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Készült Budapest Főváros VIII. keriiletJőzsefvźtosi onkormtnyzatKépviselő-testtilete
2016. február 4-én 9.00 órakoľ aJőzsefváĺosi Polgáľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tár gy a|őj tlbarr trre gtartott 1 . ľen d e s ül é s éľő l

Jelen vannak: Dr. Kocsis llllIźńé, Balogh István, Duđás Istvánné, Egľy Attila, dľ. Erőss
Gábor, dr. Ferencz oľsolya' Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabs Tamás,
Kaiseľ lőzsef, Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sára Botond Attila, Simon
György, Soós GyörgY, Dr. Szilágyi Demeter, Vtjrtjs Tamás, Zeĺtai oszkár

Jelen vannak továbbá a meghívottak:
Sántha Péteľné - alpolgármester, dľ. Mészár Erika _ a|jegyző' dr. Vitályos Fanny -
Polgármesteri Kabinet vezetóje, dr. Dabasi Anita - önkormányzati főtanácsadó, dr. Balla
Katalĺn _ Jegyzől' Kabinet vezetóje,Mátraházi Judit - SzemélyĹigyi lrođa vezetoje, Annus-
Fábián Márta - Belső Ellátási Iroda vezetője, Bodnáľ Gabľiella - Szervezési és Képviselői
Iroda vezetője' Dľ. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna - Jogi Iroda vezetője, Kĺisa Edit -
Ügyviteli Iroda vezętője, Majeľné Bokoľ Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, Dľ.
Bojsza Kľisztina Humĺánszolgá|tatási LJgyosztá|y vezetoje, Visnyay Noémĺ dľ.
Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses lbolya _ Humánkapcsolati Iroda vezetője, dr.
Kóľĺódĺ Éva _ Hatósági Ügyosztá|y vezetoje, Tóth Csaba _Igazgatási Iroda vezetője, Páľis
Gyuláné - Pénzngyi Ügyosztá|y vezetője. Dr. Suba Árpád _ Adóiigyi Iroda vezetóje,
Molnár Antalné _ Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda vezető-helyettese, Dr.
Galambos Eszteľ _ Gazdá|kodási Ügyosztźiy vezető-helyettese, Iványi Gyiingyvéľ -
Váľosépítészeti lJgyosntĺIy vezető-helyettese, Bajusz Feľenc Kcjzterület-felügyeleti
Ügyosztály vezetője, Dr. Vas Imľe - Kęrületi országgyíjlési képviselő, Molnár Gáboľ ľ.
alezľedes - VIII. keľ. Rendőľkapitányságvezetóje, Váľadi Gizella _ Jőzsefuáľosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetője, Annus Viktoľ - Rév8 Zrt. vezérĺgazgatőja,
Dľ. Alfiildi Gyiiľgy _ Rév8 Zľt. igazgatősági elnök, Dľ. Pesti lvett - Józsefuarosi
Gazđá|kodási Kĺizpont Zrt. Igazgatőság elnöke, Acs Péter _ Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. VárosĹizemeltetési ígazgatőja, Kovács ottó - Józsefuríľosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt. Yagyongazdźl|kodési ígazgatőja, ľ.lező János _ Jőzsefvétrosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Patkolási igazgatója, Sáfľány József _ Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpoft Zrt.
Intézménymfüödtetés vezetoje, Mach Jĺózsef _ Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Ktizpont ZÍt. Uj
Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok vezetője, Kovács Baľbaľa - Jőzsefvźros Közĺjsségeiért
Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke, Dr. Koľoknaĺ András - Józsefuárosi Szent Kozma
Egészségtigyi Központ főigazgatőja' Dľ. Tárnokiné Joĺó llđikó - Napraforgó Egyesített
ovoda vezetoje, Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefvttosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetője,
Balogh Istvánné - könywizsgáló, Bonyhády Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke,
Nagy Gáborné - Emberi Erőfonás Bizottság külsős tagsa, Patatics Balázs - Emberi
Erőforrás Bizottság kĹilsős tagsa, Yámos Andrea . Emberi Erőfoĺľás Bizottság külsős tagtra,

Camara-Bereczki F'eľenc MĺkIós . Emberi Erőforľás Bizottságkülsős tagsa.

Dľ. Kocsis M:áLté

Köszcjnti a megjelenteket. A Képviselő-testtilet 2016. február 4-ei 1. rendes ülését, meIy az
sZMsZ 8-I0-L2 szakasza1ban foglaltak a|apjarl keľült összehívásra, megnyitja.
Távolmaľadását és késését nem ielezte senki.



Megállapítja, hogy jelen van 18 képviselő. A minősített szótöbbséghez I0 és az egyszerű
szótöbbséghez is 10 egybehangző szavazatta vaĺ sziikség. A kĺjvetkező képviselő-testületi
ülés vaĺható időpontja 2016. március 3. (csütörtök) 9.00 őra. Az alábbi e|őterjesztést az
előterjesaő visszavonta: IlI. Javaslat bizottsági tag cseréjéľe, amely a következő testtileti
iilésęn keriil megtáľgyalásľa' Az, e|ot.erjeszÍés visszavonása miatt a blokkok szźtmozása
vźt|tozik. AzSZMSZ 25.$ (1) bekezdés éľtelmében tźĄékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy 1

stirgosségi indítvány étkezett, amelyet aZ alábbiak szerint javasol napirendre vermi.
Szav azást a bocsátj a a siirgő ssé gi j avaslatot.

4l2. Javaslat |akásgazdállkodási feladatokkal kapcsolatos döntés meghozata|ára

Előterjesztő: Dr. Sára Botond Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a siirgősséget 17 igen, 0 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett a
Képviselő-testület elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tg KÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z 

^T 
AL:glC.Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGES

HATAROZAT:
1t2016. (rr.04.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL17IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sĹiľgősség okát a
indíwanyként beterjes ńett a|tlbbi előterjesztésnél :

4I2. Javaslat lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos

(írásbeli előteľjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Sara Botond Attila - alpolgáľmester

srrľgossegt

diintés

Dľ. Kocsis Máté
Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött - és az elmondottak
szetint módosított _ napiĺendi javaslat szavazása kĺjvetkezik. Szavazásra bocsátja a módosított
napirendet.

Napirend:

Zárt ii lés ke ľeté be n tár gy aland ó el őte rj esztés e k

Javaslat kitüntetés ekkel kap cs olato s d tintések meghozata|ńr a
(írásbeli előteľj esztés, PoTKEZBESITES)
Előteťesztő: Dr. Kocsis I|ĺĺ.tńé _ polgármester

Zentaíoszktn - bizottsási eln<jk

1.

1.



2. Pénziigyi' köItségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a Józsefuárosi onkormányzat 20|6. évĺ kiiltségvetéséľől szólóI. önkormányzatiľendeletelfogadására
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľl4áté - polgáľmester

., Javaslat a Jőzsefválrosi onkormányzat 2015. évi ktiltségvetéséről szóIóŁ. 6|2015.(II.20.) tinkormányzatirendelet módosítására
(írásb e l i e|oteq e snés, p orĺ<pzB E s ÍTÉ S )
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }i/láté - polgármester

3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekke| kapcsolatos
előterjesztés

ĺ Juvaslat a ľnn_xoz ,,.L,, cs ľÉn_xoZ ,,B,, páł|yánato|<kal kapcsolatos
dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjeszés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgáľmester
Dr. Sz1|ágyi Demeter - képviselő
Zentai oszkáľ - képviselő

,, Javaslat Smart City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos diintések
meghozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgáľmester

4. Gazdálkodást' Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

1 Javaslat a Budapest VIII.' Tiimő u. 1.6. szám a|attĺ lakások ós nem lakás
célj áľa szolgálĺó helyis égek eliđegenítéséľő l szĺóló p áiy ázat kiírás áľa
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

, Javaslat lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntés meghozata|áła2. 
(írásbeli e|óterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)



5. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a lol<ú:sz mĺidosításával kapcsolatos diintések meghozata|áraI. (írásbelielőterjesztés,poľĺ<pzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

, Juvaslat szoboľ, emléktábla elhelyezéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺo: Santha Péterné - alpolgármesteľ

6. Hu mánsz olgáitatőlssal kapcsolatos előteľj esztések

, Juvaslat intézményvezetőipáůyánatokkiírásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

,, Javaslatkiiltségvetésiszervekalapítĺóokiľatánakmódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpolgáľmester

7. Egyéb előterjesztések

I Javaslat a ktitelező betelepítési kvĺótával szembeni kiállásrĺól
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4ź./ié _ polgĺírmester

" 
B"számoló a Képviselő.testület bwottságai 2015. május 1. - 2015. oktĺíber
3 1. közii tt átruházott hatás ktiľb en h ozott d ii ntés einek végrehaj tás áľó l
(írásbeli előterjeszés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

. B"számolĺó a Képviselő.testÍĺlet buottságainak 2015. évi munkájáľól
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Soós Gyöľgy -Yźtosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elnĺike

Zęntai oszkaľ _ Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

^ 
Javaslat a Józsefváľosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal kapcsolatost. 
döntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

t Beszámoló a Polgármesteri Hivatal2015. évĺ tevékenységéľőI
(írásbeli előterj esztés)
E1őterjesĺo: Danada-fuman Edina jegyzó tartós távollétében dr. Mészár Erika -

a|jegyzłl



ś Javaslat a 2016. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséľől szóló
rendelet elfogadására és a polgáľmester 2016. évi szabadságának
jóváhagyásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4źńé - polgármester

ą Javaslat a szocÍá|is lakbérľe vonatkozó tájékoztatĺíval kapcsolatos diintést.
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor - képviselő

* Javaslat ^ Képvĺselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzatárő| sző|ó 36t2014. (xI.06.) tinkoľmányzati rendelet, illetőleg a
Polgármesteri Hivatal Alapító okiľatának, valamintSzervezeti és Míĺkłidési
Szab áily zatának mó do sítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

o Javaslat az Onkormányzat tulajdonában lévőo illetve az á./ltalra fenntartott
in gatlan o k energia. és vízfo gyasztásĺ ad,atair a vonatkozó tájékoztatőr ő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Jakabff Tamás _ képviselő

Tájékoztatók

' 
Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejiĺ testÍileti határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľőlo 

^jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiacĺ jetlegű lekiitéséľől
(íľásbeli tźĄ éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Iľiĺáté _ polgármester

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy a módosított napirendet 17 igen, 1 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-
testület elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN ts KÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGY S ZERŰ S ZoToBB sÉc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
2ĺ20ĺ.6. (II.04.) 17IGEN 1 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

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



Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előterjesztések

, Javaslatkitüntetésekkelkagcsolatosdöntésekmeghozata|äral. 
(írásbeli előterjesztés, poľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Ilĺ4até - polgármester

Zentai oszkáľ - bizottsási elnök

2. Pénzügyi' költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a Józsefuáľosi onkoľm ányzat 2016. évi költségvetéséről szólól. iinkormányzatirendeletelfogadására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1 Javaslat a Jőzsefvátľosĺ Onko rmányzat 2015. évi ktiltségvetéséľől szĺólóf. 612015.(II.20.) iinkoľTányzatiren:|e|et módosítására
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
E1őterjesaő: Dľ. Kocsis Ilĺ4źńé - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos
előterjesztés

, Juvaslat a ľnR-roz ,,A,, cs ľÉR-KOZ ,,B,' pályázatokkal kapcsolatos
d ti n té s ek m egho zatalár a
(írásbeli eIőterjesĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis iľĺ4áté _ polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő
Zentai oszkaľ - képviselő

, Javaslat Smart City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esaés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4źúé _ polgármester



4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

' 
J"vaslat a Budapest VIII.' Ttimő u. 16. szám a|atti lakások és nem lakás
célj á ľa szo lgáló helyis é gek elide genítéséről szĺí lĺí p á|y ázat kĺírás ára
(írasbeli előterj esaés)
Eloterjesĺő: Dr. Pesti lvett - JGK Zrt. igazgatóság elnĺike

)- Javaslat lakásgazdálkodásĺ feladatokkal kapcsolatos diintés meghozata|ára2l 
(írásbeli előterjesztés, póTKÉzBESÍTÉS)

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Javaslat a lol<ú:sz módosításával kapcsolatos diintések meghozata|áralr 
(íľásbeli előterjesztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Il.lźúé - polgáľmester

) Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné - alpolgáľmester

6. Humá nsz olgáltatálssal ka pcsolatos előterj esztések

, Javaslatintézményvezetőipáiyázatokkiírásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesxő: Dľ. Kocsis I|ĺĺáté - polgármester

) Javaslat költségvetési szeľvek alapító okiratának módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

, J^vaslat akőte|ező betelepítési kvótával szembeni kiállásľól
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgĺírmesteľ

) Beszámolĺó a Képviselő.testület blzottságai 2015. május 1. _ 2015. októbeľ
3 1. ktiztĺtt átruhá.zott hatáskiiľben hozott dtintés einek végrehaj tátsár ó|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis IllÍ:áté - polgáľmester



' Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2015. évi munkájárĺilJ. (írásbeli előterjesztés)
Ělote4esĺő: Soós Gyöľgy - Vĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnoke

Zeĺtai oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

^ 
J^vaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi onkormányzatokkal kapcsolatosT. 
diĺntések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mtúé _ polgármesteľ

. B"számolĺí a Polgármesteľi Hivatal2015. évi tevékenységéről
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Daĺada-Rimán Edina jegyző taľtós távollétében dr. Mészaľ Erika -

aljegyzo

Á Javaslat a 2016. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szĺóló
ľendelet elfogadására és ̂  polgármester 2016. évi szabadságának
jóváhagyására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4ź./ié _ polgĺĺrmester

,| Javaslat a szociális lakbérre vonatkozó tájékoztatóval kapcsolatos diintés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Eľőss Gáboľ _ képviselő

o Javaslat ^ Képviselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkiidésiu. 
Szabáiyzatárő| szőllról 36ĺ2014. (xI.06.) tinkoľmányzati rend,elet, illetőleg a
Polgáľmesteľi Hivatat Alapító okiľatánako valamint Szeľvezeti és Műkiidési
Szab á|y zatának m ó d o s ítá s á ľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis llĺdźLté _ polgáľmester

o Juvaslat az onkoľm ányzat tulajdonában lévő, illetve az á|ta|a fenntaľtott
ĺn gatlan ok en ergia- és vízfo gyasztási adatair a von atkozĺí tájékoztatőr ói
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Jakabfy Tamás _ képviselő

Tájékoztatók

1 Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľĺíl, 

^z 
e|őző iités őta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseruényekľőI és az iinkoľnrányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ ľészének pénzpiaci j ellegű lektitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesaő: Dr. Kocsis iľ;ĺ.źLté _ polgármester



Dr. Kocsis Mláté
Záftn|és kcjvetkezik, kéľi, hogy a jelenlévők biztosítsák ennek feltételeit.

1. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat kitüntetésekkel kan cs o lato s dłintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés, póľrÉzBESÍTÉS) Z^RT ÜlÉs
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|l4áté - polgármester

Zentai oszkár - bizottsási elnĺik

A napirend tdľgyaldsa zórt iilés keretében történt az Mön. 46. s O bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túrgyaldsa sordn elltangzottakat és a meghozott 3 /20I6. (II.04.),

4/2016. (11.04.),s/2016. (11.04.),6/2016. (11.04.),7/2016. (11.04.),8/2016. (11.04.),

9/2016. (rr.04.),10/2016. (rr.04.),1v2016. (11.04.),1U2016. (11.04.),13/2016. (11.04.),

t4/2016. (11.04.),1s/2016. (11.04.),t6/2016. (1r.04.),17/2016. (rr.04.),18/2016. (11.04.),

19/2016. (II.04.),20/2016. (II.04.),2y2016. (II.04.) szdmú hatdrozatokat a zúrt iilésrdl
kés zii It j e gy zőkö nyv tart almazzu

Dr. Kocsis M:áLté

Szavazźsra bocsátja aJőzsefváĺosban ađomźlnyozható kittintetésekľől szóló 1112006. (III.10.)
ĺinkormányzati ľendelet módosításĺíĺól szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a 3120|6. (II.04.) önkoľmanyzati rendęIetét 17 igen, 0
nem, 1 tartőzkodással elfogadta.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsHoz vĺľlĺosÍľpTT SZoTotsBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉpvrsľr-o-ľnsľtir,aľB Í7 IGEN' 0 NEM, 1

TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És ľĺnc,ł.LKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁnosr oľronľrÁľyzĺ.ľ xnpvrsľr,o
TESTÜLETENEK 3t20t6. (II.04.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A
JoZSEFvÁRosn,ł.ľ ADoMÁI\IY DZ'IJ.AT o KITtJNTEľľsrxno L szoLo
11t2006. (III.10.) oľxonnĺÁľY ZATIRENDELET MoDosÍľÁsÁnol

(Szünet)



2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Onkormányzat 2016. évi kiiltségvetéséről szólĺó
tinkormányzati rendelet elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lll4.źLté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Nĺ'áńé
Több mellékletet kaptak pótkézbesítéssel. A könywizsgálói véleméný, a koltségvetési
egyeztetések jegyzőkönyveit, továbbá a9. és 10. számú mellékletet. Mielőtt avitźt megnyitja
a költségvetésért felelős alpolgármesternek, Egľy Attilanak megadja aszőt.

Egry Attila
A2016. évi költségvetést hataľidőben elkészítették, írásban minden képviselő-testületi tagnak,
az intézmények, és gazdasági taľsaságok vezetőinek megküldték. A törvényben előíľt
szĹikséges előzetes egyeztetéseket lefolýattak. A végleges anyag van a Képviselő-testiilet
előtt. Ahogy a korábbi években, úgy most is konzervatív tervezési iráný kĺjvettek. Fő
szempont az vo|t, hogy a múködést, azon belül is az onkormányzat a lehető legjobb
színvonalon, ha lehet a korabbi éveknél is magasabb színvonalon el tudja látni, így az ehhez
szfüséges ťlnanszitozás rendelkezésre á|I, mind' az intézményeknél, mind pedig a gazdasági
táľsaságoknál. A korábbi években vállalt önként vźů|alt feladatok szintén beteľvezésre
kerültek. A működési koltségvetés 14,5 milliaľd foľint, a felhalmozási bevételek 3 milliaľd
forint. Összességében 18 milIiárdos költségvetéssel néznek szembe a 2016' évben. A
tava|yihoz képest ęz egy kisebb összeg, ennek az az oka, hogy kifutottak az uniós pľojektek,
amely az e|mu|t évben 2,3 millriźrd forint vo|t, ez mźtr az idei évben nincs. Az év folyamán
tuđnak még pélyazru központi költségvetési forrásokĺa, vagy uniós forrásokľa, eZ a
költségvetési összeget tudja majd emelni, és további feladatokat tudnak majd végĺehajtani. Az
adóbevételek 6,9 milliaľd forinttal keľĹiltek meglervezésľe. Tavaly 6,4 mi|Iiźlrdos adóbevételt
sikeľült rea|izá|ni. I,4 milliátdos szabad pénzmaradvźľnya| tetvez, biztos, hogyha minden
könyvet sikerült lęzámi az intézményeknél és gazdasági társaságoknál, és az ĺisszes
elszámolás megtĺiľténik, akkor még további pérumaradvźny várhatő, amely a beszámoló
elfogadásával ez év áprilisában keriilhet a Képviselő-testület elé, és akkor tudnak döntęni
annak a felhaszná|ásátőI is. Jogszabá|y e\őírja, hogy az onkormźnyzat nem tervezhet
működési hiánnyal. Ha néz1k a költségvetést' akkor |áthatják, hogy a mfüödés többlettel lett
meglervezve, 455 millió forintos mrĺködési többlete van az onkormányzatnak. Ez a tobblet
fe|ha|mozási, fejIesztési oldalon kertil felhaszná|ásra, ez aztjelenti, hogy ebbőI a pérubő|'

értéket teremtenek, Jőzsęfvźrost gyarapítják. A költségvetés egyensúlyos. Az źitaIáĺos
taľtalék 94 millió forinttal keľĹilt megtervezésre. A tartalékon küi<ĺnbcjző céltartalékot
képeztek, normatíva lemondásra, egyéb feladatokľa, k<ivetve akonzervatív iľányelveket. Az
idei évben le fudjfü zárni a Corvin sétany fejlesztését, eztobb mint 500 millió forintot jelent.

A következő években már nem fog jelentkezní aJózsefuaľosi onkormanyzatná|. Hogyha ezek
a számok tudnak iránymutatóak maradni a20I7-2018-2019-es évekľe, akkor ezt az 500 millió
foľintot szabadon, a keľület más területeire lehet felhasználni. A korábbi ígéreteket kĺivetve
504 millió forinttal meglervezésľe keľült atáĺsasházipáIyź.zat,így atavalyi 500 millió forint
utan idén egy újabb 504 millió Íbľintot állítottak be a költségvetésbe társasházak páIyäzatźra.

Komolyabb intézményí fejlesztés is lesz, ez a Szźľ:aďos úti óvodanak tĺjbb mint 300 millió
foľintos teljes megújítása. Egy teljesen új óvoda fog elkészülni, ezze| az iĺtézmény
infrastrukturája is meg fog újulni.
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Dr. Kocsis Máté
Mielőtt a vittt megnyitja, két ponton móđosítani szükséges a kĺiltségvetési rendelet-
tervezetben, az egylk: a Smaľt City munkacsoport tagjainak cjsszetétele és ďť1azása míatÍ'
javasolja, hogy a 11107-01 cím mfüödési általanos tartalék csokkentése mellett a 11101 cím
ĺjnként vá||a|t feladat személyi juttatás előírányzata 3.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jarulékok és szociális hozzájárulási adó előirtnyzata 851,0 e Ft-tal emelkedjen. Másodsorban
pedig aTársashźzi páIyázatokat elbíľáló munkacsoport tagjainak tjsszetétele és díjazása miatí
javasolja, hogy a 11107-01 cím mfüödési általános taľtalék cscikkentése mellett a 11101 cím
onként vállalt feladat személyi juttatás elókányzata 3.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzźĄarulźsi adó e|őirényzattú 851,0 e FĹtal emelkedjen.
Ertelemszeruen az előterjesĺett ľendelet-tervezet a fenti módosítás figyelemvételével lép
hatá|yba. Napiľend vitájźúmegnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Aztmár tudják, hogy a Habony Arpád-fele Lokál újságban való teljesen fölösleges hirdetések
kĺjzel 20 millió forinttal vannak betervezve a költségvetésbe. A szakbizottsági ülés óta tudják,
hogy a Barka Színház tevékenységének a visszaállítása 0 forinttal van beteľvezve ebbe a
költségvetésbe. Az utolsó iďormációja, hogy a Polgármester Úr aztmondta, hogy aBźrkát
nem adják ftjl, csak a Nonprof,lt Kft.-t, ez lenne a második kéľdése. A harmadik kérdése, hogy
vannak olyqr dolgok, amiket minden évben megcsinálnak, és mégis mindig kiilön d<jntés kell,
például az Eletmentő Pont, adventi díszítés bekerĹilt-e a költségvetési teľvezésbe? Elakadt a
családok átmeneti otthoniínak a projektje, szeptemberben egy jogszabályvá|tozásra
hivatkoztak és kérte, hogy részletezzék ezeket a jogszabá|yvá|tozásokat, eddig még nem kapta
meg. Hany forint van eÍTe betervezve?

Dr. Kocsis ľIáúé
Képviselő Úľ miľe, hany forint vaĺr betervezve? Eń.ismételje maľ meg!

Jakabfy Tamás
Háĺy forint van betervezve csa|ádok átmeneti otthona |étrehozására? Mennyit bęcsülnek a
kozétkeztetés aranak az emelésére?

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megadja aszőt Egľy Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A Bárka Szírhźnzal kapcsolatban az źttaďás-átvétel folyamatban van, tehát a cégĺek a
beo|vasztása a Nonprofit Zrt.-be most fog |ezáĺulni a tavaszi időszakban. Utána lehet
gondolkodni arról, hogy hogyan lehet újjáépíteni a Barka Színházat funkciójában,
feladatában. A jogok megmaľadtak a Zrt.-néI, ez nagyon fontos, a korábbi mfüĺidésből adódó
jogok és a jogdíjak is mind ide taľtoznak, így ez képezhet egy alapot a Baľka Színház
megújításĺának, azonbarĺ frilhívja a Képviselő Ur figyelmét, mindeközben a keľületben
elindult, és fel is viľágzott a Turay Ida Színház és a színhtni funkció jó színvonalon ellátásra
keľült aKáIvźrĺa téren. A stabil működést a|átámasztjaazis, hogy be fudtak jelentkezni a
minisztériumhoz ťlnanszkozásta és a k<iltségvetésből is látjfü' azon til|, hogy a Józsefvárosi
onkormányzat [elałJatfinanszírozást ad, néhany millió foľintot, a nrinisztéľiumon keresztül az
Áĺam is 45 millió forinttal támogatja ezt a szíllhazfuĺtkciőt. Ez egy nagyon komoly
sikertöľténet.
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Sikerült egy korábban bezźlrt, évek óta tiresen á|Iő színházat talpra áIlítani és megújítani,
ráadásul Józsefuárosnak azon a részén, ahol erre nagy igény van. Az Eletmentő Pont, és a
karácsonyi díszkivilágítás betervezésre kertilt. A kĺjzétkeztetéssel kapcsolatban terveztek
emelkedést, hiszen jogszabá|yi vá|tozás van folyamatban. A szünidei étkeztetés pontosan,
hogy milyen terhet fog róni, kikľe vonatkozik, hány főre, milyen iđőszaka, és milyen típusú
eIltúásra, amikor ezt meg|átják, akkoľ lehet ezt tovább pontosítani. Amikoľ a jogszabályok és

a végľehajtási rendelet eléľhető lesz, akkor tud majd pontos számot mondani és akkor tudják
ęń. a felađatot pontosan végrehajtani. A családok átmeneti otthonával kapcsolatban maga az
intézmény kialakítása nincsen betetvezxe, ez egy koteIezó önkoľmányzati feladat, aZ

onkormĺĺnyzat kiszerződés tltján eń a feladatot e||tttja. Ez a szo|gtitatás éI a jőzsefvaľosiak
szttmtra, akik rászorulnak, emellett az onkormányzatk'tízíslakásokat izeme|tet, amely nem
vgyanaz, de funkciójában hasonló és ott is tudnak segíteni a rászorultaknak.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Megadja aszőt Dr. Sara Botond Attila alpolgármesteľnek.

Dr. Sára Botond Attila
Btlr szerzodéses úton látjen< eI ęń a kötelező feladatot, de a költségvetésben van 14 millió
foľint arra, hogy a Szerdahelyi telephelyen két család átmeneti elhelyezésére alkalmas két
lakás kerül kialakításra. Ezenkívtil további 2I mLIIiő forintból újul meg 7 db lakás, amely
ugyancsak hátľányos helyzetben lévő családoknak, vagy a LELEK-Pľogramban
résztvevőknek segít. A LELEK-Pľogľamban ttibb mint 40 lakás, ani ezt szolgálja. Amit
Képviselő IJt kérdezett, 2 db lakás csak azért kerÍil kialakításra, hogy csak a családok
átmeneti elhelyezésére szolgálj on.

(Dr. Ferencz orsolya hźpviselő ]],08 órakor távozott az ülésteremből, ígl a Képviselő-
testület létszáma l7 főre csökkent.)

Dr. Kocsis lĺĺ.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képvíselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Szó volt aľľól, hogy azEU-s forľások kiestek és ezzeI csökkent a méľlegffitisszeg, akkor van
egy ilyen nettő számítás, hogy a 2015-ös EU-s forrásokat nem szźlmítva hogy alakul a 2016-os
mérleg főösszeg ahhoz képest? Ez a technikai jellegű kérdése. Ehhez kiegészítés, hogy azt
Iehetett olvasni, hogy az új forrásmegosztási renđ hátrányosan érinti a keľtileteket, hogy ennek
mennyi a nettó hatása? Ha kevesebb, akkor mennyivel kevesebb a keľiilet által elkĺjlthető
pénz ídén ennek következtében? Hatályba lépett egy új szociális rendelet március l-jéto|,
bizonyos támogatások kevesebbek lettek, és idén még kevesebbel terveznek. Javasolja, hogy
ne tewezzeĺek kevesebbęt idénĺe' hanem töľekedjenek aÍra) hogy részben
rendeletmódosítással, részben az iĺltézmények működésének áta|akítźsával, a tájékońatás
javításźtval' és ha kézen fogiak a ľászoľulókat igy nĺjvelhetnék a szocíá|is keretet és eljutna
minden ľászorulóhoz a támogatźs. onkéntes moratóriumot vállalnának az ingatlan és a
lakáseladásokľa. Adott esetben indokolt lehet lakás, vagy üzlethelyiségek elidegenítése, de

lrrégis inkább az ingatlanok felújításáľa költscnĺ:k, ćs tcgyék laklutóvá a laklratatlarr és tir.es

lakásokat, és ne adjak el.
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Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
AzEU foľrások még atava|yi évben a k<lltségvetésben 2,3 mi||iard forint szerepelt, 2016-ban
ĺrincsen EU-s [orľás. Minclen vállalt feladatĹal ęlkészĺiltek, további pá|yázaL<:k nem voltak,
nem nyeľtek pénzt az idei év tekintetében nem is voltak páIytaatok' hiszen az Unióban is
költségvetési forduló yarl, és most fognak megjelenni a pá|yázatok. A fóvaľosi
forrásmegosztással kapcsolatban a tava|yi évben 10 %-os bővülés tortént a helyi iparuzési
adók tekintetében, és azźital,|logy 20|6-os évben tĺjľtént aszánalékos elmozdulás a fóvaros és
a kerületek között, ennek ellenére a tavalyi évhez képest nettő 242 millió forint többlettel
számolnak 20I6-ban'' mint amennyi 2015-ben befolyt, ekképpen hátrźny nem éľi a
Józsefuárosi onkormanyzatot. A szociális segélyek tervezésével kapcsolatban kisebb
összegnek a betervezése indokoltnak ttĺnik, vannak olyan segélyfajtak, amelyek a Já,ĺásí
Hivatalhoz keriilnek, amelyet mźn 20l6-ban nem kell finanszírozĺi. Ezek a tervszámok nem
jelentik a feIső határźú az i|yen típusú segélyek kifizetésének, ezt minđen évben elmondjfü.
Ha az év folyamán a^.Iátják, hogy további igény jelentkezik, és a forrás felső hataľát eléľik,
akkor ugyanrigy folyósítani kell ezeket a segélyeket és ezért a költségvetésęn belül át is
fognak csoportosítani, akár az általános taľtalék terhére. Az ingat|angazdálkođással
kapcsolatos moratórium felvetésre jelzi,hogy azaziđęolísztikus kép, hogy azonkormányzat
bĺjvíthetné az ingat|aĺlá|Iomtnyat, ůlhoz foľrást kellene teremteni. Jelen pillanatban szfüös
kciltségvetéssel gazdálkodik Józsefuaľos Önkoľmanyzata, igy az ingatlanbővítésre nem látnak
lehetőséget. Ilyen típusú ingatlanvásár|ásta se az EU, sem a központi költségvetés nem tuđ
ťlnanszírozni. Reálisabbnak látna egy ingatlangazđá|kođást, amely azt je|enti, hogy a meglévő
állományból a társashźnak értékesítését folýatja a Jőzsefvátosi onkormźĺnyzat árveľés útján
és abból tud egy magas bevételt produkálni, akkor azt abevételt a 150 bérhźz felújítására kell
foľdítani, és az ingatlanállomány éľtékét kell nĺjvelni. Ez egy jövőbe mutató iľány lehet,
illetve vonatkozik a telkek éľtékesítésére is. Ha a Jőzsefvárosi onkormźnyzat azt a dontést
hozza, hogy a telkek éľtékesítéséből befolyt pénzt nem kívánja múkĺjdésre fordítani, ahogy a
korábbi években sose kívánta és a jĺlvőben sem tęrveznek ilyen típusú pénzeket műkcjdésľe
fordítani. Ha ezeket fejlesztésekľe fordítják, ez lehet az apénzállomány, amellyel a leromlott
ingatlanállomźnyt javítaru tudjak, és beköltözésre és haszná|atra alkalmassá fudják tenni.
Jelen pillanatban az ingatlarlállomany üzemeltetése veszteséges. Ez abból adódik, hogy a
mfücjdési költségeik magasak ezeknek a rosszállapotu épiileteknek, és a lakbérek nem
feđezik. En. valahogy hossztitávon meg kell oldani, ennek az egyik lépése lehetne a lakbémek
a vźitoztatása. Ezt tobb százmillió forintot jelent évente, ha ez kikerült a kciltségvetésből és
nem tudják a kerület megújításĺĺra' gyarapításélra hasznosítani, akkoľ egy veszteséget
kĺinyvelnek el. Természetesen az onkoľmányzat vezetése tisztábarlvarl azza|, hogy bizonyos
szociáli s szempontokat fi nansz ír oznak közvetett módon.

Dľ. Kocsis lĺĺ.áLté
Megadja aszőt Dr. Sára Botond Attila alpolgármesteľnek.

Dr. Sáľa Botond Attila
Máľciusban vá|tozott a szociális támogatások rendszeľe, és korábban az egyes települési
támogatások maximális cisszege emelkedett. Tehát az egyes települési támogatásokĺa igénybe
vehető összeg annak ellenére, hogy a támogatási foösszeg az kevesebb voIt, đe az egyes
támogatásokľa személyenként igényelhető összege emelkedett. Igy a rászorulók nagyobb
segítséghez tudtak jutni, mint korábban.
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Dr. Kocsis l/I'áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Gľatulál a Hivatalnak, és a pénnjgynek, mert egy egyensúlyos költségvetés ĺjsszerakása
tiszteletreméltó munka. Részleteiben először a lakbérekre ľeflektá|. A lakbérrendezés egy
kifejezetten égető pľobléma, nem fogja javasolni, hogy gyoľsan emeljenek lakbéľeket, de a
lakbérrendezésben érvényesíteni kell, hogy az önköltségi lakbér fedezze a bérlakással
kapcsolatos költségeket. Azon ne termelődjön aZ onkormányzatnak vesztesége, ezzeI
összhangban a szociális lakbérre való jogosultságot nagyságrendileg ki kell bővíteni' hogy aki
nem tudja a jövedelméből megfizetti, aZ ÍIe kényszeľüljön utcáľa. A Hunyadi-palota
értékesítése kapcsán javasolta, hogy az abból befotyó bevételt az onkoľmtnyzat fordítsa a
2016. évi taľsashtn-feltĺjítási pá|yazatí rendszer működtetésére. Bőven van igény atársashtzi
felújításokľa, mint amekkora kerete tava|y az Önkormćnyzatnakvolt. Ha jóI tudja, a Hunyadi-
palota 650 millió forintért kelt el, és a társashtu feliljítás 507 millió foľint lett, amely jelentős
összeg, nagyságľendileg aľľryi, mint a20I5. évben volt. De még arra a 150 millió foľintľa is
lenne igény a tátsashźnak részéróI, ezért kéri, ha varl arta móđ, akkor a Hunyađi-palotából
befolyt ĺĺsszeget teljes egészében fordítsa az onkormányzat atfusasház-felújításí prograľIra'
A Turay Ida Színház 45 míIIíós támogatással sikeres szirlhźn lett, de a Baľka Szíllház
örökségével még mindig nem kezdtek semmit, és ha az idén IezáruI az e|jźnás, ami a
Nonprofit Kft. megszüntetéséľől szól, akkor asziĺtház szęllemi öľökségét vigyék tovább akkoľ
is, hogyha a Zrt. megsztintetésre keľül. Javasolja, hogy ezt a 45 millió forintos támogatást
csak részben fordítsa az onkormányzat a Tuľay IdaSzínhźĺztźtmogatástra és részben fordítsa
arra, hogy a Bttrka Szíĺlház örökségének a további ápolását kialakítsa. Meggyozođése, hogy
Jőzsefvárosban szfüség lenne egy családok átmeneti otthonáľa, foľmálisan megvan' de ettől
függetlenül bőségesen vannak Józsefuaľosban olyanok, akiken segíthetne egy családok
átmeneti otthona. A 3. szźlmí melléklet 9. oldalán az e|ozeÍes kcjtelezettségvállalásos
melléklete a ktĺltségvetésnek, ahol évente 25,4 millió forint, összesen 100 millió forint van
betervezve a városmaĺketing címsoľon. Javasolja, hogy ezt az ĺisszeget fordítsa az
onkormanyzat a családok átmeneti otthona |étrehozására, addig átmenetileg ĺizemelhet a
kiszerzőđött felađatellátás' de négy év alatt 100 millió forintbóI létre lehet hozni egy teljes
kĺjnĺ, a feladatot teljes mértékben ellátó normál kapacitású családok átmeneti otthonát, és ez a
feladat is intézményes megoldásra kerĹil. Még mindig sok kĺitikus helyzetben lévő család
lakik Józsefuaľosban. Sztikség lenne egy ilyen intézményte.

I)ľ. Kocsis ľIáLté
Megadj a a szőt Egry Attila alpolgáľmestemek.

Egry Attila
A 45 millió forintot nem lehet elvenni a Turay Ida Színháztő|, ők igényelték. A ťĺnarszitozás
technikája az) hogy az onkormányzaton kereszttil folyósításra kerül. Ennek aZ

átcsoportositásźlta nincsen lehetőség, egy feladatellátást váIIaLt a mirusńérium felé is a

múvészeti tevékenységével, és erre kapta meg egyľészĺő| a produkciókhoz, másrészrőI pedig
az intézménynek a fenntartására eń. az osszeget, és nekik tovább kell utalni. A Trefort
értékesítésével kapcsolatos tételek szintén végig vannak vezetve a kĺiltségvetésen, amellett
hogy pályázaton az onkonrrálryzathoz ez a több mint 600 millió foľint befolyt. Egy
elszámolás is töľtént ezze| pźnhuzamosan a béľlővel, aki megnyerte a Tľefoľt utcai ingatlant'
valamint AFA fizetési kötelezettsége is keletkezett az onkormanyzatĺak, így a nettő

megmaľadő éÍték, ami az onkormanyzatnak a költségvetésében szerepel, ez az 500 néhany
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mitlió forint, ekképpen az akorábbi vállalás, amelyet Komássy Képviselő Úr bölcs javaslatáta
a költségvetésben megjelenítenek, ez az 500 valahány millió forint, ami az onkormanyzatĺá|
rendelkezésre áll.

Dr. Kocsis M.áLté

Megađja aszőt Dr. Sára Botond Attila alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond Attila
Korábban döntött a Képviselő-testület nemcsak az épi|et értékesítéséről, hanem egy koľábbi
jogviszony |ezárźsttrő| is, amelyben egyébként követelései voltak a korábbi bérlőnek,
elszámolási kötelezettsége volt. Az elszámolási kötelezettség szźlmai lźfiszanak a
költségvetésben is, le van vezetve, van, adőťlzetési kötelezettség a vételárból, amit megfizetett
az iĄ tu|ajdonos. Az elszámolási kĺ}telezettségeket kovetően nettó 504 millió forint, aní az
onkormányzathoz beérkezik, így ez fordítható tźrsashźni felújításra. Erről korábban a testtilet
dĺjntött már.

I)r. Kocsis lN{áLté

Megadj a a szőt Egry Attila alpolgármesteľnek.

Egry Attila
Az e|ózetes kötelezettségvállalás kérdése nettó 80 millió forintot takar a követkęző évekĺe
megbontásban, ez az a hirdetéssorozat, illetve újsággal kapcsolatos szerződés, ami maľ
e|hangzoÍt a korábbi vitában.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Megadja aszőt Simon Gycirgy képviselőnek.

Simon Gytirgy
Mi tĺjľténik akkor, amikoľ egy lakó, vagy egy család adósságspirálba keľiil? A hajléktalan-
ellátásnak is vannak olyan tészei, amelyek önként vállalt feladatok köz<itt szeľepel, péIdáu| az
Életmentő Pont, meľt Jakabfy Képviselő Úr nem kapott ęrre vá|aszt. Hibát követnek e| azza|,
hogy nappal nem működik az Eletmentő Pont. Este 8 órakoľ nyit ki. A Dankó utcában van két
egymással szemben lévő hajléktalarl-e||átő intézmény. Az egyik szerényebb kivitelű, de teljes
Iétszźmmal iiemelő ĺntézmény, a másik oldalon pedig az Eletmentő Pont, amire nyugodtan
kiírhatnák, hogy munkaidőben az é|etmentés sziinetel, mert nincs nyitva. ott van az Európai
Uniós fonásból épített Élętmentő Pont és lakat van rajta, még szemé|yzetet sem látni ott

olyankoľ, amikor 0 fok alatt van a nappali hőméľséklet. Nem tudja, hogy mekkoľa
költségvetési pluszforrást jelentene, hogyha eztnappa| is üzemeltetni szęretnék.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Képviselő IJr a ĺÉĺ-EK lFrźlzat összekeveľte az É|etmentő PonttaI, Az Életmentő Pontnak
semmi koze az Európai Unióhoz. Az egész hajléktalan-eIlátással kapcsolatos feladatot ĺinként
vźila|t feladatként Iátják eI. Az Eletmentő Pont, ha aľra gondolnak' ami valójában az, azt
pedig a gyakorlat diktálta ott vannak haj1éktalan-szá||ők, rendes áI|arri noľmatív
ťĺnanszírozással felszereltek, ahova sok esetben az á||apotuk miatt nem engedik be a
hajléktalanokat, ami sok kérdést felvet. Azérthoztźk létre, meľt atapasńalat aztmutatja, hogy
ebben az idoszakbarl, Íőleg az éjje|i időszakban van eÍTe igény. Nappali órákban a
hajléktalanok ezt kevésbé veszik igénybe, hiszen akkoľ bent vannak a városban. Pusńán az
életszenĺsége miatt varl ez így.
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Ahogy eń' Iakabfy Képviselő Úr kérdésére elmondták, ez most teľvezésľe kerül. Ami be van
zarva, aZ egy tudatos dolog, az egy éjszakai ellátáSi forma. Azt kérdezte, hogy miért nem
nappalis? Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyiiľgy
Amikor 0 fok alatt van a nappali hőmérséklet, indokolt lehetne, hogy nyitva legyen. Nem
tudnak több ľászorulót fogadni a szemkońi intézményben, annyian vannak bent ugyanabban
az iđőpontban, amikor az Önkormźnyzatáltalfenntartott Életmentő Pont zźrvavan'

Dľ. Kocsis l|/Iálté

Erľől beszélhetnek, nyitottak erre, csak a gyakorlat nem ezt igazo1rta. Erejükön felül, önként
vállalt feladatként hozzźĄáru|nak a haj1éktalan-e|Iátáshoz, Aú' nem fudják' hogy kit tudnak
fogadni, és kit nem, és kit akamak, és kit nem. A transzpaľencia teljes híánya a hajléktalan-
ellátóknál okozza azt a gondot, hogy nem akarja valaki, vagy nem tudja fogadni a
hajléktalanokat. Megkülönböztetik-e őket a mentális állapotuk alapján vagy sem.
Megktilönböztetik-e őket a szenvedélybetegségük a|apjźn vagy sem' Ezekre mind nincs
vtiasz évek óta. Amit tudnak, azthozzźÍeszik, de állami és fĺĺvaĺosi feladattal állnak szemben.
Az onkoľmźnyzat a lÉlpr Házat,40 lakást, ami több, mint az összes tobbi budapesti
kertiletben, a hajléktalanok szźtmźra bocsát. Az Életmentő Ponttal és a Szerdahelyi utca
megnyitásával maximálisan kibővítették ezt a szo|gáItatást. Amennyiben lesz igény a nappali
nyitva tattásra, az már nem fog gondot okozni, csak nem volt rá korábban igény.
Áilapodjanak meg abban, hogyha az é|etszetűség diktátja, akkor ahhoz fogiák igazítaĺi az
aktuális dcjntéseiket ebben a kéľdésben is. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Gratulál a Hivatalnak, nem volt még Sosem' hogy ennyire korán, februaľ első hetében a
Képviselő-testĹilet előtt van a költségvetés. A hatátozatíjavaslat 1. pontja egy 3 éves bevételi
tervet tarta|maz. Emelkedéssel terveztek minden tekintetben' Feltételezí, hogy a BKV
ťlnanszírozás miatt nemcsak az idei évben lett 1,5 %o-kaI kevesębb a forrásmegosztásból
kapott íparuzésí adó, hanem jövőre is és az aztkovető évben is újabb 1,5-1,5 oÁ-ka| csökken
ez a fonásmegosztás keľületekľe jutó része. Ez ellen kézzel-|ábbal kellęne tiltakozni, hiszen
olyaĺl dolog miatt csökken a finanszírozás, ami nem az onkormányzat feladata. Ezért aŻ.
gondolja, nem elfogadható, hogy ez ellen nem tesznek semmilyen lépést. A 2. pontntĺI
mosodai díjként mióta a|ka|mazzák a 200 Ft/mosást? A 3. pontnál a Tuľay Iđa 45 milliós
támogatás, hogy kerĹil az onkoľmányzathoz? Miéľt kell, hogy az onkoľmányzaton kęľesztül
folyjon? A 3 milliós előzetes kötelezettségvállalással szemben miéľt 5 millióval támogatjźk
őket? A 6. b) pontban egy kĺizbeszerzési szabáiyzatot fogadnak el, elfogadhatatlannak tartja,
meľt nem vonatkozik ez a szabáIyzat az onkormanyzat cégeire, és mindenhol sajźĺt
szabáIyzatot alkotnak, amiben nem íľjfü elő nekik, hogy milyen módon végezzék a
kozbeszerzést. olyan grémiumok döntenek ezehő| akozbeszerzésekľől, amelyeket tltÍvhźLzott
hatáskĺjrben Polgĺĺrmester Ur ÍIevez ki egy szeméJyben, amelyről a képviselők is csak utólag
értesülnek, ha egyá|ta|źn. Ie|zi, hogy a Habony Arpád-féle Lokálnak a második szerződését,
ami egy 75 millió forintos szerződés, egy ilyen grémium döntötte el. A számítógépe hat|apjan
lehet követni, hogy éppen hány millió forintot ťĺzettek ki eddig Habonynak. Innen már csak
egy lépés, lrogy utolérjék Papcsákot, akirrél szeľinte nem nagyon van le.iiebb, egy szelrrélybelr
döntött minden közbeszerzésnek a kiírásáról, és az elfogadásaról.
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Dľ. Kocsis M:áLté
Túl sok holgy til a teremben ahhoz, hogy azt mondja, amit valójában gondol a Képviselő
Unól. A Parlament karácsony előtt úgy dcjntött, hogy a foľrásmegosztásról szóló törvényt a
BKV finanszítozása éľdekében ęzzel a I,5 oÁ-kaI a Fováros javáramegvźůtoztatja, tekintettel
arra, amit az AIpo|gĺĺrmester Úr az előbb elmondott, hogy a gazďaság bővtilése miatt,
amelyről mé|tźnýalanul nem beszélnek. közel 10 %o-ka| nagyobb Budapesten a helyi
ipanĺzési adóbevétel, ekképpen még úgy is, hogy 1'5 oÁ-ka| kevesebb jut a kerületi
önkormányzatoknak, még úgy is több a helyi ípaĺílzési adóbevételĺik. Nem javasolja, hogy ez
ellen külĺjn mozga|mat indítsanak, vagy kuzdjenek. A BKV finanszírozása u egy olyan
orökség a szocialistáktól és a szabadđemokľatáktó| 20 év után, aminek a megoldása az nem
mozga|mí kérdés, hanem tekintettel arra,hogy 6 éve azuzemi éve pozitív a BKV-ne, minden
adóssága megsztĺnt, a baloldali Íőváľosi vezetés mekkora ktilső és belső adósságállománnyal
hagyta maga mögött a BKV-t. Mindeközben Horváth Csaba ingyenes utazást ígért
mindenkinek. Ezek az adőssźryok, ezek a kinnlevőségek mfu rég nincsenek. A BKV-n belül
minden olyan szervezeti váItozźs megtĺirtént, arni pozitíwá tette a műkĺjdését, és világosan
Iátszík, hogy nagyon sok olyan tétel van, például agglomerációs ktjzlekedés, például a
đíjkedvezmények ľendszere, például apáĺhuzarlosságok rendszere, ami pluszköltséget jelent.
Ezeknek a megoldása elkezdődött, értesültek anól, hogy az agg|omeľációs kozlekedés
költségeit és szętvęzését az A||arĺ ezen tul źlweszí. ott például 9 milliaľd forintos
költségcsökkenése keletkezik a BKV-nak. A díjkedvezméĺyek, díjmentességek rendszeréhez
nem kíván a Főviíľos vezetése érdemben hozzányű|ru, ez viszont azt jelenti, hogy a
fennmaradő hiányt, azt abuđapesti kerületeknek is részt vá||a|va kell megoldani. Abban volt
mindig paĺtner a Főváros vezetésével, hogy a keľĹiletek nem viselkedhetnek előkelő
idegenként a BKV problémáit illetően, hiszen a BKV-t minden budapesti, ekképpen minden
keľületi lakos is haszná|ja és a BKV színvonalĺĺnak fenntaľtása, sőt színvonalának emelése az
kĺjzös érdek a kerületek és a Fovaľos között, ęzért nem kiizdene. A Fővárosi Közgyĺĺlésben
ugyaneń" az áI|áspontot képviseli, ez a keriilet erős költségvetésileg és fejlesztési oldalon is
allrlyita, hogy éppen ne azokkozé taftozzon, akik a ktizösségi kĺjzlekedést megpróbálják ilyen
módon is hátráltatni. orül annak, hogy az onkormrányzat gyakorIati|ag a helyi ipaľtĺzési adó
figyelembevétele nélkül is képes lętt volna részt venni a BKV, a tömegközlekedés
ťlnanszirozásában, ęzért a jtivőben nem fogja felvállalni azt, arĺlire a Képviselő Ur kérte.
Megadja aszőt dr. Mészaľ Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Eľika
A 200 forintos mosodai díj összege a pľojekt kezđete őtavan, dę mint ahogy Képviselő Úr is
tudja, az onkormányzat önként vá||a|t feladatként továbbmfüödteti a mosodát, ezért
sztikséges most jelen képviselő-testiileti hatáĺozat soľĺĺn ezt kimondani. A Turay Ida
Szinháznak a 45 milliő forint nem odaadása, mint uhogy azt Alpolgáľmester Úr is elmondta,
és a határozati javaslat 3. pontja is egyéľtelműen taľtalmazza, ez egy kĺizponti költségvetési
cisszeg, ami felett az onkormtnyzatnem rendelkezhet. Egy programot nyújtott be a Tuľay Ida
Színhaz. a hatźnozati javaslat tarta|mazza, hogy mennyi ebből a muvészeti tevékenység,
mennyi ebből a létesítménygazđá|kodási tevékenység. Ezt atámogatást az onkormźnyzatmás
célra nem fordíthatja, hiszen nem az onkormányzat pénzéről van sző. Kozbeszerzéssel
kapcsolatban a szabá|yzat egyértelműen e|oírja az 1. pontjában, hogy a gazdasági
tiíľsaságoknak a jelen szabá|yzattal összhangban kell megalkotniuk a saját szabźiyzafilkat.
Idáig is saját szabźt|yzatta| rendęlkeztek, önálló ajźtn|atkérőnek minősülnek. Maga a tulajdonos
ennyimegkcitésttudtenniakozbeszeruésiszabél|yzatźlban.
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Abban az esetben, hogyha a gazdasági társaságok nem önálló ajanlatkérőként' hanem
kcizľeműködőként fognak részt venni a közbeszęrzési eljaĺásban, ezt is tarta|mazza a
szabtt|yzat, akkor a szabá|yzathatá|ya alá fognak tartozni és ugyanúgy a dĺintéshozatali fórum
elé fog menni akozbeszerzés.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszlt Dľ. Sáľa BotÖnd Attila alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond Attila
A logika az,hogy akozbeszetzés a végrehajtásnak a része. Azvégzi akozbeszerzést, aki meg
vaĺbizva a fe|ađat végrehajtásáva|. Egy nagyon lényeges dolgot mondott a Képviselo Ut, az
az igazság, hogy nem fudja, hogy szandékosan csinálják, vagy pedig tényleg nem étik t<ibb

éve, hogy műkodik az onkormányzat. Az ajánlatkérés is, az ajtn|ati felhívás is a VPB-re jön
be. A Bizottság dönt róla. Ań' jegyezte meg' hogy a polgármester dcĺnt, meg burkolt, meg
titkolt, meg a cég bonyolítja nem źú|áthatő. Az előkészítést végzi az a szetvezeti egység,
amelyik lebonyolítja a feladatot, akinek a Képviselő-testület a feladatot odadelegálta. Igy
múk<jdik az onkormáĺyzat, csak nem tudja, hány évnek kelleltelnie a\lhoz, hogy megéľtsék.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Akkor rögtön erľe reagáI, nem így műkodik. Az onkormanyzat támogatásként átađja az
ĺinkormányzati cégnek, például a Jőzsefváros Kĺjzösségeiért Nonprofit Kft.-nek, va1y a
Józsefuarosi Gazđálkodási Központnak' az tlj holdingcégeknek a vaľosmaľketing keret 20
millióját. A JKH írtaki akozbeszerzést és a JKH igazgatősága dtjntott mind a kiírásról, mind
az eredmény megállapíttlsźtőI. Tehát nem úgy múködik' ahogy Alpolgármester Úr mondta.
Az ingat|arlok értékesítésére van még betervezve 1,9 milliaľd forint, ebből nyilvan ez az 500-
650 ktjzĺitti millió a Trefort. An. tuđja, hogy a Corvin sétany ügyben van egy befejezetlen
projekt, még így is sok maľad. Mi ennek a Észlretei? A 11105-né1 tagsági đíjak támogatások
cím alatt 87 milliós növekmény van tavalyról, ebből 50 millió a Turay Ida, amiről beszéltek.
Mi a t<'bbi? A tavalyi k<iltségvetéshez képest van kétfajta taľtalékuk és összesen tĺjbb mint fél
milliĺáľddal kevesebbęt helyeztek e| ezen akéttartalékon. Mi eĺľrek az oka? A 11407-es a
Telęki téri píac, tryy lźltja, hogy dupla kiadással varl tewezve, mint tavaly. Mi ennek az új
kiadásoknak a forrása? 11601-nál a torzsvagyon kaľbantartása, fejlesztése öľommel jegyzi
meg, hogy tobb százmilliós a növekedés. Eztész|ęteiben mit takar?

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt đr. Mészáĺ Erika a|jegyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
A kozbeszerzésekĺe visszatérve, abban az esetben, hogyha a költségvetésben az adott
gazđasági társaság költségvetésében szerepel az osszeg, vagy pedig támogatásként neki adjak
oda, akkoľ az ő kozbeszerzési szabá|yzata a|apjźn ő fog eljárni. Ha megnézi Képviselő Uľ a
ktilĹségvetést, akkoľ a benlbázások lrrind-nrind ĺjnkonllányzati berulrlŁáskélrt szeľepelnek.

Ąanlatkérőként az onkormanyzat fog megjelenni, a szetződést a Polgármester ur ĺogia
a|timi, a JGK mint aki az egész szakmďĺ munkát összefogja, közreműködőként ťog részt
venni az elj źtt ásokbaĺ.



Igy a hatá'|ya a közbeszerzési szabá|yzatnak ezen eljárások tekintetében, mivel aZ
onkormányzat az aján|atkérő' ľájuk is vonatkozik és a VPB elé fog mind az ajźn|ati felhívás,
mind pedig az eređméĺy bejcinni, mint ahogy Alpolgármesteľ Ur elmondta.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szót Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A 11602-es címľendben ta|źůhatőak az iĺgatlarlértékesítéssel kapcsolatos bevételek, dę
lakásértékesítés ĺírveréssel 150 millió forint értékkel van betervezve, helyiség éľtékesítés 50
millió forinttal, a helyiségek árveréssel tĺjrténő éĺtékesítése 110 millió forinttal,
telekértékesítéssel a Balassa utca 7., 9., a Jőzsef utca 27 ., a T<jmő utca 16., Korĺínyi Sándor
utca 16., és a Tavaszmező utca 6. értékesítésével. A Corvin Sétany Pľogľamnak aLezźrásźnźi
telekcserék fognak megtöľténni, de ott az elszźlmolás az teľmészetesen bruttó módon töľténik
és ez is 400 millió fońnt éľtékben jelenik meg.

Dľ. Kocsis Mláté
Megadja a szőt Paris Gyulźné pénzngyi ügyosztályvezetőnek.

Páris Gyuláné
A 11105-ös címen az e|óterjesztés részletesen tarta|mazza, hogy mely tételek kerĹiltek, itt
szerepel a Turay Ida Színház támogatása, a KIK-nek nyújtott támogatźs, a Jőzsefuaľosi
Kozbińonsági Kozalapitvanynak nyújtott támogatása. Nemzetiségi onkormányzatok
támogatása, ezért nĺivekedett meg egyébként a támogatás összege. A Piac kiadási e|őirtnyzata
növekedett a II407 címen 20I5-hoz képest, mert itt került meglervezésre az az átszervezés
miatti JGK közszolgá|tatási szęrzođésében szereplő szolgá|tatási díj, ami régen a IYSZ
kĺiltségvetésében szeľepelt. A 11601 címen egy kúlön táb|azat rész|etezi, hogy milyen
tételeket tarta|maz, valóban megnövekedett a kiadás 20l5-hoz képest, az ővođaépítés, ami
kiadási címen szerepel, a Trefort utcai elszámolásból kapcsolódó kiađások itt szeľepelnek.
Szerepel néhány útfelújítás előkészítésę. Jelentős növekedés van valóban a l160l-es címen, a
tartaIék előirányzat az víszont csökkent 20|5-hoz képest. 2015-ben a Képviselőtestĺilet úgy
dtintĺitt, hogy a bevételi többletelaől nem dĺjnt a költségvetés elfogadásakor, hanem majd a
pénzmaraďvánrryal együtt dönt a nagyobb fejlesztési kiadásokľól, ez ebben az évben nem így
tĺirtént.

I)r. Kocsis ľĺáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Gratulál a Hivatalnak, mert a korábbi éve|<hęz képest egy hónappal korábban kiküldésre
keľĺilt az anyag és nem a testületi ülés előtt néhany nappal, mint ahogy ez már egy pátszot
előfordult. Szóba keľült a szociális lakbér kapcsán, hogy a bérlők 800 millió forinttal
tartoznak. Szeretné, ha azon dolgoznának az illetékes hivatal és intézményi egységek, hogy
egy olyan helyzetet teremtsenek, hogy prőbá|jak elkülöníteni azokat, akik tudnának, de nem
ťlzetnek, és azoknak a szegény embereknek, akiknek nehézséget okoz a lakbér fizetése, egy
olyan he|yzetet teľemteni, hogy akrír lakbéľcsĺikkentés révén, de minden hónapban tudjon
ťlzetĺi. Az megengedhetetlen azokkal szemben, akik rendesen fizetnek adót és lakbéľt, hogy
emberek úgy élnek, hogy semmit nem fizetnek.



Hihetetlen az, hogy emberek mindenféle bevétel nélkül élnek. Ez Ienne egy kérése, és
javaslata. A kĺiltségvetés mrĺködési egyenlegét figye|ve ez 587 millió foľint ĺegativ, a
kiadásuk erĺryivel több és eń. a tavalyi évről áthozott. pénzmarađvánnyal ťĺnanszítozzźlk. A
pénzmaradvźny terhére terveznek beruházásokat, a számokat megnézve a
jogszabźůyvtitozźsok, intézményátszewezések révén az onkormáĺyzat bevételei, az áIlamtő|
kapott önkormányzati működési bevételek jobban csokkentek, mint a kiadások az ę|m'ű|t

évekhez képest. Ha tovább előre tekintenek, akkoÍ ez a negatív múködési egyenleg elég
gyoľsan el tudja fogyasztani az elmúlt években felhalmozott pénzmaradváný. A
hajléktalanság kapcsán Józsefuaros érintett olyan tekintetben, hogy sok hajléktalan-ellátó
íntézmény van itt, és sokszor lehet lĺítni, hogy nem engedik be a szerencsétleneket az e||átő
íntézményekbe, akik elég sok áIlarri támogatást vesznek felhajléktalan-ellátásra és sokszor az
a kifogás, hogy a hajléktalan valamilyen betegséggel, vagy alkoholizmussal küzd. Tudják,
hogy a hajléktalanság egyik oka lehet az,hogyha valaki alkoholista, de ez megengedhetetlen,
hogy egy hajléktalan-ellátó intézménybe a hajléktalanságot okozó probléma miatt nem
engednek be embereket. Mélységesen felhábońtja, hogy ilyen szerencsétlen sorsú embereken,
bizony emberek élősködnek és fenntartják Budapesten ezt a ,,|źúvźrly hajléktalan-e11átást''
abból a célból, hogy üzletet,bizniszt mfüödtessenek.

Dr. Kocsis Nĺáté
Az e|ején elhangzottakat pontosítj a, tehát 800 millió forintba kerul az onkormanyzatĺak az
ingatlanállomány fenntartása, pluszban ennyit kęll beletenni. A kinnlevőségek összessége
eléri a 3 milliard forintot, tehát a kerÍiletiek tartoztsa az onkormányzat felé eléri a 3 milliaľd
forintot. Megadja a szőt Egľy Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
A múkĺjdési bevételek tekintetében a pénzmaruďvźtnynźt| ugyanúgy külonbséget tesznek
működési típusú és felhalmozási típusis' pénzmarađvźnynáI, mint pénzmaľadványként, és
természetesen csak a mfü<jdési péĺumaradvríný vęszik figyelembe a múködési oldalon. Ha
megnézik a táb|ázatot, ami a költségvetésben szerepel és terveznek vele, 975 millió forint a
szabad pénzmaruďvány. Ań. tudni kell az onkormáĺyzat költségvetésének tervezésérő|, az
pénzforga|mi szemléletu, az évek közĺjtti e|hatarolásáľa nincsen lehetőség, ha lehetőség lenne,
akkor azt mindig az adott évhez könyvelnék és nem kéne mindig gördtilő módon továbbvinni
ezeket a pénzeket. Ha ezt mindig az ađott évhez könyvelnék, akkor ugyanĘy meg Ienne az
egyensúly, és ugyanúgy |átsződna, hogy a múktjđésnek egy többlete van. Igy azoĺban ez a
pénzmarađvány egy átcsúszó tételt jelent és optikájában tűnhet úgy, hogy a korábbi év
ťlnanszítozza az adott évet, de mivel ez egy folýonosságot jelent, így tulajdonképpen az
elhatárolásukkal élnének, ahogy avá||alkozásoknál kell élni, akkor ez az ađot1évet ugyanúgy
pozítívan tartaná és a miĺködést stabilan és biĺonságosan többletet tudna neki mutatni és

biztosítani. A mfüödési költségekkel kapcsolatban aZ onkormányzat álláspontja nem
vá|tozoÍt meg, folyamatos szervezet-á|a|akításban Yan az onkormányzat, ha megĺézlk az
elmúlt éveket, akźtr az utolsó 10 évet, évről-évre csökken az intézmények száma, a gazdasági
taľsaságok szźma és prőbá|ják a folyamatokat úgy átszervęzłll', hogy lehetőleg a
paĺhuzamosságokat megsziintetni, a hatékonyságot emelni. Ez mind azért van, mert Látják,
hogy egy szűkülő ťlnanszírozás mellett ke|I az onkormanyzatnak a feladatait ellátni, a
központi kĺiltségvetés is egy feladatfinanszitozásra átźi|t mźx a koľábbi években és a
fclaĺlatokat Íinanszíľozza, így lrregkövetel egy lratékonyságnöve|ést az onkorrrrarryzatĺá|. Az
idei évben is folýatja az onkoľmtnyzat a hatékonyságnövelést szervezeteinél. Mind a
holdingok, mind pedig az intézmények folyamatos belső hatékonyságfejlesztésen esnek át.



Abban bíznak, hogy a következĺĺ években folyamatosan tuđják a műkĺidési költségeket
cs<jkkenteni, és ez által stabilan l.artani a költségvetést a kovetkező 5-10 évben, biztosan.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A forrásszfüüléssel kapcsolatban az önkormányzatiság sz(f,<i|, és ez áItaI szűkül a mozgástér
is. Bízik abban, hogy ez nem folytatódik, mert egy idő után diszfunkcionálissá válhatnak.
Fenntartja a módosító inďítványát a 11805-ös a Kozösségeiért Nonproťft Zrt.-nek címsorán
szerepel a 4 éves előzetes kötelezettségvállalásnak az idei része a városmaľketingre, ezt
javasolja, hogy a családok átmeneti otthonának |étrehozásáĺa fordítsa az onkormźnyzat. A3.
számű' melléklet 9. oldalán van.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dľ. Mészar Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Eľika
A Képviselő Úr módosító indítvanyát nem lehet módosító indítvĺányként kezelni, tekintettel
aľra, hogy egy 4 éves előzetes kötelezettségvállalásról dönt<jtt a tava|yi évben a Képviselő-
testület, ęrĺe szerződést kötött a cég, tehát feladatĺal varl terhelve, ilyen jellegű módosító
indítványt nem lehet befogadni.

Dr. KocsÍs Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Az onkoľmźnyzat elvesztette az iskoláit és az óvodĺík ľévén van még jelen az oktatási
rendszerben, ugyanakkor a költségvetés' ha jelképes tisszeggel is, de tarta|maz oktatási célú
kiadásokat. Mennyi ennek az ĺisszegnek aZ a tésze, ami ktiltségvetési trímogatásból
foIyósított, az onkoľmźnyzat á|ta| átváI|alt, de költségvetési támogatásból folyósított ĺisszeg,
és mi az, amit önkéntesen folyósítanak a KLIK-nek? Javasolja, hogy ahelyett, hogy pár
millióval megpróbálják kipótolni ezt akĺányzó tisszeget, tegyenek valami egészen mást. Ezzel
nem olđják meg a keľtileti iskolfü problémáját, illetve a KLIK műkodésének anomáliáit
például, hogy az onkormányzatnak kell megfizetni azt, hogy veľsenyre fudjanak menni a
gyerekek, ezért ań. javaso|ja, hogy egy oľszágos jelentőségű ügyhöz csatlakozzanak,
mégpedig a Miskolcról elindult tiltakozáshoz.Ezis mutatná, hogy a KLIK képtelen e||ttni an,
a feladatot, hogy felelősséggel gondoskodjon arról, hogy a gyerekek tanulni tudjanak és a
tanĺáľok tanítani tudjanak. Javasolja, hogy ne a KLIK helyett ťtnanszírozzźk a versenyeket, és
egyéb oktatási tevékenységeket, hanem csatLakozzarlak ahhoz a tl|takozáshoz, amelynek az
egyik lényegi pontja épp u, hogy a KLIK alkalmatlan arľa, hogy az iskolákat fenntaľtsa és
kéťék vissza a jőzsefvźrosi iskolĺíkat.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
A BKV-val aZ a he|yzet, hogy a .Magyar Allam a kerületekkel prőbá|ja tcjbblet-
ťĺnanszíroztatni a BKV-t. A Magyaľ Allam elég ľégóta játssza eń. a játékot, nemcsak a
Íideszes vezetéssel, hanem már az MSZP, SZDSZ-es vezetéssel is, ez egy régi-tégi játék,
hogy a feladatot e|oirja és a finanszírozást nem rendelihozzá. Az,hogy a tömegközlekedés
Budapestnek elő van írva, egyébként az oktatással még jobban lźthatő, hogy amikoľ még nem
volt a KLIK, az ĺjnkormányzatoknak e|łSírta a feladatot, Iega|ább kétszeľ aľmyit kellett
rákölteni az iskolákĺa annak idején' mint amermyi normatívtú. ađott rá az Allam. A
tomegközlekedéssel ugyanez ahe|yzet, csakhogy aMagyar,ą.llam úgy d<inttitt, hogy továbbra
sem finanszirozza. Most úgy ttĺnik, hogy a Fővaľosnak erősebb a pozíciőja és ezért,a
kerĹiletektőI szívja e| apénń.. Nem úgy érte|mezi ezt akérdést, mint ahogy Polgármesteľ Ur,
hogy a BKV mfüödését szeretnémegzavarni. A BKV-nek működnie kellene, és az Allamnak,
aki előírta a feladatot. ťĺnaĺszítoznia kellene azt.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Tudja Képviselő Ú.' hogy az AIIam milyen mértékben és módon vesz részt a BKV
ťlnanszít o zásáb an? Me gadj a a szőt J akab fu Tamás képvi selőnek.

Jakabfy Tamás
Nem tudja a pontos szźlmokat.

Dr. Kocsis Máté
Akkor miéľt beszéI rő|a? Egyszeľ 24 mi|Iiárd forintot utalt el novembeľben az Állam, a

Főváros és az .qĺam közotti megállapodás éľtelmében a BKV ťlnanszírozásáta. A
díjkedvezmények és díjmentességek ľendszerén belül további 16 milliĺírd forintot külcjnített el
és utal el a BKV támogatásáĺa, ezen felül 53 milliard forintot vá||a|t át a szocík meg a

libeľálisok mögtitt hagyott adósságból. Ezze||enli|áńa a BKV adósságát, ez éves szinten2,3
milliĺĺľd forintos törlesztési konnyítést jelent a BKV szźlmélra. Továbbá befejeńe a 4-es
metrót, amiről az e|óđok csak beszélni tudtak, de megépíteni nem, állami segédlettel. Ezek
olyan szépek Képviselő Úr, de jó volt, hogy maga sem tudja, miľől beszél, csak politizálgat.
Ezeket amozga|mi kirohanásokat értették, tudomásul vették, ań. is fudjfü, hogy lovése nincs
a:ľó1, hogy miľől beszél', de elkiildték email-ben, hogy ezt most itt el kell mondani,
megértették, ha|adjanak. Megállapítja, hogy további hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a
napirend vítaját |ezźĄa. Komássy Képviselő Ur módosító indítvanyát AU1egyző Asszony
törvényességi szempontból nem engedi megszavazni. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy

I. a) az áIlanhazÍartásról szóló z}n. évi CXCV. törvény 29lA. $-a alapjan e|fogaďja az
előteľjesztés 6lb. szźm,ű melléklete szerinti taľtalommal az ĺinkormányzat költségvetési
évet kcivető harom év várható saját bevételeit.

b) az á||aĺ.nhźtńartásrőI szőIő 20|1. évi CXCV. tĺirvény 24. $-a a|apján elfogaĄa az
e|őterjesńés 6la. szźtmu melléklet szerinti taľtalommal a költségvetési évet követő három
év tervezett bevételi eIóirtnyzatainak és kiadási előíráĺyzatainak tervszźlmait.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 2016. fębruár 04.

22



2. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ mosodai díját 200 Ft/ egy
mosás összegben á|Iapítjameg, mely 2016. évben a koltségvetési szeľv bevételét képezĺ.

Felelős: polgármester, a köItségvetési szerv vezetóje
Hataridő: 2016. február 04.

3. a) a Turay IđaSzínhźnnak20|6. évben önkormányzati foľrásból 5.000'0 e Ft támogatást
nyújt, a központi költségvetési 45.000,0 e Ft (művészeti 21'000 e Ft,
létesítmény gazđźikođźlsi 1 8. 000 e Ft) támogatásán feltil.

b) felkéri a polgármesteľt a kozszo|gtitatźsi szerződés móđosítására és annak aláírására.

Felelős: polgĺírmester
Határidő: a) pont esetén 201'6. februaľ 04., b) pont esetén 2016. február 15.

4. a) a KLIK VIII. Tankerületnek a Jőzsefvźrosi iskolak tanulmányi versenyeire, kulturális és

sportrendezvényeire 2.000,0 e Ft-ot' könyvtarfejlesztésre 3.000,0 e Ft támogatást nyújt
2016. évre.

b) felkéri a polgármestert a támogatási szqzőđés a|áirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. február 15.

5. a Jőzsefuáros Közbiztonságáéĺt Kozalapítványnak 2016. évre 53'844,0 e Ft támogatást
biztosít és felkéri a polgármesteľt a támogatási szerződés a|tńtásfua az e|oterjesztés 7.

szánű melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2076. februáľ 15.

6. a) jóváhagyja az eloterjesztés 8. számű' mellékletét képező, az onkoľmźnyzat2016. évi
kozbeszerzési tervét és felkéri a polgármesteľt aĺrnak a|áításfua.

b) elfogadja az előteľjesztés 9. számu mellékletét képező, az Onkormźnyzat
Kozbeszerzési és Beszerzési SzabáIyzatźi, valamint felkéri a polgáľmestert annak
a|áitására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. februar 10.

I)r. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatáĺozatot 13 igen, 4 nem szavazatta|, 0
1'artő zko ďźts mellett el fo gadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A I_IATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z ľĺľlĺo s ÍľpTT SZoToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
22/201'6. (II.04.) 13IGEN 4 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testrilet úgy dönt, hogy
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I. a) az á||amháztartásľól szóló 20II. évi CXCV. töľvény 29/A. $-a alapján e|fogađja az
előteľjesztés 6/b. számí melléklete szerinti taľtalommal az önkormttĺyzat költségvetési
évet kovető háľom év vráľható saját bevételeit.

b) az á|IamháztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV. t<iľvény 24. $-a alapján elfogadja az
előterjesztés 6/a. számú melléklet szeľinti tartalommal a költségvetési évet k<jvető három
év tervezetr. bevételi e|óirányzatainak és kiadási elófuźnyzatainak teľvszámait.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. február 04.

2. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont mosodai ďiját200 Ft/ egy
mosás összegben á|Iapítja meg, mely f0|6. évben a kĺiltségvetési szerv bevételét képezi.

Felelős: polgáľmester, a k<iltségvetési szerv vezetője
Hataľidő: 2016. február 04.

3. a) a Turay Ida Színhźtznak f0I6. évben önkoľmányzati forľásból 5.000,0 e Ft támogatást
nyújt, a központi költségvetési 45.000,0 e Ft (művészeti 27.000 e Ft,
létesítmény gazďá|kodási 1 8. 000 e Ft) tĺámo gatásan feltil.

b) felkéri a polgĺĺrmestert a kozszoIgáItatási szerzódés módosításéra és annak a|áirására.

Fęlelős: polgármester
Határiđő: a) pont esetén 2016. februaľ 04.' b) pont esetén 2016. február 15.

4. a) a KLIK VIII. Tankeniletnek a lőzsefvátosi iskolák tanulmányi versenyeire, kulturális és
sportrendezvényeire 2.000,0 e Ft-ot, könyvtaľfejlesztésre 3.000,0 e Ft támogatást nýjt
2016. évte.

b) felkéri a polgármestert a tlímogatási szęrzódés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 20|6. februáľ 15.

5. a Józsefuaľos Közbíztonságáért Koza|apítványnak 20|6. évre 53.844,0 e Ft támogatást
biztosít és felkéľi a po|gźrmesteľt a tźlmogatási szerződés a|áítására az eIóterjesńés 7.

szźllrÍl melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február 15.

6. a) jőváhagyja az e|őterjesztés 8. számu mellékletét képezo, az onkormányzat2016. évi
kozbeszerzési tervét és felkéri a polgármesteľt annak a|áírástna.

b) elfogadja az előterjesztés 9. szttmll mellékletét képező, az onkormányzat
Kozbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatát, valamint felkéri a polgármestert annak
aláítására.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 1 0.

Dr. Kocsis Máté
Szav azásta bocsátj a a f0 I 6. évi költsé gvetésľő l szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja' hogy a Képviselő-testület az 112016. (II.04.) önkormányzati rendeletét 12 igen,
5 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKOTÁSHoZ lĺľlĺosÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xrpvrsEr-Ő-ľasľtjr-nľn 12 IGEN, 5 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
vnl. KERÜLET ĺózsnnvÁRosl oľronnĺÁľyzaľ xrpvlsEr-o
TESTtjLEľÉľBx 1t20|6. (II.04.) oľronľĺÁľyz'ł,ľr RENDELEľÉľ a. 2016. EvI
xor,ľsÉcvnľľsnor-

Dľ. Kocsis Máté
Ezze| a !őzsefvárosi onkormáĺyzat a 2016. évi kc}ltségvetését megalkotta. Ügyľendben dľ.
Erőss Gábor kért szőt, szavazás közben nincs ügyrend, azért nem adott szőt, đe most mar
szavazásonkívül vannak, ezértmegađjaaszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek ügyľenđben.

Dľ. Eľőss Gábor
Eso utan köpönyeg, szerętett volna, ha nem is abban a formában' de más foľmában fenntartani
képviselőtaľsa módosítőját, de most már ennek sok értelmét nem látja, mive| megszavańa a
tĺibbség a költségvetést. Szerette volna, ha akaľ a tarta|ék teľhéľe pénzt át tudnak
csoportosítaľĺ az épületfelújításokľa, hát majd jovőre.

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
A tartaléknak célja van, ezért semmiféleképpen nem támogattźk volna, az is a nevę'
céltartalék. Báľmikor tĺjľténhet olyan helyzet, hogy kell afurta|ék,94 millió forintot teľveztek,
ebből semmiféleképpen nem javasolna elvenni.

Napirend Zlf. pontja
Javaslat a Jőzsefvźlrosi onkormányzat 2015. évi kiiltségvetésérőI szólĺó
6 ĺ 20 1 5. (II. 2 0. ) ii n ko rm'á n y zati r endelet m ĺi do s ítás ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

I)r. Kocsis M:áté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nem volt, ezért a
napirend vitájátLezźĄa. Szavazásrabocsátja a2015. évi költségvetésről szőIő 612015. (II.20.)

ĺinkormány zat rendet módosításaľól szóIó rendelet-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a2l20|6. (II.04.) önkoľmanyzati renđe|etét 12 igen, I

nem, 4 tartőzkođással eIfogadta.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKoľasHoz unĺosÍrpľľ szoľoggsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsnr.vÁnos xÉpvrsnr,Ő-ľn,sľÜr-Bľn 12 IGEN, 1. NEM, 4
ľa.RľózrooÁssa'ĺ- ELFoGADĺĺ' n,s MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vIII. xrRÜr-nľ ĺozsnľvÁnosI oľronľĺÁľyza.ľ xÉľvrsnlo
ľn,sľÜr.BľÉľBr 2ĺ2016. (II.04.) oľxonľĺÁľyza.ľr RE,NDELEľÉľ a. zors. Évr
xor,ľsÉcvnľÉsnoĺ szoĺo 6l20t5. (II.20.) oľronľĺÁľyzaľr RENDELET
uóoosÍľÁsÁnol

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek tigyrendben.

Jakabff Tamás
Je|zi' hogy a BKV óta gombot nyomott és a nagy kť1e|zőn meg is jelent, napirendeken
átívelően nem látszik a Polgármester Uľ képeľnyójén, úgy láda.

Dr. Kocsis Máté
Mondja el Képviselő Úr!

Jakabff Tamás
A BKV-vel kapcsolatos megjegyzésére a polgármesternek reagtllna. Valóban a'Magyar Allam
ťtzet a különböző kedvezmények miatti díjkiesés után, viszont ez aMagyT Allamtól érkezo
cisszeg a töredéke annak, mint amennyiben a teljes áť|] díj, és az Allam źital előirt
kedvezménynek megfelelő díj közötti, mint díjkiesés a kül<jnboző szolgá|tatóknálkeletkezik.
A Magyar Allam ail, akotelezettséget, anit a szo|gá|tatőkra ró' azt tĺjľedékében fedezi csak.

Dľ. Kocsis M:áté
Melyik mennyi? Mennyit rő rá, és mennyit ťlzetk1? Azt mondta, hogy a töredéke, vé|e|mezi,
hogy melyik mennyi? Nem tudja, akkor menjenek tovább!

3. Váľosľehabĺlitációval és
előteľjesztés

egyéb projektekkel kapcsolatos

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat a TER-KOZ ,,A', és TER-KOZ ,,B,, pályázatol<kal kapcsolatos
d ö n tés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeteľ _ képviselő
Zentai oszkiíľ - képviselő

Dľ. Kocsis ľ IáLté

Napirend vítáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nem volt, ezért a
napirend v itźĄ źń |ezárj a, és szav azásra b o c s átj a a határ o zati j avasl atot.
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A Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. a Fővárosi onkormĺĺnyzat és a Budapest Józsefuáľosi onkormanyzat kozott |étrejott, az
,,Európa Belvarosa program II., a Palotanegyed Kulturális Varosmegújításď, cimu
pá|yázat megvalósítására vonatkoző Tźľrlogatási Szeruődést módosítja oly módon, hogy a
progľam megvalósítása során fel nem haszná|t fővárosi támogatást és önkormányzati
ĺjnĺészt átcsoportosítja az a|ábbi tźtb|ázat szeľint:

Felelős: polgármester
Hatariđő 2016. fębruár 4.

ahatározat 1. pontja szerinti költségátcsopoľtosítás miatĹaz Európa Belvarosa Progľam
II. pá|ytzathoz eddig biztosított I34 728 482,- Ft önkoľmányzati onľészt 46 053,- Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. február 4.

felkéri a Rév8 Zrt-t ahatźlrozat 1. pontjában foglalt Támogatási Szerződés módosítási
kérelem ĺjsszeállításźna és benyújtására, egyben fe|hatalmazza a poIgármesteľt a kérelem
a|áírására.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt. vezérigazgatőja
Határidő: 2016. február 18.

amennyiben a Fővaľosi onkormányzat a határozat 3. pontja szerinti Támogatási
Szerződés módosítási kéľelmet befogadja, fe|hata|mazza a po|gármesteľt a Támogatási
Szerzőđés módosítas aláírásźlra, abban az esetben, ha az nem érint onkotmtnyzati
forrásbevonást, vagy az e|fogadott pľogľam elemeinek lényeges 1arta|mi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő AFővárosionkormanyzat jővźhagyásatk< jvetőenazonrla|

2.

3.

4.

Er e det i Támogatás Sz erző dés sz er int Módosított Támogatási Szerződés szeľint

Programelem
Főváľosi
támogatás

onkormányzati
önrész

Prosramelem
Fővárosi
támogatás

onkormányzati
önľész

Kőfaragó utca 5.

felújítás
6 78f 798 3 362 136

Kőfaragó utca 5.
felújítás

6 276 555 111 199

Kĺudy Gyula utca 5.

felújítás
I 629 019 807 48 I

Kĺúdy Gyula utca 5.
felújítás

L 620 424 803 270

Kĺudy Gyula utca 6.

felújĺtás
5 958 095 2 953 343

Knídy Gyula utca 6.
felújítás

5 397 007 z 675 220

Bęlső Udvar Prosram I 500 000 0 Bęlső Udvar Prosram 258 532 0

A JOHIRNkft. és a
CAPE közösségi
kultuľális programjai

5 600 000 I 400 000
A JOHIRNkft' és a
CAPE közösségi
kulturáIis progľamjai

5 032 t07 | 258 027

Pľojektmenedzsmęnt 20 000 000 5 000 000 Projektmenedzsment 22 885 187 5 7f1 297
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5. a TER_KOZ ,,B'' pá|yázathoz ĺjnkormányzati orľészt rendel, amely a projekt
koltségvetését 4.500.000.- Ft-tal megemeli.

Fe1elős: polgármester
Hatáľidő: 2016. február 4.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatźrozatot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT S ZóToB B SÉG szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
2312016. (II.04.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. aFővátosi onkormányzat és a Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat között |étrejott, az

,,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kultuľális Városmegújítása'' címúpá|yźnat
megvalósításáľa vonatkozó Támogatási Szerzóđést módosítja oly módon, hogy a program
megvalósítása során fel nem hasznáIt fővaĺosi támogatźst és cjnkormányzati <jnľészt

átc s op oľto s ítj a az alábbi tźlb|źzat szeľint :

Felelős: polgármester
Hatánđo: 2016. februáĺ 4.

2. ahatáĺozat 1. pontja szeľinti költségátcsoportosítás miaĹ|. az Euľópa Belvárosa Progľam
II. pźllyázathoz eddig biztosított |34 728 482,- Ft önkormányzati onrésń.46 053,- Ft-tal
megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlrĺđő: 2016. február 4.

Er edeti Támogatás Szerződés szerint Módosított Támogatási Szerződés szerint

Proeramęlem
Fővárosi
támogatás

onkoľmányzati
önĺész

Prosramelem
Fővárosi
támogatás

onkormányzati
önrész

Kőfaragő utca 5.

felújítás
6',782 798 3 362 t36 Kofaragó utca 5.

felújítás
6 276 555 a

J n1 r99

Knidy Gyula utca 5.
felújítás

r 629 0r9 807 481
Kĺudy Gyula utca 5.

felújítás
| 620 424 803 2',r0

Kĺudy Gyula utca 6.

fe1újítás
s 9s8 095 2 953 343

Knidy Gyula utca 6.

felújítás
5 397 00',7 2 67s 220

Belső Udvar Program 1 500 000 0 Belső Udvar Program 258 532 0

A JOHIRNkft. és a
CAPE közösségi
kulturális progľamjai

s 600 000 I 400 000
A JOHIRNkft. és a
CAPE közÖsségi
kultuľális progľamjai

5 03210',7 | 258 027

Projektmenedzsment 20 000 000 5 000 000 Proiektmenedzsment 22 88s 187 5 721 297

28



3. felkéri a Rév8 Zĺt-t ahatźlrozat 1. pontjában foglalt Támogatási Szerzőđés módosítási
kérelem <jsszeállításáĺa é,s benffitására, egyben fe|hata|mazza a poIgármestert a kérelem
aláírásfua.

Felelős: polgármester, Rév8 Zrt. vezéigazgatőja
Hatźtrlđő: 2016. február 1 8.

4. amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a határozat 3. pontja szeľinti Támogatási
Szerzőđés módosítási kérelmet befogađja, felhata|mazza a polgźttmesteľt a Támogatási
Szerződés módosítás a|źirására, abban az esetben' ha az nem érint önkormányzati
forľásbevonást' vagy az eLfogađott program elemeinek lényeges taľtalmi módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő : A F őváro s i o nkorman y zat j őv áhagy ásat követő en azorna|

5. a rÉR_roz ,,B,, pźiyázathoz önkormányzati önľészt rendel, amely a projekt
kĺlltségvetését 4. 5 00. 000. - Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. februáľ 4.

( Szĺinet)

Napiľend 3lf. pontja
Javaslat Smart City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos diintések
meghozatalára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ4:áté _ polgármester

Dr. Kocsis lsĺáLté
Az ülés vezetését Dr. Sríra Botond Attila alpolgármestemek átadja.

(Dr' Kocsis Máté polgármester ]2,26 órakor távozott az ülésteremből, így ą Képviselő-
testĹilet létszáma l 6 főre csÓkkent.)

Dr. Sáľa Botond Attila
Napirend vitáját megnyitj a, megađja a szőt Soós György képviselőnek.

Soĺis Gytiľgy
A hatáĺozati javaslat 2. pontjtúloz a Smaľt City munkacsopoľthoz javaso|ja elnöknek Dr.
Fercncz orsolyát, tagnak Vöľös Tamást, Simon Gycĺrgyöt, Komássy Akost és Jakabs
Tamást. A hatźtrozati javaslat 6. pontjĺíhoz a Tźlrsashazi Pá|yazatok Elbíľáló Munkacsoport
elnökének javasolja Gondos Juditot, tagoknak Duđás Istvánnét, Guzs Gyulźt, Pint& AtlĹ|át,

Dr. Erőss Gábort.

Dr. Sára Botond Attila
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Jó javaslatnak tartja, hogy a Képviselő-testület Smart City Munkacsoportot hozzon létľe a
Smart City státusz e|&éséve|, és az abból fakadó hasznok hasznosításával foglalkozzon az
onkormányzat. Jőzsefváros egy ígéretes Smart City meggyózóđése szerint. Egy komoly
ĺemzetkozi munkát is igényel ez a fe|ađat, és mivel szakmtĄáből eredően nemzetkozi
kapcsolatokkal rendelkezik, vaľosfejlesztésben is dolgozott, ezért jeIeńe, hogy ebben a
munkacsopoľtban hasznos munkát tudna végezni. Nagyon hasznos munkát végez aTársasházi
Ptiyázat Elbíráló Munkacsopoľt is, nagyon fontos küldetése van. A 200 páIyazat, aminek a
|ezárása sikeľesen |ezaj|ott, amelynek kapcsán felújítások zajlaĺak, nagyon fontos előrelépés
Józsefuaros szempontjából. Köszöni, hogy úgy alakítoÍIák a javaslatot, mert a Társasházi
Pźtlyázat Elbíráló Munkacsoportban nagyon hasznos munkát végzett, és bízik abban, hogy a
Smaľt City Munkacsoport munkájáhozis nagybanhozzá tud majd járulni.

Dľ. Sáľa Botond Attila
A Smart City Munkacsoport létrehozásźltól szól az előterjesztés, de a TársasháziPá|yźzatokat
Elbíráló Munkacsoport kibővÍiléséľe azért van szifüség' mert az onkormányzat száĺdéka,
hogy a béľlakás-gazdálkodási koncepció kidolgozása elengedhetetlen a szolidaritási
szempontok figyelembevételéve|. Azétt bővítették a Munkacsoportot, mert ezek a tagok,
például dr. Erőss Gábor is az eddigi aktivitását figyelembe véve komoly figyelmet fordít az
ĺinkormanyzati lakásgazdá|kodásra, komoly feladatot fognak kapni. 4800 lakás tekintetében a
feltérképezés elkészítése, jogosultság vizsgźiat, kí, milyen bérleti díjat ťlzet, ez komoly
munkát vesz majd igénybe, hogy a koncepciót elkészítsék. A munkacsoportnak nagyon
komoly fe|adata lesz, javaslattételi lehetőséggel, ezért 1aftották sztikségesnek, hogy a
társashází munkacsopoľtot is kibővítsék. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Smaľt City ügyben elég nagy lemaľadásban vannak, ez egész Budapestre is értendő. Szakmai
kapcsolatokkal fog tudni segíteni, mint távktizlésben dolgozó. A 150 e foľintban
meghatározott díjazástnem veszi igénybe, arról lemond.

Dľ. Sára Botond Attila
Megadja aszőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Dilemmában volt, hogy elfogadja-e az ajtn|atot, azelőtt mindig amellett érvelt' hogy csak
olyan plusz stallumokat kapjanak az elIenzéki képviselők, amelyeket normatív alapon kapnak.
Ez ebben az i$ felá||ásban érvényestil, amennyiben minden ellenzéki képviselő kap egy-egy
ilyen plusz munkacsoport tagságot, ez vo|t az egyik, ami amellet. szőIt, hogy elvállalja. A
másik, hogy valóban lehet alakás.gazdálkodás terÍiletén azokat a szociális szempontokat is a
korábbiaknál erőteljesebben képviselni, amiket eddig is képviselt, a döntés-előkészítésben is
tészt vesz és együttműködve azokka| a civil szervezetekkel, alik a lakhatás területén a
keriiletben eddig is aktívak voltak, akikkel mar Alpolgáľmestęr Ur is elkezdte a targyalást.
Hogyha ezt érvényesíteni tudja, és a döntés-előkészítésnél érvényestilnek a szociális
szempontok jobban, mínt ezęIótt. akkor lesz ennek éľtelme. Ha nem, akkor felülvizsgá|1a ezt a
döntését. Ami a Smart CiĘrt érintí, az egy klassz dolog, és meghívót küld majđ a klíma
csclekvési terwvel kapcsolatbarr, arnirrek ľésze lesz a Snrart City' arrri az okos var.ost, az okos
komyezetet is jelenti, és eń. a kibővrilő munkacsoportot is fogja keresni.
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Dr. Sára Botond Attila
Tekintettel afÍa) hogy a Társashźzi Munkacsoportnak a fe|ađataí rendeletben vannak
szabá|yozva, a következő testĺileti ülésľe dolgozná ki a Hivatal és terjesztenék elő' hogy ez a
bővülő feladat mivel jár. Megadjaaszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyärgy
orü1 annak, hogy a vźrosvezetés szándékát mutatta, hogy a digitális vonalon Józsefuĺíros
vezető lehessen a budapesti kerületek ktjz<jtt és egy olyan pľojekt valósulhasson meg, ami
korábban Magyarországon csak Nyíregyhazarl indítottak el, ott is nagyon-nagy eredményeket
és nagy sajtóvisszhangot kapott. Bíz1k abban, hogy új fe|haszná|őkat tudnak csatlakoztatni
ehhez a projekthez, jőzsefvárosi lakókat, akik ezá|taI kĺlnnyebben fogják tudjfü iĺtézni a
hivatalos ügyeiket.

Dľ. Sára Botond Attila
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy jól műkĺldő gyakorlatot valósítottak meg a Társashőzi Pá|yázat Elbíľáló
Munkacsoportban, van egy meghaÍározott tagsága a munkacsoportnak, de a teljes Képviselő-
testület megkapja a meghívóit, illetve az előterjesztéseit a munkacsoportnak, és ha ideje
engedi, akkor részt is tud venni a munkacsoport ülésein. Nem sokszor, de egyszer-egyszer
éltek vele képviselőtaľsai. Javasolja, hogy ugyanezt a működést a|kaImazzák a Smaľt City
Munkacsoportra is' mert ez segíti a belső transzparenciájźt a munkacsopoľt munkájanak.

Dr. Sára Botond Attila
A munkacsopoľt ügyrendjében szabáIyozza ezt. A napirend vítźĄźŃ Iezfuja, és az alábbiak
szerintszavaztstabocsátjaazI.hatélrozati javas|atot'

A Képviselő-testĹilet úgy dcint, hogy

1. |étrehozzaa Smaľt City munkacsopoľtot.

Felelős : polgĺíľmester
Hatélrldo : 20 I 6. februĺáľ 04.

2. a Smaľt City Munkacsopoľt tagjainak

Dr. Ferencz Orsolya (elnrik)
Vörĺis Tamás (tag)
Simon György (tag)
Komássy Akos (tag)
Jakabff Tamás (tag)

képviselőket jelĺili ki.

Felelős: polgáľmester
Hatźniđó : 20 | 6. februar 04.
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3. a) a Munkacsopoľtnak ahatározat2. pontjában meghatározott elnöke havonta bruttó
200 e Ft/hó, a tagok bruttó 150 e Ft/hó đijaztsban részestilnek.

b) 2017 . évtőI határozatlan időre önként vállalt feladatként a Munkacsoport tagjainak
đíjazására évenként I|.932,8 e Ft cjsszegben előzetes kötelezettséget vtila| az
onkormán yzat saját bevételeinek terhéľe.

F.elelos : polgármester
}latáriđó : 20 I 6. februáľ 04.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatban foglaltakat 2017. évti5| a tárgyévi
költségvetés készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataríďo : 20 1'7 -tó| a tfu gy év i kö ltsé gveté s ek ké s zíté s e

5. a Munkacsopoľt feladata különösen:
a) Józsefuáros jelenlegi helyzeténekvizsgáIataazinte||igens váľosok szemszögéből.
b) A felmerĹilő pźtlyázati, együttműködési, fejlődési lehetőségek felkutatása,

me gv izs gál ás a é s me gvitatás a az intel|igens váro s s á fej lő dé s érdekéb en.
c) Javaslatok megfogalmazása a keľiilet vezetősége és a Képviselő-testiilet számáta.
d) A Digitális Munkacsoport feladatainak ellátása.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. februar 04.

6. felkéľi a polgáľmestert, hogy készítse elő a Munkacsoport tagjaival kötendő megbízási
szerződéseket a következő főbb tartalmi elemek figyelembevételével és felhatalmazza
a polgĺĺrmestert a szerzodések a|áitására..

a) a szerző dés tźr gy a a határ ozat 5 . poĺrtj ában említett feladatok,
b) megbízási díj: ahatźlrozat 3. a) pontja szerinti összeg,
c) a szerzódés iđőtartama hatáĺozat|an,
d) aszerzőďéskezđó időpontja: 2016. február 04. napja,
e) amegbizási díj kifizetése: havonta,tźrgyhőtkövető hó 15. napja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: mesbízáLsi szerzódés meskötése 2016. februáľ 8.

Dľ. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźlrozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

;ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH) ZATALHOZ lt,ĺľl-ĺo s ÍľBTT S ZoToB B S ÉG SZÜKSÉGE s
HATÁROZAT:
24ĺ2016. (II.04.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Iéftehozza a Smart City munkacsopoľtot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 04.

2. a Smart City Munkacsoport tagjainak

Dr. Ferencz Orsolya (elnclk)
Vöľös Tamás (tag)
Simon Gyĺirgy (tag)
Komássy Ákos (tag)
Jakabff Tamás (tag)

képviselőket jelöli ki.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. február 04.

3. a) a Munkacsopoľtnak a hatźrozat 2. pontjában meghatáľozott elnöke havonta bruttó
200 e Ft/hó, a tagok bruttó 150 e Ft/hó díjazásban ľészesülnek.

b) 20|7. évtó|hatfuozat|an időre cinként vállalt feladatként a Munkacsoport tagjainak
đijazźsźra évenként ||.932,8 e Ft cjsszegben előzetes k<itelezettséget vźila| az
onkormĺány zat saját bevételeinek teľhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februar 04.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat 2017. évtől a tátgyévi
kdltségvetés készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgiírmester
HataÄdo : 20 | 7 -to| a tár gy évi kö lts é gveté sęk ké szíté s e

5' a Munkacsoport fe|adatakülcĺntisen:
a) Józsefuĺĺros jelenlegi helyzeténekvizsgá|ata azintel|igens váľosok szemszcigéből.
b) A felmerülő pá|yźnati, egyĹittmfüödési, fejlődési lehetőségek felkutatása,

me gv izs gźl lása é s me gvitatás a az ínte||igens váľo s s á fej 1ő dé s éľdekéb en.

c) Javaslatok megfogalmazása a kerület vezetősége és a Képviselő-testiilet számáta.
d) A Digitális Munkacsoport feladatainak ellátása.

Felelős: polgármester
Hatar.ido: 20t6. februáľ 04.

6. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a Munkacsoport tagsaival kötendő megbízźsi
szeruőđéseket a kĺivetkező főbb taĺtalmi elemek figyelembevételével és felhatalmazza
a polgármesteľt a szerződések aláirására:
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a) a szerződés tźlr gy a a határozat 5 . pontj ában említett feladatok,

b) megbízási dij: ahatátozat3' a) pontja szeľinti cisszeg,

c) a szeĺződés idotartama: határozat|an,

d) aszeľzóđéskezdő időpontja: 2016. február 04. napja,

e) amegbízźsi díj kifizetése: havonta'tárgyhőt követő hó 15. napja'

Felelős: polgármester
Határiďő: mesbízási szerzőďés meskötése 2016. februáľ 8.

Dľ. Sáľa Botond Attila
S zav azásr a b o c s átj a a I I. hataľo zati j av as|atot.

A Képviselő-testÍilet úgy dtint, hogy a I42l20|5. (VI.04.) szźnrn határozatában kijelcilt
TźrsasháziPáIyázatokatEIbírá|ő Munkacsopoľt tagjait aza|źlbbiak szerint módosítja:

Gondos Judit, elnök
Dudás Istvánné, tag
Guzs Gyula,tag
Pintér Attila, tag
Dr. Erőss Gábor, tag

A Munkacsopoľt elnöke bruttó 200 e Ft/hó, a tagok bruttó 150 e Ft/lró díjazásbarl részestilnek.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. februar 04.

Dľ. Sáľa Botond Á.ttila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t o rÉpvIsEro
A HATÁR o ZATH>Z AT ALHIZ MtNo S ÍTETT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
FIATÁRoZAT:
25ĺ201'6. (II.04.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a |42120|5. (VI.04.) szćtľrľu hatáłozatélban kijelölt
TáĺsashźzíPá|ytuatokat Elbíráló Munkacsoport tagiait az a|źhbiak szęrint módosítja:

Gondos Judit' elnĺjk
Dudás Istvánné, tag
Guzs Gyula,tag
Pintér Attila, tag
Dr. Erőss Gáboľ, tag

A Munkacsopoľt elnöke bruttó 200 e Ft/hó, a tagok bruttó 150 e Ft/hó đíjazásban részestilnek.
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Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2016. febľuár 04.

4. Gazdźł|kodást, Gazdasági Tá rsaságokat éľintő előterj esztések

Napiľend 4/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Tiimő u. 16. szám alattĺ lakások és nem lakás
céljá.ľ a szolgálĺí helyis égek elidegenítés éről szĺóló pá|y ázat kiíľásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Dr. Pesti Ivett - JGK Zrt. igazgatóság elnöke

Dľ. Sáľa Botond Attila
Az eLóteĄesztés i.arta|maz egy értékbecslést, korábban a Testiilet kiírta már eń. az ingat|ant
pźiyázatra' az is hrta|mazott ęgy éľtékbecslést, 180 millió foľintra volt kiirva, de
eredménytelen volt senki nem tett ajanlatot. A mostani éľtékbecslés és az eloző köz<itt nagy
eltérés vart, ezért azt javaso|ja, bát van a versenyszab áIyzatĺak erre ľendelete, hogy mit kell
ilyenkor a|ka|mazni' ami a korábban kiírt ar 75 %-átjavasolja alapul venni, de magasabb
összeget is javasolhat a Képviselő-testület. Ha 180 millió forintért nem ment el, akkor nem
éľdemes fenntaľtani, javasolja a 75 o/o az köľiilbeltil 145 millió forint, đe nem veszítenek
semmi, ha egy picit magasabb összegre irjźk ki. Ha 160-170 millió forintban kiíľja a
Képviselĺí-testtilet, látja, hogy bólogatnak, kéri, hogy ne licitálgassanak, de mindenképpen
magasabb áĺbanjavasolja meghatározní azt az induló tltat, amit az értékbecslő megállapított.
A napirend vitájźĺ megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az megźtl|apíthatő, hogyha van egy igazságngyi szakérto tita|i értékbecslés 180 valahany
millióról, meg ugyanaÍra van frléwel később egy másik értékbecslés, ami 120 sincs, tĺjbb
mint másfélszeres a különbség a kettő között, akkor valami itt nincs rendben. Megnézte ezt az
értékbecslést, egy-két kľitikus pontot talált benne, úgy látja, hogy nem tranzakciós árakkal
dolgozik, hane.m kínálati źlral<kal, az t$ságből levett néhany eladó lakást és azza| hasonlította
ezeket össze. Erdekes azis,hogy sikeľiilt a referenciaingatlanok kozébeváIasztaĺi egy 1910-
ben épült épiiletet a Coľvin Sétányon. Javasolja, hogy a két ingatlanforgalmi szakéĺo k<jzcjtti

óriási ellentmondást előszĺjr pľóbáljak feloldani, akár ugy, hogy kérjenek fel egy harmadik
ingatlanszakértőt. Nem lehetséges, hogy a piaci folyamatok ennyi íďo a|att ilyen rírbeli eltérést
indokoljanak, sőt az utóbbi egy évben még ftlfelé történő eltérést indokoltak volna.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ez ahźn a Tomő utca Bókay és a Leonaľdo közötti szakaszźra esik. A kciltségvetésbe, amit
maľ elfogadtak, be varltervęzve a Bókay felújítása és ott épül a sétány és a Bionika is tovább.
Javasolja, hogy ha aktr az idei évben akarjak az ebbóI befolyó bevételt megvalósítani, akkor
is éľdemes megfontolni, hogy egy félévvel, vagy hrĺromncgycd ćvvcl ktlsijbb kcrĹiljön sor
ennek az éľtékesítésére, mert nagyságrenđileg növeli a köľnyezet fejlődése ennek az
ingatlannak az értékét. Ya|ősziĺu, hogy a Bókay felújítása nem tart fél évnél tovább, sőt a
sétány és a Bionika Sem' egy készebb környezetben tĺjbbet ér ez az ingatlan és ez a 

',senki
nem jelentkezik'' probléma sem fog fennállni.
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Dr. Sáľa Botond Attila
A 3-4 éves távlatban tĺjľténő testületi ülésnek korlátai vannak, de ľészletesen elmondja, és
megadja aszőt dr.Mészár Erika a|jegyzónek.

Dľ. Mészár Erika
Mint ahogy az e|óterjesztés is tartalmazza) a Tĺjmő u. 16-nak a pá|yźnat útjan tclrténő
étékesítéséĺe a 20l4-ben megkötött Corvin megállapodás |ezźĺása tfugyu szerzőďés miatt
kerül sor. Ezen szerződésben an.vá||a|ták, amit az előteľjesztés is tarta|maz, hogy mindaddig
páIytzatot írnak ki, amíg nem lesz eredményes az ingatlannak az éľtékesítése. Folyamatos
kísérletet kell tenni a páIyázat kifuásfua, egy 3-4 éves időszak, vagy egy ,/. éves idoszak az
nem jelenti an., hogy a szerződésben vállalt kotelezettségeiket teljesítenék, joggal kérdezné
meg a partner, hogy miéľt nem írja ki a Képviselő-testiilet páIyázatra. 2015. januar 6-ĺán

felülvizsgálatra került az eredeti értékbecslés, ami a20I4-es szerződésnek volt az a|apja,tehćÍ'
jelen eljárás soľán már három értékbecsléssel is taláIkozott a Tisztelt Képviselő-testület.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A befektetőnek, akinek elővételi joga van effe a területre, vélhetően ő kívánja ezt az épületet
megszercZni, mi lehet neki a szándéka? Nyilvĺín tźxgyaltak már vele elľől, akkoľ osszák meg a
Képviselő-testülettel! Lehetne még 4., 5., sokadik értékbecslést bekérni, de hát amennyi
értékbecslést láttak más keľiiletekben biintető iigyek is kapcsolódtak bizonyos ügyekben.
Nagyon nehézmeghatározni bizonyos ingatlanoknak a pontos értékét, inkább egy tól-ig határ,
akár 10-20 oÁ-os eItérés is lehet az értékbec,slésben. Iťák ki a pźiyźnatot és meglátjfü, hogy
mi lesz, nem emlékszik, az Alpolgármester Ur mennyit mondott.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Idén januárban lett felülvizsgá|va a20|4-es. Tavaly januárban, akkor nem releváns a kérdés.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Cé|szeru lenne kiírni, Van egy szeruőđésí kötelezettség, kéľdés az, hogy milyen áron, és ki
mondja meg. Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺĺzsef
Amit az Alpolgármester Úr mondott, a 160 milliós ár az egy teljesen jő ar.Van egy 107-es,
egy 117 milliós és egy l82 milliós éľtékbecslés. A 182 milliós éľtékbecslés nem volt
eredményes. A 107-es és a 1 17-es akkor szĹiletett, amikor nem volt jó konjunktura. A CSOK-
kal meg a gazdasági fejlőđéssel, és a VIII. kerületi ingatlanaľak emelkedésével sokkal jobban
fog érvényesiilni az a 160 millió érték. Ez egy kéľt összeg,ha|esz több jelentkező, akkor
elérhetik a 182 milliót is. Adjrák meg a lehetőséget, hogy pá|yázzanak tĺjbben és ne záľjak ki
ľragukat abból, lrogy telj esítsék a szeľződésbeli kötelezettségeiket.

Dľ. Sára Botond Attila
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.



Komássy Akos
Az onkormáĺyzatnak most nem érdeke, hogy siirgősen elmenjen ez az ingat|art. Javasolja,
hogy a rendelkezésre álló adatokból a I82 milliósat tuzzék ki. Ha nem lesz jelentkező, akkoľ
kénytelenek még egy fordulót tartani a pá|yazatbő|. A szerződési kötelezettségeiket ez nem
séti.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
A szerzőďést be kell tartani, azért ne állapítsanak meg magasabb árat, csak hogy eltoljfü a
szerzłĺdésí kĺjtelezettségfüet. A 160 millió az ęgy taľgyalási alap, nem annyit akarnak,
kaphatnak többet. 182 millióért nem ment el, most megint aztakarjźl<, hogy megint ne menjen
el? Adjanak egy lehetőséget apiacnak arra,hogy eztva|amilyen módon bęáĺazvamegvegyék.
Semmi értelme huzni egy olyan dolgot, amire szerződési kĺitelezettsége van az
onkormányzatnak. Nehogy az \egyeĺ, hogy sose taľtsák be a szeruódési kcjtelezettségeiket,
aztnem szeľetné, ha ezt gyakoľlatként vennék.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A szerzóďéses k<jtelezettségeít az onkormányzat azzal teLjesíti, hogyha kiirja most ezt a
pźůyźnatot. Az, hogy a ľendelkezésre áLIő éľtékbecslésekből meg az azok kozt. mozgő
szánha|mazból melyikľe írja ki, az egyá'|ta|źn nem éľinti a szerződéses kötelezettségeiket.
Nem éľti, hogy miért kellene az onkormźnyzatnak a píac éľdekeit, és az árazźtsát szolgálni
eben a kérdésben. Az onkoľmtnyzatnak ebben az az érđeke,ha mźt egyszet éľtékesíti ezt az
ingatlant' akkor a lehető legnagyobb értékľe tegyen szeľt. Ilyen szempontból kevésbé stirgős
az értékesítés, tehát ha kell még egy pá|yźzati foľdulót taľtani, azza| az onkormanyzatot nem
éri krĺr. Ezétt javasolta, hogy a legmagasabb éľtékbecslési összegen írjfü ki, továbbra is
fenntaľtj a a j av aslatát.

Dľ. Sára Botond Attila
Tekintettel ana, hogy a legutóbbi veľseny a4Íava|y szeptembeľben volt, azőtabrtént azértpar
dolog, kĺiľülmény, mint például jelentős AFA csökkentés, ami egyébként azt hordozhatja
magávaL, hogy ingatlanár nĺjvekedéssel jźlrhat, illetve keresletnĺjvekedéssel járhat, ęzért az a
javaslata' hogy ugyanazoÍL az ráľon pľóbálják meg még egyszer, ami eredménytelen volt.
Tekintettel aľra, hogy olyan köľĺilmény állt be most a jogszabźiyi vźl|tozásokból, meIy az
ingatlanpiac bővĹilését eredményezi.Ha most sem megy el, akkoľ újra itt fognak tilni, és nem
fogjak tudni, hogy mit csináljanak, ďe azt gondolja, hogy még egy kíséľletet megéľ, ezéľt azt
javasolja, hogy ugyanazon az ĺĺron, amin eređménýeleĺ páIyazat született, íiák ki újra,
tekintettel azo|<ĺa a körĹilményekľe a szabá|yozásban', amitől az vźrhatő, hogy egy
keľesletncjvekedés kĺjvetkezik be. Dr. Pesti lvettet, mint előterjesĺőt megkéľdezi, hogy
befo gadj a-e a j avaslatot?

Dľ. Pesti Ivett
Igen, befogadja.
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Dr. Sáľa Botond Attila
Megállapítja, hogy kéľdés, hozzászőIás nem vo|t, ezért a napirend vitil1tń|ezfuja. Ahatźĺozati
javaslat 2. a) pontjavá|tozni fog, hogy a minimális vételĺíľ 184.600.000 forint. Szavazásta
bocsátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáruI a Budapest VIII.. Tomo u. 16. szám alatti, 36259l0lN1, 36259l0lN4,
3625910tN5, 36259101N7, 36259/0lNrl, 3625910/Nrr, 3625910/A112, 36259101Nr3,
36259101N18, 36259t0tNrg, 36259t01N20, 36259101N23, 36259101N24, 36259101N26,
36259t01A121, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30, 36259101N3r, 36259101N32
hrsz-ú lakások és nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek nyilvános, egyfordulós pźiyázatiftjtln
tĺjľténő egyiittes elidegeníté séhez.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 4.

2.) elfogadja a hatźĺrozat mellékletét képezo, a Budapest VIII., T<jmő u. 16. szám alatÍi,
36259101Nr, 36259101N4, 36259/01N5, 36259101N7, 3625910/Nr0, 36259101N1r,
36259/0lNr2, 36259t01Nr3, 3625910tNr8, 36259101Nr9, 36259101N20, 36259101N23,
36259101N24, 36259101N26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN31,36259/0lN32 hĺsz-ú lakások és nem lakás céljáľaszo|gáIó helyiségek egytittes
eli de geníté s éľe vonatk o ző p áIy azati felhívás t az alábbi feltételekkel :

a.) a minimális vételaľ: 184.600.000,- Ft,

b .) a p áIy ázat bít áIati szempontj a : a |e gmagas abb me gaj ánlott v éte|ár,

c.) a lakásokľa és nem lakás céIjára szolgáló helyiségekľe csak egyÍittesen tehető érvényes
ajánlat.

Felelős: Józsefuarosi Gazđá|kodási KözpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. februfu 4.

3.) a pá|yázati fęlhívást a Képviselő-testĹilet 47l20I5. GI. 19.) szĺímú hatáĺozatábaĺ
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatćlríđo: 201 6. februáł 4.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a veľsenyeztetési eljárás

lebonyolítására, és a páIyźzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testiilet
eIé jővtlhagyás végett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási KözpoŃ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. április 30.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megállapí$a, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

SZAV^Z^SNÁL JELEN VAN to rÉľvIsEro
A HATÁR oZ ATIH) Z AT ALH)Z EGY S ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrs ÉcBs
He.ľÁRoza'ľ:
261201,6. (II.04.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzźtjárul a Budapest VIII., Tĺjmő u. 16. szám a|atti, 36259l0lNI, 36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101A/10, 36259l0lNrr, 3625910/Nr2, 3625910/Nr3,
36259t0tN18, 36259101N19, 36259101N20, 36259101N23, 36259101N24, 36259101N26,
36259101N27, 36259/0tN28, 3625910tN29, 36259101N30, 3625910/N31, 36259101N32
hĺsz-ú lakások és nem lakás céljáraszoIgáIő helyiségek nyilvános, egyfordulóspáIyázatíÍ1áĺ
töľténo egyĹittes elidegeníté séhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. február 4.

2.) elfogadja ahattrozat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tömő u. 16. szám alatÍí,
36259101Nt, 3625910tN4, 36259101N5, 36259101N7, 36f59l0lNr0, 3625910lNlr,
3625gt0lNrz, 36259101Nr3, 36259101N18, 36259101Nr9, 36259101N20, 36259101N23,
36259101N24, 36259101N26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN3I,36259ĺ0lN32 hľsz-ú lakások és nem lakás céljáľaszo|gáIő helyiségek együttes
el ide geníté séľe vo natk o ző p á|y ázati felhívás t az alábbí feltételekke l :

a.) a minimális vételár: 184.600.000,- Ft,

b .) a p áIy azat bír źiati s zempontj a : a |e gmagasabb me g aj anlott v ételát,

c.) a lakásokľa és nem lakás céIjára szo|gá|ő helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
ajźnlat.

Felelős: Jőzsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 4.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 47l20I5. GI. I9.) számí hatźnozatában
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő : 20 1 6. februźlr 4.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazđálkodási Ktizpont Ztt.-t a vęrsenyeztetési eljaľás
lebonyolítására, és apźl|yźzat eređményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-testiilet
elé jóváhagyás végett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźxiđő: 20I 6. április 3 0.

A 26ĺ2016. (II.04.) számrĺ batározat mellékletét a jegyzőkiinyv 1. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napĺrend 4ĺ2. pontja

meghozataláľa
(írasbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Bloterjesĺo: Dr. Sáľa tsotoncl Attila - alpolgáľmester

Dr. Sára Botond Attila
Napirenđ vitájátmegnyitja. Megadja aszőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.



Dr. Erőss Gábor
A lakásľendelet módosításánál hónapokka| ezelótt volt erről vita. Van egy érdemi vá|toztaÍás,
amit nem érint ez a mostani, de sok embeľt igen, hogy visszamenőlegesen hatályos Iesz-e ez a
szigorítás, Vagy nem. Alpolgármesteľ Ur egy forumon azt mondta, hogy Alaptöľvény-elienes
ez a renđe|et, azőta finomođott az á|Iáspontja. De továbbľa is fennáll az a he|yzet, hogy ez a
rendelet nincs rendben, ezért amit behozott, részben orvosolja a problémát. Javasolja, hogy
tegyék egyéľtelművé azt, hogy törcilni kell, még hogyha pľo-forma nem is hatályos ez a
sziĺkítő ltlbjegyzet, akkoľ is legyen benne expressis verbis a határozatban. Minden
szöveghelyrol saját hatásköľben tör<ilje az 1||etékes ügyosztály, vagy a Hivatal, másľészt
pedig, hogy a tájékońatás tekintetében kapják meg azt az írásbeli, és szóbeli tź!ékoztatźst,
ami jár nekik, mindazoknak, akik az e|mu|t időszakban, a rendelet elfogadása óta eltelt
időszakban ebbe a he|yzetbe kerültek kilakoltatási ügyben, mert egy olyan szabáIyt
érvényesítettek velük szemben, ami voltaképpen nem volt hatályos. Ha Alpolgármesteľ Ur
befogadná ezt, és világossá vá|na az, arĺit a fórumon mondott, hogy kifiiggeszteni, vagy az
újságban megjelentetni tervezí ezt,hogy joghátáĺy ebből a nem érvényes lźlbjegyzetből nem
szźlrmazhat. Ha íľásban és szóban is tájékoďatást kapnĺíĺlak az érintett kilakoltatásra váľók'
konnyebb lenne a helyzetük és nem nézĺének szembe a kilakoltatás ľémével.

Dr. Sára Botond Attila
Az e|őterjesztés sokkal többľől szól, mint amiről a Képviselo IJr beszé|. Az az aggáIy, amiľől
beszélt, aľról sosem jelentette ki, hogy alkotmányellenes. Ha az az áIlapot fennáll' amit
mondott, majd Aljegyző Asszony elmondja, hogy ami most pontosításra keľĹil, aZ az
egyéľtelműség kedvéért keľĹil pontosításra. Sosem volt Alaptöľvény-ellenes, hiszen egy
hatźt|yba léptető szakasztőI vaÍĺ sző, ami nem része az a|ka|mazarldó normaszövegnek.
Felmerült az,hogy mégis ennek ellenére, hogy alapvetően a gyakorlatban sosem a|kalmanák.
Az volt azirtny, hogy nem a|kalmazhatő azoka, akiknek június előtt jogerős bírósági đontést
hozott az igyében a bírőság, ha mégis van ilyen, az is elhangzott ezen a fórumon' aki tud
í|yet, az tájékoztassa, mert az ő esetĹikben ez nem a|ka|mazhatő. Az az ításos tájékoztatő' amit
kiküldene a JGK, az sokkal tĺjbbről szőI. Az nemcsak azokat érinti' akik esetleg ezze|
gyakorlatban szembekerültek, vagy az tigyuk nem így kenilt elbíráIásra, hanem 'zoknak is,
akik valamennyien végrehajtás alatt ríllnak. Ennek azért van éľtelme Képviselő Ur' mert a
Polgĺíľmester Ur áIta| kozvetetten felfiiggesztett moratóriumi időben elmondták azt, hogy
alkalmas ez az iđő arra is, akiket érint, fiiggetlenül a rendeletnek ettől a részétő|, annak még
mindig van lehetősége arua, hogy felvegye a kapcsolatot, részletťlzetési megállapodást kössön,
adósságszo|gáIatbarl' vegyen résń., egyiÍtmtĺködjön és találjanak megoldást aĺra, hogy neki
milyen módon rendezhető a jogviszonya. Minden ilyen érintettnek ki kell mennie a
tájékoztatőnak, megkeresésnek, de azt is látni kell, hogy a szóbeli tajékoztatást akkor fogják
tudni megkapni, ha elmennek. Minden egyes eljarás kérelemľe indul, ahhoz kellenek az
érintettek is. Az újsággal kapcsolatban' azt mondta, hogyha az együttműködés attól vtnhatő,
nem bánja, hogyha az iĄságban megjelenik, de lássák be, hogy ez nem érint minden
jőzsefvźrosit. Ez minden egyes érintett embernek a saját iigye, ezért azt tartja megfelelő
megoldásnak, amit javaso| az előteľjesaésben is, hogy közvetlenül meg kell keĺesni,
tájékoztatni kell és a moratóľiumi időben meg kell kérni aľra, hogy faľadjon be és szülessen
megoldás az o he|yzetére. Ha gazdá|kodási szempontból megolđható, akkoľ úgy, ha szociális
źlgazaton, akkoľ szociális źtgazaton akkor oldják rrreg. Serrkinek rrenr jő az, ha családoknak,
vagy bĺĺrkinek el kell hagyni a lakást annak ellenéľe, hogy utcán senki nem töIti az estéjét,

mert a szociális ágazaton megoldható.
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Az előtelesztés szerint minden érintettel fel kell venni a kapcsolatot, minđen érintettnek meg
kell vizsgáIni az egyedi ügyét és az aľ:a rendelkezésre álló eszkozökkel meg kell oldani. Az
együttmúködési nyitottságot, és az egyĹittműkĺjdést keresi az érintettekkel és jó lenne, ha ők is
ezt tanúsítanák. Erre buzditja a civil szervezeteket is, hogy ne kidobjak ezeket a
megkereséseket, hanem,menjenek el és vegyék igénybe a segítséget. onmagában érte|mezni
ncm tudja a Képviselő Ur javaslatźń, azzal a javas|attal éľt egyet, ami az előteľjesztésben van.
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Aközĺitt hogy a civilek segítsenek megtalálni az érintetteket, illętve, hogy hivatalból
mindenkit megkeresnek, lát egy ellentmondást. Ha hivatalból megkeresnek mindęnkit, az
rendben van, ott már csak az egyuttműködési szandék kéľdéses. Azt |átni kell, hogy olyan
emberek, akik évek óta a velük packźnő hivatalt |éLtÍźk, hirtelen eLmagyarźzni nekik, hogy
megértsék, hogy valój ábarl egyfajta joghátrźny érte őket, vagyis arra vtalő tájékoztatást
kaptak, hogy egy bizonyos joghátrźny érheti őket, ami va|őjában nem is éľte őket. Ez nagyon
bonyolult a valódi feladat tényleg az, hogy nemcsak hivatalos levélben megkeresni őket,
hanem valóban mindenkivel érdemi megoldást is keresni. Fontos, hogy ebben a civilek is
ľészt vehetnek, nyilviĺn elkĺjtelezettek és segíteni fognak ebben, de a Hivatal részéróI is ezt a
fajta attitudöt kellene valahogy sugaľozni. Ebben az e|őterjesztésben nem tudja, hogy
megvan-e a garanciźĄa, de ha igen, akkor orül neki.

Dr. Sáľa Botond Attila
Képviselő Úr ne minősítse azokat, akiknek ez amuĺ,lkája! A garancia hogyne lenne meg.Ez a
munkájuk, bemennek, és nyilvánvalóan megoldást kell találni. A civil szervezeteknek nem
munkát osztott' hanem aztkérte, ha tudnak ilyen esetľől, akkor ők is biztassźk azokat, mert az
ő együttmúktjdésük is kę11, hogy elmenjenek az ügyfélszo|gá|atra, vagy elmenjenek a
Szeľdahelyi utcában lévő info-pontra, amit ĺĺnként tartanak fenn, és nem a JGK-hoz tartozík,
hanem a szociális źlgazathoz. Több helyen is meg lehet kapni az eÍÍe vonatkozó infoľmációt,
đe a szęrződésĹik rendezéséhez a vagyongazdá|kodőhoz kell fordulniuk. Minden ember
megkeresést fog kapni, minđen emberhez el fog menni a tájékońató és a megkereséS aľľa
vonatkozóan, hogy jĺĺjjtĺn be és rendezze a jogviszonyéú. Az ott dolgozók a lehetséges
eszközök a|apján mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy renđezzék, ez a dolguk.
Megadja a szőt Gondos Judit képviselő asszonynak.

Gondos Judit
Ez ahelyzet probléma, đe azért ezek felnőtt emberek, akik önhibájukbő|, vagy ĺinhibájukon
kívül keľĹilnek ilyen he|yzetbe, nem ovisok, tehát felnőtt, gondolkodó emberek. Szinte
mindenki tisńábanvan azza|, hogy milyen lehetőségei vannak tobbfele csatornán segítségeket
igénybe venni. Több csoporha lęhet osztani őket, vaĺmak olyanok, akiket egyáltalán nem
érdekel, majd lesz valahogy. Vannak olyanok, akik valóban nem tudnak minden információt,
és vannak olyanok, akik mindent megtesznek, hogy megkapják, vagy megkérjék a segítséget
és meg is kapjak a lehetőségekhez képest. Peľsze mindenkit kell tájékoztatni, csak nem úgy
kellene beállítani' hogy nem tud róla senki, hogy milyen lehetőségek vannak, szerinte a 3/ł

része tud róla, de teljesen más okokból nem él vele. Akkor van a nagy sikoltás, amikoľ már
nagy probléma van, addig viszont egyá|ta|tn nem foglalkozik azza|, hogy utánamenjen a
helyzetének a j av itástĺr a.

Dr. Sára Botond Attila
A napirend vitti1źú|ezźnja, és szavazásra bocsátja ahatźtrozati javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) azon ügyfelek, józsefuáľosi polgárok, akiknek 2015. június 5. napja előtt, azaz a
Budapest Józsefuaĺosi onkormtnyzat tulajdonában á11ó lakások béľbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéľől szóló rendeletmódosítás hatálybalépése napját megelőzően
jogeľős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezárult az tigytik, kapjanak egy kcizvetlen, írásbeli
tájékońatást aľról, hogy az ügyuk renđezése érdekében keressék fel a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. ugyféIszo|gá|atát (együttmúködés).

Felelős : polgiĺrmester
Hataľidő: 2016. februáľ 4.

2.) az 1.) pontban írtak nem vonatkoznak az onkényes lakásfoglalókľa és azoka, akiknek a
bérleti jogviszonyźÍ az onkormányzat magatartásbeli problémák miatt mondta fel és a
felmondás j o gszenis é gét a bír ő ság j o gerő s en me gállapította.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2016. fębruar 4.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 1.) pontja szęrinti
táj ékoztatő elkészítésére és kiküldésére.

Felelő s : Józsefu áľosi Gazdálkodási Közpo Ń Zrt. i gazgatő ságaÍIak elnöke
Hataridő: 2016. fębruaĺ 1 0.

Dľ. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 15 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l o rÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToBB sÉo szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
27t2016. (II.04.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) azon ügyfelek, józsefuárosi polgaľok, akiknek 2015. június 5. napja e|ott, azaz a
Budapest Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában á1ló lakások béľbeađásanak feltételeiľől,
valamint a lakbér mértékéről szóló rendęletmódosítás hatálybalépése napjźn. megelőzően
jogeľős bírósági ítélettel vagy végzéssel lezarult az ügytik, kapjanak egy közvetlen, írásbeli
tźljékoztatást aľľól, hogy aZ ügyĺik rendezése érdekében keľęssék fel a Józsefuarosi
Gazđá|kodásiKözpontZr:t.ugyf é|szolgtůatźń(egyiittmtĺködés).

Felelős: polgármester
Hatźxidő: 20I 6. február 4.

2.) az 1.) pontban írtak nem vonatkoznak az onkényes lakásfoglalókľa és azo|<ra, akiknek a
bérleti jogviszonyát az onkoľmányzat magataľtásbeli problémák miatt mondta fel és a
felmondás jogszerűségét a bírĺiság jogeľiíseĺr lnegállapította.

Felelős: polgármester
Hatźndo: f016. február 4.

15IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL
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3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazđźllkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 1.) pontja szerinti
tź!ékoztatő elkészítésére és kiktildésére.

Felelő s : Józsefu líľo si Gaz dálkodási Kĺizpo ĺt Zrt. igazgatő ságának elnĺjke
Határiđő: 2016. februaĺ 1 0.

(Komássy Ákos kepviselő ]3,]] órakor távozott az,ĺ)lésterembőĺ, íg,l a Képviselő-testület
létszáma I5 Jőre csokkent.)

5. Vagyonkezeléssel, váľosůizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a ł orÍ',sz mó d o sításával kap cs olato s diintések meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }lĺ:até - polgármester

Dr. Sáľa Botond Attila
A képviselők kaptak egy Z-es számű mellékletet pótkézbesítéssel. Az áIlami főépítész
észrevételei túvezetésre keľüItek az eloteqesztésben' és a rende|et-tervezętben. A napirend
vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Ha ezt megszavazzźtk, akkot zöldfeltilet-csökkenés is lehet. Kétđezi, hogy ezt nem lehetne
másképp.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Y á|aszadásra megadja a szót Ivanyi Gyĺingyvérnek.

Iványĺ Gyiingyvé
Zöldfelület-csökkentésről nincs szó. Képviselő Uľ aľra gondol, hogy a mentőállomás míatt az
építési hely nő az ađoÍt telep teľületén, de attól fiiggetlenül a beépítési szźza|ékot be kell
tar:tani továbbľa is, csak nagyobb lehetősége vaÍ| arra, hogy jobban fudjon játszan az épulet
alapterületéve|, azért, hogy úgy tudja elhelyezní az épiJletet, hogy nagyobb teľület maľadjon a
mentőállomás szźlmźtra. A MAv-telepnél nincsen szó semmi ilyesmiľől.

Dľ. Sára Botond Attila
További kérdés, hozzásző|ás hianyában a vitźt |ezźrja. Szavazásra bocsátja a Józsefuáľos
Kerületi Építésí Szabá|yzatáÍól (JóKÉSZ) sző|ő 6612007. (XII.12.) cinkoľmányzati rendelet
módosításár őI sző|ő rendelet-terv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet az 512016, (II.11.) <inkormányzati ľendeletét 15 igen,
0 nem, 0 tartőzkodással elfogadta.
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsrĺoz Ir,ĺnĺosÍrpľľ szóľosg sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEsT ĺózsnľvÁnos xÉľvrsnr-o-ľnsľÜlnľn 15 IGEN, 0 NEM, 0
ľa,RľozrooÁssa.L ELFoGADJA ns ľrncALKoTJA BUDAPESľ ľŐvÁnosvĺll. xpnÜr-nľ ĺózsnľvÁnosl oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvrsnlo
ľnsľÜĺ-BľÉľnx 5,e0|,6. (II.11.) oNxonľĺÁľyza.ľr RBľuBlnľÉľ A
ĺózspľvÁnos xnnÜr-nľI ÉľÍľnsr szaľÁI,yza.ľÁnóĺ, (ĺŐxpsz) szoĺo
66 ĺ 2007 . (KI. 1 2.) oľronľĺÁľyz.ł.rr REND ELEľ ľĺon o sÍľÁsÁnol

Napirend 5ĺ2. pontja
Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Sára Botond Attila
A hatźrozati javaslat az a|ábbiak szerint módosul: az 1., 2. és 5. pontot az e|oterjesztĺ|
visszavonja, az eredeti 3. pont számozźsa 1-esre vźitozik, az eredeti 4. pont számozása 2-esre
vtitozik, az eredeti 6. pont számozása 3-asra váItozik, és az eredeti 6. pontban a
visszahivatkozott 3. pont |-re váItozik. Megadja a szőt Santha Péterné alpolgármester
asszonynak.

Sántha Péteľné
A szoborľa vonatkozó előterjesztési részt visszavonta, ezt konszenzusosan még egy kicsit
vá|toztatni fogiák és az emléktáb|ticavonatkoző eIőterjesztési részt fenntartja, azohő| fognak
majd szavazni.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Napirend vítźĄát megnyitja, és megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Amiről a bizottsági ülésen hosszan beszéltek, az nincs napirenden. Azt reméli, hogy olyan
megoldást keresnek, hogy minden szempont érvényesüljön, hogy hogy tud egyszerľe
megmaradni az a szobor, amit elvinnének máshova meg odakeľülne egy másik szobor, amit
oda szándékoznak tenni, de akkoľ majd meglźĺjźk, hogy milyen előterjesĺéssel é1

Alpolgármester Asszony legközelebb.

Dr. Sáľa Botond Attila
Minden szobor megmarad, megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ha jól érti, akkoľ a Mindszenty-szobor kikerĺilt az e|őterjesztésből. Csalódott emiatt, mert
váľta ennek a szoboľnak a megvalósulását. o egy olyan történelmi személy, akire mindenképp
érdemes egy szoborral megemlékezni. Sajnálná, hogyha maľginális ellenzéki csopoľtok
tiltakozása miatt ncm valósulna mcs.
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(Komássy Akos képviselő ]3,]6 órakor megérkezett az tłlésterembe, így a Képviselő-testület
létszáma I6 főre emelkedett.)

Dr. Sára Botond Attila
Nem mondtak le a szoborállításról. Technikai okai vannak, szeretnének még forľást gffiteni
hozzá. Úgy ítélik meg, hogy egy komoly szoborállításhozmagasabb foľásigény van, és haazt
lehetséges megoldani, akkor nem cjnkormányzatí fonásból kívanják' ez az oka. Hamarosan
üjra testiileti ülés elé kerül ez a napitend. Megállapítja, hogy toväbbi kéľdés, hozzäszoläs
ni nc s, ezért a nap irend v itáj át |ezárj a. S zav azźsr a bo c s átj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. hozzźĄáru|ását adja Ba|ázs Emő építész emléktáblájanak a Tavaszmező u, I. sz. a|atti
épiilet Horváth Mihály tér felőli oldalan töľténő e|helyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 4.

2. hozzájarulźlsát adja a Magyar Természettudomanyi Társulat emléktáblájźnak a Puskin u.

14-16. sz. a|atti épület falán tĺirténő e|he|yezéséhez.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. február 4.

3. az 1. pont szerinti Ba|źns Ernő emléktábla költségeihez 30 e Ft fedezetet biztosít Santha
Péterné alpol gáľmester saj át keretének terhére.

Felelős: polgármester
Határido: 20| 6. februźtr 4.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźnozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHc.Z ľĺľNŐ s ÍIBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES

I HATAROZAT:
i 28t20|.6. (II.04.) 1.6IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselőtestiilet úgy dönt' hogy

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 2016. február 4.
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2. hozzź|fuulását adja aMagyar Természettudományi Táľsulat emléktáblájtnak a Puskin u.

14-16. sz. a|atti épület falán történő e|helyezéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februfu 4.

3. az I. pont szeľinti Ba|ázs Ernő emléktábla költségeLhez 30 e Ft feđezetet biĺosít Santha
Pétemé alpolgármesteľ saj át keretének terhére.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó : 201 6, február 4.

6. Humánsz o|gáitatálssal ka pcsolatos előteľj esztések

Napirend 6/1. pontja
Java s lat intézm ényv ezetői p á|y ázatok kiíľá s á ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis l|;/áté - polgáľmester

Dr. Sáľa Botond Attila
Napiľend vitáját megnyitja, megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Javasolja, hogy azíntézményvezetóipźIyźzatot 3 évre íťák ki 5 év helyett.

Dr. Sára Botond Attila
Polgármester Úľ az előterjesztő, de nevére vęszí az előteľjesĺést. Legyen 3 év,ha Képviselő
Úr efiől megnyugszik, akkoľ íťak ki 3 évre. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Ilyen méľetu intézményeknél indokolt lehet az 5 év is, de ha 3 év, nem vesznek cissze.
Javasolja, hogy mive| ezek nagyon komoly és nagy relevanciáju iĺtézmények (nem mintha
eddig nem lettek volna azok, most mar csak ilyenjei vannak az onkoľmáĺyzatnak), elvárható
a mai világban, hogy az intézményvezetőnek legyen nyelvtudása is, ezéĺt a feltételek kĺizé
vegyenek be |ega|éhb egy kĺizépfokú nyelwizsgát. Ez ma maľ elvarható ilyen súlý
intézményvezeto|<tőI.

Dr. Sáľa Botond Attila
Kötelezően nem ímá ki, maximum előný jelent, hogyha.valakinek 3 vagy 4 vagy 5 vagy 6
vagy 10 nyelwizsgájavan,haezigy megfelel Képviselő Urnak. Ne írják ki előfeltételként, de
lehet előny. (K0zbeszólĺis.) Képviselő Ut, a szociális intézményben a jőzsefuĺĺrosi magyaľ
állampolgárok szociális ügyeit íntézik. o maga is beszél idegen nyelvet, de egy kezén meg
tudná számolni, hogy hanyszor kellett hasznźinía az ídegemyelvťudását, pedig lehet, hogy
tobbfajta emberrel talá|kozik, mint a JSZSZGYK intézményvezetője, de hogy az
intéz,ményvezetőnek nęm kell hasznźůni az idegen nyelvet abban teljesen biztos, ezért nem
tartja szĹĺkségesnek, hogy ez előfelvétellegyen. Megadja aszőt Kaiseľ József képviselőlrek.
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Kaiser József
A JSZSZGYK vezetőj e megbízhatbźrkit, hogyha idegen nyelvű emberrel talá|kozik, eĺre van
kerete is. Az intézményvezetőnek a munkatársaival magyaĺul kell beszélnie, reméli ez így
marad Magyarországon, de ha képviselőtáľsaiék keľülnek hatalomľa, akkor ennek esélye
csĺjkken.

Dr. Sára Botond Attila
Megadja a szótKomássy Ákos képviselőnęk.

Komássy Ákos
Lehet, hogy képviselőtársának nem tűnik fřil, de egy olyan vi|ágban élnek, amely erősen
globa|izá|t. Az Európai Unió k<jzepén vagyunk, és a htttétiĺtézményeknek is van rengeteg
helyi, idegen nyelv vonatkozású szfüséglettel bíró fe|adata, még a szociális intézménynek is,
sőt rengeteg nemzetközi kapcsolata is lehet, EU-s pá|yazatokĺól és külft'ldi támogatásokĺól ne
is beszéljenek. Sziiľreálisnak tĄa, hogy azon vitatkozzanak, hogy kell-e egy ilyen súlý
intézményvezetonek legalább egy idegen nyelvet középfokon tudnia. An. hitte, hogy ez
magátőI értetőđő.lesz, de tudják mit, nem létkérdés, legyen akkor előný jelentő, ahogy
Alpolgármester Ur j avasolta.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt V<jrtis Tamás képviselőnek.

Vörös Tamás
Nem szeretné, ha belekényszeľülnének egy olyan szerepbe, amelyben a gonosz többség rigy
gondolja, hogy nem sziikséges az iđegen nyelvek ismerete, meľt nagyon fontos dolog és
fudjĺík és haszná|ják is ezeket az ismereteket. De maradj aĺak a realitások ta|aján, nem egy
nemzetkozí vá||alat igazgatőjźú, és nem a kültigyminisztérium államtitkaĺát fogiák kinevezni,
hanem a kerületi lakosokkal foglalkozó intézmény vezetőjét. Baľ kétségkívül igaz, hogy
bizonyos életkor a|att a|apfeltétel, a fęlsőfokú végzettség megszerzését is nyelwizsgához
kötik, de azért el tudja képzelni, hogy azok a kollegák, a|<lk az onkormanyzatná| dolgoznak,
bizonyos életkoron tul vannak és olyan iđőszakban végezték el a tanulmźnyaikat és kęzdtek el
dolgozni, amikoľ ez egyá|talán nem volt előfeltétę|. Azt gondolja, hogy egy 30-40 éves
munkatapasńalatot nem fud kiütni egy friss diploma és két nyelwizsga. Ilyen szempontból a
legfontosabb a szakmai tapasńa|at, előny, ha az ember beszél nyelveket, tud kĺilftjldi lapokat,
szakirodalmat olvasni, dę legyenek őszinték, VIII. keriileti intézmény vezetőjérőI
beszélgetnek. Elsősorban az a fontos, hogy jól végezze a felađatát és a keľiileti lakosok
épülésére, ne tegyenek úgy mintha egy multinacionális vá||a|at igazgatőtaĺlácsába
vá|asztanźlnakvezetőt.Ezkomolyalandolognaktaľtja.

Dr. Sáľa Botond Attila
Egyetért Vĺiľös Tamás képviselővel. Megállapítja, hogy további kéľđés, hozzászőIás nincs,
ezért a napiĺend vitáját |ezźrja. Pintéľ Attila módosítója, hogy 2019. április 30-ig szóljon a
kinevezés, ez ahatátozati javaslat 1. pontját módosída és a mellékletet. Befogadjak, hogy
előný jelent a nyelvtudás, de inkább végezzejól a szakmai munkáját valaki, minthogy tĺibb
nyelven beszéI. Két iĺtézményvezetőről van sző, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének akinevezése 2019. ápľilis 30-ig, a Józsefizáľosi
Szent Kozma EgészségĹigyi Kĺizpont intézményvezetőjének a kinevezése 20|9. május 3l-ig
sző|. S zav azásra b o c s átj a a mó do sít ott hatáĺ o zati j av as latot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) pźl|yźzatot ir ki a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
íntézméĺyvezetőibeosztására2}Ií. május L-tőI2019. április 30-ig (3 év) sző|őarl, ahatározat
1. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. február 4.

2.) pá|yázatot ír ki a Jőzsefilárosi Szent Kozma EgészségĹigyi Központ intézményvezetói
beosztásźna20|6. június 01-től 2019. május 3l-ig (3 év) szólóan, ahatározat 2. melléklete
szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. február 4.

3.) felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon ahatźnozat 1.) pontja szerinti pźiyázati felhívás
megjelentetéséről a koľmányzatí személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv inteľnetes
oldalán és a Budapest Józsefuárosi Önkotmányzat internetes honlapján.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 2016. februĺáľ 10.

4.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a hatźrozat 2.) pontja szeľinti pźiyázati felhívás
megjelentetéséről a kormányzati személyugyi ígazgatźsi feladatokat e||átő szeľv inteľnetes
oldalán, a Budapest Jőzsefvźrosi onkoľmányzat internetes honlapjan és az Egészségiĺgyi
Közlönyben.

Felelős: jegyző
Hatańdő 20I 6. marcius 9.

5.) felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1.) pontjában kiítt pá|yázat ę|bírá|źsáravonatkoző
javaslatot teľjessze be a Képviselő-testtilet2016. ápľilisi első iilésére.

Felelős: polgármester
Hattríđő: a képviselő-testĺilet 20|6. ápľilisi első tilése

6.) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatZ.) pontjában kiírt pá|yźzat ę|birá|ására vonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselő-testület2016. májusi első ülésére.

Felelős: polgármester
Hatźtridő aképviselő-testiilet 2016. májusi első ülése

Dr. Sára Botonĺ| Attila
Megállapítja, lrogy a Képviselő-testület a hatátozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfosadta.
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sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGY SZERu s zoľo g s s Éc szÜrsÉces
Hĺ.tÁRozłľ:
2912016. (II.04.) 16IGEN 0 NEM o ľa.nľózxouÁssar'

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) pá|yázatot ir ki a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont
intézményvezetői beosztására 2016. május I-IőI20I9. ápľilis 30-íg (3 év) szólóan, ahatátozat
1. melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t6. februźr 4.

2.) pá|yazatot ír ki a Jőzsefvźrosi Szent Kozma Egészségiigyi Kĺizporrt. intézményvezetői
beosńźlsźlra20|6.június 01-től 20|9. május 3l-ig (3 év) szólóan, ahatźnozat 2. melléklete
szerinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatáť.dő : 20 I 6. februaľ 4.

3.) felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon ahatźtrozat 1.) pontja szerinti páIyázati felhívás
megjelentetéséľől a koľmányzatí személyugyi igazgatási feladatokat ęllátó szerv inteľnetes
oldalan és a Budapest Józsefuarosi onkormányzat inteľnetes hontapjan.

Felelős: jegyző
Hataĺidő: 2016. február 10.

4.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a hatźlrozat 2.) pontja szerinti pá|yázatí felhívás
megjelentetéséľől a kormányzati személyugyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán, a Budapest Jőzsefvárosi Önkormányzat internetes honlapján és az Egészségügyi
Közlönyben.

Felelős: jegyző
Hatźlndő : 20 I 6. március 9.

5.) felkéri a polgiírmestert, hogy ahatáĺozatl.) pontjában kiírtpá|yázat elbírálás źravonatkoző
javaslatot teľjessze be a Képviselő-testtilet20t6. áprilisi első tilésére.

Felelős: polgármester
Hatándő: a képviselő-testület 2016. áprilisi első Ĺilése

6.) felkéri a polgármestert, hogy ahatátozatZ.) pontjában kiírt páIyázat. e|bírá|ásźnavonatkozó
javaslatot terjessze be a Képviselo-testület20T6. májusi első ülésére.

Felelős: polgármester
Hatźltidő: a képviselő-testület 2016. májusi első ülése
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A f9ĺ2016. (II.04.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 2-3. számű melléklete
tartalmazza.

Napircnd 6lf . pontja
Javaslat ktiltségvetési szeľvek alapítĺó okiratának módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Sára Botond Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a
nap irend v itáj tt lezźĄ a. S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a lőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratát módosító okiratot és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiratát, a határozat 1. sz. mellékletében
foglalt tartalommal, melyek aMagyar Allamkincstár áIta| tcjľténő töľzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés ĺapjtn lépnek hatáIyba.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 201,6. február 05.

2. elfogadja a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont alapító
okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szetkezetbe foglalt' a|apítő okíratti, a
határozat 2. sz' mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyar Allamkincstźr źĺ|tal

tĺjrténő töľzskdnyvi nyilvĺántaľtásba töľténőbejegyzés napján lépnek hatáIyba.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. februaľ 05.

3. a Jőzsefvátosi Egyesített Btilcsődék Szervezeti és Miikĺjdési SzabáIyzatában, va|amiĺt
Szakmai Programjában a koľmźnyzati funkciószámokat és a funkciószźtmok<hoz tartoző
megnevezéseket a hatźtrozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja2016. februaľ 15.

napihatźůIyal.

Felelő s : JEB intézm ényv ezetoje, polgármester
HaÍźridĺ! : 20 I 6. februĺíľ 05.

4. feIhata|mazza a polgáľmesteľt a határozat 1-3. pontjában meghatźrozott
dokumentumok a|áírźsźra és az a|apítő okiľatok tekintetében a Magyaľ Allamkincstar
esetleges hiánypótlási felszólításanak teljesítésére azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen

hatźrozattal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiratokat lényegi -helyreígazítási kérdésnek
nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatia.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. februaľ 15.
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Dľ. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáĺozatot 15 igen, 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
s0t2016. (rr.04.) O NEM 1 TARTOZKODASSAL15IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Iőzsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék a|apítő okiratát módosító okiratot és a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapítő okfuatát, a határozat 1. sz. mellékletében
foglalt taľtalommal, melyek aMagyar Allamkincstat áIta|töľténő ttirzskönyvi nyilvántaľtásba
tcjrténő bejegyzés napján lépnek hatá|yba.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 2016. februĺáľ 05.

2. elfogadja a lőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapítő
okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratźń, a
határozat 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal, melyek a Magyat Államkincstar á|tal
tcirténő töľzskĺinyvi nyilvantaľtásba töľténobejegyzés napjan lépnek hatáIyba.

Felelős : polgĺármester
Hataľidő: 2016. februaľ 05.

3. a Jőzsefvźtrosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Múködési SzabáIyzatában, valamint
Szakmai Programjában a kormźnyzati funkciószrĺmokat és a funkciószámo|<hoz tartoző
megnevezéseket a hatćtrozat l. sz. melléklete szerinti taľtalommal módosítja20|6. februar 15.
ĺapihatá||ya|.

Felelő s : JEB intézményvezetőj e, pol gármester
Hatźrlďő : 20 I 6. február 05.

4. fe|hata|mazza a polgármestert a hatfuozat 1-3. pontjában meghatározott
dokumentumok aláíľásźra és az alapito okiratok tekintetében a Magyar Allamkincstaľ
esetleges hiźlnypőtlási felszólításanak teljesítésére azza|, hogy a hiánypőt|ás teljesítése jelen
hatźlrozattal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiľatokat lényegi _ helyteigazítási kérdésnek
nem minősiilő - kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős : polgĺírmester
Határiďo: 201 6. februaľ 1 5.

A 3012016. (II.04.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 4.5. számű melléklete
tartalmazza.
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7. Egyéb előterjesztések

Napirend Tll.pontja
Javaslat a kiitelező betelepítési kvótával szembeni kiáIlásrĺĺl
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjeszto: Dr. I(ocsis ilĺĺ.áté - polgármester

Dľ. Sára Botond Attila
Módosító javaslat étkezett Pintér Attila képviselőtől. A napirend vitáját megnyitja. Megadja a
szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Azt gondolta, mikor meglátta az e|őterjesztést, hogy Polgármester Ur <jsszetévesztette a
Képviselő-testület ülését a Fidesz taggýlésével. Józsefuáros ĺjnkormányzatának semmilyen
feIađata nincsen ilyen politikai deklaľációk tekintetében, aruő| nem beszélve, hogy
Magyaroľszág nemzeti érdekeit is sérti az ahangulatkeltés, ałní ezzeI kapcsolatbarĺ van. Ez
egy fideszes hecckampánynak Józsefuarosra eső fejezete. Sok kerületben eljátszotlák má1
ezért a szocialisták sem a döntéshozata|ban, sem a vitában nem vesznek ľészt.

(Komássy Ákos képviselő ]3,28 órakor távozott az ülésteremből, így a Képviselő-testület
létszáma 15 Jőre csôkkent.)

Dr. Sára Botond Attila
Kérdezi Képviselő Urat, hogy jart-ę nyáľon a II. János Pál Pápa téren, ffi€g a Keleti
pályaudvar k<irnyékén, mert ha tudja, hogy ott mi zajloít, akkoľ hogy állíthatja azt, hogy
Józsefuaľosnak, meg az itt é|ő embereknek semmi koze ebhez. Ha valakinek van köze, akkor
az Ít éIoI{ÍIek biztos, úgyhogy ennek fényében kellene nézni ezt az ügyet. Megadja a szőt
Simon György képviselőnek.

Simon Gytiľgy
Csatlakozik Komássy Akos képviselőhĺjz, szerinte is ez egy kutyakomédia. Miéľt kell olyan
ügyben szavazni a TestĹiletnek, olyan emberekľől, akik nincsenek itt. Nem Iźija ezzeI
kapcsolatban a TestĺiLet feladatát, éppen van elég gond. Ha nyilatkozatotke|| tennifü, akkor
ań. miért nem tették meg akkoľ, amikor bezáĺtźk a boltokat vasárnap, vagy a trafikmutyi
ügyben. Aztvégképp nem érti, hogy a Kormányt miért kell felszólítani aľra, hogy hajtsa végre
a hatályos j ogszabáIyokat, ha a Paľlament márhozotĹerre törvéný.

Dr. Sára Botond Attila
A migľánskérdés az emberek binonságźrő| szől. Sok olyan uniós állampolgar van, aki most
magyaÍ állampolgar lenne legszívesebben. A magyar emberek nem szembesĹĺlnek ęzzel a
problémával, de példáulNémetorszźęban, Franciaoľszágban,vagy a Benelux államokban élő
emberek mind igen. Pintér Képviselő Ur módosító javaslata gyakorlatilag ugyanań.
tarta|mazza' mint az eIoteqesztés. A kvótarenđszer aú.jelenti, hogy most nincsenek itt, de
még visszajöhetnek. Ezt azért ellenzik, mert ań" is ellenzik, hogy baľki, bármilyen eszközze|,
visszatoloncolással, EU-s jogszabá||yal, báľkit rákényszerítsen arľa' hogy ezeket a gazdaságí
bevándorlókat betelepítse. Goncloljon bele, hogy mi tcirténik ma Európában, ahol nem tudtak

olyan határozoÍtan fellépni más országban, mint ahogy aMagyar Kormány tette. Másholmár
emberéleteket oltanak ki. Veszélynek van kitéve minden egyes európai źlllampo|gár.
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Magyarország ezt nem szeľetné, ezélt tiltakozik a kvótarendszeľ ellen, ami egyébként sem
jelent megoldást. Azért ftĺrgya| a Képviselő-testület ilyen ügyet, mert itt él 80 ezeľ ember, és
fontos ezeknek az embereknek a kozbinonsága. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor
képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gálroľ
Ktjszönti a jelenlévő dr. Vas Imľe országgyűlési képviselőt a testtileti ülésen. Megjegyzi,!'ogy
szerinte az embęrek kozbinonságát az veszé|yezteti, amit a jelenlévő Képviselő Ur és
képviselőtaĺsai csinálnak a Paľlamentben, amikor évről évre megszavazzźlk azokat az
egészségügyi megszorításokat, amik miatt bizoĺyíthatóan sok szźz magyar ember hal meg,
mert a megszoľítások miatt az orvosok és az źtpo\ők menekülnek az országból...

Dr. Sára Botond Attila
Felszólítja Erőss Gábor képviselőt, hogy fejezze be, mert ez túlmegy minden határon' most
nem ez atéma... annak ellenéľe, hogy a Koľmány 1000 milliárdot költött akőrházak<ra, és az
e|ozoek nulla forintot' és csak bezártak.. ' de most nem ez az előterjesńéstémája.

Dr. Erőss Gábor
... összefügg a kettő, mivel behoztak egy otszźtgos ügyet a Testület elé.

Dľ. Sára Botond Attila
Kéri, hogy a színjátékot meg a parádét fejezze be, és csak az üggyel kapcsolatban tegye meg
észrevételét a Képviselő Ur.

Dr. Eľőss Gáboľ
Valóban van józsefuárosi érintettség ebben az ügyben, mert a Polgármester Úr vo|t az, aki
szeméIy szerint az egyik aľca és szája voLt aĺurak az uszito kampĺĺnynak, ami a menekültek
ellen zajlott ebben az országban, olyanok ellen, akik a háboru elől menektiltek. Ez va|őban
szégyene volt Józsefuárosnak. Józsefuarosban most is oľszágosan a legnagyobb aŔnyban
élnek bevándorlók. Ez egy sokszínű kerület, eddig a Fidesz eú. támogatta, és jól tette, hogy
megoizte Józsefuarost olyannak, amilyenné kialakult a történelem során, ezéľt sem éÍti ań.,
amit most csinálnak, hiszen a sĄźĺ politikájukkal mennek szembe ezze|. Józsefuaros
megőrizte multikulturális jellegét, és lźúhatőan kiváló kapcsolatokat ápolnak a
bevándorlókkal. Például van olyan bevándorló, akinek a cégének a VPB 2013-ban hatalmas
üzlethelységbeli kedvezméný adott. I30 ezer Ft lett volna a bérleti díj' és végül a fideszes
tĺibbségiĺ bizottság 28 ezet Ft-ra vitte Ie ezt a díjat, majd amikoľ a cég nem teljesítette a
helyiség felújítását amire a kedvezméný kapta részben, akkor a VPB tłjra szavazot| és
megengedte neki, hogy a felújítást később végezze e|. Ez nem tĺjľténhetett volna meg akkor,
ha a ťlđeszes többség nem ápol jó viszoný vele, és ezt ĺem elítélőleg mondja. Szeretné, ha a
jőzsefuźtrosiak többsége szembesulne azzal, hogy ez az uszító kampány, amit folytatnak, az
milyen viszonyban vaÍI a valósággal.

Dľ. Sára Botond Attĺla
A valóság az most Nyugat-Európában van. Több ezres, sőt milliós nagyságban. Ne
hasonlítsák ęzeket a migrĺĺnsokat ĺissze azoL<kal, akik ide jártak egyetemľe, vagy valamilyen
más szánđékból Magyarországot vá|asńották. T<jbben közültik ma1yaÍ állampolgárok is. A
valós probléma ott van' és eń nem lehet eltitkolni. Azok az orczágok, akik eddig a behíváson
voltak, most ők is arra késztilnek, hogy kiutasítsanak. Megadja a szőt Vörös Tamás
képviselőnek.
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Vöriis Tamás
Szerinte az teljesen normális, ha minđęnki a saját eszközeivel, mint egy onkormányzat
hatźrozathozata||a|, támogatja az ebben ľésztvevő, vagy bizonyos célokért küzdő kormaný.
Amiket Erőss Képviselo Ur mondott, azok politikai ügyek, de ez az ugy érinti a kerületben
élők mindermapjait. Persze mindenkinek szuverén joga, hogy ezt az előterjeszést támogatja-e.
Az egészségügyben van probléma, de jelenleg is két kőrhź.z á|l fe|tĺjítás alatt a kerületben.
Fals összehasonlításnak tarLja a migľáciti kérdéséĺ. a VPB-ĺr lroztltt |ĺaLározaLlal. Ncrtr isltlet.i zLz

említett urat és a dcjntésre sem emlékszik, de biztos berľte, hogy ez az ember nem a zöld
hatáľon átszĺjkve érkezeÍt Józsefuarosba, hanem megkeľeste a magyar hatóságokat,
benyújtotta azigéĺyé1 kapott tntőzkodási, letelepülési engedélý, tehát legálisan tartózkodik
Magyarországon, ahol ő vállalkozni akar. Nézzék ffieg, hogy a mostani folyamatok
világviszonylatban meffe tartanak. Egy biztos, hogy az írány ÍLem az, amit az Egyiitt-PM
mond. Ez ahe|yzet a valóság, mindenkitrttkényszerít aĺĺa,hogy azza| az áIlásponttal kezdjen
el azonosulni, ami ebben a régiőban meghatároző,

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megadj a a szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A határozati javaslat 3. pontjában szerepel az ,,iI|egáIis migráns'' kifejezés. A módosító
javaslata az, hogy ezt a kifejezést cseréljék ,,menekült''-re. Pintér Képviselő Úr móđosító
javaslata nemzetkozi szetzőđéssel ellentétes, ezért azt gondo|ja, hogy ha ęz jogszabálIyal
ellentétes, nem is szavazhatnźnak rőIa. Kérí az a|jegyzó állásfoglalását ezze| kapcsolatban. A
hatátozatijavaslat 1. pontjába javasolja beími, hogy a tewezett kvóta melyik jogszabźi|ya|
ellentétes.

Dľ. Sáľa Botond Attila
A męnekülttel nincsen semmilyen probléma' A menekult az az, akí háborús tivezetből
érkezik, veszéIyeńetve van az é|ete, đe ezek is a legközelebbi biztonságos országba szoktak
menni. Magyaroľszág a mai napig a menekülteket'befogadja. Ezzel ne keverjék tissze a
gazďasági bevándorlók, és a migránsok fogalmát. ova inti Jakabfy Képviselő Urat, hogy
belemenjen ilyen jogi okfejtésekbe. Jól tudja, hogy miért tartja a Magyaľ Kormĺíny
jogellenesnek a kvótakérdést, ebben mźr az Európai Bíróság fog dönteni, ezért felesleges a
hatźrozatbaparagrafusokat beleími. Megadja aszőt Gondos Judit képviselőnek.

(Simon Györg,l képviselő ]3,48 órakor tóvozott az ülésteremből, í8y a Képviselő-testület
létszáma 14 főre csokkent.)

Gondos Judit
Az, hogy a migránskérdéssel kapcsolatban ilyen szinten támadják a Polgáľmester Uľat és a
Koľmányt, mélységesen felháboľítja. Javasolja, hogy fogadjanak be egy-két családot és

vigyék haza, vo|t is ľá példa. Viszont ań, hogy mint egy csĹirhe ellepjék az országot és

átgázo|janakrajta, azt nem engedheti meg egyetlen jóérzésumagyar sem. Ugy gondolja, hogy
a vasámapi üzletek bezźrásźpaL, vaEY hasonló ügyekkel kapcsolatban még véletlenül sem
lclret egy lapon enrlíteni ezt a téĺl:rź./-. Ezek nent ntenekiiltek, ezek honfoglalók atrĺaľnak lenni.
A valódi híreket olvassák el, vagy amikor itt voltak, akkor ki kellett volna azokľa a
helyszínekľe menni, és meggyőződru arról' hogy ana nem képes, hogy elmenjen a vécéľe és
elvégezze a do|gát.



A magyaroknak mindent meg kell tenni, hogy a Kormány mellé álljon, hogy ez a migĺáns
átadat megszűnjön és ne is jöhessen létre még egy picikét sem Magyarországon. A
németországi híľeket nem a híradóból hallja, hanem olyanoktól, akik ott élnek, és mennyi
mindent mondanak, amit még eltitkolnak a sajtó elől. Ha van ideje, az elmiilt 5 év bizottsági
határozatait olvassa át és bízoĺyosodjon mcg arľól, hogy nemzetiségtől fi.iggetlenü|, azért
tobbségében magyarok, hányan kaptak helyiséget' de a legtobb helyiség lepukkant, ezért
bérleti díj kedvezmény fejében, sokszor milliós nagyságľendben, felújítjak a bérlők.

Dľ. Sára Botond Attila
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A Jobbik minden eszkozze| meg szeľetné akadályozní a tömeges bevándorlást. Veszélý
jelent, ha ilyen nagy számban próbálnak letelepedni eltérő kulturájú emberek. Tessék
megnézni, hogy Nyugat-Európában mi zajIik, tömegesen a nők ellen erőszakot alkalmaznaka
migľánsok. Egy mitlió migráns érkezęt|Németországba és ebből több ezernek azon jź,ĺt u
esze szilveszter éjszaka, hogy hogy lehet lopni, nőket eľőszakolni. Miért hiszik azt,hogy egy
kéthetes tanfolyamma| ezeket az ęmbeľeket, akik tĺjbb évtizedet éltek és szocia|izálódtak egy
olyan kulturális közegben, ahol a nőknek nincs értéke és adott esetben ađjźlk-veszik őket, meg
lehet arra tanitani, hogy milyen az ewőpai kultúra és szokás. Szerinte a baloIdal arra számít,
ha engedi betelepedni ezęket a migránsokat, akkor évek múlva állampolgarok lesznek, lesz
szavazatí joguk, és majd rájuk fognak szavazni, ezzel nijvelve támogatottságukat. Az
előterjesztés és a módosító javaslata is arról szól, hogy helyi szinten is mondjfü el a

véleményüket aľról, hogy itt Józsefuaľosban, Budapesten, Magyaĺországon nem szeretnék,
hogy ez megtöľténhessen' hogy no-go zőntk alakuljanak ki. Más országokban a migránsok
komplett keľiileteket laknak be, hogy oda, ha keresztény ember beteszi a |źlbát, az é|ete

veszélybe kerül. A nyugati országok a migránsokat, a visszaküldés soľán, megpróbálhatjak
Magyarországľavisszaküldeni, valamilyen nemzetkozi szerződésrę hivatkozva.

Dr. Sára Botond Attila
Ide nem küldhetik, maximum Göľögországba, van egy uniós szabźiyozás, ami ezt
szabá|yozza. Megadja aszőt dr. Szilágyi Demeter képviselőnek.

Dr. Szilágyi Demeter
Magyarországbefogadó kulturája vitán felül áll, megnézve a ttirténelmęt. A konkľét üggyel
kapcsolatban azt gondolja, hogy aki ezt akiá||źtst nem tudja támogatni, bĺĺľmilyen formában
tĺirténjen meg, testületi szinten' kormányszinten, és nem tud mögé źtl|ni, az közvetlen módon
veszé|yezteti Magyaľorczágnemzeti, taľsadalmi, és kulturális integľitását.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadj a a szőt Vĺirös Tamás képviselőnek.

Vtiľös Tamás
Borzasztő háboruk vannak szeľte a vi|ágbaĺ, afganísńánl, szíriai-iraki, meg egyéb

polgárháborúkat szokták alapul venni. Azt monclja meg valaki, hogy Törokoľszágban milyen
háboru đú1jelen pillanatban, vagy Bulgariában, vaEY Macedóniában, vagy Magyarországon,
vagy Horvátoľszźryban, vagy Szlovéniában, Ausztriában, Németországban, Dániábaĺ,
Finnországban, Svédoľszágban, mert ezek az emberek olyan orczágokat keresnek
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cé|orsztąnak, ahol magas az é|etszíĺvonal, és a juttatások is magasabbak a többi országéhoz
képest. Mi elől menekül valaki Szerbiából, Maceđóniából, Tĺjrĺjkországbő|? Elhiszi, hogy a
háboľús menekülteknek ľossz, de alapvetően arra kéne t<jrekedni, hogy az adott régióban
valamilyen stabilitást éľjenek el, és ezek az emberek haza tuđjanak menni. Biztos, hogy
megvan az oka annak, hogy ezek az emberek miért csak a gazđag országokban érzik magukat
biztonságban' mint Svédoľszágban' vagy Norvégiában, Németoľszágban, Kanadában,vagy az
Egyesült Allamokban, tehát ez a pénzről és a gazdasćryi éľdekekľo| szőI, nem háborús
menekültek ellátáSáról. Ezeket az embereket el kell látni a szomszédos országokban -

Töľcjkország, Libanon - kialakított menekülttáborokban és mindent meg kell tenĺli, hogy ők
később visszamehessenek a sajźĺ országukba, mert ott kell a háborut megsziintetni. De egész
nemzeteket áttelepíteni, eltaľtani, beintegrálni más országba, az ĺem lehetséges, az nem
megoldás. Egyébként az iĺtegráció totális kudarcot vallott Nyugat-Eurőpában, nemhogy
újonnan a XX. században a volt gyarmatokĺól odaérkezett bevandorlóknak a teljes
integrációja, hanem az ađott esetben őshonos kisebbségek, vagy tobb száz éve ott élő
nemzetiségek integrációja sem. Például az Egyesült Allamokban az afro-ameľikaiak esetében
is a mai napig szociális problémát okoz és ęz nem mondható sikertöľténetnek, peđig ezt
szokták a legpozitívabb példanak felhozni, ennél csak rosszabbak vannak. A rabszolgaszá||itő
hajók nem 50 éve érkeńek, hanem tobb szźn éve, és mégis pľoblémák vannak ezeknek az
embereknek az iĺtegráciőjtxa|. Ezek kuđarcot vallottak, az emberi teľmészettől idegen dolgot
próbálnak leerőltetni a va|ősźq toľkán, és rövidtávon van politikai haszon, meľt a baloldal
támogatottságĺának is jelentős részét a nemrég betelepült emberek, személyek adjak a nyugat-
európai államokban is, de társadalmi szinten ne tekintsék értéknek, mert nem az.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Magyaroľszźlgon,nem realitás, hogy bevandorlók tömegei fognak bármelyik pártra szavazni.
Alpolgármester Uľ váLaszként mondta, hogy ez egy politikai nyilatkozat, épp ezért pont az a
kéľése, hogy ne legyen azbeĺlne, hogy jogszenĺtlen a kvóta. Bíľósági döntésre várnak, akkor
miért előlegezik meg, jogállamban ez nem divat. Vöros Tamásnak mondja, hogy amit
elmondott, azza| kote|ezővé tette, hogy Tĺircikországig és Libanonig menjenek ezek az
embeľek, ańán áI|jarlak meg ott, de pont ez van ebben az előterjesztésben, hogy a kcjtelező
kvóta az jogszerutlen. Továbbászeretné megtuđni, hogy mi az,,illegá|is migráns'' definiciója,
mert szerinte ha eń. elmonđják, akkor meg fogja tudni érteni az elmúlt egy évet. Szeľinte a
Habony ta|éitakí az egészet. Továbbra is kéri a Pintéľ Attila módosítójával kapcsolatos jogi
áIlásfog|a|ást. Tĺjbbszcir jart a II. János Pá|Pápa téren akkor, ő nem |źúottrcndzavaľást, csak
terĹiletelfoglalást, szemetelést. KöZtilük senki nem akart Magyarorczágta bevándorolni,
akikkel ott találkozott, szeriĺte ezt a helyzetet akkor a Kormány iđéńe e|o azza|, hogy
Budapestig be engeđte őket jutni, innen tovább meg nem engedte őket.

Dr. Sáľa Botond Attila
Képviselő Uron kívül mindenki érti, hogy mi van oda íľva, úgyhogy nem menne bele a
definícióba. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Nem csodálkozik, hogy a Jobbikkal ilyen összhangban varl a Fidesz, az értéke1k közösek, és

kozösen kínáltak fel Vlagyimir Putyinnak az országot. Lehet, hogy Fidesz-kozeli cégek
htlznak hasznot a paksi bővítésből.
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Felhívja a figyelmet arra is, hogy a Fidesz-közeli offshore cégek külft'ldieknek letelepedési
kötvényeket árulnak hatalmas haszonkulccsal, vagyis a szó szoros értelmében źru|ják ahazźú.
Különösen visszatetsző az uszitőkampanyuk, a közvélemény visszaigazolja a félelemkeltést.
Egy idő vtźln ez már nem fog működni, mint az egészségügy, ahol eltűntek az ápolók és
orvosok, és nincs, aki megműtse, és amivel megműtse a magyar betegeket. Tiborcz Ur,
Garancsi István, Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a fideszes baľátok tíz-, százmilliárdokat
tesznek zsebre, vagy hogy Vas Imre megszavazta a Parlameńtben, hogy Andy Vajnának ne
kelljen játékadót ťlzetnie' ..

Dľ. Sáľa Botond Attila
Felszólítja a Képviselo Uľat, hogy az előterjesztésrőI beszéljen.

I)r. Eľőss Gáboľ
... arrő| beszé|, hiszen az ország problémái ezek, mert az, arrit Vas Imĺe Andy Vajnának
megszavazotĘ az a pénzhiźnyzik az egészségügyből, amiatt nem kerül sor időbęn daganatos
betegek műtétjére... mindenki tudja, hogy csak eľről akarjak elterelni a ťrgyelmet...

Dr. Sára Botond AttÍla
Képviselő IJr Jászai Mari-díjat fog kapni! Felszólítja, hogy az előterjesĺésről beszéljen' ne
cjssze-vissza. Megadj a a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vöľös Tamás
Azt gondolja, hogy a tárgyná| kéne maľadni, és ha valamire nem tud vá|aszolni valaki
érdemben, akkor sem kéne ľobotikus módon előhúzni az ĺisszes olyan témźú,, amiről a baloldal
azt gondolja, hogy nyeľő. Nem gondolta volna korábban, hogy a Képviselő-testület előtt
Vlagyimir Putyinnak a neve fel fog merülni. A kvótanak nem híve, azfü|&ajzi adottság, hogy
bizonyos államok a konfliktusok mellett vannak, nem azért alakult így, meľt a gonosz Fidesz
így renđeńe. Nem tudja, hogy Habony Árpeanak milyenek a képességei, de biĺos benne,
hogy a szíríai háborut nem ő indította el azért, hogy több millió embeľ útra keljen.Ezek olyan
színvonalú megá||apitźlsok, amikkel nehéz vitatkozni, de az, amit nem értenek 25 éve, hogy a
Fidesz nem azért szimpatikus a magyar tarsadalomnak, meľt a gonosz Fidesz manipu|áIta az
embereket, hanem azért, mert találkoznak a dolgok a valóságga|, és az embeľek azt szerctik
elhinni, amit látnak, amit tapaszta|nak. olyanľól kell beszélni, ami van, Képviselő Úrék
olyarľól beszélnek, ami nincs. A problémamentes migľáció, a problémamentes népvándorlás,
a hataľokon átzíđu|ő kontrollálatlan tömeg. A Képvise|ó tff azt á||itotta, hogy Budapestre úgy
jcittek a migľánsok, hogy aMagyar Koľmány azt engedte. Mikoľ megpróbálta őket beteľelni,
az összes jogvédő szewezet bevágla az ott lévő gyeľmekeket édesanyjukkal a vágóképekbe,
majd elmondták, hogy a Magyar Kormány úgy bĺĺnik ezekkeI az embeľekkel, mint a nácik a
koncentrációs táborban. Ezek az embeľek nem akartak együttműködni a magyat hatósággal.
Ha vaIaki elmegy az Egyesiilt Áilamokba, az papír nélkül nem lépheti tlt ahatárt. Aftól nem
lesz valaki menekült, ha azt mondja magáről',hogy az, azt e| kell bírálni. Nem jártak el úgy,
mint a háborus övezetből elindult menekültek, nehéz Szerbiát, męg a Balkán-országokat
háborus övezetnek mondani mar' de Törökország sem áll hadban senkivęl és a terĹiletén
sincsenek harcok, eltekintve a terrorcselekményektől. Semmi nem stimmel, amit mondanak,
ez hangulatke|tés, és ha nem tudnak érdemi válasń adni, akkoľ elmondják ugyanazt a pár
nevet. Az egészségügyről elmondottakĺó| is azt gondolja, hogy azok komolytalan gondolatok.
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Dľ. Sára Botond Attila
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Amit Erőss Képviselő Úľ mondott, az nevetséges. Ilyen alapon ő meg a*. á|Iitja, hogy a
balliberálisokat és a hozzźljvk köthető civil szervezeteket Soros Gyoľgy pénze|i, és a
Képviselő Úrék meg amerikai és másféle érdekeket szolgálnak ki. Lehet dobálózni. Sokan
bólogatrratrr, telrát úgy ttírrik ígaz, đe aú,Ićĺja,lrogy enrrek a vitának nem sok éľtelme van. Az
Együtt-PM-nek loÁ-nyi támogatottsága van, úgy mint a Kétfarkú Kutya Pártnak, ami egy
viccpáľt.

(Balogh István képviselő ]4,]8 órakor távozott az ülésteremből, ígł a Képviselő-testüĺet
létszóma I3 főre csokkent.)

Dľ. Sáľa Botond Attĺla
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺózsef
El kell mondani, hogy Magyarország vendégszerető áI|arĺ, sok náció é| iÍt. Azt látja, hogy
Eľőss Gáboľ és politikai oldala is ezt akarná sugallni, mikĺjzben egy Magyarországra
betelepült értéket hozó embemek az életét megpróbálj a besározni. Egy izIetet béľlő külftjldi
embert besaľozott azér:t, hogy bizonyítsa, hogy egyes külÍt'ldi embereket becsiilnek, a másikat
nem. A törvények biĺosítják, hogy mindenki letelepedhet, aki akar, aki betaľtja a magyar
törvényeket. Nézzék meg, mi történt itt tavaly óta, megérkeztek ide ezrével a háborus
menekĹiltnek mondott emberek, először elkezdtek kovetelőzni, majd azokat az országokat,
amik nem tetszettek nekik, ań. sző szerint letapostfü. Volt olyan aki azt vallotta, hogy azért
nem maľad itt, mert 400 euró a havi segély, ezek az embeľek nem akarnak együttmúködni.
Németországban is a tömegkĺjzlekedők 20-30o/o-kal csökkentek, mert nem akaľnak ezeId<ę| az
emberekkel egyiitt utazĺ| meľt megtámadják őket. Ezek nem bevĺĺndorlók, hanem
betolakodók. A bevándor|ő az, aki itt él, letelepedik, dolgozik, és egyĹittműkođik. Ezek az
emberek nagyon durvák a nőkkel, miközben otthon hagyják feleségeiket, gyerekeiket a
háborus övezetben á|đozatkéĺt. Amikor az ó |akásában tuz van, kiszalad a lakásból, majd
valaki segít neki és ad egy sztikséghelyet. Ez egy legális dolog' de abban a pillanatban, mikor
betör más lakásźlba, mert az tivé kiégett, és ott akar lakni, akkor ezért őt a rendőrség elviszi,
meľt biľtokot sértett. Pontosan ęľrő1 szól a kvóta. Fel van háborodva azon, hogy az itt é|o

külft'ldiek iránt is érzéketlenek.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja a szót Pintér Attila képviselőnek ügyrendben.

Pintéľ Attila
Javasolja, hogy zárjźt< Ie a vitát, meľt ennek maľ nincs értelme, mindenki elmondta, amit
akaľt.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselőnek szintén ügyľendben.
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Dr. Erőss Gábor
Kéľi, hogy akit személyesen megszólítofrak, az elmondhassa
Iezátása előÍt.

lO IGEN

ffi€8' amit szerctne a vita

Dr. Sáľa Botond Attila
Javasolja, hogy aki szót kért, aZ gyorsan válaszoljon, hogy a többi e|óterjesztést is tudjfü
targyalni. Kéľi, hogy Pintér Attila képviselő ügyrendi indítvanyáról, mely szennt a ,,Javas|at a
ktitelező betelepítési kvótával szembeni kiállásról'' című napirend vítáját zárják le,
szavazzaĺak.

Dr. Sáľa Botond Attĺla
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 10 igen, 0 nem, 3 tartőzkodás mellett az ügyrendi
javaslatot elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN t: rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
31t20r6. (rr.04.) 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilęt úgy d<int, hogy elfogadja Pintér Attila tigyrendi indíwányźt, mely szerint
a ,'Javaslat a kĺjtelező betelepítési kvótával szembeni kiállásról'' című napirend vitáját zĄak
le.

Dr. Sára Botond Attila
Jakabfy Tamásnak ad' szőt.

Jakabff Tamás
Vörös Képviselő Űr azt monđta, hogy nem stimmel, amit mondanak menekült kérdésben. o
szerette volna megtudni, hogy mi a szándék ęzzę| az előterjesńéssel. Megkétdeńe, hogy mi a
,,migráns'' definíciója, és javasolta' hogy ĺe előIegezzenek meg bírósági dcintést. Ez igazábő|
nem a menekültekľe vonatkozott, de ezeke a kérdéseire nem kapott vá|aszt.

Dr. Sáľa Botond Attĺla
Dr. Erőss Gábornak ad szót.

Dr. Erőss Gábor
Köztaľsaság tér ügyben igyekezett... (Kozbeszólás.) de örömmel veszi, hogy képviselőtarsai a
pápát emlegetik, meľt jó lenne, ha egy kicsit t<jbbęt olvasniík Ferenc pápa intelmeit, és
gyakorolnák az irgalmasságot, ha már keľeszténynek mondjfü magukat. A vécék ügyében
elmondja, hogy jobban szerette volna' ha több mobil vécé lett volna kitéve. A Főkeľtnél
prőbźita e|intézni és hetekkel később történt valami. Továbbá elmondja, hogy olyan szégyen
érte a VIII' kerületet, hogy Rogán Antal fogja képviselni a Palotanegyedet az
orczággyulésben. o *, akihez az offshore cégek szźiaí kcjtődnek, amik pénzért áru|jak a
letelepedést. Szeľetné kéľni, ha találkoznak Rogan Antallal, aki ellen ingatlanügyben
nyomozás folyik.....

Dr. Sára Botond Attila
Képviselő Úr a kvótaról beszéljen! Ha ezze| kapcsolatban van mondaniva|őja, mondja, de
hülyeséget ne beszélj en.
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(Balogh Isnán képviselő ]4,22 órakor megĺźrkezett az ülésterembe, így a K,épviselő-testüIet
ĺétszáma I4 főre emelkedett.)

Dľ. Eľőss Gábor
a palotanegyedi polgáľok nevében is hívják fel a figyelmét aľra, hogy a magyar

törvényeket a magyarc rszági képviselőknek is be kell tartaniuk.

Dr. Sáľa Botond Attila
Rogĺĺn Antal ellen semmilyen nyomozás nincs, ezhaĺgu|atkeltés. Senki nem állítja azt,hogy
a szolidaritás, vagy az, hogy ezekęn az embereken segíteni kell, az ne lenne alapvető
kĺĺtelessége a fejlett, vagy fejlődő oľszágoknak, csak nem a7 a megolđás, hogy mások
otthonába betelepítik őket, hanem az, amit Miniszteľelnök Ur mondott. Ebben kellene
szeľepet vállalnia az Egyesült Allamoknak' Kínának, az Ellrőpai Uniónak, az ENSZ-nek és
mindenkinek aú. közvetítenie, minthogy meghatarozza, hogy kinek mennyi embert kell
befogadni. Segíteni kell, đe nem eZ a megoldás. A napirend vitáját lezárja. Szavazásta
bocsátja először Pintér Attila módosító javaslatát.

,,Az a|ábbíak szeľint javaslom kiegészíteni ahatározati javaslat 1-es és 3-as pontját, valamint
j avaslom ki e gészíteni a hatźtr ozatj avaslatot e gy 4. ponttal.

1. Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormányzat Képviselő-testÍilete

elutasítja a koteIező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás ľévén haztlllk teľületéľe

migľánsok befogadását' mivel az e|Ientétes Magyarország, így Jőzsef:ĺríĺos éľdekeivel. A
kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a migránsok visszatoloncolása joglalan, értelmetlen

és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terľoľveszé|y. A kvóta és a visszatoloncolás
veszé|yezteti kultúránkat és mindennapjaink bińonságźú, kiszámíthatatlan
kcjvetkezményekkel járna és vállalhatatlan terhet jelentene a szociális, egészségügyi és

oktatási ľendszerünkľ e nézv e.

Fęlelős: polgármesteľ

Hatĺíridő: 2016. február 4.

3. Budapest Főviíľos VIII. kerĺilet Jőzsefvźlrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete arra

kéri a Kormáný, hogy minden lehetséges eszkozzel akadályozza Íneg az illegá|is migransok
beźtĺarĺůását, visszatoloncolását és a kötelező betelepítési kvóta bevezetését, védje meg

Magyaľországot és a magyaľ embeľeket!

Felelős: polgármester

Hatźridő : 201 6. febrvár 4.

4. Budapest Főváľos VIII.
tźtmogatja idegenĺend észetí
ko zigazgatási terül etén.

keľület Józsefu ĺír.osi orrkoľnr ćnyzat Képviselő-testülete nenr

objektum (befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését
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Felelős: polgármester

Hataridő: 2016. februáĺ 4.,,

Dr. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy Pintéľ Attila módosító javaslatát a Képviselő-testület 3 igen' 10 nem, 1

tartő zko dás sal e lutasította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrc. Z EGY SZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
32ĺ20t6. (II.04.) 3 IGEN 10 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy Pintér Attila képviselő alábbi módosító javaslatát nem
fogadja el:

Az alábbiak szerint javaslom kiegészíteni a határozati javaslat ]-es és j-as pontját, valamint
javaslom kiegészíteni a határozat javaslatot egl 4. ponttal.

I' Budapest Főváros VIII. kerület Józsefiárosi onkormányzat Képviselő-testülete
elutasítja a katelező betelepít,ési lcvótót, valamint visszatoloncolás révén hazónk területére
migránsok befogadósát, mivel ąz ellentétes Magłarország, íg,, Józsefiáros érdekeivel. A
kĺ;telező betelepítési kvóta csakúgl, mint a migránsok visszatoloncolása jogtalan, értelmetlen
és veszélyes. Növeli a bíĺnÔzés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a visszatoĺoncolós
veszélyezteti kuttúránkat és mindennapjaink biztonságát, kiszámíthatatlan kĺjvetkezményekkel
jórna és vállalhatatlan terhet jelentene a szociális, egészségügli és ohatási rendszerünlcľe

nłizve.

F e l el ő s .' p ol gárme s ter
Hatáľidő: 20I6. február 4.

3. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilete aľra
hćri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszkozzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlásót, visszatoloncolását és a kôtelező betelepítési kvóta bevezetését, védje meg

Magyarországot és a magłar embereket!
Felelős: polgármester
Határidő: 20I6. február 4.

4. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilete nem

támogatja idegenrendészeti objektum (befogadó óllomós, hotspot, stb.) létesítését

kozigaz gatási területé n.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. február 4'

Dľ. Sára Botond Attila
Jakabs Tamás képviselő móclosító javaslatát bocsátja szavazásta' mely szerint az ,,i||egźtlis
mi gráns'' he lyett a,,menekii|t,, szőt hasznáIj ák.

Megállapítja, hogy 1 igen, |2 nem,0 taľtózkodás mellett a Testület elutasította.
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SZAVAZASNAL JELEN VAN 14 KEPVISELO
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ S ZoTo B B sÉc s zÜrs ÉcBs
HATAROZAT:
33/2016. (rr.04.) 12 NEM O TARTOZKODASSAL1 IGEN

(dr. Eľőss Gábor nem vett részt a szavazásban)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Jakabfy Tamás képviselő módosító
javaslatát, mely szerint az,,1||egtiis migľáns'' helyett a 

',meneküIt,, 
szőthaszná|1źtk.

Dr. Sára Botond Attila
Szav azásra bocsátj a az ęr edeti határ ozatot.

1. Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
akoteLező betelepítési kvótat, mivel az ellentétes Magyarország, így lőzsefvaros érđekeivel.
A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnĺjzés kockázatát
és a terrorveszéIý. A kvóta veszéIyeńeÍi a kulturánkat és a mindennapjaink biztonságźú.,
kiszámíthatatlan kĺlvetkezményekkel járna és vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségtigyi és oktatási rendszeľünkľe nézve.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. februaľ 4.

2. Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülete
egyetértését és tiímogatásźi fejezí ki Magyarország Kormányźlnak az illegális bevánđorlással
szembeni, Magyarország és a magyaÍ emberek véđelme érdekében tett intézkedéseivel
kapcsolatban.

Felelős: polgĺíľmester
Hataridő: 2016. februráĺ 4.

3. Budapest Fővaĺos VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testülete arra kéľi
a Kormányt, hogy minden lehetséges eszkozze| akadźiyozza meg az i||egáIis migránsok
bęáraĺriását és a kötelező bete|epítési kvóta bevezetését, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő : 20 I 6. februaľ 4.

Dľ. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy 12 ígen'2 nem,0 taľtózkodás mellett a TestĹilet elfogadta ahatáĺozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvlsEro
A HATÁR )ZATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERu szóľo g B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
34t2016. (II.04.) 0 TARTlZKoDÁssAL12 IGEN 2 NEM
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1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormáĺyzat Képviselő-testtilete elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát, mivel az e||entétes Magyaľország, így Józsefuaľos éľdekeivel.
A kötelező betelepítési kvóta joglalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatźú.
és a terroľveszé|ý. A kvóta veszé|yeńeti a kultúľánkat és a mindennapjaink bińonságát,
kiszámíthatatlan kĺjvetkezményekkel járna és vállalhatatlan teľheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszeľtinkre ném e.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. fębruźr 4.

2. Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testiilete
egyetértését és támogatźsát fejezi ki Magyarország Kormiínyának az illegális bevándorlással
szembeni, Magyaroľszág és a magyar emberek védelme érdekében tett íntézkedéseivel
kapcsolatban.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Hatarĺdő: 20I 6. februźlr 4.

3. Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-tęstiilete aľľa kéri
a Kormányt, hogy minden lehetséges ęszkozzęI akadźllyozza meg az i||egá|is migľánsok
beáraĺrůását és a kĺitelező betelepítési kvóta bevezetését, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. febľuar 4.

Napirend Tl2.pontja
Beszámoló a Képviselő.testület bwottságai 2015. május 1. - 2015. oktĺíber
3 1. ktiztitt átrublá.z'ott hatáskii rben hozott dö ntés einek vé gľehaj tás áró l
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Dľ. Sára Botond Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzźsző|ás nincs, ezért a napirend
vitáját|ezáqa,ésszavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy az előterjesztés 1. sztlmt mellékletét képezo
Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az előterjesńés 2. szán,ű mellékletét
képezo Emberi Erőforľás Bizottság 2015. május |. _ 20|5. október 31. kĺizĺitt, átnlhźzott
hatáskörben hozott dtjntéseinek végrehajtásáról sző|őbeszámolókat elfogadja.

Felelős : polgiíľmester
Hatariđő : 20 I 6. febľuĺír 4.

Dľ. Sára Botonĺl Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hatáĺozatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkođással
elfosadta.
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ĺZAvAZ^SNAL JELEN VAN 14 rcÉpvIsBro
a HaľÁR oZ ATlľrIZ AT ALHc.Z Bcy s zpnÚ szóľo g g s Éc s zÜrs ÉcBs
HaľÁRozaľ:
35ĺ20Í6. (II.04.) 14IGEN 0 NEM o ľa.nľozxolÁssar-

A Képviselŕi-testĺilet úgy dönt, hogy a7' előterjesaés l. számű męlléklętét képezó
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őterjesńés 2. számú mellékletét
képező Embeľi Erőforľás Bizottság 20115. május 1' - 2015. október 31. között, tltruhtzott
hatáskorben hozott dontéseinek végrehajtásfuő| szőIő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. februaľ 4.

Napiľend 7l3.pontja
Beszámoló a Képviselő-testület bwottságainak 2015. évi munkájárĺil
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Soós Gyĺirgy -Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

Zentai oszkaľ _ Emberi Erőforrás Bizottsás elnöke

Dr. Sára Botond Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napiľend
vitáját|ezźrja,ésszavazźsrabocsátjaahatźnozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az
Emberi Erőfonás Bizottság f0I5. évi munkájáről sző|ő, az előterjesztés mellék|etétképező
beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridó : 20I 6. februaľ 4.

Dr. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatźlrozatot 13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 rÉpvIsBI-o
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALlgtC.Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
36|2016.(II.04.) 13 IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Ytrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság,vaIamintaz
Emberi Erőforľás Bizottság 2015. évi munkájárőI szőIő, az e|őterjes:ztés mellék|etétképező
beszĺímo Iókat elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataridó: 20I 6. februáĺ 4.
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Napiľend 714.pontja
Javaslat a Józsefuárosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal kapcsolatos
d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

Dľ. Sáľa Botond Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Pintér Attila képviselonek.

Pintér Attila
Lehetséges-e, hogy akar véleményezéssel, de a kiírásra kerülő pá|yazatrőI a bizottságok
tárgyaljanak?

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadj a a szőt đr. iľl4észár Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Erika
A jelenleg hatályos pá|yázati renđeletük értelmében a bizottságnak el kell fogadnia, és mint
minden évben, ebben az évben is be fogjfü vinni a páIyźzati kiírást.

Dr. Sára Botond Attĺla
Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Pár éve már nincsen, augusztus 20-ai Ĺinnepséghez kapcsolódóan volt a Nemzetiségek Napja.
Józsefuaľosnak az egy értéke, hogy ennyi nemzetisége van' a nagy onkormányzatnak jo
lenne, ha esetleg ennél több pénzt tudna adni, hogy be tudjanak mutatkozni akĺír egy nagy
<lnkormányzati rendenény keretei ktizött is. Reméli, hogy nemsokára lesz ennél több pénz is.

Dr. Sára Botond Attila
A rendelkezésre á|Lő cisszeg elegendő, ennek ellenére nem záĺkőznak e| az elo|, hogy fonást
fordítsanak rá, víszont aki be akar mutatkozni, az bemutatkozik. Van olyan nemzetiségi
önkormányzat, arne|ylk ľendez bźit, vagy estét, ilyen a szerb' a német, és még soľolhatná. Aki
meg kívaĺlja mutatni magźń, és ebből a fonásból, ami renđelkezésre á||, rendenténý kívan
tarĺani, annak lehetősége van. Vannak, akik élnek ezze| a lehetőséggel, vannak, akik nem. A
rendelkezésre áIIő forrás elegendő ęffe a célra. Megállapítja, hogy további kérdés'
hozzásző|źls nincs, a napirend vitáját|eztĄa és szavazźsra bocsátja ahatźrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. elfogadja a határozat I.-|I. számű mellékletét képezó, a lőzsefvźrosi Bolgaľ, Göľög,
I.engyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, UkÍán, Német Nemzetiségi
onkoľmĺán yzattal kötendő felülvizsgált EgyĹittműködési Megállapodást.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 2016. februát 4.

2. felkéri a polgármestert a felülvizsgált egyĹittmfüödési megállapodások a|áirásźra és azok
Budapest Főváros Koľmányhiv ata|a részére t<jľténő megkiildésére.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő : 2016. ťebruár 29.

3. a helyi nemzetiségi önkormányzatok részérę a nemzetiségek jogairól szóló 20II. évi
CLXXX. töľvényben meghattľozott feladatok ellátására 2016. évľe 5.807 e Ft páIytnati
keľetösszeget biztosít.

Felelos: polgármester
Hatźniďo : 20 1 6. februaľ 4.

4. felkéri a polgármestert a nemzetiségipá|yźzatkiírására és lebonyo|ításfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. első féléve

Dr. Sára Botond Atti|a
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testtilet a hatźnozatot |4 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lą rÉpvlspro
A HATAR jZATH)Z AT AL]ľl) Z MrNo S ÍTETT SZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
37t2016. (rr.04.) 14IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1.-11. szám,(l mellékletét képező, a Jőzsęfvźrosi Bolgár, Göľög,
Lengyel, ormény, Roma, Román, Ruszin, Szerb, Szlovák, UkÍán, Német Nemzetiségi
Önkormanyzattal kötęndő feliilvizs gált Együttműköđési Megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 1 6. februaľ 4.

2. fe|kéri a polgármestert a feliilvizsgált egyĹittműködési megállapodások a|áiráséna és azok
Budapest Főváros KoľmányhivataIa részére történő megküldésére.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határido: 2016. februfu 29.

3. a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségek jogaiľól szóIó 20|1. évi
CL)O(X. tcirvényben meghatáĺozott feladatok ellátásaľa 2016. évre 5.807 e Ft pźiytzati
keretösszeget biztosít.

Felelős: polgármester
Hattriđő: 20I 6. februźn 4.

4' fęlkéri a polgármestert a nemzetiségipályźzatkiírására és lebonyolításáľa.

Felelős: polgármester
Hatźlríđő : 20 I 6. első féléve



A 37/20|6. (II.04.) szálmű határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 6-|6. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 7/5. pontja
Beszámoló a Polgáľmesteri llÍvatal 2015. évi tevékenységéľől
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Danađa-Rimán Edina jegyző tartós távollétében dr. Mészaľ Eľika -

aljegyzo

Dľ. Sára Botond Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megadj aszot dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
A beszámolóban van, hogy egyes társasháza\<nak nincs k<iltségvetése évek őta. Hźny ház
érintett ebben? Elsőre elég meghökkentő dolog. A családtámogatási ügyek, ez egy visszatérő
téma, eredményként számolnak be arról, nyilván a ľendeletben meghatározott kötelezettségét
teljesíti a Hivatal, de eń. nem nevezné igazźn nagy eredménynek, sőt szomoru, hogy
kilencszer annyi környezettanulmáný készítettęk, mint az előzo évben. Részletesebb
kimutatást k&, akźr írásban is, hogy ezek milyen típusú megá||apításokkal záĺu|tak, tehát az a
szokásos, ami mostanában a hátralék ügyeknél szokott lenne' hogy a lakás ľendezett, vagy
pedig milyen megoszlásban, és milyen típusú eredményekľe jutottak ezek a majdnem
tízszeres számban e|végzetíköľnyezettanulmanyok. A rĺjvidített nyitva tartásnak mi az oka?
Az építményadó alanyainak felkutatásara nagy hangsúlý fektetett az itoda 20l5-ben, ez
milyen sikerrel járt? Ugy |átja, hogy a bevételeknél ez nem tiikľ<jződik. Az
energiaľacionalízáIěĺs KEOP pá|yázatold<al kapcsolatban írásban is megfelel, hogyha
megktilđenék ezeknek a páIyázatoknak a részletesebb kimutatásźtt., beszĺámolóját. Hasznos
lenne az éghajlat-vá|tozási előteľjesztéséhez. A belsőudvaÍ pľogram, ami BUP-nek van írva,
csak egy háznak sikerĹilt bekapcsolóđni ebbe a pľogĺamba a lakóközösség bevonásával a
tava|yi évben. Ez egy jó pľogram, mi az oka annak, hogy neÍn ez kilęncszereződott? A
statisztikákkal kapcsolatban, elszállított gépkocsik, kerékbilincs, olyan oszlopdiagľamokat
helyeztek el' amit ilgy ská|áńak, ami aztmutatja, hogy hatalmas vźitozásnak mutatják, ami
hibahataron belül van, nincs értelme így elkomolytalankodni egy ilyen fontos anyagot. Az
oszlopdiagramokat és a kordiagľamokat fenymásolva is lęhessen látni, a színkiilĺinbségeket,
és a skálákat taľtsák tiszteletben. Az egyes közmunkaprogramnál megadtfü az okot, hogy
miért kisebb, ami nyźlna esett, ott van magyarźzat, viszont a [V. közmunkapľograÍnnál nem
ađták meg, hogy mi az oka, hogy mennyivel kisebb volt a feltĺĺltöttség. Nagyon öľĹil annak,
hogy részben megvalósult a pótkézbesítések, csere előterjesaések aľánya, de ez még így is
borzasztő sok, tehát aki nem hivatali appaľátussal ahźta mtigött dolgozik, az gya|can nem tuđ
teljes felelősséggel dönteni bizonyos ügyekben, ktilĺinösen akkor, amikoľ a testületi ülést
mege|őzo éjszaka, vagy a helyszínen kapnak előterjesaéseket. Van olyan ktilönösen indokolt
eset, amikor ez megloľténhet, viszont az e|őteqesztőket, alpolgáľmestereket, mert ez nem a
Hivatal sara' hogy csĺjkkentsék minimálisraaz ilyen előterjesztéseket, meľt felelősségük nekik
is, mint ellenzéki képviselőknek, hogy hogyan döntenek. Ez a 17,4 oÁ az még mindig 16 %-
kal több, mint ami indokolt volna.
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Dr. Sára Botond Attila
Az elején elkezdte valahol és teljesen máshol fejezte be Képviselő Úr. Megadja a szőt đr.
Mészár Eľika alj e gy zőnek.

Dľ. Mészár Erĺka
A Láľsasház:al<kal kapcsĺrlaĹban egy hatósági eljárás kcretébęn jar el a jcgyzo, Le|láL abbal az
esetben, amikoľ a beszámolóban je|ezték ań, hogy vannak olyan esetek' ahol vagy a
költségvetéstikkel, vagy szárnviteli fegyelemmel kapcsolatos problémak vannak, maximális
információt nyújtottak a Képviselő-testĹilet elé, hiszen hatósági ügyekben ennél mélyebb
információt nem tudnak szolgá|tatnĹ A Családtámogatási lrodánál a
környezettanulmányoknak a szźĺna az valőban megnövekedett, ahogy tartalmazza az anyag,
több mint kilencszeresére, ami a hatályos rendelet miatt van, hiszen e|őirta a Képviselő-
testiilet, hogy minden egyes esetben a kömyezettanulmáný el kell végezni. Mivel hatósági
ügyek, azt, hogy mivel záru|nak, erľe vonatkozőan nem tud mélyebb és <jsszetettebb

információt adni. A Családtámogatási Irodán a ľövidített nyitva taľtásnak az oka, hogy az
ügyfelek (igazodva a Hivatal ügyfélfogadási idejéhez, eztefiedt el a köztudatban) igazźtbő| a
hétfő, szeľda és pénteki napokon vették igénybe nagyobb számban a Családtámogatási lrodát,
ezért vźĺItońattak, másrészt pedig az új rendelet miatt a háttéľmunka igen jelentősen megnőtt
ezekęĺ a napokon' a kollégáknak fel kell đolgozni a kérelmeket és az egyéb ügyeket. A
KEoP-al kapcsolatban természetesen meg fogják küldeni a kéľt anyagot. A kördiagľammal
kapcsolatban, a jövőben nem tesznek kördiagramot a beszámolóba, köszoni az észtevételt. A
kĺjzmunkanak a feltĺlltĺittsége' mint ahogy a III. program esetébęn is írták, töľekszenek arra,
hogy 100 o/o-os legyen a feltöltöttség, de sajnos nagyon sok esetben orvosilag alkalmatlanok a
közmunkások, így nem tudják felvenni, és ezért látjak azt foIyatlatosan, hogy minden
program esetében a felttilt<ittség alacsony. Törekszenek arľa, hogy a pót és a stiľgősségi
előterjesztések száma csökkenjen, ań nem tudja megígérni, hogy egyetlen darab sem lesz. Az
építményadóval kapcsolatban, hogyha elnök uľ lehetővé teszi, akkor ugyosztźiyvezető
asszony váIaszolna a kérdésľe.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Megadj a a szőt Páľis Gyulan énak, a P énnigyi Ügyosztály vezetőj ének.

Páľis Gyuláné
Az épíÍményadőzőIrlak a szźtma 20l4-bęn 1328 volt, 20l5-ben 1464. lli4:inden építményadó
hátralékos esetében megtették avégrehajtásra az intézkedést' nagyon sok inkasszót nyújtottak
be, és végĺehajtásra átadtźů< a hátralékokat. A hátralékosok tcibbsége felszĺímolás és

végľehajtás alatt állnak, {isszesen az épitményadóból I47 ađőző hátralékos van.

Dr. Sáľa Botond Attila
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
orömmel vette, hogy a közteľĹilet-feltigyeletné|tapaszta\t hianyosságokat elkezdték orvosolni
és eľőfeszítéseket tesznek arĺrak érdekéberr, hogy fdlttlltsék a létszámot és ilyen módon a
közterületeken több közterület-feliigyelő legyen. Reméli, hogy a tavasz bekoszöntével sokkal
többen lesznek a paĺkokban, ezzel egyĹitt megnövekednek a különféle szabáIysértések a
lakosság nagyobb közterületijelenlétével kapcsolatban, akkoľ is észleljék a tavalyihoz képest



a közterületi állapotok javulását. Tavaly a II. János Pá| pápa téren ĺisszetűzések alakultak ki a
kutyások, és a nem kutyatulajdonosok kozott, hogy a paľkot ki használja. Reméli, hogy ezek a
fej lesztett k<jzterĹilet-felügyelet által orvo solva lesznek.

Dr. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy további kérdés' hozzészőI,ás nincs, ezért a napiľend vitáját |ezálrja, és
szav azásr a b o c sátj a a hatát ozati j avas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy elfogadja a jegyzo beszámolóját a Polgármesteľi Hivatal
201 5. évi tevékenységéről.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2016. február 04.

Dr. Sára Botond Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 13 igen, 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tł rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs Éops
HATÁROZAT:
38t20I6. (II.04.) 13 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺ!nt, hogy elfogadja a jegyzó beszámolóját a Polgiírmesteri Hivatal
20 1' 5 . évi tevékenységéről.

Felelős: jegyzo
Hataridő: 2016. februáľ 04.

Dľ. Sáľa Botond Attĺla
Az tilés vezetését źúađja Egry Attila alpolgármesteľnek.

(Dr. Sára Botond Attila alpolgármester ]4,45 órakor távozott az ülésteremből, így a
Képvis eIő -testiilet létszáma I 3 Jőre c s okkent.)

Napiľend 716.pontja
Javaslat a 20|6. évre vonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséľől szóló
rende|et elfÔgadására és a polgáľmesteľ 20ĺ6. évĺ szabadságának
jĺóváhagyásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgármester

Egry Attila
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzźsző|źts, javaslat nem volt, ezért a
napirendvitájátlezárja.Szavazástabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a20I6. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tĄékoztatást elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februáľ 4.

2, felkéri a jegyzot, hogy a Hivatal f0I6. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, valamint a
kozszo|gá|tatókat.

Felelős: jegyző
Határiđő: 2016. május 3 1 .

3. dr. Kocsis Máté polgármester 2016. évre vonatkoző szabađságolási ütemtervét elfogadja,
az e|oteqesńés 2. sz. melléklęte szeľinti taľtalommal, és részérę cisszesen 20 munkanapot
kiad.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016. fębruár 4.

Egry Attila
Megállapítja' hogy a Képviselő-testtilet a hatźlrozatot 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATARo Z ATH)ZAT ALIH)Z MINO S ÍTETT SZóTOB B SÉG S ZÜKS ÉGE S
rĺ.ą.ľÁRoz.ą.ľ:
3gt201r6. (II.04.) t3IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a20|6. évi munkasziineti napok körĺili munkaľendről szóló tajékoztatást elfogadja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. februźr 4.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2016. éví zárva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, valamint a
kozszoIgá|tatókat.

Felelős: jegyző
Hatáĺiđő: 20I 6. május 3 1 .

3. dľ. Kocsis Mĺíté polgármester 2016. évre vonatkoző szabađságolási ĺitemtervét elfogadja,
az e|őterjesztés 2. sz. melléklete szęrinti taĺalommal, és tészéte összesęn 20 munkanapot
kiad.

Felelős: jegyző
Hatźriđő 20|6. februfu 4.
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Egry Attila
Szavazásta bocsátja 2016. évre vonatkozőan ígazgatási sztinet elrendeléséről szóló rendelet-
tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 612016. (II.1 1.) önkormányzati rendeletét |3 igen, 0
nem, 0 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN l: rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHOZ vnĺosÍrETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉľvrsnlo-TEsTÜr,ľľn 13 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És n,ĺncALKoTJA BUDAPEsT FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET ĺozsEľvÁRosl oľxomĺÁľyzĺ.ľ xÉpvIsEr,Ő
TEsTÜLEľÉľBx 6 t2016. (II. 1 1.) oľronľĺÁľwzĺ,ľr RENDELE TÉT 2016. Évnn
voNATKoZoAN IGAZGATÁsr szÜľET ELRE,NDELESÉRoL

Napirend TlT.pontja
Javaslat a szociális Iakbéľre vonatkozó tájékoztatĺival kapcsolatos dłintés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Erőss Gábor _ képviselő

Egry Attila
Napirend vitájat megnyitja. Megadja a szőt az e|őterjesztőnek dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Képviselőtarsait anakéri szavazztk meg, hogy Románné Bolba '}lĺ:źrta evangélikus lelkész, a
javaslat egyik kezdeményezője, fe|szőIa|hasson és elmondhassa, hogy ezmíért volna fontos.

Egry AttÍla
Ez egy iigyrendi kérés Képviselő Ur részérő|. Szavazásra bocsátja dr. Erőss Gáboľ tigyrendi
javaslatát, mely szeľint biztosítsanakhozzászólási jogot Romĺínné Bolba Máĺta evangélikus
lelkésznek. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 7 nem, l taľtózkodással nem
fogadta el a j avaslatot.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tg KÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERŰ SZoToB B sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
40ĺ20|6. (II.04.) S IGEN 7 NEM 1 TARTOZKODASSAL

' A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem foeadja el dr. Eľoss Gábor ügyľendi javaslatát, mely

j .zeriĺt biztosítsanakhozzászólási jogot Románné Bolba Mártaevangélikus lelkésznek.

i Egry Attila
ł Megaďja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
A pľobléma gyĺikere az,hogy valószínűsíthető, sokkal több igénylő jogosult lenne a szociális
lakbérre, mint ahányan ań. igénybe veszik. Nyilván ez egy bonyolult rendszeľ, amit egy
egyoldalas tájékoztatőval szeretnének minél inkább e|magyarázni. Szeretné kéľni, hogy ami
mellékletkéĺtta|á|hatő útmutatónak hasznáIjźk és töltsenek azzal eI egy kis időt, hogy ľendes
foľmátumľa hozzźtk. Ne ezt küldjék ki mindenkinek, hanem áttekinthetőbb |egyen' Az
információt próbáljak meg kevésbé iskolazottak számćtra is emészthetővé tenni.

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Nehezen taIáI szavakat, felszőIalni sem engednek egy várandós asszonyt' aki itt végigülte
reggeltől az i|ést. Aki civilként kezdeményezte ezt a javaslatot másokkal együtt, aki
evangélikus lelkész Józsefuarosban. Ahogy már Jakabfy Tamás elmondta, ez egy elég
egyszeru kéľdés, arról van szó, hogy bizonyos józsefuaľosi lakók kérhetnének szociális
lakbért, az aĺryagi helyzetük és hatályos rendelet a|apjan jogosultak volnának ľá, és mégis nem
jutnak hozzáazinformáciőhoz, nem tudják, hogy jogosultak lennének erre. Emellett szóló érv
az is, hogy sokan hátralékot halmoznak fel a kerületben, hogyha ezt a javaslatot elfogadná a

TestĹilet, mert érdeke az onkoľmányzatnakbevételi oldalon is, hogyha ezmeglorténne, olyan
családok, akik eddig adósságcsapdába keľültek, meľt nem tudták a normál lakbért ťĺzetni'
átkeľülnének egy alacsonyabb lakbér kategőritlba és így nem halmoznźnak föl tartozásokat.
Kevesebb lenne a hátľalékos ügy' kevesebb lenne az ĹIyen szempontból pľoblémás család.
Tĺjbb lenne a bevéte|, gazđá|kodási szempontból is előnyösnek tartja mindamellett, hogy
segítsék abérlőt abban, hogy megta|á|ja ań., arĺite jogosult lenne. Az, aľrń a mellékletben
szerepel, tájékoztatő, éľtelemszerĹíen nem része a javaslatnak, a Testület egy iránymutatásnak
tekintheti, dę nem azt je|enti, hogy szóró|-szőra, betűről-beture, szźlmrő|-szźmĺa pont ilyen
tájékoztatőt kell kiküldenie. A javaslat érdemi része az, hogy kcizérthető tájékoztatót kapjanak
a lakók, mert ezvolna a lényeg, meĺt ezvolna a lakosság és az onkotmányzat érdeke is. Kéri,
hogy támogassák ezta javas|atot.

Egry Attĺla
Megađja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Most úgy csinálja Eľőss Gábor képviselő úr, minthogyha ez a lelketlen önkormźnyzat
mindenfele jó dologtó| e|zámá az önkormźnyzati lakásokban élőket, és ezek a szerencsétlen
lakók semmit nem tudva kikenilnek azutcára. Ez nem igaz, nem igaz, arrit Képviselő Úľ
mond, nem íg-, amit a Közöd nevezetű társaság mond. Az aZ igazság, hogy az
önkoľmányzati tlJajďonú lakásokban lakók, de nemcsak azok, mert az iĄságban megjelenik
mindenféle tájékońatő, tudják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Amermyiben van
elmaľadásuk, Iehetőségtik vannak arra, hogy bemennek a Józsefuaľosi Gazdálkodási
Központba és megkérdezik, hogy mi a teendő. onnantól kezdve az igyintéző kézrőI-kézre
ađja a bajba jutott polgáľt. A Magdolna negyedbőI és az orczy negyedben nem egy polgámak
segített eljutni ezekĺe a hclyckľc. A Gazdálkodási Kiizpont vezetóje tćljékoztatrł hogy a
szám|án megjelenik, hogy mit kell csinálni abban az esetben ha valakinek valamilyen
pľoblémája van.
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IgazábőI nem is érti, hogy mi az előterjesztés értelme. Azt|átja, hogy egyre tĺibb józsefuárosi
lakos tudja kifizetni a lakbéľét, nagyon alacsony Józsefuárosban a lakbér, és aki rászoru|t, az
nagyon alacsony lakbért ťlzet. Azza| segítenek a legtöbbet ,ha a jőzsefuárosiakat tájékoztatják,
hogy melyek a lehetőségeik.

Egry Attila
Megadja a szot dr. Pesti Ivettnek, a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ lgazgatősága
elntjkének, hogy fejtse ki szakmai véleményét.

Dr. Pesti Ivett
A szociális rászorultság tipikusan egy személyesen egyeztetendő kérdés. Ezeknél az
ügyeknél' amikor valakinek a lakbérbesoľolását kellene az ngyiĺltézőnek eldĺlnteni, az
máshogy nem tudja, minthogy az ngyféI|e| letil és végigveszi a teljes spektrumát a
kérdéseknek. Milyen lakásban lakik, milyen jövedelme varl, hźłnyan laknak a lakásban,
satöbbi. Egy ilyen tájékoztatő levéllel nem oldjak meg a problémát. A személyes egyeztetésen
túl az íntézményrendszenikben van elérhető információrendszerük a szociális lakbéne
vonatkozóan, nemcsak a JGK-nak az ugyintéző| hanem a Családtámogatási lroďźnak az
ngyintézői és a szocĺális intézménynek az igyintézoi is adnak enől felvilágosítást. Bárhova
megy el az ngyfél, mindenhol megkapja a sziikséges informáciőt ahhoz, hogy tudja azt,hogy
szociális lakbéne jogosult-e Vagy Sem. oľtil annak, hogy Képviselő Úr mondta, hogy ez a
levél csak egy tervezet, meľt alapvetően több sebből is vérzik, de ebbe nem meÍrne bele, meľt
a JGK-ra bínai|yenformán. IJaeztminden egyes bérlőnek külön levélben kipostaznák, akkor
ennek több millió kĺĺltsége lenne, ami teljesen indokolatlan, meľt az eszenciája ennek az
ügynek a személyes ügyintézés. Ha tudja, hogy nem tud fizetni, akkoľ fudja, hogy hova
fordulhat, és ott mindenki tárt kaľokkal fogadja és segít neki.

Egty Attila
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
orul annak , ha tfut karokkal vafiák és segítenek nekik, mégis az a tapasztalat, hogy tĺibben
ťtzetnek magasabb |akbért, mint egyébként jövedelmi, vagyoni helyzetiik alapjan alacsonyabb
lakbért ťlzethetnének.Ez nem egy kÍitika, több ezer bérlő esetében van, akik többet ťlzetnek,
mint amennyit kellene. Egy kijzérthető tájékoztatás lenne (ha ezt megadjĺík a személyes
tájékoztatás alkalmával, amit nem von kétségbe, az nagyonjó), ha minden bérlő kapna egy
ilyen tájékoztatást. Az ülésen volt eľről szó, Dľ. Saľa Botond Attila alpolgĺáľmesteľ úľ mondta,
hogy egy új korszak kezdődik, a lakhatási ügyekben szolidaľitás és a szociális szempontok
mostantól hangsúlyosabban lesznek jelen és ennek jeleként bővĹilt |<t a pźiyazat elbírálást
e|őkészítő bizottság és a hatásköre is ki fog bővülni. Ezze| összhangban álló döntés lenne,
hogyha támogatniák ezt a javaslatot. A JGK-ra lenne bizva, hogy éppen ez a levél mit
tartalmazzon, a lényeg, hogy kozérthető, rcivid tájékoztatást kellene adni.

Egry Attila.
Képviselő Ur, az onkormanyzat á||áspontja megegyezík és a hozzáźtllása és az elvégzett
feladatai męgegyezÍLek azza|, ami az ülés elején elhangzott. Akkor tudna egyetérteni a
képviselő úrral, ha a szociális lakbér egy új teľméke lenne Józsefuáľosnak. Hosszű évek őta
nyujtjak ezt a lakbértípust a Iakóknak. Számta|an fürumon kommunikáltfü máÍ, az
ellátórendszer teljes mértékben ismert és ajanljak azitt é|őknek'
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Az újságban megjelerrnek róla hírek, ez nem ismeretlen a jőzsefvźrosi lakosok számźna. Ha
tud ilyen emberről, hogy nem tud róla, akkoľ tegye meg, hogy mondja neki, de ezértkár 4500
levelet elküldeni olyanoknak' akikől tudjfü, hogy biztosan nem jogosultak ľá. A személyes
aktív kommunikáció az e||tńőrendszeľen és gazđasági taľsaságon keresztül sokkal több sikert
ér el, mint egy személytelen levelet kiküldése, ami már most reklamá|va van, hogy poĺt az
nem fogja megérteni a levelet, akinek ez szőI. Nehezen támogathatő ez a javaslat. Visszatérve
arra, hogy a hölgynek a Képviselő-testület nem adott szót. Nagyon szegényes volt a
felvezetés, és az indoklás, hogy miért kéne a Testületnek szót ađni' An. kéri, hogy a jövőben,
ha azt szeľetné, hogy a Testĺilet valakinek szót adjon, akkor érdemes egy bemutatást és egy
indoklást is mellé tenni, hogy miért kell adni szót. A felkérés annyi volt, hogy ott ül egy hcilgy
és adjon a Testtilet neki szót. A Testület ezen infoľmációk alapjźnbíráIta el és utasította el a
kérést. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Éhe a lehetőséggel, hogy egy hosszabb indoklással megismétli a javaslatát, Románné Bolba
Márta a Közöd Civil táľsaság nevében elktildte mindenkinek eń. a levelet. Alpolgármester
Asszony az egyhazugyi fürumon személyes kapcsolatban varl az evangélikus lelkész
asszonnyal. Mint egy civil kezdeményezés szőszőlója kérne szót, hogy ő sokkal hitelesebben
elmondhassa.

Egry Attila.
Képviselő Ur úgy gondolja, hogy az előterjesztés szcivegén tul további olyan általános
információval bír a hozzászőlása, ami a Képviselő-testiilet döntéshozatalát segítené? Yagy
egy egyéni éIethe|yzetet kíván itt bemutatni és ezen keresztül prőbá|ja bemutatni a fe|vźzollt
esetet? Bemutatja Sántha Péterné alpolgármester asszoný, aki ebben a ciklusban külsős
alpolgármesteľként regnál, ekképpen nincsen szavazatijoga. Tőle elvárni, hogy támogassa az
ügyrendjét, ez ťlzikai képtelenség. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Volt egy javas|ata, hogy adjanakszőt Románné Bolba Mártának.

Egry Attila
Meg tudja mondani ahozzźszőlásnak atćĺrgyát? Miben kíván hozzászőIĺĺ?

Dľ. Eľőss Gábor
olyan szeméIy, akita|á|kozott olyanokkal, akik anélkül, hogy bĺĺľki hibát követett volna el az
onkormányzat részérőI, de mégis a lakbér tekintetében nem rendelkeztek minden
információval és meg tudj a mutatni ennęk az emberi olđalát, a valóságot , a tapasńalati oldalát
ennek a kérdésnek.

Egľy Attila
A Képviselő-testületben egyéni képviselők ülnek, akik napi kapcsolatot taľtanak a
körzettikben ott élőkkel és bőven ľendelkeznek ilyen típusú tapasńalaÍtal, ezenkívĹil vannak
kompenzációs listaľól bekertilt képviselők, akik nem rendelkeznek sajźń korzettel. De lehet,

lrogy ők nem tudjfü a ĺapí kapcsolaĹo[ olyzm szorosaÍI Ĺartarti az itt élőkkel. Megadja a szőt
Kaiser József képviselőnek.
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Kaiseľ Jőzsef
Nagyon messze vezet az, hogyha valamilyen d<jntése volt a TestĹiletnek, és valakinek nem
testszik ez, aL<kot még egyszer döntsenek ľóla. Egyszer döntöttek, nem biztos abban, hogy
még egyszer kellene dĺjnteni ebben azigyben, ráadásul fudták' hogy miről döntöttek.

Egry Attila
Tisztelt Képviselő-testtilet, defrniálni kéne az ügyrendi kérdést. Az SZMSZ nem tiltja, hogy
többsztir szava,'z.aÍlak ugyanabban a kérdésbeĺ. Szavazásľa bocsátja dľ. Erőss Gábor ügyrendi
javaslatát, mely szerint biztosítsanakhozzászólási jogot Románné Bolba l|ĺ ĺźtrta evangélikus
lelkésznek. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen, ó nem, 4 tartőzkodással nem
fogadta el a j avaslatot.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc.Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
4112016. (II.04.) 3 IGEN 6 NEM 4 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹĺlet úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor tigyrendi javaslatát, mely
szerint biztosítsanakhozzászólási jogot Románné Bolba Márta evangélikus lelkésznek.

Egry AttĺIa
Megállapítj a, hogy további kéľdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napiľend vítájźĺ lezźxja.
Szavazásrabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|járva tĘy dĺint, hogy a Józsefuaľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. évente egyszet, legközelebb jelen határozat meghozata|átő|
számított 30 napon belül, köteles minden lakásbéľlőt ktilĺ'nálló (nem a szám|tůloz vagy egyéb
éľtesítéshez csatolt) levélben táĄékoztatni a szociális lakbér igénylésének részIetes
feltételeiről, beleéľtve a jövedelmi határokat. A tájékoztató levél legyen könnyen érthető és
tarta|mazzon konkĺét példfü at a le gj ellemzőbb családtípusok esetében.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodasi KtizpontZrt.vagyoÍIgazdálkodási igazgatő
Hatáĺiđő : 201 6. miáľcius 7.

Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 3 igen, 9 nem, I tartőzkodással
elutasította.

\ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lr rÉpvIsBrŐ
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
42ĺ201'6. (II.04.) 3IGEN 9 NEM 1 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az a|ábbíhatározati javaslatot nem foeađja el:
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A Képviselő-testĹilet tuĺajdonosi jogkarében eljárva úgy dĺ)nt, hogy a Józsefvdrosi
Gazdálkodási Kozpont Zrĺ évente egyszer, legkozelebb jelen határozat meghozatalától
szómított 30 napon belal, karcles minden lakásbéľlőt kťjlönálĺó (nem a szómlához vagy egy,éb
értesítéshez csatolt) levéIben tájékoztatni a szociális lakbĺźr igénylésének részĺetes

feĺtéteĺeiről, beĺełérne a jovedelmi hatáľokat. A tójékoztató levél ległen kÓnnyen érthető és
tartalmazzon kon|cr ét példákat a l e gj ellemzőbb cs aládtípus ok e s etéb en.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vaglon4azdálkodósi igazgató
Határidő: 2016. március 7.

Napirend 7/8. pontja
Javaslat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá'|yzatáľól szĺólĺí 3612014. (xI.06.) önkormányzati ľendelet, illetőleg a
Polgáľmesteri Hivatal Alapító okiľatának, valamintSzervezeti és Míĺktidési
Szab ź.Jy zatának m ĺó d o s ítás á ra
(írásbeli eloterjesztés)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila
Napiľend vitájźú megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nem volt, ezért a
napiľenđvitáját|ezáĺ ja,ésszavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. elfogadja az e|oterjesztés 1 . számí mellékletét képezó, Po1gármesteri Hivatal Alapító
okiratát Módosító okiratot, valamint az előterjesztés 2. szétmu mellékletét képező,
módosításokkal egységes szeľkęzetbe foglalt Alapító okiratot, melyek a töľzskönyvi
nyi lvántaľtásb a tĺirtén ő b ej e gy zés napj án lépnek hatáIyb a.

Felelős: polgáľmester
Hattxidő : 20 I 6. februaľ 04.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a hatźnozat I. pontja a|apjźtĺ elfogadott Alapító
okiľatot Módosító okiľat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiľat a|áirásáta.

Felelős : polgármest er, jegyzó
Hatariđő: 2016. fębruár 15.

3. a Polgármesteri Hivatal -

szerkezetbe foglalt - Szewezetí
lépéssel elfogadja.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatariđo : 20I 6. februĺĺr 04.

előterjesĺés 3. számú mellékletét képező' egységes
Múködési Szabá|vzatát 2016. februaľ 15-ei hatálvba

az
es

4. felkéri a polgármesteľt és a jegyzot ahatáĺozat 3. pontja a|apján a Polgármesteri Hivatal
egységes szerkczctbc foglalt Szcrvczcti ćs MfücjdósiSzabá'|yzaténaka|áírásáĺa.

Felelős : polgáľmest er, jegyzo
Hatariđő: 2016. februaľ 1 5.



Egry Attila
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹĺlet a határozatot 12 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ ľĺľlĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
4312016. (II.04.) 12IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őter1esztés 1. számu mellékletét képezó, Polgármesteri Hivatal Alapító
okkatát Módosító okiratot, valamint az előterjesĺés 2. sztlmu mellékletét képezo,
módosítiásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, melyek a törzskönyvi
nyilvántartásba ttjrtén ő bejegyzés napj án lépnek hatáIyba.

Felelős: polgáľmester
}Jatźtridő : 20 I 6. febľuaľ 04.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a hatátozat l. pontja alapján elfogadott Alapító
okiratot Módosító okiľat, valamint az egységes szeľkezetbe foglalt Alapító okiľat a|áítására,

Felelős : polgármest er, jegyzo
Határidő: 2016. februáľ 1 5.

3. a Polgármesteri Hivata| - az előterjesztés 3. szźlmu mellékletét képező, egységes
szerkezetbe foglalt . Szewezeti és Műkĺidési Szabá|yzatáń 2016. februaľ |5-ei hatá|yba
lépéssel elfogadja.

Felelős : polgármest et, jegyző
Hataridő : 20I 6. februĺĺľ 04.

4. felkéľi a polgármesteľt és a jegyzót ahatározat 3. pontja a|apjźn a Polgáľmesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MfüödésiSzabáIyzatanak aláitására.

Felelős : polgármest e1 jegyzó
Hatáľidő: 2016. február 1 5.

Egry Attila
Szavazásta bocsátja a Képviselő-testÍilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźrő|,
szől.ő 36/2014. (XI.06.) onkormányzati rcnde|et módosításźtrőI sző|ő ľendelet-teÍvezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a 412016. (II.04.) önkoľmányzati rendeletét 12 igen,0
nen1 l taľĹĺizkodással elftlgail|.a.
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A SZAvAzÁsNer JELEN VAN tr rÉpvtsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz vnĺŐsÍľpľľ szoľongsÉc szÜrcsÉcps

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnĺ-o-rnsľÜĺ-Bľn 12 IGEN, 0 NEM, 1

ľ,łRľozxouÁssa,r, ELFoGADJA ns ME,GAI'KoT.IA RI]DAPE,ST novÁnos
vIII. xnnÜr,nľ ĺózsnnvÁnosI oľronľĺÁNyza.ľ xnľvrsnr,o
ľBsľÜr,BľÉNn'r 4D016. (II.04.) oNrĺonľĺÁľyza.ľr nnľoBr,nľÉľ A
xÉpvrsnr-o-ľnsľÜr-nľ ns SZERvEI SZERvEZETI És vĺuroonsl
sz.łľÁr-yza'ľÁnol szoĺo 3612014. (xI.06.) oľxonvĺÁľyza.ľr RENDELET
ľĺónosÍľÁsÁnól

Napirend Tl9.pontja
Javaslat az onkoľmányzat tulajdonában lévő, illetve az áita|a fenntaľtott
in gatlan o k en ergia. és vízfo gyasztási adataira vo natkozĺó tájékoztatőr ő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: JakabĘ Tamás _ képviselő

Egry Attila
Megkérdezi az előtefiesztőt, hogy van-e hozzáfüznivalója. Megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Volt egy kis dilemma, hogy a f,ĺtési adatokat valóban fiĺtési idényre éľdemes cisszegýjteni,
nem szeretné a hattlrozati javas|atba vźitońatásként bevenni, de ha lehetséges és támogatást
kap ez a javaslat, akkor lehet, hogy néhány hónapľa visszamenőleg is jó lenne ezt
megcsinálni.

Eg.y Attila
Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nem volt, ęzért a napirend vítájátlrezźrja, és
szav azásr a bocsátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy

1. évente tájékoztatást kér az önkoľmiĺnyzattulajđonábaná||ő, valamint az ĺlnkormányzatáItaI
fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasńźsi adataira vonatkozóan (fiítési
energiahoľdozők, elektromos áľam, ivővíz).

Felelős : polgiírmester
Hataridó: 20|7 . februar 1 5 .. valami ĺt ań. ktjvetően minden év februaľ 1 5 .

2. minden évben meg!źlĺgya|ja az egyes ingatlanok energiafogyasztás-változásźtnak
kimutatását, valamint az adatok alapjźn késziilt éľtékelést. A Képviselő-testület az értékelés
a|apján ajanlást foga|maz meg a következő költségvetési évľe, az <inkormányzat
eneľgiafo g y asztźsźnak r aciona|iztl|ására vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 1 5 .. valami nt azt követően minden év március 1 5 .
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3. az adatgyűjtés kezdő időpontja: 20l6.január 1.

] Felelős: polgármester
H atfuiďó: 20I 6. február 4.

Ii Egry Attila
i MegáIlapítja, hogy a Képviselő-testtilet a határozatot 13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
i elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERÚ szóľÖ g g sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
44t2016. (II.04.) 13 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. évente tájékońatást kéľ az cinkoľmźnyzat tulajdonában ál1ó, valamint az önkormányzat á|ta|
fenntartott ingatlanok energia- és vízfogyasztási adataira vonatkozóan (fiĺtési
energiahor đozők, elektromo s át am, ív őv iz).

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 . február 15.. valamint azt kĺlvetően minden év fębruĺĺľ 15.

2, minden évben meglźrgya|ja az egyes ingatlanok eneľgiafogyasńás-váItozásttnak
kimutatását, valamint az adatok a|apjáĺ készült értékelést. A Képviselő-testiilet az értéke|és

a|apján ajánIást foga|maz meg a következő költségvetési évre, az tinkoľmányzat
energiafogyasńźsánakraciona|izźt|ásáravonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 15.' valamintań. ktjvetően minden év március 15.

3. azadatgffités kezđo időpontja: 2016. janufu 1.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2016, február 4.

Tájékoztatók

' 
Polgármesterĺ tájékoztatő a lejáľt határidejĺĺ testületi határozatok
végrehajtásáról, ^z előző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekről és az önkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg
szabadľendelkezésíÍ részének pénzpiaci jellegű lektitéséről
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4laté _ polgármester

Egry Attila
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|áshitnythaĺ a napirend tárgya|ását|ezárja.
Szavazni nem kell róla.
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Felviláeosítás kérés
(szó szerint)

Egry Attila
Napirendjeink végéhez éľtiink, képviselői kérdésekre van lehetőség. Erőss Gáboľ úr
porancsoljon.

Dľ. Erőss Gábor
Elnézést kérek előre is, hogy feltartom még onöket, de fontos kérdéseket szeretnék feltenni.
Az első kérdésem: a Tolnai Lajos utcai iskola szülői közössége keľeste meg az
onkoľmányzatot, konkĺétan Jegyző Asszoný, akit ugye most Aljegyzo Asszony helyettesít,
még2015. októbeľ l-jén ktildtek téľtivevénnyel egy levelet, ha jól számolom, akkor hát egy jó
páľ hónappa| eze|őtt, és azőta sem kaptak vá|aszt a Penziő Kft. működésével (Köszönöm
szépen. Máľ volt egy ilyen matematikai jellegű páĺbeszédiink), szőva| a Penziő Kft. által
nffitott iskolai étkezés-szolgáltatással kapcsolatos kifogásaik voltak, anélkül, hogy a
kifogások taľtalmi Észébe belemennék, érdekelne, hogy mikor szźnđékozik az onkormányzat
válaszolni a szülők levelére. Ez volna az e|ső kérdésem. A második kérdésem egy József utca
3 szźlm alatti lakás, illefue házza\' kapcsolatos. Egy 76 éves hölgynek a mindennapjait keseríti
meg és fiźnak a mindennapjait keseríti meg évek őta egy, abér|ő által, de jogosulatlanul tett,
tehát tulajdonosi hozzájárulás nélkĺil tett hozzájárulásból adódóan az, hogy beépítettek egy
udvari részt, és az osńatlan köztjs tulajdonból elvettek 20 m}-t, ahol konyhát alakítottak ki, és
eleve jogszenitlęnnek ítéli meg eú., 2002-ben (az lehet? 2002-ben vagy 20|2-ben) telt az
Epítési Irodán bejelentést a hölgynek a fia, és azőta is vtrja ahe|yzetének a megoldását. A
következő kérdésem az az, hogy ha jól emlékszem, ta|án Alpolgáľmester Asszony tette azt
(akinek nincs szavazatí joga, de alpolgáľmesterként illetékes ebben az igyben) az igétetet,
hogy januar 15-éig megvizsgálják és megoldják annak akazán tigynek a problémájéń, arnivel
kapcsolatosan ugye lakossági megkeresés éľkezett onĺikhöz. Itt röviden aľľól van szó, hogy
33 szźnaIékkal tcibbet, tehźń másfélszeres źrat ťĺzettek lakók a gázért ahhoz képest, ami
indokolt volna, méghozzá az onkormányzat hibájábőI, hiszen indokolatlanul szereltek be
vagy építettek be egy túl nagy kapacitźLsíkazárŕ-' és ugye itt nem a lakossági gźztlrat, hanem
az ipari gázárat, ami nem támogatott gźnźr, kellett fizetniĹik a lakóknak anélkül, hogy enől
tudtak volna, illetve amikor panaszt tettek, akkor mindenfele egyéb dolgok, ez egy hosszú
tĺirténet, Alpolgĺíľmester Asszony ismeri, a kérdés nagyon rövid, egytészt, hogy a lakókat
miért nem tájékońaÍtźlk. A másik, hogy a tájékoztatźls az miért nem aÍrnyi, meľthogy
egyébként mĺíľ küldtek levelet' de nem a lakóknak, hanem ugye ennek a civil közösségnek,
akik az ő ügyfüet felkaroltfü. Tehát miért nem egy rövid levelet küldtek, amiben, ha mát
elismerték az onkormányzat felelősségét, mert ez meglörtént, akkor miért nem annyit íľtak
csak, hogy visszatéľítik az aľkülönbözetet, pont. Miért külĺjn egyéni alkukľa tettek utalást, és
miért nem ezt az egyszeru, méltányos és igazságos megolďást váIasńjtk, én azt remé|tem
volna, hogy mondjuk januar 15-én ezeknek a lakóknak, akik önhibájukon kívĹil fizettek ipari
gázźrat, egyszerűen visszautaljfü a jussukat, a pénzt, amit ok nélkül fizettettek be velfü.
Úgyhogy ez volna a következő kérdésem. A negyedik kérdésem, az egy olyan iigy, amiben
egy kilakoltatás előtt á||ő, ań. hiszem 47%o-ban rokkantnak minősített keľtileti lakos tigye,
akivel szemben az onkormányzat évek óta pereskedik. orczy tńf7 azt hiszem, most nevet
nem mondanék, mert az valőszínuIeg szenzitiv adat lenne, de biĺosan tudják, hogy februaľ
10-én lesz egy tfugya|ás, amiben az onkormźnyzattésztvesz,most ebben a fordulóban éppen
alperesként, én szeretném megkérdezĺi, hogy van-e olyan szĺándékuk, hogy a hölggyel, aki



egyÍészÍ. az onkormányzat hibájából egészségre káros lakásban lakott és bizonyítani tudja,
hogy ok-okozati osszefüggés van az egészségkárosodása és a vizes lakás' önkormányzati
b_érlemény egészségre karos volta között, illetve saját költségére tatarozta alakást, mert az
onkormányzat eztnem tette meg, holott onkormányzati bérleményľől van szó. A kéľdés még
ęgyszeÍ rĺjviden az, llogy tervęzi-e az onkormányzat, hogy a február 10-i perben, illetve
leginkább aze|ótt peren kívĺili megállapodást kcjt a hölggyel és elismcľi a fclclősségét,
legalább részbeni felelősségét az egészségkáľosodás ügyében, illetve az elmaradt tatarozás
ügyében, amit a hölgy egyébként számláId<a| igazo|va tudja bizonyítani, hogy ő végezte eI az
ingatlankezelő helyett. Most egyen|óre azutolsó kérdésem azpeđigaz\enne,hogy a fürumon,
ami az Auróľában volt, Dr. Sara Botond Attila Alpolgármester Úr elkotyogta, ha szabad' ezt a
kifejezést használnom, hogy a 150 lakásból csak 40-re vagy 4I-re volt érdeklődő. Ugye ezek
azok a bizonyos kozszo|gá|ati lakások, amik ügyében mĺír futottunk néhány kĺirt. Én kéĺtem
egy tételes tájékoztatást, hogy mi lett ezeknek a lakásoknak a sorsa, ezt nem kaptam meg.
Kaptam egy rövid vá|asń., egyébként időn túl' de ez most mindegy, lényegtelen. Viszont, úgy
tűnik, hogy Alpolgármester Ur mar többet tud, mint amennyit nekem válaszoltak, a kérdésem
tehéń az lenne, hogy tételesen mely lakásokľa kötöttek, vagy teweznek szerzodést kötni ebben
a bizonyos 150 lakásos keľetben, és hogyha igaz az, hogy megmarud,110 lakás, akkor mikor
terveznek kiírni olyan páIyázatot, amely nem mindenfele megszorításokkal, hanem
megszoitások nélkül cé|oznámeg a kerületi lakosokat. Köszönöm aszőt.

Egry Attila
Azt javaslom, haladjuk visszafele a kérdésekben. Az utolsó kérdése' sikerült kitalálnom, a
közszo|gá|ati lakásokĺavonatkozik. Bár nem mondta, csak a 150-es számot és a leiratból a
körülírásbó| talrźitarÍI ki. Akkor sikenilt eltalálnom. Megnyugtatom Képviselő Uľat, én
ugyanannyit tudok, mint ön. Ekképpen a vźĺrosvezetés nem tud többet onnél. Ha a kérdését
megfogalmazza írásbarl. akkor aÍTa meg fog érkezni, írásban fog vá|aszt kapni. A négyes
kérdése a ...lakcím alatt|akő...nevű hölggyel kapcsolatban írásban fogunk válaszolni, csak
annyit tegyen meg, hogy koz|i a lakcímet, meg a htilgynek a nevét, akkor az illetékessel. A
hármas kéľdésre pedig Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony váIaszo|.

Sántha Péterné
Köszönöm szépen a szőt. Valóban, amikor Románné Bolba lľr.4ártátőI megkaptam fogadóóra
keretében a petíciőt, akkor egy nap múlva átađtam a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központlrak
és mĺáľ decemberben a lakossági fórumon az evangélikus lelkészasszony nyilvánosan
megkérdezte, hogy mi van ęzzel az üggyel. Dr. Sára Botond Attila alpolgáľmester úr, aki
utána illetékességből a Józsefuarosi Gazdálkodási Központtal egyÍitt foglalkozik ezze| az
üggyel, azt vźiaszolta, hogy folyamatosan haladnak előre és méltányosan fog|ák elbírálni,
illetve kĺáľpótolni fogják az emberęket. Mĺírmint annak a három haznak a most jelenleg is
azokban a lakásokban lakó bérlőjét. Ez ugy tűnik, hogy egy picit hosszadalmasabb folyamat
lesz, meľthogy először az ipari gázkazánokat íratjźk át, ahogyarl azt ta|źn meg kellett volna
tenni, Vagy nem kellett volna ezękęt akazźnokat beszeľelni. Tehát tökéletesen egyetéľtiink, és
kĘótolni fogiuk az ott élő bérlőket. Az ügy folyamatbarl van, gyanítom, hogy azért
éľtesítették a Közöd Civil Egyesületet és annak vezetojét Romĺínné Bolba }rlértát, mert ő aďta
át a petíciőt. K<jszcjncĺm szépen, remélem, hogy egye|őre ez a vźĺIasz elegendő és a
Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontIgazgató Asszonya mondta nekem, hogy igen, egyenként
bíráIjtk el és személyesen Í.ognak az emberekkel beszélni. Köszönöm.
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Egry Attila
A Képviselő Ur második számu kérdésére írásban fog kapni vźiaszt, az ę|ső kéľdésre pedig
AIj e gy ző As szo ny v źtlaszoI. P aľanc s o lj o ĺ A|j e gy ző As s zo ny !

Dľ. Mészár Eľika
Kösz<jn<jm aszőt,Elnĺjk Úľ, a jövő hét folyaman megkapj źk-avźiasń'. Kĺjsztjnöm.

Egry Attila
Egy kérdésĺink maradt nyitva, az otos szźlmu kéľdés, megadom a szőt dr' Pesti Ivettnek,
paľancsoljon.

Dľ. Pesti Ivett
Kĺjszĺinöm a szőt, Elnök Úľ. A közszol gáIati lakással kapcsolatban a kérelmeknek a
feldolgozása, a lakásoknak. a kiválasztása folyamatban Van. Alpolgármesteľ Úr nem
tájékoztatta félľe és nem hiszem, hogy elkottyintotta, tehát a jelenleg kiválasztott a 150
lakásból, az 40-45 körĹili daľ:abszźlm, de jtinnek még kéľelmek, tehát a kollegĺák élnek még
kéľelemmel, és természetesen úgy méltanyos, hogy még nem záĺtuk le egyelőre ezeknek a
kérelmeknek a beérkezését, úgyhogy folyamatban van. Sőt tervezziik, hogy ebben a hónapban
ha sikerül a megállapodást megkötni a kollegákkal, hiszen ezeket a lakásokat fel kęll újítani és
itt mint leendő bérlőkkel kell egy megállapodást kötniink, a feltĄításnak a körülményeiľől,
illetve a ktiltségeknek a vállalásźnőlr, ezért ez mindenképpen bizottságra fog bejörmi, tehát
|áthatő lesz, hogy hány đarab lakás fog pontosan kozszolgáIati lakásként funkcionálni a
jĺivőben. K<jszönĺjm.

Egry Attila
Jakabs Tamás képviselő úr, paľancsoljon!

Jakabff Tamás
Kosztjnöm szépen, nagyon sok mindent éľintettiink, szeĺintem még van egy tigy, ami elég
széles rétegét megmozgatja a keľületieknek. Ez a bizonyos Szigony utca átnevezés iĺgye. En
azt gondolom' nem jó <itlet még ezzel' borzolni a közvéleményt. Semmi gond nincs a Simonyi
Kaľollyal, akire átneveznénk ezt az utcát, de azzaI viszont probléma van, hogy tcibb ezer
embernek adminisztrációs kötelezettsége |esz enÍáĺ, hát még az oďa bejegyzett cégeknek.
Úgyhogy én aŻ. gondolom, hogy erről szeľetnék kérni egy tájékońatőt, feltéte|ęzem, hogy
írásban és kétszer is gondoljuk meg, affa szeľetném kérni ĺjnöket. Kĺjszĺinĺim szépen
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Egry Attila.
Képviselő Ur, az átnevezésről a Képviselő-testület tesz majd javaslatot, és a végén a Fővárosi
Közgytĺlés fogja meghozni, ekképpen nem marad le semmiľől. Jelen állás szerint egy levél
ment ki a lakosság iráĺyába és feltetttik a kérdést, mit gondol azutca átnevezésről. Várjuk
vissza a váIasz|eveleket, ennek a kiértékelése meg fog történni, ez a|apjźtĺ szĹiletik meg a
dontés annak kérdésében, hogy egytůta|én előteľjesĺés készüljön-e a Józsefuarosi
onkormĺányzat Képviselő-testiilete számáĺa. Amennyiben további kérdés nincsen,
megkösz<inĺlm a mai napi munkájukat,15 óra 26 perckoľ azi|éstbezźrom.

K.m.f.

A jegyzőkoĺyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet20|6.
február 4-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

A j egyzőkönyvet készítette:

{*"-(ęu,ű'*^
Szervezési és Kéf'iselői Iroda _ugyintéző
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Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői lroda _ugyintéző

Képviselő-testĺilet i egyzőktinwének melléklete :

Jelenléti ív, meghívĺóo előteľjesztések

""ň,l
.Ł
N

tr-

83




