a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. eredményes páIyazat esetén az
onkormányzatlal fennálló \agyongazdálkodási szerzódés 90. pontjában foglaltaktól
eltéľően 2 millió Ft + AFA megbízási díjra, eredménýelen pá|yázat esetén a
Yagyongazdálkodási szerzőđés szerinti hirdetési költségeinek megtérítésére jogosult. A
megbízási ďíj feđezete a telkęk értékesítéséből befolyő véte|ár. A dijazás kifizetésére
eľedményes eljaľás esetén az adźsvételi szerzođés a|áfuását, és a költségvetés módosítását
követően, eredménýelen eljárás esetén a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dĺ1ntését követően benyújtott sztln.|a ellenében történik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő : adásvételi szerzőđés megkĺitését követően

5.) a Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. a köZterĹileti felújítási munkálatok mrĺszaki
ellenőľi feladatainak e|Iźúásáért a nettó kivitelezési érték 3 Yo-a + AFA összegű megbízási
díjra jogosult, amely a munkálatok átvételét követően benýjtott szám|a ellenében
t<jrténik.

Felelős: Józsefu:írosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺridő: a ktjzterületi munkálatok e|végzését és áBĺéte|ét követően

6.) az 5.) pontban foglaltakľa I'I99 e Ft összegben előzetes kĺitelezettségetvá||a|2020-raa
helyi adó bevételek terhére. Felkéri a polglíľmesteľt, hogy a 2020. évi költségvetés
készítésekor a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđő: f020. évi koltséevetés készítése
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Dr. Kocsis Máté
Megźtllapitja, hogy a Képviselő-tęstület a határozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|, I

tartózkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JDLEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z EGYSZERÚ SZó ToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
258120|5. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtrul a Budapest VIII., Balassa l. 7 . szám alatti, 36i 89 hĺsz.-ú, 805 m2 alapteľtiletű,
és a Budapest VIII., Balassa u. 9. szźrn a|aÍti,36188 hĺsz.-ú, T0 mf alapterülettĺ,
ĺisszesen 1535 m, alapterületű telkek nyilvános, egyfordulós páIyázat útján történő
értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatója
Hatáľidő: 2015. december 3.

2.) elfogadj a az eLőte1esztés mellékletét képező, a Budapest VIII., Balassa u. 7. szám alatti,
36189 hĺsz.-ú, 805 m, alapterĹiletű' és a Budape^st VIII., Balassa u.9. szám a|atti,36188
|lrsz.-i, 730 m. alapterĹilettĺ, {isszesen 1535 m, alapterületű telekcsoport éľtékesítésére
vonatko zó p á|y źzati felhívást az alábbi fe ltéte l ekke l :

a.) a minimális vételaľ: 151.880.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p á|y azat bír źt|ati szempontj a : a l e gmagas abb me gaj ánl ott v éte|át,

c.) a két telek csak egyutt vásárolható meg, csak az egyik telekĺe benyújtott páIyázat
éľvénýe1en

đ,) az ingatlanokon létęsíthető épület célja: kutatás-fejlesztés

e.) a véte|źton felül kĺjtelező vállalás:
a Budapest VIII., Balassa utca közterület (hĺsz.: 36|63, szélesség: 11 m' hossz: I29 m,
alapteriilet: I4I9 m) ĺĺ és járdaszakasz teljes terjedelmében tĺjrténő
- kĺizteľiileti felújítás foľgalmi tészen,(fi aszfa|t és beton pályaszerkezet épités,
- jańarész térkő burkolat iĄ pá|yaszerkezettel, a Corvin Sétany Pľogram teľületén

alkalmazott térkő típussal,
- új szegéIy eredeti nyomvonalon,
- kozvi|ágítás építés a Corvin Sétány Progĺam területén a|kalmazott kandeláber

típussal.

e.a.) A kivitelezés biztosítźsźtra kötbéľ kikötését javasoljuk, az aIábbiak szerint:

e.a.a.) a tervezési és engedé|yeńetési feladatokat legkésőbb a szerzóđés a|áirásátő|
szttmított} éveĺbelül elvégzi, a jogerős engedélyt megszerzi;
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e.a.b.) a kivite|ezést elvégzi, és a forgalomba helyezési engedélyt a szerződés aláirásźúő|
számított 4 évenbelül megszerzi;

e.a.c.) hogy az e.a.a.) és e.a.b.) pontokban vállalt kötelezettségek késedelmes vagy nem
teljesítése esetén 30.000,- Ft összegű napi kötbéľt ťĺzet az onkoľmányzatrészéĺe.

Felelős: Józsefraľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 3.

2.) a pályázati felhívást a Képviselő-testiilet 42812012. (XII.06.) számu határozatában
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: f0I5. december 3.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazđálkodási Kcizpont ZÍt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jőváhagyás végett. Amennyiben a páIyźzat eredménýelentil zźtru|,

felhatalmazza a Y átosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pźiyázatot |ezźľő eľedmény
megállapítźstlra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 3 1.

4.) a Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. eredményes pá|yazat esetén az
Önkormányzattal fennálló Yagyongazdálkodási szerzőđés 90. pontjában foglaltaktól
eltérően 2 millió Ft + AFA megbizási dífua, eľedménýelen páIyazat esetén a
Yagyongazdálkodási szerzođés szerinti hirdetési költségeinek megtéľítésére jogosult. A
megbízási díj feđezete a telkek értékesítéséből befolyó vételár. A đíjazás kifizetésére
eredményes eljáľás esetén az adásvéte|í szerződés a|áírásźú, és a kĺlltségvetés módosítását
k<jvetően, eredménýelen eljaľás esetén a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
dcintését követően benffitoĺ szárůa ellenében tĺjľténik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatźlríđó : adásvételi szerzođés megkötését kcjvetően

5.) a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. a köZterĹileti felújítási munkálatok műszaki
ellenőri feladatainak e||źńásźIéÍt a nettó kivitelezési érték 3 Yo-a + AFA összegű megbízźlsi
díjľa jogosult, amely a munkálatok átvételét kĺjvetően benyújtott szttĺria ellenében
tĺirténik.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridő: a közterületi munkálatok elvégzését és átvéte\ét k<ivetően

6.) az 5.) pontban foglaltakľa I.I99 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vá||aI2020-ra a
helyi ađó bevételek terhéľe. Felkéri a polgĺírmestert, hogy a 2020. évi költségvetés
készítésekor a 6. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: f020. évi költsésvetés készítése
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Napirend 4/8. pontja
Javaslat tinkoľmányzati tulajdonú gazdasági táľsaságokat éľintő
tulaj do nosi d iintés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis IľĺlIáté - polgármester

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ęzért a
napirendvitájátlezárja,ésszavazźsrabocsátjaazI.hatfu ozati javasIatot.

A Képviselő-testület, mint a Józsefuarosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért KtjzhasznűNonprofit Kft.
és a Józsefuáros Közĺjsségeiért Nonpľofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítőijogköľében
úgy dönt, hogy

1. a lőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit Kft. 2016. augusztus
01. nappal jogutódlással megszűnjĺin, és beolvadjon a Jőzsefváros Kĺjzösségeiért
Nonprofit Zrt.-bę.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2015. december 03.

2. A Józsefuaľos Közösségeiét Nonprofit Zrt. alaptőkéje
Józsefu aľosi Gyermekek Üdtittetéséért Közh asznu Nonprofit
Zrt. alaptokéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

nem emelkedik meg a
Kft. tĺjrzstokéjével, így a

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz sztikséges vagyonmérleg-teľvezetek
fordulónapj a 2015. december 3 1.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. decembeľ 03.

4. felkéľi a beolvadással érintett tríľsaságok iigyvezetését az egyesiilési terv elkészítésére,
amely tartalmazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonle|tźlr-tervezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okiľat módosításának tervezetét. Továbbá
megbizza a beolvadással érintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással
együttmúködve a vagyonmérleg és vagyonleltát-teruezeteket, valamint az egyesülési
dĺintés meghozatalźůloz szikséges egyéb _ jogszabá|y áIta| meghatározott vagy a
legfőbb szervek źůta| e|óírt - okiratokat, valamint az egyesiilési szerződést készítsék el.

Felelős: Jőzsefvtrosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszĺ,Ú Nonprofit Kft. ügyvezetője, a
Józ sefu áľo s Kö zö s s é geiért N onpr oťĺt Zrt. Igazgatő ság elnöke
Hataridő: a Képviselő-testiĺlet beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megelőzóen
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Dr. Kocsis ľ Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület azI,határozati javaslatot 13 igen, 0 nem szavazaftal,
4 tartőzkodás mellett elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ irĺrNo s ÍľpTT SZó ToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
259t201s. (Xrr.03.) O NEM 4 TARTOZKODASSAL13IGEN

A Képviselő-testület' mint a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért KĺjzhasznuNonprofit Kft.
és a Józsefuáľos Kĺjzösségeiért Nonprofit Zrt, egyszemélyes tulajdonosa' a|apítőijogkörében
úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Gyermekek Üdultetéséért Kozhasznu Nonproťrt Kfr.. 2016. augusztus
01. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a Jőzsefvtros Közĺjsségeiért
Nonpľofit Zrt.-be.

Felelős: polgármester
Határido: f0I5. decembeľ 03.

2. A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Jozsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznú Nonprofit Kft. tĺjrzstőkéjével, így a
Zrt. a|aptokéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2015. decembeľ 03.

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonméľleg-tervezetek
fordulónapj a 20|5. decembeľ 3 1.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20I 5. december 03.

4. felkéri a beolvadással érintett társaságok ügyvezetés ét az egyestilési terv elkészítésére,
amely tarta|mazza a vagyonmérleg-teľvezeteket és a vagyonleltát-tervezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okiľat módosításának tervęzetét. Továbbá
megbizza a beolvadással éľintett táľsaságok vezeto tisztségviselőit, hogy egymással
egyĹittmiiködve a vagyonmérleg és vagyonleltáľ-teľvezeteket, valamint az egyesülési
döntés meghozatalźůloz szijkséges egyéb _ jogszabźiy á|tal meghatározott vagy a
legfőbb szervek á|tal előírt - okiratokat, valamint az egyesülésí szetzőđést készítsék el.

Felelős: Jőzsefvźrosi Gyeľmetet Üdtiltetéséért Kozhaszn,ű Nonpľofit Kft. ügyvezetoje, a
J őzsęfv ár os Kö zö s sé gei éľt Nonp r ofit Zrt. I gazgatő ság e lnĺi ke
Hatźriďő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését mege|őzően

Dr. Kocsis Máté
SzavazásrabocsátjaaII.határozati javaslatot.
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A Képviselő-testület, mint a Józsefuáros K<jzbiztonsägáért és Köztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefuáros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. egyszemélyes
tulajdonosa, alapítói jogköľében úgy dont, hogy

1. a Józsefuáľos Közbiztonságáért és Koztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonpľofit Kft.20116. augusztus 01. nappal jogutódlással megszűnjön, és beolvadjon a
J őzsefv ttr os Közö s sé geiért Nonpľ oflt Zrt. -b e.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 03.

2. A Józsefuáros Közcisségeiért Nonpľofit Zrt. alaptőkéje nem emelkeđik meg a
JózsefuárosKözbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Kft. törzstőkéjével, így aZrt. alaptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

3. a határozat 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek
fordulónapj a 2015. decembeľ 3 1.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2015. december 03.

4. felkéri a beolvadással érintett társaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítéséľe,
amely tartalmazza a vagyonméľleg-tervezeteket és a vagyon1e|tár-tewezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okirat módosításának tervezetét' Továbbá
megbízza a beolvadással éľintett társaságok vezető tisztségviselőit, hogy egymással
együttmfüödve a vagyonmérleg és vagyonleltár-terv ezeteket, valamint az egyesĹilési
dtjntés meghozata|ához szfüséges egyéb _ jogszabáIy tital' meghatározott vagy a
legfőbb szervek á|ta| ęI(5írt - okiratokat, valamint az egyesülési szerzóđést készítsék el.

Felelős: Józsefuaros Közbiĺonságáért és Końisńaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonpľofit Kft. ügyvezetője, aJőzsefváros Közösségeiért NonproÍit Ztt.Igazgatóság elnöke
Határiđő: a Képviselő-testület beolvadással kapcsolatban előíľt 2. döntését megelőzoen

Dľ. Kocsis }ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a II. hataĺozati javasIatot 13 igen, 0 nem szavazatta|, 4

tartőzko dás mellett elfo gadta.

sZAvAZ^SNÁt JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z Mn,ĺ o s ÍTBTT S ZóTo BB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
260ĺ201.5. (KI.03.) 13IGEN 0 NEM 4 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselo-testiilet, mint a Józsefuĺĺľos Kcjzbiztonságáért és Kĺjztisztaságáért Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefuaľos Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. egyszemélyes
tulaj donosa, a|apítőij o gköľében úgy dönt, ho gy
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1. a Józsefiláros Közbiztonságáért és Koztisztasźąáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft.2016. augusztus 01. nappal jogutódlással megszűnjĺin' és beolvadjon a
Józsefu áros Kozĺisségeiéĺt Nonpro fit Zrt.-bę.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20L5. decembeľ 03.

2. A Józsefuaľos Közcisségeiért Nonproťĺt Zĺt. alaptőkéje nem emelkedik meg a
Józsefuáros Kozbiĺonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit
Kft. tĺjrzstőkéjével, így aZĺt. alaptőkéje a beolvadást követően 5.000 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

3. ahatátozat. 1. pontjában említett beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-teľvezetek
foľdulónapj a 2015. december 3 1.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 03.

4. felkéri a beolvadással éľintett társaságok ügyvezetését az egyesülési terv elkészítésérę,
amely tarÍa|mazza a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-teruezeteket,
valamint a jogutód jogi személy létesítő okirat módosításának tervezetét. Továbbá'
megbízza a beolvadással érintett társaságok vezetó tisztségviselőit, hogy egymással
egytittműködve a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési
dĺintés meghozata|źlhoz szükséges egyéb _ jogszabźiy źita| meghatározott vagy a
legfőbb szervek á|tal e|őirt - okiratokat, valamint az egyesülési szeruodést készítsék el.

Felelős: Józsefuaros Közbiĺonsźryáért és Koztisztaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetoje, a Jőzsefváros Kĺjzösségeiért Nonpľof,rt Zrt.Igazgatóság elntike
Hataridő: a Képviselő-testÍilet beolvadással kapcsolatban előírt 2. döntését megeIozően

Dľ. Kocsis M:áté
Szav azásr a bo csátj a a III. határozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet, mint a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu Nonprofit
Kft., a Józsefuaľos Közbiĺonságáért és Kĺjaisaaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonpľofit
Kft. és a Jőzsefvźnos Közĺjsségeiért Nonprofit Zt. egyszemélyes tulajdonosa, a|apítői
jogkcirében úgy dcint, hogy

1. a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhaszn,ű Nonprofit Kft., a Józsefuáľos
Kĺjzbiztonságáért és Końisńaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
jogutódlással történő megszűnése és a Józsefuáros Közĺisségeiért Nonproťĺt Zrt.-be
beolvadás tźlrgyában a beolvadással kapcsolatos 2015. december 31-i fordulőnapi, a
hatályos magyar számviteli tĺirvény előírásaival összhangban elkészített

végleges vagyonmérlegeknek avagyonméľ|eg-tervezeteknek' valamint a
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könywizsgáIatára és arról konywizsgálói vélemények kibocsátásáľa az MB Tax
Consulting Kft.-t (székhely: 1061 Bp.' Andrássy íJt 43., Nyilvántartási szám: 002650,
Könywizsgáló: Zsővár Beatrix, tagsági ígazo|vtny szám.. 007169) bizza meg
980.000,- Ft + ÁFA osszegben.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 03.

2. a) ahatározat I. pontjában foglaltak fedezetére előzetes kĺjtelezettséget vállal a 2016.
évi koltségvetés terhére onként vállal feladatként a helyi adóbevételek tęrhére.

b) fetkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetés
tervezésnél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. december 03.

3. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti megbizási szeruodés megkötéséľe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016. évi költsésvetés készítése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő.testület a III. hatarozati javas|atot 13 igen, 0 nem szavazatta|,

4 tartő zko đás sal e l fo sadta.

S,ZAY AZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ MINo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
26tĺ2015. (KI.03.) O NEM 4 TARTOZKODASSAL13IGEN

A Képviselő-testület, mint a Józsefuárosi Gyermekek Udtiltetésééľt Közhasznú Nonprofit
Kft., a Jőzsefvźros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit
Kft. és a Józsefuaros Köz<lsségeiéĺt Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói
jogkorében úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Gyermękek Üdĺiltetésééľt Közhasznú Nonprofit Kft., a Józsefuáľos
Közbiztonsagáért és Koztisńasźryáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft.
jogutódlással történő megszűnése és a Józsefuaľos Közösségeiért NonpľoťÍ Zrt.-be
beolvadás tárgyában a beolvadással kapcsolatos 2015. december 3l-i fordulónapi, a

hatályos magyaÍ szĺĺmviteli törvény előíľásaival összhangban elkészített
vagyonmér|eg-tewezeteknek, valamint a végleges vagyonmérlegeknek a

könywizsgźiatéra és arról könywizsgálói vélemények kibocsátásáľa az MB Tax
Consulting Kft.-t (székhely: 1061 Bp., Andrássy tÍ 43., Nyilvántaľtási szám: 002650,
Konywizsgáló: Zsővár Beatrix, tagságí igazo|vźny szám: 007169) bízza meg
980.000,- Ft + ÁFA összegben.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 03.
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2. a) ahatározat I. pontjában foglaltak feđezetére előzetes kötelezettséget vállal a2016.
évi kciltségvetés terhére önként vá||al feladatként a helyi adóbevételek teľhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetés
tervezésnél vegye figyelembe'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 03.

3. felkéľi a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti megbízási szerzőďés megkötéséĺe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évi kĺjltsésvetés készítése

Dr. Kocsis Máté
Szavazźsra bocsátja a IV. határozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtlnt, hogy

1. a Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kozhasznu NonproÍit Kft. részére az
ingatlan-nyilvántaľtásban 35235 llrsz'-u, természetben a Budapest VIII' keľĹilet
Baross utca 63-67. szám alatti önkormányzatí tulajdonú ingatlan meghattlrozott 15,27
m2 irodahelyiségét külön haszná|ali megállapodásban rcgzített feltételek szerint
határozat|anidőľeingyeneshasználatélbaađja.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2015. december 03.

2. fe|kéri a polgáľmesteľt a hatźĺtozat 1. pontja szeľinti ahatźtrozat mellékletét képező
haszná|ati me gál lapo d ás a|áír ásfu a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december 1 0.

Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet a IV. hatáľozati javaslatot 13 igen, 0 nem szavazatta|,
4 tartőzkodás mellett elfosadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlglI Z ľ,ĺnĺ o s ÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
2621201s. (Kr.03.) 13IGEN 4 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

O NEM
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1. a Józsefváľosi Gyermekek Üdtiltetéséén Kozhasznu Nonpľoťlt Kft. tészére aZ

ingatlan-nyilvántartásban 35235 Łtsz.-ĺl, természetben a Budapest VIII. keľület
Baľoss utca 63-67 . szám a|aÍti önkormányzatí tu|ajđonú ingatlan meghatźrozotI. 15,27

m2 irodahelyiségét külĺjn hasznáIati megállapodásban rogzitett feltételek szerint
határozatlanidőreingyeneshaszná|attlbaaď1a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 03.

f. fe|kéri a polgármestert a hatátozat 1. pontja szeľinti ahatározat mellékletét képezó
haszntĺIati m e gáll ap o d ás a|áfu ásźľ a.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő: 20I 5. december 1 0.

A 262ĺf015. (KI.03.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 7. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 4l9.pontja

együttműktidési megáll,aľodás megkiitésére
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis llĺ4áté - polgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
A napirenđ vitájtĺmegnyitja, megadja aszőt Jakabff Tamás képviselo úľnak.

Jakabff Tamás
Van egy olyan pont, amikor a támogatott hiteleket adjak a váIlalkozásoknak, ott az a limit,
hogy az éves átlag arbevétele ne legyen több, mint 2 millió eurő, ez havi 50 millió foľint. A
mikľo-hitelezésnek a felső kor|átját javasolja alacsonyabb bevételben meghatźlrozni, havi 5

millió forint bevétel a|atti helyi kisvállalkozásokat tĺĺmogatnának. Kérdezi' hogy
kamattámogatás,vagy atőkerész is ebből kerül fedezésľe, mert ha csak akamattámogatásáĺa
ađjźů<, az 3 %o, az 50-100 millió forintot is megmozgat, vagy akar attő| is tĺjbbet. Aztkí adja
be? Ha ebből fedezik a tőkerészt is, akkor kit illet az a tőke, amit visszaťĺzętnek a
vti|a\kozások, és kit iltet az a ťĺzetett kamat, mert a kamattámo gatás után is van kamat. A
szövegben kamattámogatásról van szó, de a hatáľozatí javas|atsorban pedig nem' egyszerűen
aľľól van szó, hogy akoza|apitrźnytÍámogatják, Ha köti magát ahatározati sorhoz, akkor ez
egy odaadotttttmogatás, ebből nem kapnak vissza semmit, tehátez nem egy kamattámogatás,
hanem ez koza\apítványnak adott támo gatás. Ilyen módon a szĺiveges része féIrevezeto, ha
nem, akkor kéri, hogy indokolják meg, hogy ez kamattrĺmogatás, vagy akozalapitváĺynak
úgy odaadják.

Dr. Kocsis N{'áúé

Megadja a szőt Egry Attila alpolgáľmesteľ úrnak, váIaszadásra.

86



Egry Attila
A kamattámogatás, ahogy a szőban is benne Van' a kamattészte vonatkozik.
Kamattámogatással nem tudnak tőkét támogatni. Ez aú'jelenti' hogyha ő felvesz egy hitelt,
akkor a hitelnek a tőkerészét teljes egészében ő fogja visszafizetni. Erľe kalkulálódik egy
kamat, ez körĹilbelÍ1| 5 % mérték. Ennek egy ńszét vá||a|ná át a Jozsefvárosi onkormányzat,
ezzel csokkentenék a vá||a|kozók terheit. Ez évi 3 %. A ťlzetés rendje pedig nem máS,
minthogy akoza|apítvźny egy utófinanszírozástkap az onkormányzattő|,tehźú. ő időről-időre,
felévente jelzi, hogy mennyi józsefuárosinak nffitott hitelt, abbólmennyi kamatrész sziiletett
meg, és a tźlmogatás neki a ténylegesen folyósított és visszaťlzetett tételek utan töľténik. Ez
lenne a konstrukció. A 2 millió euľót pedig a koza|apítvány határozta ffieg, abba
Józsefvárosnak nem volt beleszólása.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Tehát ezltőťlnanszirozotr. és csak akkor ťlzetnek,ha|eigazoltfü, hogy X osszegű józsefuárosi
vźń|a|kozőnak folyósított 3 vagy 3,5 Yo-os kamatkedvezménýnyújtottak. Igaz?

Dľ. Kocsis M.áté
Igen. Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzásző|ás nincs, ezéĺt a napirend vitáját|ezárja, és
szav azásr a boc sátj a a hatfu ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. a konarbzásmentes, józsefvárosi székhellyel rendelkező ťlata|, mikľo- és női
mikrovállalkozások mfüödésének elősegítése érdekében együttmfüödési megállapodást
k<it a B udap e sti Vál l alk o ztsfejIe szté si Kö zal ap ítv źnny aI.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. decęmber 03.

2. felkéri a poIgármestert a hatátozat mellékletét képezo egyĹittmĺiködési megáIlapodás
a|áirtsźra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. december l 0.

3. bruttó 15.000.000,- forint összegben az I, pontban meghatározotí célból támogatja a
BudapestiYá|la|kozásfejlesztésiKozalapítráný

Felelős: polgármester
Határído: 20 I 5 . decembeľ 03.

4. a) a 3. pontban meghatározott támogatás fedezetéül a 20|5. évi mriködési általanos
tartalékot jelöli meg, és ezze| egyiđeju|eg az Önkormányzat hjadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános tartalékon be|u| az általános tartalék _ kote|ező feladat -
e|oirányzataľól 15.000,0 eFt-otátcsopoľtosítakiadás 11105 cím_önként vá|Ia|tfe|adat_
műko dé s i c élú támo satás ál l amh áztartás oĺ kívülre e|őir ánv zatáĺ a.
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b) felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés következő módosításánći a
hatźlr ozatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pontnál 2015. december 03., b) pontnál 2016. február 29.

Dr. Kocsis lil4.álté

Megá||apítja, hogy a Képviselo-testület a határozatot 14 igen, 0 nem szavazaÍÍal, 3
tartőzko dźts mellett elfo gadta.

S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALlľrIZ vrľ.lo s ÍľBTT SZó TÖB B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
26312015. (xII.03.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a końartozásmentes, józsefuárosi székhellyel rendelkező ťlata|, mikľo- és női
mikľovállalkozások múködésének elősegítése érdekében együttműködési megállapodást
köt a Budapesti Vállalkozásfej leszté si Kozalapítvánnyal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

2. felkéri a polgáľmestert a határozat mellékletét képezó egyiittműködési megállapodás
altńtásźtra.

Felelős: polgármester
Hatźĺriđó : 20I 5' december 1 0.

3. bruttó 15.000.000,- foľint összegben az 1. pontban meghatźrozott célból támogatja a

BudapestiYal|a|kozásfejlesztésiKöza|apítváný

Felelős: polgáľmester
Hatátidő: 201 5. december 03.

4. a) a 3. pontban megllatározott támogatás fedezetéĹil a 2015. évi működési általános
tartalékot jelöli meg, és ezzel egyidejűleg az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím
mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül az általanos tarta|ék _ kötelező feladat _

e|oittnyzatáról 15.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat -
műkij dé si célú támo gatás államh áńartás on kívĺilre e|őir ź.ny zatár a.

c) felkéľi a polgáľmestert, hogy a 2015. évi költségvetés k<jvetkezó módosításánál a

hatfu ozatban fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pontnál f0I5. december 03., b) pontnál 201'6. februźlr 29.

A 263|20|5. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 8. számú melléklete
tartalmazza.
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5. Vagyonkezeléssel,városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javas|at,,ELETMENTO PONT'' kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Sára Botond -alpolgármester

Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitajátmegnyitja, megadja aszőt Jakabff Tamás képviselő úrnak.

Jakabs Tamás
Nagyon ĺirül annak, hogy ez most is eléjtik került, mint ahogy minden évben szeľencsére ez
kezd evidenciává válni, hogy létrehozzźlk az Eletmentő Pontot. Javasolja, hogy jövőre
belefoglalhatnźlk akozszo|gáItatási szerzódésbe, és a k<iltségvetésbe is és nem lenne szükség
egyedi képviselő-testtileti döntésľe, így el lehetne kezdeni korábban az ę|Itttást, amikor az e|so
fagyok jonnek.

Dľ. Kocsis Nĺálté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselő úľnak.

Pintéľ Attila
oľtil annak, hogy a Képviselő-testület magáravá||aljaegy ilyen Életmentő Pont felállítását és
nem is keľĹil olyan jelentős összegbe, 5 millió forintba. De mégis van fenntaľtása, ĺem ezzel
az előterjesztéssel, hanem azza|kapcsolatban, hogy a tavalyi adatokbólis látszik, hogy milyen
sok ember haszntita ezt az Eletmentő Pontot, mikcjzben az áIIarrli és fővárosi fonásból milyen
sok kiilönfele hajléktalan-ellátó szervezet kap ellátást. Egy hónappal eze|őtt egy hajléktalan-
e|Iátő szewezettel kapcsolatban mar nyomozás is indult, hogy a pénzeket nem megfelelő
módon hasznáItźlk fe|'. An. lźttja, hogy a hajléktalan-ellátás kapcsĺán borzasztoan nagy a
zurzavar. Bizonyos köľök ezeket a szerencsétlen embereket arra haszná|jźk fel, hogy ők
maguk munkához és pénzhez jussanak. Bizonyos körĺjknek érdeke az utcán |áthatő
hajléktalanság fenntaľtás1 azért, hogy EU-s, vagy akár magyar á|Iami fonásból pénzt
kapjanak. Ezt az e|őterjesńést támogatni fogja. Ezt a helyzetet sokkal korábban még a
balliberális koľmányok hoztźi< létre, csak viszont a Fidesz van máľ kormányon öt éve és ĺjt év
a|att hozzá lehetett volna nyrilni elthez a problémához és lehetett volna ľendet tenni, hogy
ezek aközpénzek' amiket ezel<te a szerencsétlen sorsú embęrek ę||źtásźtta fordítanak, valóban
hatékonyan keľüljenek felhasználásra. Ne Józsefuárosnak kelljen felállítani egy sźńrat.
Kérdezi,hogy az Eletmentő Pont este 20 őra után nyit |<l, ez miéľt van, miért nem mehetnek
be nappal?

(Komássy Ákos képviselő ]2,]0 órakor távozott az ülésteremből, ígl a Képviselő-testület
létszáma l6 főre csökkent.)

I)r. Kocsis M:álté
A második kérdés egyszerűbbnek ttĺnik, mint az első. A gyakorlat ezt igazolja, tehát nappa| a
hajléktalan emberek nem veszik ezt igénybe' vagy amit igénybe vesznek, a nappali ellátás
szélesebb kĺjrű, mint az éjszakai e||źtźs, tehát a tapaszta|at azt mutatĺa, hogy az éjszakai
ellátás szorul bővítésre. Az a fiľcsa he|yzet źtIIt eIo, hogy jegyezní fogja azokat az
e gy sztlmj e gyú alk almakat, amikor minden mondatźtv al e gyetért.
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Még egyébként a kormánypárt bírá|atával kapcsolatos mondatával is egyetéľt, de tuđja az
okát, hogy miért nem nyĺl| hozzá ehhez senki. Amikor elkezdett a hajléktalanellátó zsebében

kotorászni ugyanezze| a gondolatta| és nehéz elfelejteni a magyaÍ kozéIet szereplőinek, hogy
mit kap az, flzetet. újságcikkeken és mindeneken keresztül, aki ezt meg meľi tenni. Mert, aki
megkérdezi' hogy hogy van az,hogy tizeĺpár milliárd forintból nem tudnak Magyarországon
tízezet embert ellátni, ami havonta cmbcrcnként 100.000.- forintot jelent, akkor
szegényellenesnek titulálták, majd éveken keresztül így hivatkoztak rá. Ezze| azt gondoLták,

hogy a vita el van iĺtézve. Természetesen a ńgi és az uj baloldali média ehhez boldogan
asszisńáI, és ezt leírjak ilyen kontextusban Sokszor, és elkönyvelik, hogy ez így van. Három
hónap alatt gyönycjnĺen le tudja jarutni a média pusztán azért, mert anyagi körĺjket sérteget,

amelyeket gyakľan meg is jelölt. Legutóbb Iványi Gábor tett ellene feljelentést, akinek a
feljelentése el is véľzett, amikor a milliárdos ingatlanvagyonára vonatkozóan keresett

összefüggést a hajléktalan-ellátás és közötte. Az embeľ, ha három évig áIIja ezt a sarat, akkoľ
egyszeľ halló fiilekľe taIáI. Épp"'' tegnap a Főváľosi Közgytílésben hoztak olyan döntést, ami
a BMSZK a főváľos legnagyobb szociális el|źtőjfua, hajléktalanellćĺtőjára vonatkozó dĺjntés,

ami aľľól szőI, hogy 350 millió foľint nem várt többletfonást kell biztosítani a
hajléktalanellátónak, mert nem tíil szabáIyosaĺ gazďtikodott. A belső ellenőri jelentések is azt

mutatták, hogy sem az elszámolási, sem a pérzugyi ĺend nem volt meg a

hajléktalanellátóknál, ami akáľ a transzparenciát igényelné. Eľdekes módon ktilönbozo
szewezetek a hajléktalan-ellátóknál nem hianyoljak a transzparcnciát és a pénzügyi
źLtIáthatőságot. A másik, amiről sző|t ez a belső ellenőľzési jelentés, hogy a nem vĺíľt koltségek
azért o|yan túlköltésekből is adódnak, melyeknek nem ígaz.olt az indokoltsága. Az az á'|litása a
Képviselő Urnak, hogy ez plsńán ezért a feladatuk az onkormányzatoknak ilyen torvényi
feladatuk nincs, normatív támogatást eÍTe nem kapnak. Feladatfinanszirozási elven sem

kapnak semmilyen hozzájźtru|źlst, hiszen a töľvény nem teszi kötelezővé. Mégis emberiességi
szempontokbót csináljfü, még akkor is' ha szegényelleneseknek mondják. Tegnap a Főváľosi
Közgytĺlés egyhangú dcjntést hozott, azt, hogy ennek a hajléktalanellátónak a szabáIýa|an
gazdá|kođásával kapcsolatban akáľ jogi lépéseket is kell tenni. Amikor eń. 20|1-ben
felvetette, abból vendętta következett. Aki kotorászni mer ezekben a zsebekben, az számíthat
a sajźt|ejćratásźra, de azétt sikertilt még egy köľ bizalmat kapni a kerületiektől, úgyhogy ezt a

munkát folýatják. Minden lehetőség adott lenne attą hogy a jogszabá|yi kcirnyezet

megvá|toztatásáva|, új feltételek kialakításával egy jól működő hajléktalan-ellátást hozzanak
létre. Magyarcrszág képes arra,hogy 10.000 elesett, nyomoľult embert ellásson. Senki nem

mondja, hogy nem képesek erľe' még a pénz is megvan rá, mindig is megvolt. Azt kell
megnézni, hogy ez a pénz hogy van elköltve, mikor ,93 őta ez az összeg folyamatosan
emelkedik' ehhez képest a hajléktalanok száma is folyamatosan emelkedik és a megoldás nem

az, hogy elismerik, hogy elég sok pénzt költenek erľe, de az embęręk egyenek a kukából,
nyugodtan lakjanak az utctn, meľt joguk van hozzá és olyan fertőzéseket szedjenek {issze,

anl|yeĺ:lhez éppen kedvtik van. Erre azt moĺđani, hogy felelősségteljes magatartás, az a
legálszentebb álnokabb dolog, aki peđig a nyomoľult emberek életén anyagí előnyľe tesz
szert, aľ:ő| nem áll módjában ítéletet mondani, majd a jóisten eldönti, hogy mit kę|I az
ilyennel csinálni. ortil annak, hogy ezek iljra témák, meľt felcsillan a remény, hogy ezt a
magyar politikai elit végre nemazza| a primitív lejáratő módszerrel fogja kezelni, mint ahogy

20II-I2012-ben kezelte, hanem elkezdi komolyan venni ezt aptoblémźń. Azt mondják, hogy
meg tudják teremteni ennyi pénzbő| ennek a feltételeit, meg tudják etetni ebből a pénzbőI

ezeket az embereket és nincs rá szükség, hogy a szemetet egyék, meg a |ejárt szavatosságú

kenyereket. Ez az ország képes arra, hogy elássa az elesett embereit. Mindenki, aki ettől

eltérot monđ, fennáll a gyanílja, hogy nem a hajléktalanok érdekeit védi, hanem valami
egészen mást, talán azt is, amiľe Képviselő Uľ is utalt. Nem feladata az onkoľmanyzatnak az
É|etmentő Pont, de azért szokták mindig beteľjeszteni, mert elvi álláspontjuk volt, hogy
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Józsefuárosban a közterületeken ne fagyjon ha|á|ra senki. Ez a Iegťontosabb cé|ja az
egésznek, a t<jbbi szabáIyozási kéľdés, a szociális á||amtitkárságnak kötelessége ebben az
ügyben lépni, a hajléktalanságot körülvevő jogszabáIyi környezet sem alkalmas arra, hogy
megfeleljen ezeknek az e|vtnásoknak, ugyanakkor a pénzt folyamatosan az onkotmźnyzatok
meg az źi|am is, és a jószándékú emberek adójuk I %o-kan keľesztĹil teszik bele. Egyszetuen
a^. keI| elérni, hogy ez egy jól működő rendszer legyen. Nem akaľja tulbeszé|ni, de a 3-4
évvel eze|őtti gyalázatos támadások után azért van némi ľeménye abban, hogy többen is
megértik, amit akkor mondtak, đę ezért mondta ań., hogy kivételesen, de minden szaváva|
egyeÉrt Pintér Attila képviselő úmak. Biztos lehet, hogy a saját politikai közösségén beltil is
ezt az álláspontot képviseli. Aki nem mer ehhez a témához hozzáný|ni, akkor annak is azÍ.

mondja, hogy nem lehet a fejeket a homokba dugni. Aki így tesz, aĺmak lehet, hogy nem a
közéletben kellene érvényestilnie. Megadj a a szőt Kaiser József képviselő úrnak.

Kaiser József
Polgármester Úrnak nagyon igazavan, mert a gyakorlat ań.mutatja, hogy az Életmentő Pont
kĺjľülkörülbeltil 1 km-re három nagy e|Iátő szervezetvan, aBMSZKI, azIvźnyi-féle ellátó, és

azuđvhadseregnek ahaj|éktalan-ellátója van. Ennek ellenére mégis tudnak emberek azutcán
fagyásveszélybe kerülni. Az Eletmentő Pontnak azért ís van ott a helye, mert az Iványi-fele
társaság sokszoľ éjszaka mínuszban kint parko|tatja az embeľeket fagyásveszély kĺizben.
Azokat, akiket valamilyen okból oda nem engednek be, azokat próbálják az E|etmęntó
Pontokon segíteni. Felháborító az, ami a Dankó utcában megy folyamatosan a hajléktalan-
ellátás tigyében. Evekkel ezelőtt olyan szerzódéseket kötöttek, hogy azutcźln lévőket egyből
befogadják, azért van ez a fedett utca-progľamjuk. Ehhez képest 10-20 hajléktalan van az
utcán és egyre több, nem engedik be őket. Rendszeľesen problémák vannak, és a hajléktalan-
ellátás milyensége okozza ezt.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselő úrnak.

Dr. Eľőss Gábor
}an egy előterjesztés, amivel nagyjábőI mindenki egyetért, és jó dolog, hogy van ez az
Eletmentő Pont. Van a Polgármester Urnak a hosszú monológja, amelynek a lényege az vo|t,
hogy elégedetlen az Iványi Gábor-fele hajléktalan-ellátás magyarországi gyakor|atźxal.
Javasolja, hogy ezt zárják rtjvidľe, tehát tegyenek feljelentést, hogyha olyan tények birtokában
varľrak, amelyek arľa utalnak, hogy ezeknek a nonprofit társaságoknak a gazdálkodása nem
törvényes. Nyilvanvalóan nem azért támadtak' meľt gazdá|kodási anomáliákat táĺtak fü|
hanem azért az uszítő kampanyért, ami a hajléktalanok ellenségként való kezelése. Ezt
követte a népszavazás, az Alaptörvény, rendeletek, amelyek arról szóltak, hogy megoldják a
problémát. Ha az volna a cé|, akkoľ nem az Alaptörvényben foglalkoznának a
hajléktalaniĺggyel, hanem gyakoľlati megoldásokat keresnének. Feltételezi, hogy nem
tĺjkéletesen működik a hajléktalan-ellátó rendszer. Józsefuaľos kezelni tudja kĺízishelyzetben,
mint ahogy az előterjesztés is mutatja, és kezelni tudja hosszabb távon a kispestihez
hasonlóan ,,Az utcáről lakásba prograÍnmal'' kevesebb kozpéĺuért humánusabb megoldást
ta|tĺIntnak, ezt j avaso lj a.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Ez a veszélyes dr. Erőss Gáborék rendszeľében, hogy állítanak valakiről valamit, aniről az
állítás píI|anattban (ez az új baloldalra is vonatkozik) tudják, hogy nem igaz. Utźna annyit
mondogatjĺák, hogy maguk is elhiszik. Brutálisan furcsa skizofrénál|apot az uszító kampány'
|ejáratási célbólmondanak valamit és páľ év múlva ők is elhiszik, hogy így vaĺ.
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orül annak, hogy a XIX. kerületi, régi baloldali vezetésri Kispest pé|dájáthozza elő, ahol 3 db
ilyen lakást az onkormányzat renďelkezésre bocsátott, de sokkal jobbat tenne a kerületnek,
hogyha a kerületben műkcjdő LELEK Programot híresztelné és reklámozná, aho| 35 db ilyen
lakás van. Jelen pillanatban ez az oĺtkormáĺyzat több lakást ad hajtéktalan emberek számćra,
mint az összes többi együttvéve' és mégis szegényelleneseknek mondják. Jelen pillanaÍban ez
az, egy onkormányzat tart fenn saját koltségén Életmentő Pontot, és miíkodtetnek még
LELEK Progľamot' aminek az egész lényege az, amit Képviselő Uľ elmondott. Vannak ilyen
mindenfele kamera-érzékeny gittegyletek ilyen nyilatkozatai, akik bármelyik térfigyelőnek
nyilatkoznak, hogyha úgy alakul, csakhogy ez kis feltilethez jussanak még akkor is, ha egy
ľendőr látja eń. aYig utcában. De vannak ilyen javaslatok, hogy rakjanak be hajléktalanokat
lakásokba, de miből fogsa a hajléktalan ember a maga koltségeit állni' Erre talá|ttt<ki azt a
progľamot, hogy a hajléktalan-ellátás nem abból á1l, hogy betesszük őket és akkor mi
történik? A hajléktalan emberek kozött sincs ktilĺjnbségtétel, egyébként nagy pľoblémája az
ellátásnak, hogy ki tartozna az egészségügy rendszeľébe, és ki tartozĺa a szociálisügy
rendszerbe, mert összecsúszik ez a kettő. Erre dolgozttů<kí azt a progľamot, hogy nem lakást
adnak, hanem úgy adnak lakást' hogy melléadnak munkát, ekképpen jövedelmet és ebből már
újľa tud kezdeni. Egy alacsony, de mégis a magyar standardnak megfelelő ťlzetést adnak,
amiből megtanulhat újra otthonban élni, megszokhatja a munkarenđet, be kell ľeggel merud,
van főnöke, kap fizetést, be kell fizetni a számlákat. A VIII. keľület hajléktalan-ellátási
programja sokkal jobb, mint a kispesti. Nyilván nem szabad eľĺő| a sajtóban írni, mert akkor
leomlik aZ aZ összkép, hogy szegényellenes az onkormźnyzat. A keľületi szakemberek
érdemének betudja azt, hogy a VIII. kerületben egy nagyon jó hajléktalanpľogram működik,
ugy, hogy eZ Sem törvényileg kötelező feladata az onkormányzatnak, semmilyen
ťĺnanszíĺozást normatív alapon nem kapnak. Az EMMI-től kaptak tĺímogatást egyszer, de
reméli, hogy fognak is és mégis csinálják és azétt, hogy megmutassák, hogy másképp is lehet,
nem úgy, hogy gondozat|anu| hagyott embereket beraknak egy szźi|ásľa, reggel hatkor
kirugiak az épuletből mondván, hogy takaritani kell. A kivezetés pľogľamjában kezdtek el
hinni és egészen jól mtĺködik. A költségvetésben fognak jönni egy újabb 40-50 millió forintos
tétellel, mert ezt a programot bővíteni szeretnék. Ragaszkodnak ahhoz, hogy azok legyenek a
progľam céIzottjaí, akik a keniletben vźitak hajléktalanná, mert minden település feleljen a
maga embereiért és legalább a költségeit viselje. Ez az egy koľlát van benne, egyébként jól
mfü<ldik. Megadja aszőtKaiser József képviselő úrnak.

Kaiser József
Dr. Erőss Gábor hozzászo|ása teljesen értelmetlen, és úgy katyvasz, ahogy van.

Dr. Kocsis Nl.áúé
Nincs igaza,meľt Képviselő Úľ éppen amellett éľvelt, hogy milyen jó a VIII' kerületi LÉLEK
Pľogram, csak nem így hívta, hanem kispesti hajléktalan-ellátásnak nevezte. MegáIlapítja,
hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitźi1éńlezátja, és szavazásra bocsátja
a hatáĺ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kijelĺili a35315 helyrajzi szźtmu, természetben a Budapest VIII.'keľület, Du+ó u. 18.

szám a|aÍti ingatlan külső és belső keľítés kozötti területét ',ELETMENTO PONT''
tizemeltetéséľe' 2015. december 15. és 2016. februaľ 29.közottiidotartamta.
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Felelos: polgármester
Határió,ő: 2015. decembeľ 15.

2. ťe|kéri a polgármestert' hogy kossön megállapodást a Józsefuaľos Közösségeiért
Nonprofit Zrt..ve| a35315 helyrajzi számt ingatlan hasznáIatára, annak érdekében, hogy
a területet a Jőzsefvźrosi Gazdétlkodási Kozpont Zrt. ',ÉLETMENTO PoNT''-ként
üzemeltesse az I. pontban meghattttozott idoszakban'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 1 5'

3. a.) felkéľi a polgáľmestert, hogy kossön tttmogatási szerződéstaz,,ELETMENTO PONT''
tizemeltetésére a Józsefváľosi Gazđá|kodási Központ Zrt.-ve| a hattrozat mellékletét
képezo taľtalommal.

b.) felkéri a polgármestert a határozat 3. a.) pontjában szereplo támogatási szerzođés
a|áításźra.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźriďő: 3. a) pont vonatkozásban 2015. december 3., a 3. b.) pont vonatkozásában
2015. december 15.

4. cjnként vźilalt feladatként a rendkívüli téli időjárási viszonyok soľán je|entkező feladatok
eIlźtására 5.000,0 e Ft-ot biztosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|5. december 3.

5. ahatározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormĺányzatkíadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül a rendkívtili események miatti kĺiltségek _ ĺjnként vá||a|t
feladat _ e|őirźnyzatarő| I.943,0 e Ft-ot, a rendkívĹili hideg időjárás miatti intézkedések,
feladatok - önként vállalt felađat - előirźnyzatrő| 3.057,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11301 cím - önként vá||a|t feladat _ működési célú támogatás á|Ianháztartáson kívülľe
e|oírźnyzatára a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt. ',ÉLETMENTO PONT''
üzemeltetési és kĺjĺeľület ellenőrzés költsé seinek támo satźLsa címén.

Felelős: polgármester
Határído: 20I 5. december 03.

6. felkéri a polgármestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakataf0I5. évi költségvetésről szóló
rendelet következő módo sításánál ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. februaľ hó

Dľ. Kocsis l/Iáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen' 0 nem szavazaÍta|, 0
tartő zko ďás s al e l fo s adta.
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S,ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z MrNo S ÍTETT SZŐToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
264t201,s. (X[.03.) 16IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL

a
J.

A Képviselo-testület úgy đönt, hogy

1. kijelöli a 35315 helyrajzi számĺl, természetben a Budapest VIII.'kerület, Du+ó u. 18.

szám a|atti ingatlan külső és belső kerítés közotti teľületét ,,ELETMENTO PONT''
üzemeltetésére' 2015. december 15. és 2016. februaľ 29.közottiíďőtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 15.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy kössĺjn megállapodást a Józsefuaľos Közösségeiért
Nonproťrt Zrt.-vďr a35315 he|yrajzí számt ingatlan hasznźiattlra, aĺrnak éľdekében, hogy
a teľiiletet a lőzsetvźnosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. ,,ÉLETMENľo poNľ''-ként
tizemeltesse az 1. pontban meghatáĺozott időszakban.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. decembeľ 1 5.

a.) felkéri a polgármesteľt, hogy kijssön támogatási szerzőđést az ,,ELETMENTO PONT''
Ĺizemeltetéséľe a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zĺt,-ve| a hatźxozat mellékletét
képezó tartalommal.

b.) felkéri a polgármesteľt a határozat 3. a.) pontjában szeľeplő támogatási szerzođés
aIáirástra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 3. a) pont vonatkozásban 2015. december 3., a 3. b.) pont vonatkozźsábarl
2015. december 15.

önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjaÍási viszonyok soľánjelentkező feladatok
e||átásáta 5.000,0 e Ft-ot biĺosít egyszeri kiadásként.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 3.

ahatározat 4. pontjában foglaltak miatt az onkormányzatkiaďás 11 107-01 cím mfüödési
cél és általános tartalékon belül a rendkíwli események miattí koltségek _ önként vállalt
feladat - eloírányzatarőI I.943,0 e Ft-ot, a rendkívtili hideg időjarás miatti intézkedések,
feladatok _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatrőI3.057,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11301 cím - ĺlnként vállalt feladat - miiködési célú támogatás á||arnháztartáson kívĹilre
elóirźnyzatáĺa a Józsefuiĺľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. ,,ÉLEľltĺpNľo PONT''
iizemeltetési és köĺerület ellenőľzés költségeinek támogatása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. dęcember 03.

4.

5.
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6. felkéri a polgármestert' hogy ahatározatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésről szóló
rendelet kovetkező módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. február hó

A 264ĺ2015. (xII.03.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 9. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 5/2. pontja
Javaslat a l ol<ń:sz mĺi do s ítás ával kap cs olatos dtintések meghozatalár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egĺy Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis N{.áté
A napirend vitájátmegnyitja, megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
A rendelet 30. $ (3) f) pontját arľa szeretné vźitoztatni: Meglevő épület szintterülete az épi|et
meglevő tömegén belül legfeljebb másfélszeresére n<lvelhető. Erti a szándékot, hogy ne
huzzanak be új szintęket. Csak az a baj, hogy ez a megfoga|mazás azért nem jó, mert
ugyanezt meg fogják csinálni több pľojektben, hogy egyszeľ megnöveli másfélszeresére, fél
év múlva még egyszeľ a másfélszereséľe, ezt jobban le kell határolni ezt alehetőséget, reméli,
hogy nem fognak olyan sűľiĺn élni vele, sot egyáltalán nem fognak. Az\ett volna a legjobb' ha
eń.megti|tjak. A Ganz telepen a Bláthy ottó folýatásźtban a teľvlapon jelölve van egy fasoľ,
viszont az utat nem annak a mentén' hanem attól eltartóan jelcĺlték ki, de ezt a fasoľt nem
taĄa indokoltnak. Mi a he|yzetezzel?

Dr. Kocsis Máté
Megađj a a szőt Femezely Gergely Sándor fóépítész Úmak.

Fernezely Gergely Sándor DLA
Az első kérdését még egyszer szeľetné, ha pontosan elmondaná a Képviselő Úr.

Jakabs Tamás
A rendelet 30. $ (3) bekezdés f) pontját módosítja a mostani rendelet 1. s. 5. pontja.

Feľnezely Geľgely Sándoľ DLA
Azért volt olyan nehéz megérteni, amit kérđez Képviselő IJ,, mert ez a meglévő
szabá|yozásnak a $-a, amiről sző|,tehźĺ ezt most nem javasoltĺĺk, hogy dĺintés szĹilessen.

Dr. Kocsis NIáté
Filépítész Úľ visszaterelte a napiľend fogságába, ami nęm rossz dolog. Megadja a szőtJakabs
Tamás képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
Akkor je|zí, hogy ez Íossz és lehetne módosítani, a fasor Bláthy ottó folýatásźra kéme
váIaszt.
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Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Femezely Gergely Sándor foépítész úrnak.

Fernezely Geľgely Sándor DLA
Erurek a Gallz teľületnek a szabáIyozźsának a kéľdés-váIaszai folyamatosan zajlaĺak. A'
jelenlegi dĺjntés csak annyirő| szől, hogy az áI|amigazgatási szervęk vá|aszait a Képviselő-
testiilet eIé hońtk, az egyeztetések még nem zajlottak le' a tulajdonosokkal folyatott
egyeztetések. PillanatnyĺIag az ezze| kapcsolatos döntés csak annyiról szól, amennyiben az
á'||amigazgatási szervek véleményét a Testület eIé tĄák. Ezt a fasor kérdést meg tudják
vizsgálni, amit a Képviselő Uľ mondott, és erľe még a Ganz területtel kapcsolatos szabá|yozás
végleges kérdés-válasz elfogadásában egy következő testiileti ĺilésľe írásban is tudnak majd
válaszolni, hogy a szakmai véleményük szeľint ez elképzelhető-e, de semmi akadályát nem
látja annak, hogy egy ilyen fasort meghosszabbítsanak.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy további kérdés, hozzźsző|źts nincs, ezért a napiľend vitáját lezárja.
S zav azźst a b o c sátj a a hatáĺ o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefváros Keľiileti Építési Szabá|yzatárőI szőIő 6612007. (XII.12.) önkormányzati
rendelet 1ĺórÉsz;, volt Ganz-ľĺa.vĺ.c területére vonatkozó módosításánakteruezetére
érkezeÍÍ. á||amígazgatási véleményeket elfogadja, azonban a terĹilet tulajdonosaival
további egyeztetések lefolýatására kéri fel a polgármestert.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. decembeľ 3.

f. a Jőzsefvéros Kerületi Építési Szabá|yzatźrő| szőIő 6612007. (KI.12.) önkoľmányzati
rendelet 1lórÉsz), volt Gaľrz-MAVAG terĹiletére vonatkozó módosítási eljarásába
közbenső igényként beépült MAV-teleppel és az új kerületi mentőállomással tisszefiiggő
véleményezési és paľtnerségi egyeztetési szakaszźú |ezźrja.

Felelős: polgáľmester
Hďaridő: 2015. december 3.

3. felkéri a polgármestert, kezdeményezze az á|Ia:ĺť- foépítészĺil a rórÉsz MÁV-teleppel
és az tĄ keľiileti mentőállomással összefiiggő módosításával kapcsolatban a végső
szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó: 201 5' decembeľ 3.

Dr. Kocsis lIáLté
MegáIlapítja, hogy a Képviselő-testĺilet a hatźttozatot 14 igen' 0 nem szavazatta|, 2
tartő zko dás mel l ett elfo sadta.
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ĺZAvAZÁSNÁL JELEN VAN 16 ĺ<ÉpvIspro
e. HeľÁn oZ ATHc. Z AT ALHI Z p oy s zpnÚ s zóľo g g s Éc s zÜrs Écn,s
HATAROZAT:
265ĺ20|5. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM z ľa'RrozrooÁssal

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźros Kertileti Építési Szabá|yzatárő| sző|ő 661200]. (XII.12.) önkoľmányzati
rendelet 1ĺórÉsz;, volt Ganz-lĺ,ł.vĺ.c terĹiletére vonatkozó módosításának tervezetéte
érkezett źi|amigazgatási véleményeket elfogadja, azonban a teriilet tulajdonosaival
további egyeztetések lefolytatásáľa kéri fel a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. december 3.

2. a Jozsefváĺos Kerületi Építési Szabźiyzatárő| sző|ő 66/2007. (X[.l2.) önkormányzati
rendelet (JoKÉSa, volt Ganz-ľĺÁvac területére vonatkozó módosítási e|járástha
közbenső igényként beépült MÁV-teleppel és az új kerületi mentőállomással <isszefüggő
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszát |ezárja.

Felelős: polgármester
Határídó: 2015, december 3.

3. felkéri a polgáľmesteľt, kezdeményezze az źůlramí foépítésznil a ĺórÉSzľllĺĺv-teleppel
és az új kerületi męntőállomással összefiiggő módosításával kapcsolatban a végső
szakmai véleményének kialakítását.

Felelős: polgáľmesteľ
}latáĺidő: 2015. december 3.

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásra bocsátja a Jőzsęfváĺos Kenileti Építési Szabá|yzatfuő| sző|ő (JóKÉSz) szolo
6 6 l 20 07 . (XII. 1 2. ) önkormĺány zati rcnđe|et módo sítasát.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet az 55l20I5. (XII.10.) cĺnkoľmźnyzatí rendeletét 14
igen, 0 nem,2tartőzkođás mellett elfogadja.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN lo rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINoSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFVÁnos xÉpvIsn,r-o-ľnsľÜlrľB u IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKoDÁSSAL ELFOGADJA És vĺacĺ.LKoTJA BUDAPEST F.ovÁRoS
VIII. KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľxonľĺÁľyza.ľ xÉľvIsnr,o
TESTtiLETENEK 55/2015. (xII.10.) oľronľrÁľyz.ł.ľr RENDELETÉT A
JóZSEF.vÁnos KERÜLETI nľÍrÉsl sZABÁLYZATÁRóL 1ĺóxľsz) szoLo
66 t2007 . (xII. 12.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol
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Napirend 5/3. pontja
Javaslat emlékmű elhelyezéséľe a Teleki téren
(íľásbeli előteľj esztés)
Előteľjesaő: Dr. Kocsis l|ĺ{.áté _ polgármester

Dr. Sáľa Botond - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyida. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
nap iľend v itáj at |ezfu j a. S zav azásr a b o c sátj a a hatát o zati j avas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

I. hozzájárul Dan Reisinger teľvei alapján a Munkaszolgálatosok emlékművének
felállításahoz aTe|eki tér déli, 'FiDo' témek (35388 hĺsz.) nevezett részén (a térrész
keleti, orczy út felőli végén).

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 I 5 . december 3.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontjáró| tájékoztassa a Miniszterelnökség
Kieme lt Tars adalmi Ü gyekért fel e l ő s hel yette s áI\amtitkár źi.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 201^ 5. december 5.

Dr. Kocsis M:áté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testület a hatáľozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, I

tartő zko dás mel lett el fo gadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 xÉpvIspl,o
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERu s zóro gB S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
f66ĺ2015. (KI.03.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| Dan Reisingeľ tervei alapján a Munkaszolgálatosok emlékművénęk
felállításĺához a Teleki téľ déli, 'FiDo' térnek (35388 hľsz.) nevezett részéĺ (aténész
kęleti, orczy út felőli végén).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatározat 1. pontjáró| tájékoztassa a Miniszterelnökség
Ki emelt Társadalmi Ü gyekért felel ő s he lyette s áIlamtitkár át.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 20 I 5. decembeľ 5.

:r

:2'
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Napirend 5/4. pontja
Javaslat fővárosi városiizemeltetési információs rendszerhez való
csatlakozásľa
(ĺrásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájźń megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
napirendvitájátlezárja.Szavazźsĺabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Buđapest Főváľos VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Ktizpont Zrt. csatlakozik a Főváľosi Biztonsági Iroda Városgondnoki
Szolgálat internet alap,ű, központi webkiszolgálói alkalmazásához.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

2. a szolgá|tatás minél szélesebb köľű támogatása érdekében felkéri a polgármestert,
hogy a lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaros.hu honlapon és Józsefüáros című
kiadványon kereszttil.

Felelős: polgármester
IJatźĺido : a szoIgá|tatás e li ndítás át, val amint az e gyrjrttmfü ö dé s me gkezdé s ét ko vető 8

napon belĹil

3. felkéľi a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal tészérő|, valamint a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. Igazgatőságának elnökét, hogy a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Kcizpont Zĺt. részéről jelĺilje ki a kapcso|aftartő személý.

Felelős: jegyző, aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.Igazgatőságĺĺnak elnöke
Hatáľidő: 2015. december 15.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselĺĺ-testület a hatáľozatot 16 igen, 0 nem szavazatta|, 0
ĺartőzko dás mellett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ 

^THo 
Z AT ALHc. Z EGYS ZERÚ s zóľo gB S ÉG SZÜKS ÉGES

HATÁRoZAT:
267t2015. (KI.03.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkotmányzat és a Józsefvaľosi
Gazdá|kođási Központ Zrt. csatIakozik a Főváľosi Biztonsági Iľođa Városgondnoki
S zo l gálat internet a|apu, központi webki szol gálói alkalm azásához.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I5. decembeľ 03.

z. a szo|gá|tatás minél szélesebb köľrĺ támogatása érdekében felkéri a polgarmestert,
hogy a lakosságot tájékoztassa a www. jozsefuaros.hu honlapon és Józsefuaros címii
kiadványon keresztiil.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a szolgtt|tatás elindítás źi, va|amint az egyittmrĺkodés megkezdését követő 8

napon belül

3. felkéľi a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivata| Észérol, valamint a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatőstĺganak elnökét, hogy a Józsefuĺíľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. részéről jelölje ki a kapcsolaĺJ,artő személyt.

Felelős: jegyzó, aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt,Igazgatőságának elnoke
Hataridő: 2015. december 15.

Napiľend 5/5. pontja
Java s lat tíĺzfalfestési p ľo gľam ra Józs efváľos b an
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis ľl.áLté
A napiľend vitźi1át megnyitja' Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úľnak.

Dľ. Eľőss Gábor
Megdicséri az előterjesztést, nagyon jó. A pá|yźnatokat kik fogják elbírálni? Esńétikailag, ha

egy tuzfa|rapźiyźzik 17 muvész, akkor kinek az alkotásakerülhet fe| afrlzfa|ra?

Dr. Kocsĺs N{áúé
A program kidolgozása soľán ki fogják tal'á|ĺi, de talan egy munkacsoportot kell alakítani,
amelyben Ferencz orsolya, Kaisęr József, Erőss Gáboľ és esetleg Pintér Attila ülnek. Tényleg
erre oda kell figyelni, mert oltaľi balhé lesz. Majd keresnek ľá olyan megoldást, amiben
vaľosaľculati meg művészeti szempontok érvényesüljenek. Megállapítja, hogy további kérdés,
hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitájat IezźĄa, és szavazźlsľa bocsátj a a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dclnt, hogy felkéri a polgáľmestert a Jőzsefvárosi tűzfalfestési
program kidolgozására.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. március 1.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattlrozatot 16 igen, 0 nem szavazatĹa|, 0

tartőzko đźts mel lett elfo sadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rcÉpvIspro
A HATÁROZATHOZATALHO Z EGY sZEnÚ szoľoBB SÉG SZÜKSÉGES
H,q.ľÁRoz,ą.ľ:
268t2015. (x[.03.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺ.ilet úgy dĺĺnt, hogy felkéri a polgármestert a Jőzsefvárosi tiĺzfalfestési
program kidolgozásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 1.

(Simon Györg,l képviselő ]2,33 órakor távozott az ülésteremből, ígł a Képviseĺő-testület
létszáma ]5 főre csökkent.)

6. Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javas|at ldősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Ilĺ4źLté - polgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármester
Dľ. Szilágyi Demeter - képviselő

Dľ. Kocsis Nĺáté
A napirenđ vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászo|źls, javaslat nincs, ezért a
napirendvítajátIezźĄa.Szavazástabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

|. hozzájźtrul a Budapest VIII., Baross u. 2I. szám a|atti 36758 hľsz.-ú tźlrsasház alapitő
okiratának módosításához^oIy módon, hogy a 36758l0lN3 hrsz.-ú albetétből két önálló
helyiség jtijjön létre 200 m. és 357 m, alapterülettel.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 201 5. decembeľ 3.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a társashźlz alapítő okiratának
módosításához szifüséges intézkedésęk megtételére, az elkészült okirat a|áírásáĺa. A
Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a feladat e||tLtźLsáért az onkormányzatta| fennálló
Yagyongazđálkodási szqzóďés 83. a.) pontjában foglalt megbizási díjra jogosult.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20I 5 . december 3.
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3. a Budapest VIII. 36758/A/3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1082
Budapest, Baross u. 21'' szám alatti 557 m,-ből 200 m" alapterületű onkormźnyzati
tulajdonú helyiséget nappali ellátást biaosító 60 férőhelyes Idősek Klubja funkcióľa
kijelöli.

Felelős : polgĺírmester
Határidő : ňldhivatal i b ej egy zést követően

Dr. Kocsis lN.I.áté

MegáI|apítja, hogy a Képviselő-testület a hattlrozatot 15 igen, 0 nem szavazattal, 0
1zrtőzko dás mel lett elfo sadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóTo BB s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
269t201s. (Kr.03.) O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. hozzt!źtrul a Budapest VIII., Baross u. 2I. szám a|atti 36758 hrsz.-ú társasház a|apitő
okiratának módosításához^o|y módon, hogy a 36758l0lN3 hĺsz.-ú albetétből két önálló
helyiség jĺ]jjön létre 200 m. és 357 m" alapteľülettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkođási igazgatőja
Határido: 20I 5' december 3.

2. fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a társashtn a|apítő okiratának
módosításához sztikséges intézkedések megtételére, az elkésztilt okiľat a|áirására. A
Jőzsefvfuosi Gazdálkodási KözpontZrt. afe|adat e|Iátásáért az onkormźnyzatta| fennálló
Yagyongazdálkodási szerzodés 83. a.) pontjában foglalt megbízási díjra jogosult.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoúZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decęmber 3.

3. a Budapest VIII. 36758lN3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1082
Buđapest, Baross u. 2I. szélm alatti 557 m'-ből 200 m. alapteľületrĺ önkormányzati
tulajdonú helyiséget nappali ellátást biztosító 60 feľőhelyes ldősek Klubja funkcióra
kijelöli.

Felelős: polgármester
Hatátiďő : ftjldhivatali bej egyzést követően

15IGEN
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Napirend 612. pontja
Javaslat háziorvosi pá|y ázat elbírálására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis N ĺáLté
A napirend vitájźlt megnyitja. Megállapída, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
napirendvitájátlezárja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy Budapest Fővĺĺros VIII. keriilet 46. számiĺ házi
gyermekoľvosi kĺlrzet, valamint a körzethez tartoző kcjznevelési íntézmények egészségĹigyi
feladatainake||átásźrakiírtpá|yazatoteredménýelenneknyilvanítja.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 5 . december 03'

Dr. Kocsis Máté
MegáIlapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtĺozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, 0
tartőzko đás mellett elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlsplo
A HATÁR oZ AT:ľrIZ AT ALHI Z EGY S ZERŰ S ZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
270t201s. (Kr.03.) O NEM O TARTOZKODASSAL15IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Fővĺĺros VIII. kerĹilet 46. számű hazi
gyermekorvosi körzet, valamint a kĺjľzethez tartoző köznevelésí intézmények egészségiigyi
feladatainakę||átásátakiírtpáIyazatoteredménytelenneknyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáĺidi3: 20| 5. december 03.

Napirend 6/3. pontja
Javaslat a Jőzsetváľosi Egészségügyĺ Szolgálat elnevezésének mĺídosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Kiegészítésként elmondja, hogy az e|őter1esztésben, és a határozati javaslatban, a 2 db
mellékletben az új elnevezés a k<jvetkezőre módosul: ,,Józsefuárosi Szent Kozma
Egészségtigyi Kĺlzpont''. Napirend vitájátmegnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő
úmak.

Jakabfy Tamás
Ha Szent KozmźrőI szeretnének megemlékezni, akkor nem sztikséges egy 1.800.000.- Ft
költséggel járő intézményi źinevezéssel meglenni, ftil lehetne á|Litan egy emlékművet a
JESZ-nek afa|án, egy táb|át ki lehetne tenni.
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Ezt fölĺjslegesnek tĄa, és javasolja, hogy mivel a Korányiban és a Trefortban is ki akarják
cserélni a táblźlkat, ott is koltözni fognak rövid időn belül, azt is ťolöslegesnek tartja. Ennek
me gfelelőe n fo g szav azni.

Dr. Kocsis M:áté
Az utóbbival egyetért' ań. majd a végrehajtás szakaszábaĺ kéri a Jegyzot helyettesítő
Aljegyzot, hogy felügyelje ezt a produkciót. Egyetért azzal, hogy az folösleges. Nemcsak
megemlékezni szerettek volna Szent KozmárőI, hanem az intézmény nevét szeľették volna
megvá|tońatni, rźndásu| az il1jáépült Auróra egy teljesen új aľculatta|, egy új néwel' és egy
kibővtilt szo|gá|tatásokka1' jó környezettel varja ezentúl a jőzsefvárosi betegeket. Abszolút
alkalomhoz illő, hogy a régi, elavultnak tekinthető és semmit nem jelentő nevet kicseréljék.
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitźi1át |eztrja, és
szav azásr a bocsáti a a hatźr ozati i avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuáľosi Egészségrigyi Szolgálat elnevezését 2016. januáľ 01. napjától Józsefvárosi
S zent Kozma E gészsé gügyi K<izpont elnevezésľe mó do sítj a.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016.januáľ 0 1 .

2. e|fogađja a határozat 1. pontjában meghatźlrozott intézmény a|apítő okiratát módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbę foglalt alapítő okiratát aMagyar
aJlamkincstźr tĺIta| történő törzskönyví bejegyzés napjától az e|őtefiesńés I-2. sz.
mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' december 03.

3. felkéri a Jőzsefvźtosi Egészségiigyi Szolgá|at foigazgatőját a mfüödési engedé|yezési
e|j źĺ źs l efo lytatás aľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 31.

4. fe|kérí a polgármęstert a Magyar Áilamkincstáľ esetleges hianypótlási felszólításanak
teljesítéséľe azza|' hogy a hiĺánypótlás teljesítése jelen határozat1al nem lehet ellentétes és
az a|apitő okiľatot lényegi - he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20t5. december 03.

5. felkéri a lőzsefvźlrosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőjźń, hogy a Józsefuárosi
Kozma Egészségügyi Központ Szervezetí és Működési SzabáIyzatát terjessze
Képviselő-testtilet 20 l 6. február havi ülésére.

Szent
bea
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Felelős: Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
Határidő: a Képviselo-testület 2016. február havi ülése

6. felkéri a polgáľmestert a hattlrozatZ. pontja szerinti dokumentumok a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 10.

Dr. Kocsis }Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 13 igen, 1 nem szavazatta|, I
tartőzko dás mellett elfo sadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z Hĺnĺo s ÍľpTT SZo TOBB S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
f7|/2015. (xII.03.) 13IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gáIat elnevezését2016.január 0l. napjától Józsefuárosi
Szent Kozma Egészségügyi Központ elnevezésre módosítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I6.január 0 1.

2. e|fogadja a hatérozat I. pontjában meghaÍározott intézmény a|apítő okiľatát módosító
okiľatát, valamint a módosításokkal egységes szetkezetbe foglatt alapítő okíratát aMagyar
Államkincstát á|ta| töľténő törzskönyvi bejegyzés napjáiól az e|őterjesztés I-2. sz.
mellékletében foglaltak szeľinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő : 20L 5' decembeľ 03.

3. felkéri a Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőját a működési engedé|yezési
e|j ár źs l efo l yatás ára.

Felelős: polgármester
Határidó: 2015. december 3 1.

4. felkéri a polgármesteľt a Magyar Á[amkincstáľ esetleges hianypótlási felszólításanak
teljesítésére azza|, hogy a hiaĺrypőt|ás teljesítése jelen határozatta| nem lehet ellentétes és
az a|apítő okiľatot lényegi _ he|yreigazítási kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 I 5. december 03.
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5. felkéri a Iőzsefvárosi EgészségĹigyi Szolgálat foigazgatőját, hogy a Jőzseťvárosi Szent
Kozma Egészségügyi Ktlzpont Szervezeti és Műkcidési SzabáIyzatát terjessze be a
Képviselő-testület 20I 6. február havi ülésére.

Felelős: Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
Határidő: a Képviselő-testület 2016. február havi ülése

6. felkéľi a polgármestert a hatátozat}. poĺtja szerinti dokumentumok a|áírtsfua.

Felelős: polgármester
Határiđó: fjl 5 . december 1 0.

Napirend 6ĺ4. pontja
Javaslat a kábítószer-ellenes stľatégia végrehajtásával kapcsolatos
felad atok támo gatásár a
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Ferencz orsolya _ képviselő

Dr. Kocsis M.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a
nap iľend v ítáj at |ezźtr1 a, é s szav azásra b o c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. ellátási szeruőđéstkot_ az előterjesztés mellékletében foglalt taľtalommal - az Emberbarát
Alapítvannya| - önként vállalt feladatként - 2016. évre 5 fo Budapest Főváros VIII.
keľületi állandó vagy tartőzkodási hellyel ľendelkező ferfi szenvedélybeteg részére
bentlakásos férőhely binosítására az A|apítvźny Alkohol- Drogľehabilitációs Intézetében
(1105 Budapest, Cseľkesz u'' 7-9)' melyre 2.964,0 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 03.

2. az 1. pontban foglalt feladatok ellátásanak feđęzetére _ ĺjnként váIIaIt feladat - 20|6. évre
előzetes kötelezettséget vállal 2.964,0 e Ft összegben a 11301 címen 2015-ben tervezett
KEF működése előiranyzat szabad maľadványa teľhéľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. december 03.

3. támogatási szeľződést köt a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szo|gáIat Alapítvánnyal az
Alapítvany drogpľevenciós programja éľdekében szifüséges műkĺjdési és személyi jellegtí
kiađások tźtmogatźsa cé|jábőI, melyre 300,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20I 5. december 03.
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4. támogatási szęrzódést kot a Roma-Ma1yar Kézfogts Kcjzhasznú Alapítvánnyal az
Alapítvány által szervezésľe keľüló, Jőzsefvárosban megvalósuló drogprevenciós program
szetvezése érdekében, melyre 250,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. decembeľ 03.

5. támogatźsi szerzőđést ktit a Megálló Csopoľt Alapítvánrrya| az A|apítvány 2016. első
félévében megvalósuló drogprevenciós program támogatása érdekében, melyre 300,0 e Ft-
ot biztosít.

Felelős: polgármester
Határídő: 20T 5 . december 03.

6. a3-5. pontokban foglaltak míatt az onkormányzatkiađás 11301 címen belül _ <jnként
vállalt fe|aďat - dologi _ KEF mrĺködése _ e|őirźnyzaftő| 850,0 e Ft-ot átcsoportosít a
mrĺkö dé si célú támo s atás ok á||amhánntás on kí viilr e e|őír źnv zatár a

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 03.

7. felkéľi a polgármester a hatźlrozat 1., 3-5. pontjában elfogadott szerződések a|áírtsára.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. december 31.

8. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat a 2015. évi költségvetésľől szóló
rendelet módosításánál és a 2016, évi költségvetés teľvezéséné| vegye fĺgyelembe.

Felelős: polgármester
Hatánđó: a2015. évi költségvetésről szóló ľendeIet kĺjvetkező módosítása, és a2016. évi
k<lltségvetés készítése

Dr. Kocsis M:áúé
MegáI|apitja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 14 igen, 0 nem szavazattaI, I
tartőzko dás mell ett e l fo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlspro
A HATAR jZATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺ o s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
27212015. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺlnt, hogy

1. ellátási szeruĺ5déstkot_ az előterjesztés mellékletében foglalt taľtalomma| - az Emberbaľát
Alapítvánnya| _ ĺjnként vállalt feladatként - 2016. évre 5 fo Budapest Főváros VIII.
kerületi állandó vagy l.artőzkodási hellyel ľendelkező feľfi szenvedélybeteg részére
bentlakásos ferőhely biztosításáĺa az Alapitvány Alkohol- Dľogľehabilitációs Intézetében
(1105 Budapest, Cserkesz u.7-9), melyre 2.964,0 e Ft-ot biztosít.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeĺ 03.

2. az 1. pontban foglalt feladatok e||źĺástnak fedezetéľe - önként vállalt feladat - 2016. évre
előzetes kötelezettséget vállal 2.964,0 e Ft összegben a 11301 címen 2015-ben teruezett
KEF rrrrĺk<jdése előiľfuryzat szabad rrraradványa terhére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2015. december 03.

3. támogatási szerződést köt a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvánnyal az
Alapítvány drogprevenciós programja éľdekében szükséges műktjdési és személyi jellegű
kiadások támogatása céljából, melyre 300,0 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: polgármester
Hatźlrído: 20I 5. december 03.

4. tźlmogatási szerződést köt a Roma-Magyaľ Kézfogás Kozhasznu Alapítvánnyal az
Alapítvány ttlltal szewezésľe kerĹilő, Jőzsefváľosban megvalósuló dľogprevenciós program
szetvezése éľdekében, melyre 250,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. december 03.

5. tánogatási szetződést köt a Megálló Csoport Alapítvánnyal az A|apitvány 2016. első
felévében megvalósuló dľogpľevenciós program támogatása éľdekében, melyľe 300,0 e Ft-
ot biztosít.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺĺidő: 2015. decembeľ 03.

6. a 3-5. pontokban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11301 címen belül - önként
vá|IaIt feladat - dologi - KEF múködése _ előirtnyzatról 850,0 e Ft-ot átcsoportosít a
múködésicélútámogatásoká||amhźztartásonkívtilree|őírtnyzatźna

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. decembeľ 03.

7. felkéľi a polgármestet ahatátozat I., 3-5. pontjában elfogadott szerződések a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.

8. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatélrozatban foglaltakat a20|5. évi költségvetésľől szóló
ľendelet módosításánál és a 2016, évi költségvetés teľvezéséné| vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatariđo: a2015. évi költségvetésľől szóló ľendelet következő módosítása, és a2016. évi
költségvetés készítése
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Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli eloteľj esztés)
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis ľ.ĺ.áLté
A napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIźls, javaslat nincs, ezért a
nap irend v ittĄ át |ezá'rj a, é s szav azásra b o c sátj a a hatźĺr o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Biztos Kezdet Gyerel<htz' mint gyeľmekjó|éti a|apszolgáltatást taľtós <jnként vállalt
feladatként aJőzsefvźrosi Egyesített B<jlcsődék 1083 Budapest, Szigetvari u' 1. szám alatti
székhelyén a20|6. évtől továbbra is működteti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. decembeľ 31.

2. a lózsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedé|yezett létszámát a Biĺos Kezđet Gyeľekház
feladatellátása miatt tjnként vállalt feladatként 1 ftĺvel megemeli a Kjt. szeľinti
a|ka|mazással, így a költségvetési szerv eĺgedé|yezeÍ1 |étszźlma 185 főľől 186 főre
módosul, egy fő Gyerekhźz vezętoi munkaköĺt ellátó hatźrozott időtatamú jogviszonyát
hatfu ozatlan i dőtartamb an hatźr o zza me g.

Felelős: polgármesteľ
Határíđó: 20I 5. december 03.

3. a határozat 2. pontjában megjelölt gyermekjóléti alapszo|'gá|tatásra előzetes - múködési
cĺnként vállalt - taľtós kötelezettséget vá||a|, melynek költsége 2016 évben 6.245 e Ft, a
taľtós kĺjtelezettségvállalás fedezete a költségvetési törvényben évente meghatározott
támogatási összeg, és az Önkormĺínyzat sajźú bevétele, a Gyerekházban koza|ka|mazottí
jogviszonyban áI|ő szakalkalmazottak Cafeteria juttatását az onkormányzat saját
bevételeinek teľhére biztosítja, ĺjnként vállalt feladatként a JózsefuaÍosi Egyesített
Bölcsődék kĺlltségvetésében.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2015. đecembeľ 3 1.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 3. pontban foglaltakat a mindenkori kciltségvetés
elkészítésekor vegye Íigyelembe.

Felelős: polgĺíľmester
Hatźtriďo : mindenkori kclltségvetés teľvezése, elfo gadása

109



5. a Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítással egységes
szerkezętbe foglalt alapíÍő okiľatát, Szervezeti és Működési Szabá|yzatát, Szakmai
Pľogramját ahatározat I-3. sz. mellékletében foglalt tartalomma|,2016. januáľ 1. hatállyal
jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' decembeľ 31.

felkéľi a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék székhely
múködési engedélyének módosítása iránti kérelem benyťljtásáról.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 31.

fe|hata|mazza a po|gttrmestert a határozat 5. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áírtsára és az a|apitő okiratok tekintetében a Magyaľ Allamkincstár esetleges
hiánypótlási felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen
határozatĺal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiľatokat lényegi _ helyreigazítási
kérdésnek nem minősülo - kérdésekben nem módosíthatia.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráridő: 2015. decembeľ 1 5.

a ľ,q.N,Iop 5.6.1. pá|yázatkeľetében 2013. március |-tő|f0I5, februáľ 28-ig megvalósított

,,Búnmegelozés és á|ďozatsegítés Budapesten, Józsefuáľosi modellpľogrammal'' című
projekt 3 éves fenntartási iďőszakában a sza|<rnai vezető helyettesi feladatokat a
Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék |túja eI.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2015. decembeľ 03.

9. A Belügyminisáérium által meghiľdetett ,,Bűnmege|ozési projektek megvalósításáta,,
taryyű nyí|t pá|yazat nyeľtessége esetén a megvalósítás feladatait a Jőzsefuaĺosi Egyesített
Bölcsődék |átja el' önként vállalt feladatként.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. december 03.

I0. a 375l20TI. (x.15.) szźtmű hatźrozatźnak 3. pontjában a bÍínmegelőzési pá|yázathoz

kapcsolódó 3 éves fenntaľtási iđoszaha - 2015. március l -től 2018. február 28-ig - vá|Ia|t

évi bruttó 1.000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefuĺíľosi Egyesített Bĺjlcsodék
ktiltsé gvetésében bizto sítj a, mint önként vállalt feladat.

Fęlelős: polgáľmester
Hataridő : 20I 6., 2011 . évi ktiltségvetés tervezése, elfogadása

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|, I

tartőzko dás mellett elfo gadta.

6.

7.

8.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rcÉpvlspro
ĺ. HarÁn o Z ATHIZ AT ALHIZ ľĺn-ro s Íľpľľ s zo ľo g B s Éc s zÜr s Écp s
HATAROZAT:
273t201s. (X[.03.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL14IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Biztos Kezđet Gyerekház, mint gyermekjóléti a|apszolgáItatást tartós önként vállalt
feladatként a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetváľi u. I. szám alattí
székhelyén a2016. évtől továbbľa is műk<jdteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3 1 .

2. a Jőzsefvárosi Egyesített Bolcsődék engedéIyezett |étsztlmát a Biztos Kezdet Gyereldlźz
feladatellátása miatt önként vźt||a|t feladatként 1 fovel megemeli a Kjt. szeľinti
a|ka|mazással, így a koltségvetési szerv engedélyezett létszáma 185 főről 186 főre
módosul, egy fő Gyere|<ház vęzetoi munkakĺirt ellátó határozott időtartamú jogviszonyát
hatfu o zat|an i d ő tartamb an határ o zza m e g.

Felelős: polgármester
Határiďó : 20I 5. december 03.

3. a hatátozat 2. pontjában megjelölt gyeľmekjó|éti a|apszolgáltatásra előzetes - működési
önként vállalt - tar1ós kcitelezettséget vállal, melynek költsége 2016 évbeĺ 6.245 e Ft, a
tartós kötelezettségvállalás feđezętę a költségvetési törvényben évente meghatátozott
támogatási összeg, és az onkormányzat saját bevétele, a Gyerekházban koza|ka|mazotti
jogviszonyban áIIo szakalkalmazottak Cafeteria juttatását az onkormányzat saját
bevételeinek teľhéľe biztosítja, ĺjnként vá||aLt feladatként a Józsefuarosi Egyesített
Bölcsődék költségvetésében.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20I 5. december 3 l .

4. felkéri a polgĺáľmestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a mindenkori költségvetés
elkészítésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő : mindenkori költségvetés tervezése, elfogadása

5. a Jőzsefuaľosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapítő okiratát, Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatát, Szakmai
Pľogramját ahatáľozatI-3. sz. mellékletében foglalt taľtalomma|,20l6,januáľ l.hatá||yal
jőváhagyja.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 2015. december 31.
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6. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék székhely
múkodési engedélyének módosítása iľánti kéľelem benyújtásáról.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 31.

7. feIhatalmazza a polgarmestert a határozat 5. pontjában meghatározott dokumentumok
aláítására és aZ alapitő okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstár esetleges
hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen
hatátozatĺal nem lehet ellentétes és az alapítő okiľatokat lényegi - helyreigazitásí
kérdésnek nem minősĹilő _ kérdésekben nem módosíthatia'

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20I 5. december 1 5.

8. a ľÁMoP 5.6.1 . ptiyazatkeľetében 2013. máľcius 1-től 2015. februaľ 28-ig megvalósított

,,Bűnmegelőzés és á|đozatsegítés Budapesten, Józsefuárosi modellprogrammal'' című
projekt 3 éves fenntartási időszakában a szakmai vezetó helyettesi feladatokat a
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék latja e|.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 20I 5. decembeľ 03.

9. A Belügyminisaérium által meghiľdetett ,,Bűnmegelőzési pľojektek megvalósítására,,
tźlrgyű nyí|t pá|yazat nyeľtessége esetén a megvalósítás feladataít a Jőzsefváľosi Egyesített
B ö l cs ő dék |átj a e| ö nként v źilalt fe ladatként.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2015. december 03.

10. a 37512011. (x.15') szźtmű határozatźtnak 3. pontjábarl a biĺnmegelőzési pá'|yźzathoz

kapcsolódó 3 éves fenntaľtási idősza\<ra - 2015 . máľcius 1 -től 20 1 8. február 28-ig - váI|alt
évi bruttó 1'000 e Ft összeget 2016. évtől a Józsefuaľosi Egyesített Btjlcsődék
kcl lt sé gveté s ében bizto sítj a, mint önként v ti|a|t fel adat.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6., 2017 . évi költségvetés tervęzése, elfogadása

A 27312015. (x[.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiĺnyv l0. számrĺ melléklete
tartalmazza.

Napirend 616. pontja

Sza b a d e gy há.z Magy ar or szággal
(íľásbeli e|őterjesńés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester
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Dr. Kocsis l'ĺáté
A napiľend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a
napiľend v itáj at |ezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a hatźtr o zati j av asl atot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

|. a hatátozat I. melléklete szeľinti kozfeladat ellátási szeruodést kot az Üdvhadseľeg
SzabadegyházMagyarorcztlggal (székhely: 1063 Budapest, Bajnok u.25.; képviseli:
Bernhard Wittweľ őrnagy).

Felelős: polgármester
Hatfuiđő : 20I 5 . december 03.

2. felkéľi a polgármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti kozfe|ađat ellátási szeruődés
a|áirására.

Felęlős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|5. decembeľ 31.

Dr. Kocsis Máté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźttozatot 15 igen, 0 nem szavazatta|, 0
tartőzko đás mel lett elfo gadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH}ZAT ALIH)Z EGYS ZERŰ S ZoToB B sÉc szÜrs Écp s
Hĺ.ľÁRozeľ:
27412015. (xII.03.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

L. a hatźtrozat I. melléklete szerinti kozfe|adat eltátási szerzóďést kot az Üdvhadsereg
Szabadegyház Magyarországga| (székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 25.; képviseli:
Beľnhard Wittwer őľnagy).

Felelős: polgármesteľ
Határido : 20I 5. december 03.

2, felkéri a polgáľmestert a hatátozat 1. pontja szerinti közfe|adat ellátási szerzódés
aláirására.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: 2015. dęcembeľ 31.

A 27412015. (x[.03.) számr'i határozat mellékletét a jegyzőkiinyv tl. számú mellék|ete
tartalmazza.
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7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7ĺÍ. pontja
Javaslat a Józsefuáros Közbiztonságáért Kiizalapítvánnyal kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|;ĺ.áté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitźĄát megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a
napirend v itĄ át |ezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a hatát o zati j av as l atot.

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvźtros Kozbiztonságáért Kozalapítvány kuratóľiuma által benyújtott
2014. évi egyszerűsített éves beszámolót (méľleg, eľedménykimutatás) és a
kozhasznusági jelentését a hatáľozat I. számú mellékletétképező taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az I. pontban meghatározott dokumentumoknak
az ĺi nkorm ány zat hivatal o s honl apj án töľténő ko zzétételér ő|.

Felelős: jegyző
Hatĺíľiđő: 2015. decembeľ 1 5.

3. a Főváľosi Törvényszék váItozásbejegyzésének napjával hatályon kívĹil helyęzí a
Józsefu aľosKcjzbiztonságáértKoza|apítvźnya|apítőokiratát.

Felelős: polgármesteľ
Hatarido : Főváro si Törvényszék változásb ej e gy zó vé gzésének napj a

4. elfogadja a Jőzsefváros Kĺizbiztonságáért Köza|apítvány Íý a|apitő okiľatát ahatźrozat
2. szźtmí mellékletét képezo taľtalommal úgy, hogy az a|apítő okirat a Fővĺírosi
T<irvényszék v źito zásbej e gyzé s ét követő napon |ép hatáIyb a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 3.

5. felkéri a polgármesteľt a hatźlrozat 4. poĺtjában foglalt a|apitő okiľat a|tirtsfua.

Felęlős: polgáľmester
Hataľido: f015' december 15.

6. felkéri apo|gánnestert, hogy gondoskodj on az alapító okiľat Főváľosi Törvényszékhez
tĺjľténő benýj tásaľól.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2015. december 1 5.

7. felkéri a kuratóriumot, hogy a tcirvényszéki nyilvántartásba vételt kovetően
gondoskodj on aZ alapítő okirat kozzététe|éľől a Magyar Kozlönyben, továbbá felkéľi a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az onkoľmányzathivatalos |apjźhan és honlapján történő
kozzététel&ő|.

Felelős : kuratóľium, jegy ző
Hatáľidő : a törvénvszéki nvilvánt artásb a vételt követően

8. a Jőzsefváros Kĺjzbiztonságáért Koza|apítvány ńszére határozatlan időre ingyenes
haszná|atba ađja az önkormányzati tu|ajdont képező Baľoss u. 63-67.I. emelet 106.
számu iľodahelyiséget, az irodahelyiségĺe eső koz:Ú,zemi díjak Polgármesteri Hivatal
általi vállalźsźxa|, és felkéri a polgármesteľt a haszná|ati szeruođés a|áírźsáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : a hasznáIati szeľ zo dés a|áír ástnak határidej e 20 I 5 . dec emb eľ 1 0.

Dľ. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 14 igen, 0 nem szavazatta|, I
tartőzko dás mellett elfo gadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z MrNo S ÍTETT SZóTOB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
275/2015. (KI.03.) 14IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsęfvátos Közbiztonságáéľt KozalapíBĺiíny kuratóriuma által benffitott
2014. évi egyszeľűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatas) és a
kozhasznusági jelentését a hatarozat I. szźlmt mellékletét képező tartalommal.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 3.

2. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az I. pontbanmeghatźtrozott dokumęntumoknak
az <jnkorm źny zat hivatal o s ho nl apj án tö ľténő kiJ, zzététe|ér ő|.

Felelős: jegyző
Hatĺáľidő: 2015. december 15.

3. a Fővárosi Törvényszék vźitozásbejegyzésének napjával hatályon kívĹil helyezí a
Józsefu árosKijzbiztoĺsĘáértKoza|apíwányaIapítőokiratát.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő : Fővárosi Törvényszék változásb ejegyzó végzésének napja
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4' elfogadja a Jőzsefváros Ktjzbiztonságáért Koza|apítvány iĄ alapitő okiľatát ahatározat
2. szttmu mellékletét képező tartalommal ugy, hogy az a|apítő okirat a Fővárosi
Törvényszék vźůtozásbejegyzését kcjvető napon lép hatályba.

Felelős: polgĺĺrmestcr
Határidó: 201 5. decęmber 3.

5. felkéri a polgármesteľt a hatttrozat.4. pontjában foglalt alapító okirat alźirására.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. december 15.

6, felkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on aZ alapíÍő okirat Fővárosi Törvényszékhez
ttjľténo benffitásáról.

Felelős: polgármester
Határidó : 2011 5. december 1 5.

7 ' felkéri a kuratóriumot, hogy a törvényszéki nyilvántaľtásba vételt követően
gondoskodj on az a|apítő okirat kozzététe|éľől a Magyaľ Közlönyben, továbbá felkéľi a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az onkormźnyzat hivatalos lapjában és honlapján töľténő
kozzététe|éroI.

Felelős: kuľatórium, jegyzo
Hataridő : a torv ényszéki nyilvántaľtásba vételt követően

8. a Jőzsefváros Közbiztonságáért Koza|apifuźlny részéte hatźrozatlan időre ingyenes
haszná|atba adja az önkormányzati ir|ajđont képezó Baross u. 63-67. I. emelet 106.

szálĺltl irodahelyiséget, az irodahelyiségre eső kozuzemí díjak Polgáľmesteri Hivatal
áLtaliva||a|ásźxal, és felkéľi a polgármestert a haszĺá|ati szerződés a|áítására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: ahasznáIatí szęrződés aláirásának határideie 2015. december 10.

A 27512015. (KI.03.) számú határozat mellék|eteit a jegyzőkiinyv 12. számű melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis Nĺáté
Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezęti és Mfüödési Szabá|yzatźrő|
sző|ő 3 6 l 20 1 4. (XI. 0 6. ) ĺĺnkormany zati r enđelet módo sítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet az 50120|5. (XII.03.) önkormányzati rendeletét 14

igen, 0 nem, 1 tartőzkođźls mellett elfogadja.
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A SZAVAzłsNa.r JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz Nĺn,ro s Íľpľľ szóľonn sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEsT ĺózsnľvÁnos xÉľvrsnr-o-ľnsľÜl,nľB M IGEN, 0 NEM, t
ľĺ'RľózrooÁssa,L ELFoGADJA És vrncaLKoTJA BUDAPESľ ľovÁnosvilI. ľrcRÜr,n,ľ ĺózsBrvÁnosĺ oľnonnĺÁľyza.ľ xapvrsn,r,o
ľnsľÜĺ,BľnNnr 50/2015. (KI.03.) oľxonľĺÁľyza.ľr nnľonr,nľBľ A
xnpvrsnlo-ľpsľÜI,Bľ És SZERvEI SZERvEZETI És nĺuxonnsr
szĺ.ľÁr,yza.ľÁnól szol'o 36ĺ20|'4. (xI.06.) oNxonľrÁľyza.ľr RENDELET
vrónosÍľÁsÁnol

Napirend T12.pontja
Javaslat a Belső Ellenőrzési lľoda Stratégiai tervéľe és a 2016. évi
ellenőlzési tervére
(íľásbeli előteľj eszés)
Előterjesĺő: Danada-Rimán Edina jegyzo tartós távollétében dr. Mészár Erika

aljegyző

Dľ. Kocsis NĺáLté
A napirend vittĄźlt megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Az előterjesztés mellékletében a 18-19. oldalon atźtb|ázatban a JGK c.)+d.) szerint szerepel,
viszont az utolsó oszlopban pedig nem szerepel, hogy b.) szerint. Javasolja, hogy eszeľint
módosítsák az ellenőrzési teľvet.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt dr . Mészźt Erika alj egyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Szerepelhet igy, a módosítást befogadja.

Dr. Kocsĺs N{.áté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pont tárgya|ásźú |ezfuja. Szavazásra
bo c sátj a a hatźr ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. jővźlhagyjaaJőzsefvźtosi Polgáľmesteri HivatalBelső Ellenőľzési Irodájának 2016-2019.
évekľe vonatkozó Stratésiai ellenőrzési tervét ahatźtrozat I. számu melléklete szerint.

Felelős: jegyzŕ|
Hatźxidő : 20 I 9 -ig folyamatos

f. jővźlhagyja a Jőzsefvźrosi Polgármesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájanak 2016. évi
ellenőrzési tervét a hatáĺ ozat 2. szźlmu mel léklete szerint.

Felelős: jegyző
Hatariđő: 20I 6. december 3 1 .
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy l5 igen, 0 nem, 0 tartóZkodással a Testület elfogadta ahatározatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN i5 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ S Zó To B B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
27612015. (xII.03.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. jóvahagyja aJőzsefvźlrosi Polgĺĺrmesteľi HivatalBelső Ellenőrzési Irodájának 2016-2019.
évekĺe vonatkozó Stratésiai ellenőrzési tervét ahatározat I. számu melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Határídő : 20 I 9 -ig folyamato s

2. jőváhagyja a Jőzsefvátosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájának 2016. évi
ellenőrzési teľvét a határ ozat 2. szám.(l melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. decembeľ 31.

A 276120|5. (KI.03.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 13. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 7ĺ3.pontja
Javaslat a váľosfej lesztés s el'kap csolato s feladato k j iivőb eni e||átásár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis }i{áté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|ás hiányában a napirendi pont tźlĺgyalásźú
Iezźrja.Szavazźsrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat źńszervezi oly módon' hogy az
önkormányzati váĺosrehabilitációs és vaľosfejlesztési feladatokat - önként vállalt
feladat - 2016. jaĺuźlt l-jétől a Rév8 Zrt. iftjaÍLlátja e|.

b) a hatáľozat I. a) pontja aIapján elfogadja ahatźľozat 1. sz. mellékletét képező Rév8
Zĺt".-ve|, kĺjtendő 5 évre szóló közszo|gá|tatási szerzőđést és felkéľi a polgármesteľt
annak aláírására.

c) az onkoľmányzat költségvetésének terhére - ĺjnként vállalt feladat _ taľtós
kötelezettséget váIIa| 2016. évre 108.142,I e Ft ĺisszegben, 2017-tő| 2020-ig évente
I I 9 .642,2 e Ft ö sszegb en az onkoľmany zat saj át bevételei teľhére.
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Felelős: polgármester
Határldó: a) és c) pont: 2015. december 3., b) pont: 2015. decembeľ 31.

2. jőváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe fogtalt
Szervezeti és Műk<jdési Szabźtlyzatát2016. január l-jei hatállyal, mely ahatározat2,
sz. mellékl etét képezi.

Felelős : polgarmest er, j egyző
Határidő : 20l6.januáľ 0 1.

3. a varosfejlesztéssel kapcsolatos feladatok átszewezésébő| adódó Polgármesteri
Hivatalt érintő személyi kiadásokľa (felmentés, végkielégítés) előzetes kötelezettséget
vá||a| 20]16. évre a 12202 címen _ önként vállalt feladatként . 3.592,3 e Ft összegben
az önkormányzati sajźÍ. bevételek terhére.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 2015. december 3.

4. felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2016. évi és az azt követő évek kciltségvetésének
ké s zíté s éné I a hatźtĺ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: mindenkorikĺiltsésvetésekkészítése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 13 igen' 0 nem' 2 tartőzkođással a Testület elfogadta ahatátozatot.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóToBB s ÉG SZÜK SÉGES
HATÁRoZAT:
27712015. (KI.03.) 13IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a) a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat átszervezi oly módon, hogy az
ĺinkormányzati vźttostehabilitációs és városfejlesztési feladatokat _ önként vállalt feladat -
2016.január l-jétől a Rév8 Zrt. tńjan látja el.

b) a határozat I. a) pontja alapjtn elfogadja ahatározat 1. sz. mellékletét képező Rév8 Zrt.-
vel kĺjtendő 5 évre szóló kĺjzszo|gźtltatási szerzóđést és felkéri a polgármestert annak
a|áírására.

c) az onkormányzat kciltségvetésének teľhére önként vállalt feladat tartós
kötelezettséget vá||a| 2016. évre l08.I42,| e Ft összegben, 2017-tő| 2020-ig évente
||9.642,2 e Ft összegben az onkormányzat sajátbevételęi terhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: a) és c) pont: 2015. decembeľ 3., b) pont: 2015. december 31.
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2. jőváhagyja a Polgármesteri Hivatal módosĺtásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Szęrvezeti és Működési Szabá|yzatát 2016. január l-jei hatállyal, mely ahatározat 2.

sz. mellékletét képezi.

Felelős : polgárĺrrest et, jegyző
Határidő : 20I 6. i anuár 0 1 .

3. a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok átszervezésébóI ađódó Polgármesteri
Hivatalt érintő személyi kiadásokra (felmentés, végkielégítés) előzetes kötelezettséget
vállal 2016, évre a If202 címen _ <jnként vállalt feladatként - 3.592,3 e Ft összegben
az önkoľmźnyzati saját bevételek teľhéľe.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 3.

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi és az azt követő évek költségvetésének
ké sz íté s éné| a hatáľ o zatban fo gl altakat ve gye f,r gy elemb e.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: mindenkoľi költsésvetések készítése

A 277l20t5. (KI.03.) számrĺ határozat mellék]eteit a jegyzőktinyv 1-4. számű melléklete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Múködési Szabá|yzatárő|
szőIő 3612014. (XI.06.) önkormányzati renđelet módosításáról szóló ľendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az 56/2015. (XII.10.) önkoľmányzati rendeletet 13

igen, 0 ĺem,2 tartőzkodźlssal elfogadta.

A1ZAVAZ.ą.sNÁI- JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKorÁsľĺoz MINŐSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xÉpvrsnr,Ő-ľnsľÜr,n'ľB 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oNronľrÁľyza,ľ xÉpvrspr-o
TESTÜLETÉNEK 5612015. (xII.10.) oľronnĺÁNyza.ľr RENDELETET A
rÉpvrsnr,o-ľnsľÜln,ľ ns sZERvEI SZERvEZETI És ľrurooÉsr
SZABÁLYZATÁRoL szoLo 3612014. (xI.06.) oľxom,rÁľyza,ľr RE,NDELET
ľrónosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis NIáLté
Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefuarosi onkormányzat vagyonáľól és vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról sző|ő 66lf0l2. (xII.13.) önkoľmányzati rendelet
módosításáról szóló ľendelet-te rv ezetet.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet az 57l20I5. (XII.10.) onkoľmányzati rendeletét 13

igen, 0 nem, 2 :artózkodással elfogadta.

A SZAVAzłsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKOľÁ.sHoz ľĺnĺo sÍľBTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvIsnĺ-o-ľnsľÜĺ-nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És nĺnca.LKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JoZSEFVÁnosI oľxonľrÁľyza.ľ xnľvrsnr,o
TESTÜLEľÉľEK 57D015. (KI.10.) oľronľĺÁľĺyza.ľI RENDELETET A
BUDAPEST JóZsEFvÁRoSI oNronľĺÁľyza.ľ vAGYoNÁnól ns v,ł.cyoľ
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoLo 66t20t2. (KI.13.)
oľronľĺÁľyza.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Napirend T14.pontja
Javaslat polgármesteľĺ diintések nyilvántartásáról
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabfy Tamás _ képviselő

Dr. Kocsis Nĺ'áté
A napirend vitajat megnyitja. Kérdés, hozzásző|tls hiányában a napiľendi pont tátgya|ását
|ezźlrja. Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|yzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) ĺinkormanyzati rendelet módosítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet az 58l20I5. (XII.10.) önkormźnyzati rendeletét 14
igen, 1 nem, 0 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls rÉpvlspro
A RENDELETALKOľ,łsHoz MINOSÍTETT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos xľpvrsnr,Ő.ľnsľÜr,Bľp 1,4 IGEN, 1 NEM, 0
TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És ľĺBca.LKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
vlil. KERI]LET ĺózsnľvÁRosl oNxonľĺÁľyzĺ.ľ r<rpvlsľl,o
TESTÜLETENEK 58t2015. (KI.10.) oľronľĺÁľyza.ľI RENDELETET A
xnľvrsar,o-rEsľtjI,nľ ns SZERVEI SZERVEZETI És ľĺuxooľsl
SZABÁLYZATÁRóL szoĺo 36ĺ20l^4. (xI.06.) oľronnĺÁľyza.ľI RENDELET
nĺólosÍrÁsÁnol

Napirend 7/5. pontja
Javaslat a talajteľhelési díjróI szĺilĺó ľendelet módosítására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgármester
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Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľendi pont tárgyalását
Iezárja. Szavazásra bocsátja a talajterhelési díj helyi szabáIyairó| sző|ő 4212015. (X.29.)
önkoľmányzati rendelet módosítását.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az 59lf0l5. (XII.04.) onkormányzati rendeletét 14
igen, 0 nem, 1 tartózkodással elfogađta.

A SZAVAzÁsN,q.r JELEN VAN ts rÉpvIspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST JóZSEFVÁnos rÉpvlsnr.o-ľBsľÜr,nľn u IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺn'cALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ rnľvIsEI,o
TESTÜLEľÉľEK 59D0|5. (KI.04.) oľxonvĺÁľyza,ľr RENDELETET A
TALAJTERIIELESI oÍĺ HELYI SZABÁLYAIRóL szoĺo 4fl2015. (X.29.)
oľronľĺÁľyzĺ,ľr RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

Napiľend 716. pontja
Javas lat képvis elő k éves b eszámolój án ak közzététe|ér e
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Eľőss Gábor - képviselő

Dľ. Kocsis M:áté
Előterjesztőként dľ. Erőss Gábornak ad szőt.

Dr. Erőss Gáboľ
Módosult atoĺvény, éves kettős kötelezettséget ír elo az ĺlnkoľmányzati képvise|ok szźlmźra, a
kapcsolattartás és a tájékoztatás kötelezettségét. Az utóbbi szót lehet tcibbféleképpen
értelmezni, természetesen. 80 ezer jőzsefváľosival senki nem tud személyesen kapcsolatot
tartani, úgyhogy az a szerencsés, ha írásban készítenek tájékoztatást tevékenységükľől így a
honlapon, ugy azújságban, legalább évente egyszeÍ.

Dr. Kocsis M:áúé
Azt furcsállná, ha évente egy képviselo féloldalnyit dolgozna. Azon meglepődne. Megadja a
szót Vörös Tamás képviselőnek.

Vtirtis Tamás
Érdeklődik, hogy eZ mennyivel lesz jobb' mint adott esetben bármilyen politikai
megnyilvánulás. Fél oldalban nem lehęt cisszefoglal'i 

"gy 
képviselő munkáját. An., hogy

hosszabban számoljanak be, nem biztos, hogy a széles kĺĺzönség igényli. A vá|asńásokon az
emberek ki tudjak nyilvánítani, hogy kke szavaznak szívesen az a|apján, amit. egy képviselő
tett ügytikben. Tehát úgy gondolja, hogy Képviselő Uľ javaslatának nincs gyakorlati
jelentősége, nincs értelme.

Egry Attila
Megadja aszőt dľ. Erőss Gábomak.
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Dr. Erőss Gáboľ
Ha van módosító javaslat, azt szívesen meghallgaÍja, pélrdául, hogy az intemetes feliileten ne
korlźltozzźl< a teľjedelmet. A feloldalt alapvetően az újságban gondolta, mert most nincs sok
lehetőség arra, hogy egy-egy ellenzéki képviselő kifejthesse véleményét. Nagyobb hangsúlý
kap egy-egy bulvárhíľ, vagy sporthír, mint a most megjelent cikkben, amiben arról adnak
tájékońatást a józsefuárosiaknak, hogy a németek azt üvĺjltötték egy német focimeccsen,
hogy,,Merkel takaľodj!''. Szerinte egy helyi lapban nemezt a fontos megjelentetni, hanem
ami a keľületi lakosokat érinti. Pont arra jő az írásbeli beszámoló, hogy a tények tudatában
dcjnthessenek vźiasńtlskor a lakosok. Ezt a töľvéný a Fidesz fogadta el többségben, csak
annyit kér, hogy egy évben e1yszer fél oldal ajőzsefvźľosi tigyekľől is szólhasson a lapban. A
sző e|szá|I, azírás megmarad!

Egry Attila
Most mĺír |átjék, hogy a politikai térbe elhelyezve onmagźt, akźrcsak Angela Merkel, valahol
hátul szerepe| ezen a listán. Lehet, hogy érdemes lenne kikeresni a Google-ból, mert csak a
nevet mondta, de nem is ismeri, hogy melyik politikusľól van sző, ta|án nézzen utána.
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. tr'eľencz oľsolya
Mint immźr iýravźĺIasztott képviselő, szívesen elmondja Erőss Gábor képviselőnek, hogy
hogyan lehet hatékonyan kapcsolatot tartarli a váIasztőpolgáľľal. Kíváncsi lenne arra, hogy
Képviselő Ur mivel töltené ki a rendelkezésérę álló fel oldalt, mert nem |árják, hogy bármiféle
értékelhető munkát végezne, mint képviselő, azon kívül, hogy kihasznáIja az on-line
közvetítés nyilvánosságát, és rendszeresen órákig nehezíti az ülések haladását, egyetlen
éľtelmes javaslatával még nem találkozott.

Egry Attila
Annyit tenne méghozzá, hogy a Google-ön 74 millliő talá|at volt a Merkel szőra,az Erőssre
54 ezer, đe.az lehet, hogy nem atÍa a tulajdonnévľe vonatkozott, percze, ha fenntartja még
Képviselő Úr a híľcsere lehetőségét, akkoľ megkérik Szeľkesztő Urat, aki itt van. Megadja á
szót Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Polgáľmester Úmak és Vĺjrös Tamás képviselőnek is volt egy olyan gondolata, hogy az
évente fél oldal az kevés. Az a módosító javaslata, hogy a Józsefuárosi Újságban egy
képviselő 4 hav onta kerülj ön soÍTa.

Egry Attila
Megadja a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vörtis Tamás
Sokkal durvább cikket talźl\t, mint Erőss Képviselő, például amoÍzsa sütiľől, ami egy angol
édesség. Azt gondolja, hogy ha az a probléma, hogy a Képviselő Úr véleményét tĺibbször
szeretné kifejteni az Í$ságban, akkor beszélje meg veltik' nem kellenek ilyen mesterségesen
gyźrtott kifogások. Ha tájékonahi akarja a vźiasztőit, akkoľ tegye meg. Az, hogy más
képviselő ezt milyen foľmában teszi, azt bizza rá, majd 20l9-ben ennek tudatában fognak a
váIasztők dönteni. Akinek igénye van eÍTe' az afogadőórákon megkeresi a képvisetőjét.
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Arľól felesleges vitaÍkozni,hogy ez milyen formában torténik, avá|asztásoknálúgyis kideľül,
hogy merrnyire elégedettek a vá|asztók képviselőjükkel. Egy józsefuárosi lakos nem az
újságból tájékoződ1k arról, hogy fel lett iýitva egy köztér, vagy egy utca' ő ezeket|átja.

Egry Attila
Eľoss Képviselő Urnak felhívja a figyelmét arÍa, hogy lakossági forumokat kellene taftania,
vagy ilyenekľe eljárnia. Sokkal emberközelibb megoldás, mint egy cikket kozétennl az
újságban. Meg kell adni a lakosságnak az| a lehetőséget, hogy erľe a tájékoztatásta reagá|ni
tudjon, ezt pedig a fórumon, fogađóórán is meg lehet terrni. Megadja a szőt Erőss Gábor
képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
80 ezer emberrel nem lehet egyenként talá|kozni. Megköszöni Ferencz orsolyának, hogy
támogatási szźnďéka van az előteľjesztéssel kapcsolatban. Lakossági fórumot ő is szervezett
már, Polgármesteľ Uľ meg is emlékezett tő|a az egyik testületi ülésen, sőt a helyi lapban is
megjelent ezzelkapcsolatban cikk, persze Polgármester Uľ szavaival. Ha mát itt ez a törvényi
javaslat, akkoľ éljenek is vele, ismeľjék meg egymás munkáj.át, erre is megoldás a javaslata.
Kéri, hogy támogassák előteľjesztését, Jakabfy Képviselő Ur módosítóját is befogadja, ha
azza| értenek egyet a képviselők.

Egry Attita
Ha Képviselő Ur azt gondolja, hogy beteszi az tĄságba a cikket, akkor mind a 80 ezer lakost
eléľi, téved, és az internettel kapcsolatban is. Maga a torvény nem is erről szól. A lehetőséget
kell biĺosítani a váIasztőpolgároknak, hogy megismeľhessék a képviselő munkájźLt. A
cikkeket nem lehet k<jtelezővé tenni, hogy elolvassák. A '80-as évekkel ennek vége lett.
Megadja aszőt Dudás Istvánnénak'

Dudás Istvánné
Yítatkozna Fercncz oľsolya azon megjegyzésével, hogy Eľőss Gábornak probléma lenne
megírni fél oldalt, mert szerinte csak azza| te|e lenne fél oldal, ahźlnyszor feljelentette az
onkormanyzatot, és annak az ercdményével is megtelne. Ahozztszőlásából az đeriItki, hogy
Képviselő Umak halvány fogalma sincs arról, hogy mi a dolga egy kerületben egy egyéni
képviselőnek. Ugy gondolja' hogy az a đo|ga, hogy a köľzetében taľtsa a kapcsolatot a
váIasńőpo|gáĺaival, amit meg is tesz, mindenfele fórumon, amin lehet. Ha Képviselő Ur azt
mondta, hogy : ,,A sző e|szá|I, az írás megmarad!'', akkoľ ő aú. moĺdja, hogy: ,,A papíľ
mindent elbír!''. ođa azt fu, amit akaľ, ľeakció nincsen. Inkább ań. javasolja, hogy tegye a
dolgát a Képviselő Úr és ne akassza be a szekeret. Ezeket a dolgokat nem lehet leírni, ezeket
csinálni kell! 20l9-ben eljön az ideje annak, hogy a vá|asńőpolgár méľlegelje képviselője
munkáját.

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

Dľ. Eľőss Gáboľ
oľü1 annak, hogy a máskor passzív képvíselők ís hozzászőlnak a napiľendhez. Már sikeľként
éľtékeli, ĺjrĹil annak, hogy Dudás képviselőtĺírsát tájékoztassa aľľól, hogy valóban egyéniben
vá|asztottźk meg, de vannak a Képviselő-testtiletnek olyan tagsai, akiket nem egyéni
köľzetben választottak meg, ők azok citen, akiket ellenzéki képviselők, akik a józsefuaľosi
váIasztőknak több mint a felét képviselik. Valóban ebben az értelemben Van egy különbség
közťÍik, hogy nem egyéni képviselők, de a törvény értelmében nincsen közötttik különbség. A
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képviselői jogállásuk ugyanolyan. Nyolcvanezeľ emberrel kell kapcsolatot tartaniuk, nemcsak
a saját körzętük lakóival külön-külcin. Nyolcvanezer ta|á|kozás szorozvatizenkettővel, az mát
egymillió korül van. Évi egymillió személyes ta|á|kozőt bonyolítanak le, ami tényleg
elismerésľe méltó teljesítmény. A lényeg az, hogy az ĺjnkormźnyzati torvény nem tesz
ktil<inbséget jogállásban az egyéni és a listás képviselők közĺjtt. Ebben az érte|emben a jogaik
és a kotelezettségeik azonosak. Még egyszer joguk és kötelezettségtik' hogy tájékoztassfü a
lakosokat, nemcsak hogy kapcsolatot taľtsanak személyesen, hanem az, hogy tájékoztassák.
Erre meggyőződése szerint megfelelő alkalom és felület az,hogy az évben egyszeľ azujság
hasábjain is megtegyék ezt a tájékoztatást. Természetesen jogukban áll a többséggel
Ieszavazní, debízik berrne, hogy mégis kíváncsiak annyira abeszámolőjźra, Ferencz orsolya
képviselőtársa és mások is, hogy mę,gszavazzákaz előterjesztését.

Egry Attila
Megadja aszőt Kaiseľ József képviselő úmak.

Kaiser József
Dudás Képviselő Asszony mindig, amikoľ megszólal' igen értelmeset és nagyon jót
nyilatkozik.' Amikoľ dr. Erőss Gábor képviselő úr megszólal, mindig az jut az eszébe, ha a
Képviselő Ur hallgatott volna, bölcs maradt volna. De sosem hallgat, mondja a magáét, arni
teljesen felesleges. Annyira komolytalan ez a javas\at, hogy kéri' hogy vonja vissza. Ez egy
nettó hülyeség. Matematikából bukott, mert 80.000 x 12 az 960.000, nem tĺjbb, mint
1.000.000.

Egry Attila
Megadja aszőtVörös Tamás képviselő úrnak.

Vtiriis Tamás
Továbbra is azt javasolja, hogy Képviselő Úr tegye a dolgát, és ha szeretné a váIasńőkat
tájékoztatru aľľól, akkor menjen el és tartson fórumokat, rtiplapozzon) írjon beszámolót!
Csinálja ai., amit gondol és a vá|asńók el fogják d<jnteni azt, hogy ez pľoduktív volt, vagy
nem volt a7, A politikai demagógianak a legalja, amikor ań. monđja, hogy a többséget
képviselik. onmagában nem is igaz, hogy magukat mondják a többségnek. Komolyalan
dolog, hogy úgy tesz, minthogyha ezen a fél oldalon múlna az embereknek atájékozódáshoz
fllződo joga. Ugy gondolja, hogy a 80.000 embeľrel technikai értelemben bĺírmikor lehet
ta|áikozni? Nem is taľtanak rá igéný, aki szeľetne, az e|ét minden képviselőhöz. Eľőszakkal
nem lehet tájékońatni az embereket. Az újságban nem érnek el mindenkit, azokat érnek el,
akiket érdekel a képviselők munkája. Akinek szfüsége van tájékońatásta, arrnak biztosítani
kell a tájékoztatás lehetőségét. Az, hogy közpénzeĺ szeretne megjelentetru magáről egy fel
oldalt, ahhoz hadd ne asszisztźlljanak.Ez komolytalan, ezehe nincsenek igények.

Dr. Kocsis l!áté
Azt nem lehet megcsinálni, hogy hosszú perceken keresztül dľ. Erőss Gábor képviselő lľboz
címeznek kéľdéseket, így megađj a a szőt dr. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Dr. Erőss Gáboľ
Ha csak egy kicsi esély van arra, amit Vĺirös Tamás képviselő úľ mondott, hogy a végén
bebizonyosodik, hogy nagy hibát kcivetnek el, ha ezt|eszavazzák, figye|mfübe ajánlja, hogy
most igenne| szavazzanak, hogy elolvashassák egymás beszámolóit. A fóľumokľa nem tudnak
elmenni a kismamák, amozgásukban kor|átozottak sem, gondoljanak őľájuk is, és támogassák
az e|őteriesztést.
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Dľ. Kocsis Nláté
A Képviselő Úr még a nemzetí tinnepekre sem jáľ el' Megállapítja, hogy további kéľdés,
hozzászőIás nincs, ezért a napirend vitáját leztrja, és szavazásľa bocsátja a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. A Jőzsefvźĺtosi onkormźnyzat hivatalos és nyilvános honlapján (jozsefuaros.hu web

oldatán) helyet ad a képviselők éves beszámolójának. A képviselők által elektľonikus
úton elküldött beszámolókat a honlapon nyilvánosságta hozza könnyen elérhető,

kereshető formában
a) a honlap főoldalán, ktilön eľre kialakított helyen, valamint
b) az egyes képviselők al-oldalán.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015, december 31.

2. a Jőzseťvátos újságban évente egy alkalommal minden képviselőnek helyet biztosít
arra,hogy éves beszámolási kötelezettségének eleget tegyen fél oldal terjedelemben.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6.január 3 1 .

Dľ. Kocsis lĺáté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźnozatot 2 igen, 11 nem szavazatta|, 2

tartő zko dás m e ll ett elutas ította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELO
A HATARo Z ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ szóľoľ s sÉc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
278ĺ2015. (xII.03.) 2IGEN 11 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képvise1ő-testület úgy d<int, hogy az alábbi hatáľozatijavaslatot nem fogađja el:

,,A Képviselő-testijlet úgy daú hogł
3. A Józsefváľosi onkormányzat hivatalos és nyilvános honlapján (iozsefiaros,hu web

oldalán) helyet ad a képviselők éves beszómoĺójának. A képviselők által elektronikus
úton elkaldaft beszómolókat a honlapon nyilvónosságra hozza könnyen eléľhető,

kereshető formában
c) a honlapfőoldalán, hłĺ1n erre kialakított helyen, valamint
d) az eg/es képviselők al.oldalón.

Feĺelős: polgármester
Határidő: 20]5. december 3].

4. a Józsefváros újságban évente egl aĺkalommal minden képviselőnek helyet biztosít
aľra, hog) éves beszámolási katelezettségének eleget teg,,enfél oldal terjedelemben'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. január 3].',
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Tájékoztatók

ĺ Tájékoztató afőépítészz0|s.évi tevékenységéről
(írásbel i ttlj éko ztatő)
Előterjeszto: Danada-Rimán Edina jegyzó Íartős távollétében dr. Mészźtr Erlka

aL1egyző

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitájat megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napirend tárgya|ását |ezźnja.
Szavazni nem kell róla.

' 
Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejíĺ testületi bLatározatok
végrehajtásárĺíl, 

^z 
e|őző ĺilés ilta tett fontosabb intézkedésekľől, a

jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkłiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis iľl4źńé - polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitźĘát megnyitja, megadja a szőt Pintér Attila képviselő úrnak.

Pintér Attila
A tĺirténelmi emlékhely kialakításával kapcsolatban, júniusban aľľól dĺjntĺĺtt a Testiilet, hogy
1920. jinius 4.re, a trianoni dĺjntésre emlékezve egy emlékhelyet alakít ki a kerĹilet. Ez idő
aLatt még egy helyszínt sem sikerült tal'źini,legalábbis erről szól ez a tájékoztatő. Szomoru
emiatt, nem éľzi,hogy ezt szíviigyként kezelik. Yo|t ezzel kapcsolatban egy előterjesztése, de
ezt meghekkelték, és sajátjukként terjesztették be és nem sikerült helyszínt kiválasztani, de
lehet, hogy van. Kéri, ha van, osszák meg a TestĹilettel!

Dr. Kocsis N I.áLté

2016.június 4-ére ezt megoldják, de méltó helyet keľesnek a Trianoni Emléknapra. Kéľdés,
hozzásző|ás hianyában a napiľend tárgya|ásátIezáqa. Szavazni nem kell róla.

Tájékoztatĺí Budapest főváros kőzigazgatási teľületén a jármíĺvel váľakozás
ľendjének egységes kialakÍtásárĺól, a várakozás díjáról és
az üzemképtelen jáľmíÍvek tárolásának szabáiyozásárő| szólĺó
3012010. (vI.4.) Főv. Kgy. ľendelet mĺĺdosításáľól
(írásb el i táj ékoztatő, p olĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺ.źLté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIźls hianyában a napiľend tźltgyaIását |ezérja.
Szavazĺi nem kell róla.

3.
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Mielőtt a kérdésekĺe rátémek, kialakult eZ a uruguay vita, most utánanéztek a jogszabályi
háttérnek, hogy mi alapján mfüĺjdik ęz a két ország között. A 1999. évi XXXI. torvény
rendezi Magyaroľszágés Uruguay kozött a jövedelem és vagyonadók teruletét, illetve a kettős
ađőztatás elkerüléséről is szól. A vitatott Kft. az magyarországi cég, és Magyaroľszágon is
ađőz1k' Az egylk fulajdonosa uruguayi, de két oldalon nemzetkozi megállapodás van
érvényben kettős adőzás, adóelkerülése tárgyában a két ország között' ilyen szempontból
rendezettebb a helyzet. mint ań. egy őrával eze|őtt gondolták és ekképpen minősül ćtlźthatő
cégnek az em|ített cég, Bźtr a döntésen túl vannak, de mivel ez vtćnajott, mint információ,
arra gondolt, hogy megosztja a Képviselő-testülettel, azzal együtt, hogy fenntĄa, amit a

\vitában elmondott. \

Felviláeosítás kérés
(szó szeľint)

Dľ. Kocsis Máté
Van-e kéľdésfü? Eľőss Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Dľ. Erőss Gáboľ
Nem lesz hosszú, csak a ktizmeghallgatással kapcsolatos, kétórás időkeret van meghatározva,
hogyha több kéľdés volna, több lakos, polgáľ kérđezne, akkor ugye nem kell ehhez a két
őrához, mint szentíráshoz tartanunk magunkat? Kĺjszönom.

Dr. Kocsis Nĺálté
Maľ megvannak a kérdések, de Képviselő Úr, éntöbb közmeghallgatáson voltam eddig, meg
csináltam végig, mint on valaha' valószínűleg fog összesen. Van ennek egy rutinja, ráađásu| a
rendszerét még a régi baloldal alakította ki, és műkĺjdik. Tehát a helyiek eń. a rendszert
szokták meg az elmúlt években' mondhatom évtizedekben. Elég szokott lenni, tehát hogyha
valaki valóban érđeklődő szándékkal, kcizérdekrĺ Íigyekkel éľkezik a közmeghallgatásra és

annak a rendjét, a fe|szőLa|ási lapon is ajánlott rendjét meg a válaszokat elfogadja íľásban, a
Hivatal sokat dolgozik akozmeghallgatás előtt mindig , hogy váIaszokat adjon és nem azért
jtĺn ide, hogy szerepeljen, vagy a gittrágásnak valamilyen minősített esetét elkövesse, akkoľ ez
a sokéves tapaszta|at szeľint ez elég szokott lenni. Egyébként a nyolc őra á|talźLban nem
kőbevésett, de ań. mindig érzéke|ni szokta az ülés vezetője, aki á|ta|ában én vagyok, vagy
pedig egy moderátor' hogy van-e még új hozzásző|áS' vagy pedig ugye amire néhany embeľ
hajlamos, ugyaĺazokat a kérdéseket ismétlik, és ugyanazokat a vźůaszokat tudja csak a
Hivatal adni. Ugyhogy higgye el, hogy ennek van gyakoľlata és ez rendben le szokott menni'
még úgy is remélem, hogy on ľészt vesz ezen. Remélem, résztvesz ezen? És higgye el, hogy
az e|mu|t években sem volt aziđotartamaľa vonatkozőarlpanasz. Elfogadhatő ez így, vagy mit
szeretne?
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Egy ilyet mutatott a Képviselő Ur, ami jó dolog, en'binatásnak vessztik, úgyhogy 13 őta25
perckor a mai munkánkat bezźrom, és egyébként, akivel nem találkoznánk a
közmeghallgatáson, azok szźtmára kellemes adventi várakozást. és boldog karácsoný kívánok
mindenkinek, és kĺjszönöm azidei évi képviselő-testĹileti munkájukat, és további szép napot!

K.m.f.

Danada-Rimá

tartós
/k;

,.r- r /ĺ /)Łao (/a,ro ĺJ)
Fazekasné YaplaLívia
Szervezési ésl(épviselői Iroda _ ugy intézó

A jegyzőkĺinw az Möw-ben foglalt kezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület 20|5'
decembeľ 3 -ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

Szervezési és Képviselői Irĺ

A jegyzőkonyvet készítette :

Vidákné Csébi Tímea
Szęrvezési és Képviselői Iroda _ngyintézó

&r^
Veľes Evelyn Lilla

ť.*+,.'t

Szeľvezési és Képviselői Iroda - ugyintézó

Képviselő-testület i egyzőkiinwének melléklete :

Jelenléti ív, meghívó, előteľjesztések

Dr.
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