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Készült Budapest Fővaľos VIII. keľiitetlőzsefvárosi onkormányzatKépviselő-testülete
2016. március 3-án 9.00 óľakor aJőzsefvźlrosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

tar gy a|őjábaÍI megÍartoÍ 2. rendes üléséről

Jelen vannak: Dr. Kocsis MátĄ Balogh István, Dudás Istviĺnné, Egrv Attila, dt. Erőss
Gábor, dr. Ferencz oľsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, JakabĘ Tamás,
Kaiseľ JózseĹ Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sara Botond Attila, Simon
Gycirgy, Soós György, Dľ. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentaí oszkár

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péteľné - alpolgáľmesteľ, dľ. Mészáľ Erika _ a|jegyző, dľ. Kovács Gabriella -
a|jegyző, dr. Vitályos Fanny _ Polgrírmesteľi Kabinet vezetoje, dľ. Dabasi Anĺta -
clnkormányzati főtanźlcsadó, dľ. Balla Katalin _ Jegyzői Kabinet vezetője,N'Iátraházi Judit
_ SzemélyĹigyi Iľoda vezetoje, Annus-Fábián Márta - Belső Ellátási lroda vezetője, Bodnár
Gabriella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetóje, Dľ. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna - Jogi
Iroda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli ltoda vęzętője, Majerné Bokor Emese _ Belső
Ellenőrzési Iľoda vezetoje, Visnyay Noémĺ dr. _ Csaláđtámogatási Iroda vezetője, Kincses
Ibolya - Humánkapcsolati lroda vezetője, dr. Kóľódi Eva - Hatósági Ügyosztály vezetője,
Bedő Klára _ Epítésügyi Iroda vezetoje, Tĺóth Csaba _ Igazgatási Iroda vezetoje, Páľis
Gyuláné -Pénzngyi Ügyosztá|y vezetője' Dr. Galambos Eszter _ Gazdá|kodási Ügyosaály
vezető-he|yettese, Fernezelyi Gergely Sándoľ DLA - Városépítészeti Ügyosztá|y vezetője,
Iványĺ Gyiingyvéľ - Varosépítészeti Ügyosĺály vezető-helyettese' Bajusz Ferenc
K<izteľület-felügyeleti Ügyosztály vezetoje, Dľ. Vas Imre Keľületi országgyulési
képviselő, Dľ. Fejes Tamás Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. ker. mb.
hjvata|vezető-helyettes, Bucsek Gábor _ r. vezérőrnagy' BRFK rendőrfőkapitźny, Molnáľ
Gábor r. alezľedes - VIII. ker. Rendőrkapitanyság vezetoje, Váradi Gizella - Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője, Annus Viktoľ - RévS Zľt.
vezérigazgatőja, Dr. Pestĺ Ivett - Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatőság
eln<ike, Acs Péteľ - Józsefuarosi Gazdálkodási Ktizpoĺt Zrt. Vaľosüzęmeltetési igazgatőja,
Kovács ottó, - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja,
iMező János - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt. Paľkolási ígazgatőja, Kovács
Barbara - Jőzsefváros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke, Dr. Koroknai
András _Jőzsefvźtrosi Szent KozmaEgészségiigyi Központ főígazgatőja,MatiszLász|óné_
Napraforgó Egyesített ovoda igazgatő-helyettese' KoscsĺĎné Kolkopf Judit _ Józsefuríľosi
Egyesített Bölcsődék vezetője, Kis István Józsefuĺĺrosi Gyermekek Üdtiltetéséert
Kozhasznű Nonpľofit Kft. vezetője, Szeip István - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Irĺtézményműkĺidtetés igazgatőja, Patatics Balázs - Emberi Erőforrás Bizottság kiilsős tagja,

Camara.Bereczki Feľenc MĺkIĺós - Emberi Erőfonás Bizottság ki'ilsős tagsa, Boľsos Gábor
_ Y źtrosgazdálkođási és Pénztigyi Bizottság külsős tagsa.

Dľ. Kocsis Máté
Köszönti a megjelenteket, külön köszcjnti Bucsek Gábor rendőrfőkapitźny uÍat, a BRFK
vezetőjét, illetve Molnár Gábor kapitĺĺny urat, a BRFK VIII. keľiileti Kapitĺínyság vezetőjét. A
Képviselő-testület 2016. maľcius 3.i 2. rendes ülését, me|y az sZMsZ 8-10-12 szakaszalbart
foglaltak alapjźn keľült osszehívásľa' megnyitja. Távolmaradásźĺ bejelentette dr. Feľencz



orsolya képviselő asszony, késését nem jelezte senki. Megállapítja, hogy jelen van 16

képviselő. A minősített szótöbbséghez 10 az egyszeru szótöbbséghez 9 egybehangző
szavazatta van szükség. A kovetkező képviselő-testületi ülés várhatő időpontja f0I6. április
7-e (csütörtök) 9.00 óra.

Az a|ábbi előteľjesĺést az előteľjesztő visszavonta: 3lI. Javas|at azUrban Innovativc Actions
páIyázatonvalő Észvételre, ęmiatt a 3. blokk számozásavá|tozLk.

Az sZMsZ 25.s (1) bekezdés értelmében tájékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy 1

stiľgősségi indítvány érkezett, amelyet az a|ábbiak szeľint javasol napiľendre venni.

Javaslat alapítvány tfuĺ|ogatására,
(írásbeli előterjesúés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Iľĺ4.t./ié - polgáľmester

Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Mielőtt ercőI szavaznak, megadja a szőt Komássy Ákos képviselőnek tigyľendben.

Komássy Ákos
Teljesen szabályosan benýjtott egy előteĺjesztést a Szigony utca nevének védetté
nyilvánításárő|, amely. - anélkül, hogy szakrnai, vagy jogi kifogással éltek volna - nem
szerepel napirenden. Erti, hogy joga van aL-lhoz Polgármester Umak, hogy ne vegye fel
napirendre, de miután nem jelezték, hogy valami nincsen rendben vele, ezért azt kérí, hogy
módosítsák a napirendet, és bocsássák szavaztl$a az előterjesztés megtárgya|ásźĺ,

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Ne éľzékenykedjen a Képviselo Űr, minden rendben van az előterjesztéssel, csak nincs
aktualitása. A Szigony utca átnevezésével kapcsolatban megktildték az éríntett lakóknak a
levelet, melyben megköszönték, hogy vá|aszoltak arÍa a kérdésľe, hogy a Corvin Sétany
benhazőjának kezdeményezésére ttmogatntl<-e a Szigony utca átnevezését. Annyi vćiasz
nem jtltt vissza, mint amennyit reméltek, de ami visszajött, annak a jelentős része ezt ĺem
támogatta, így az onkoľmányzat a Szigony utca źúnevezéséveI a továbbiakban nem
foglalkozik, ezétt teljesen 'aktualitását vesztette ez az előterjesztés, ezért nem vették
napirendľe. Ha Képviselő Ur gondolja, akkoľ a napirenđi szavazásná| szavaztat róla, és

eldönti a Képviselő-testület, hogy az e|hangzottak fényében kíván-e ezze| fogIalkozni és

napiľendre venni. Elsőként szavazásra bocsátja a stirgősségi indítvanyt.

Megállapítja, hogy a sürgősséget 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkođás mellett a Képviselő-testület
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHc. Z EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
45ĺ2016. (III.03.)

6ĺ8.

16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a süľgősség okát a siiľgősségi
indítvanyként b eterj e s 

^ett 
a|ábbi e l őterj e s zté snél :

6/8. Javaslat alapítvány támogatására 
,

Előterjesztő: Dr. Kocsis IlĺĺźLté - polgármester
Egry Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áté
S zav azásr a bocsátj a Komás sy Áko s ügyrendi j avaslatát,

- mely szerint a Szigony utca nevének védetté nyilvánításárő| szőIő előterjesĺését
vegyék napirendre.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testtilet 4 igen, 11 nem, l tartőzkodás
mellett elutasította.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlsEro
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ EGYSZERU SZóToB B s Éc szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
46t2016. (I[.03.) 4IGEN 11 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Komássy Ákos ügyľendi javasl atát, me|y
szerint a Szigony utca nevének védętté nyilvanításaľól szőIő előterjesĺését vegyék
napirendre.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Szavazásta bocsátja a módosított napiľendet.

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. keľületĺ Rendőrkapitányság 20Í5. évi
tevékenységérő|
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Javaslat bizottságĺ tag cseľéjéľe
(írásbeli előterjesaés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4áté _ polgármester



)

1.

Zár t ti lés ke ľetéb en tár gy a|and ó előte rj esztés ek

Javaslat kłizteľület-használati hozzájárulásról szólrí döntés elleni fellebbezés
elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Soós Gyöľgy - a Városgazdá|kodási és PénzĹigyiBizoltság elnöke

Javaslat fellebbezés elbírálásáľa szociális támogatás iigyben
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgáľmester

3. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a telepü|ési Hild János-díj pá|yázatonvalĺí részvételre
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII.' Bacsĺí Béla u. 17. szám alattĺ telek pályázat űtján
tiiľténő elidegenítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

2. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti
társasházban lévő iinkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésľe történő
kijeltiléséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti lvelt Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha Péterné _ alpo l gĺĺrmester

flu m á n sz o|gáitatźlss a I ka p cs ola tos előte ľj esztés ek

Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghoz ata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4áté _ polgármester

Santha Péterné - alpolgármester

)

J.

1.

6.

1.



2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szocĺális ellátások formáirĺóI és a
térítési díj fizetési ktitelezettségről sző|ő 2!|2011. (ry.12.) önkormányzati
ľendelet módosÍtására
(írásbeli előterjesaés)
Előterjeszto: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Javaslat a Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont Szeľvezeti és
Műktidésĺ Szabá|yzatának módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis }.1.źúé _ polgármester

4. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáitatő és Gyermekjĺóléti Központ
alapdokumentumainak módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis IľLÍáté - polgármester

5. Javaslat az ővodai felvételi kiiľzet és alapítĺó okirat mĺidosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé _ alpolgármester

6. Javaslat pá|yázati támogatásľĺól szóló rendelet elfogadásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté_ polgáľmester

Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

7. Javaslat az ovi-Foci pľogrammal kapcsolatos dtintés meghozata|ńra
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesző: Dr. Kocsis I|;:Iáté - polgiármester

8. Javaslat alapítvány táĺ]ogatására 
,

Előterj esztő : Dr. Kocsis }i4áté - polg:írmesteľ
Egry Attila _ alpolgármester

7. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Képvĺselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|yzatárĺíl szóló 36ĺ2014. (xI.06.) iinkormányzati ľendelet módosítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester



Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testĺileti határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekről és az iĺnkormányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet |4 igen, 1 nem, I tartőzkodással elfogadta a
napirendet.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ s zóľo g s s Éc szÜrSÉGES
H,ą.ľa.Roz,ą.ľ:
47t2016. (Iil.03.) t4IGEN 1 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az alźtbbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

1. Beszámoló a BRFK VIII. kerĺileti Rendőrkapĺtányság 201'5. évi
tevékenységéľőI
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis '!l4áté - polgármester

2. Javaslat bizottsági tag cseréjéľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté _ polgármester

2. Zárt iilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1.. Javaslat közterület-használatihoz.zájárulásrĺól szóló diintés elleni fellebbezés
e|bíráI'ására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesńő: Soós Gy<irgy _ a Városgazđtikodttsi és Pénzügyi Bizottság elnöke

2. Javaslat fellebbezés elbírálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha P éteľné _ alpol gármesteľ



3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a telepůilési Hi|d János.díj pá|yázaton való részvételre
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Gazdálkodást' Gazdasági Társaságokat éľintő előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII.' Bacsĺó Béla u. Í7. szám alatti telek pályázat Űújńn
tłirténő elidegenítéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatőság elnĺike

2. Javaslat a Budapest vlil. kerůilet, Vajdahunyad u. 23. szám a|atti
társasházban lévő önkoľmányzati tulajdonrĺ lakások elidegenítésre tiirténő
kijeliilésére
(íľásbeli előteľj eszés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatoság elnöke

5. Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péteľné _ alpolgármester

6. Hu m á nsz o|gáitatátssal ka pcsolatos előterj esztések

1. Javaslatétkeztetésselkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesáő: Dr. Kocsis ldźLté _ polgármester

Santha Péterné _ alpolgármester

2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociálĺs ellátások foľmáiľól és a
térítési díj fizetési ktitelezettségľől sző|ő 21ĺ2011. (N.1-2.) iinkormányzati
ľendelet módosításáľa
(írasbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis i|ĺ4áté - polgármester



3. Javaslat a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont Szeľvezeti és

Működési Szabá|yzatának módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Ilĺĺ.źLté _ polgármesteľ

4. Javaslat a Jőzsefvárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjĺótéti Ktizpont
alapdokumentumainak módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

5. Javaslat az ővodai felvételi ktiľzet és alapító okiľat módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester

6. Javaslatpáł|yánatitámogatásrólszólórendeletelfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis ill4.źúé _ polgármester

Santha Péterné _ alpolgáľmesteľ

7. Javaslat az Ovi-Foci programmal kapcsolatos diintés meghozata|ára
(íľásbeli előteľj esaés)
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

8. Javaslat alapítvány tátryogatására 
,

Előterjesztő: Dr. Kocsis }./:áté - polgármester
Egry Attila _ alpolgáľmester

7. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezetĺ és Műktidési
Szabá|yzatárĺól szrólĺó 36/201'4. (xI.06.) tinkoľmányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis l|ĺ4áté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végľehajtásáľól, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci j etlegĺĺ lekłitéséről
(íľásbe li táj éko ztatő)
Előteľj eszto : Dr. Kocsis }ĺ4:áté _ polgármesteľ



1. Elsődlegesen táľgyalandó előteľjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Beszámolĺí il BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság 2015. évi
tevékenységérő|
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesĺci: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Az eLoterjesztést abizottságok megtáľgyalták. Mielőtt a napirend vitájźLt megnyitja, megadja a
szót Molnaĺ Gábor kapitány úrnak szóbeli kiegészítésre.

Molnár Gábor
A képviselők maĺ korábban megkapták a 2015. évi besziímolőját, de késziilt egy ppt-s
előadással is, melyben a fontosabb, érdekesebb eredményeket fogja kiemelni. Garázdaság
miatt 2014-ben 254 nyomozást indítottak, 2015-ben ez 246-ra cs<jkkent. A nyomozás
eredményességi mutatő 52,1 oÁ-rőI 68,| %oła nőtt. onbíľáskodás miatt a bűncselekmények
száma 20l4-ben 20 darub,2015-ben ez 8 đarabľa csökkent. A nyomozás eľedményességi
mutató emelkedett 29 %o-rő| 3I,3 %o-ra. Lopás bűncselekménye miatt 3729 ĺyomozást kellett
indítani '14-ben, majd 20l5-bęn ęz 3015-re csĺjkkent. A nyomozás eređményességi mutató
15,8 %o-rő| |6,2 Yo-ra emelkedett. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét erősen
befolyásoló lakásbettirések miatt 20|4-ben 294, majd 2015-ben 181 nyomozást indítottak. A
nyomozás eľedményességi mutató hatszorosaľa emelkeđett 2 %o-rő|, L2 Yoła nőtt. Rablás
miatt 104 nyomozást kellett elrendelni 20l4-bęn, ez 20l5-ben 49-re csökkent. A nyomozás
eredményességi mutatő 16,3 oÁ-ro| 50 Yo-ra emelkedett. Kifosztás búncselekméĺye miat1299
eljaľást kellett indítaniuk 20|4-ben, 175-rę csökkent ez 201S-ben. A nyomozás
eredményességi mutatő 4,6 %o-ről 11,5 oÁ-ranőtt. Zsaro|áséĺt 23 bűncselekmény miatt kellett
eljaľást indítani, majd 20|5-bęn ez 10-re csökkent. A nyomozás eredményességi mutató
7,I%o-rőI 60 %o-ta emelkedett. A személygépkocsĹlopások szárla 33-ról 12-re csökkent. A
nyomozás eľedményességi mutatő 24,f %o-tő| 33,3 %o-ra emelkedett. A gépjĺĺľmű-feltĺlrések
száma 428łő|, 20l5-re I26-ra csökkent. A nyomozás eredményességi mutató 7,6 Yo-rő|

|3,5 %o-ra nőtt. Ktilön vizsgáLva a 14 kiemelten kezelt biĺncselekmény kcirében, ez a szźlm
cisszesen 4871 volt 20l4-beĺ, aĺrlí 2015-re 3877-re, közel 1000-rel cstikkent. A nyomoziĺs
eredményességi mutatő 19,6 %o-rő|23,I oÁ-ra növekędett. A kozteľĺileten elkövetett kiemelten
kezelt bűncselekmények szttma az |596-rő1 983-ra csĺjkkent. A nyomozás eredményességi
mutató 18,1 %o-ro| 30,5 %o-ta emelkedett 2015-ben. A kđzterületen elkövetett ĺisszes
bűncselekmények szźľĺna 1735 đarab vo|t 20l4-ben, ez |096-ra csökkent 2015-ben. A
nyomozás eredményességi mutató 30,6 oÁ-tő| 47,4 %oła emelkedett 201S-ben. A kábítószert
terjesztő személyek elfogásara 2015-ben is nagy hangsulyt fektettek. A Készenléti Rendőľség,
a téľfigyelő kamerfü, illetve a kollegak megfeszített munkájĺĺnak köszĺjnhetően ľengeteg
eredményes eljrĺrást sikerült folýatniuk, és kábítószerľel kereskedő személyt eljtrás a|á

vonniuk. A térfigyelő-rendszeľt 15 éve alakították ki, ez 2014-15-ös évben egy jelentős
fejlesztésen, źtalakitźson, bővítésen esett át, így a munkájukat eľedményesebbé tette. A
kivonuIó szo|gáLat túlóra fe|haszntůásával keriil mfütidtetésľe a Rendőrkapitiĺnyságon, a
költségeket teljes egészében a Jőzsefvátosi onkormárlyzat ťtnanszítozza. Budapesten a
reagá|ásí idő 20|4-beĺ 29 perc volt átlagosan, míg ez 2015-ben 20 perc alá cstjkkent
Józsefuaľosban is. A búncselekmények elkövetésének gyanúja miatti előállítások száma253
főrő| 277 füre emelkedett, az e|fogások szátma pedig 934-rő| 1055-re nőtt. A Rendészęti
osztá|y személyi á||omźnya csapateros rendőri biĺosításo|<ĺa 20|5-ben főleg az í|Iegźůis



migľáció visszaszorítása érdekében kerĹilt bevonásra. Leginkább a Keleti pályaudvaron és a II.

János Pá| pápa téren hajtották végľe szolgá|ati feladataikat. A Készenléti Rendőľség, a BRFK
Közľendvédelmi Főosńźiya nélkül a közrend és a közbiztonság fenntartása nem lett volna
lehetséges. Budapesten egyedülállóan hatóságuknál 7 osńá|y műkodik, ebből 3 szabálysértési
osńáIy KKSZO, a KSZEO, illetve az Igazgatásľendészeti osztály. Az előző két osztály
budapesti hatáskörrel, éS a VIII. kerületi Rendőrkapitanyság lgazgatźtsrendészeti osńtiya
pedig kerületi hatáskĺjrrel végzi tevékenységét. A JASZER pľogĺamot a 2015-ös évben is
eredményesen folytatták és népszeľűsítették. Főkapitany Ur közreműkodésével 20l6-ra
valamennyi budapesti kapitányság kiépítette saját kerületi źiđozatsegítő rendszerét. A
Józsefuárosi Roma onkormanyzattal egyĹittrnűködési megállapodást kotĺjttek, melynek
keretében á|dozaí,éđelmi előadást taľtottak, továbbá a roma fiatalok részéte nyílt napot
szerveztek, ahol bemutattfü a Rendőrkapitányság kollegáinak munkáját. 2013-2015 kozoÍt
Police Coffee rendeményen belül kozelebb keriilhettek az áI|ampolgaľokhoz, meghallgatták a
pľoblémákat, és segítettek ezek megoldásában. Balesetmegelőző e|óadásokat tartottak a
keľületi általános iskolákban. Nyílt napot tartottak, óvodás, általános iskolás, középiskolás
gyermekek szttmtra. Kerékpaľ-ügyességi versenyen az eređményes részvételért ajándékot
osztottak. 2015-ben az ővoďź.s és általános iskolások részére rajzversený íľtak ki, melynek
đíjazotÍait személyesen jutalmazta. A díjnyertes rujzok a rendőrségi épület folyosóin
kihelyezésrę kerültek. A körzeti megbízotti szo|gtiatot tttszervęzték, a korábbi 4 helyett 12

kotzetet alakítottak ki. 2015 novemberében került sor a Nagy Templom utcai, XXI. százađi
kĺjvetelményeknek is megfelelő köľzeti megbízotti iroda átadására. A taľsszervekkel való
egytittműkĺidés 2015-ben kiemelkedő volt, aJőzsefvźrosi Polgárőľséggel, illetve a K<jĺerület-
feltigyelettel. Ezek gyalogos jźtrőrszolgáIat keretein belül valósultak meg. Az
onkormányzaÍta| kĺiz<jsen keľült megrendezésre az autómentes nap is, majd a Rezső téren
május 8-án előszöľ a Józsefuiíľosi Rendőmap, |200 ővodźls és kisiskolás ľészvételével, melyet
2016-ban is szeretnének megrendezni. A civil szervezetekkeI folyamatosan ápo|ják a
kapcsolatot. Kaľácsony előtt a szegény gyermekek részére ruhákat és játékokat gýjtöttek a
kollegák kĺiľében, melyet a Gyeľmekvédelmi Szolgálatnak adtak át.20|5-ben két alkalommal
jutalmaztak' öSszesen I24 fő kollega kapott önkoľmányzati elismerést. Az onkoľmányzat
segítségével felújításra keľĹilt a Kapitźnyság tanácsterme. 20t6-ban kondicionáló teľmet
szeretnének létrehozni az épuIetben, valamint a Kapitányság homlokzatát és előterét is
szeretnék felújítani, ezeket szinÍén az onkoľmányzat segítségével. Megköszöni a Budapesti
Rendőr-főkapittnyság, a Készenléti Rendőrség és a Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat áldozatos
munkáját, anyagi, és humán támogatáséi.

(Egry Attila alpolgármester 9,34 órakor megérkezett az ülésterembe, ígł a Képviselő-testĺilet
létszáma I7 főre emelkedett)

Dr. Kocsis lĺáté
Megkĺisztini Kapitĺíny Úrnak munkájukat, a kiemelkedően jó eredményeket, azza| a
kiegészítéssel, hogy az a\ábbi eredmények azt mutatjfü, hogy a kozbizonságra fordított
erőforrások visszatériilnek. Üdvtĺzli, hogy jó kapcsolatot tudtak kialakítani a Kĺiĺerület-
feliigyelettel és a Polgaľőľséggel, ezek ttmasńékai a rendőľségnek. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy a jövőben is támogassák a rendőrség munkáját. Büszkék lehetnek a keľÍileti
emberek is aľra, hogy budapesti viszonylatban ma mát nem a VIII. keľü|et számit a
legľosszabb kĺjzbiztonságú kerületnek. Az előbb említett eredmények an. mutatják, hogy
kiváló szakmai munka folyik most a rendőrségen és a kerületben. Ezek hosszú, tcibbéves
munkanak is az eľedményei. A kerületiek szubjektív biĺonságérzete 25 Yo-ka| nőtt az elmúlt
időszakban, valamint a budapesti megítélés is nőtt a keľiilettel szemben. 10 éwel eze|őtt a



budapestiek 80o/o-a azt. mondta, hogy nem költĺjzne a VIII. kerületbe, most már az emberek
80 oÁ-a azt mondja, hogy szívesen lakna Józsefilárosban, ez nem fuggetlen a közbiztonsági
eredményektol. Van még hova fejlődni, ezért bvábbra is nagy energiát fordítanak eľ.e, Az
idei évľe hasonlóan jó eredményeket, etőt, egészséget kíván! Megadja a szőt Komássy Ákos
képviselonek.

Komássy Ákos
Megköszĺini abeszźlmolót és kéri Kapitany Urat, hogy kollegźiĺak is ađja át elismerését az
elért eredmények miatt. Megsegyzi, hogy látja, hogy egyes kiemęlt brĺnügyek pozitívaĺ
váItoztak. A 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények arźnya ttjbb mint 1000 esettel nőtt
2015-ben 20l4-hez képest, azért az legalább 20 oÁ-os növekedés, ami aztjelenti, hogy azért
nincsen minden nagyon rendben, de azért annak örül, hogy Józsefuáros megítélése
közbiztonsági szempontból javul, mert ez mindenkinek az érdeke. A kiemelt bűnesetek
15-20 %o-os n<ivekedése, az azért nem pozitiv adat. Kérďezi, hogy ezt mire tartsa
visszavezethetőnek a Kapitrány Úr? Tudja, hogy volt egy olyan elképzelés' hogy legyen egy új
kapitanysági éptilet, de akkor mire jó, ha most a régit, a Yig utcait felújítják, hogy állnak
összhangban az ezze| kapcsolatos tervek? A Nagy Templom utcai kĺjrzeti megbízott iroda
nagyon szép lett, de mikor van nyitva, mert amikor ana jáĺt, sosem voltak ott.

Dľ. Kocsis Máté
Yá|aszadásra megadja a szőt Kapitány Úmak.

Molnár Gábor
Az össz-bűncselekmény szám az csĺjkkent Józsefuarosban, van egy ađat, amit a Képviselő Úr
kiragadhatott, az a 100 ezer lakosľa jutó búncselekmények szźlma, ott emelkedésróIbeszéI, az
nagy valószínűséggel csökkenés, de ań. meg fogja nézni és jelzi íľásban. Az tény,hogy az
össz-bűncselekmény szźlma az csĺjkkent, nem a 100 ezer lakosra kivetítve, hanem a
Józsefuaľosban elkövetett bűncselekmények száma. A homlokzattal kapcsolatos felújításokat
a BRFK ktiltségvetéséből szeretnék megoldani, amít azért célszenĺ megcsinálni, meľt
balesetveszélyes. A belső térben és az au|ábaĺ is omladoznak már a festékek. A Nagy
Templom utcai iľodával kapcsolatosan elmondja, hogy heti kétszer van fogadóóra, de ez ki is
van irva. A környéken lakóknak küldtek kör e-maileket, hogy milyen időpontban tudják őket
fogadni, ha nagyobb lesz az igény eľľe' akkor növelik, ha kevesebb, akkor csökkentik ezek
számźń. Azt pozítivumnak értékeli, ha nem olyan sokan |átogaqák az irodát, mert az azt is
jelentheti, hogy nincsen annyi pľobléma.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Megkciszöni a beszámolót és a rendőrök munkáját. A beszámolóban a számok a|apjtn az
szerepel, hogy a rcgisńrźit búncselekmények számanőtt. Vagy felcserélték aszźlmokat,vagy
valóban nőtt. Sok szó esett a térfigyelő-kanerfuő|, és az adatok a|apján cstlkkent, de
va|őjában stagnálást mutat az autők feltĺirésének száma. Kétđez| hogy mi erĺrek az oka, A
mai napon néhanyan itt kockás ingben, borostásan jelentek meg. Az iskolákról szeľetne
beszélni, a most zajIő szi|ók, tanáľok, pedagógusok mozgalmtrő|, amely az iskolaľendszer
vá|ságźxa| kapcsolatos' Az egyik olyan követelés, ami összefügg a renđőľség munkájáva|
ebben, az az)hogy az e|őzo ciklusban...
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Dr. Kocsis M.áLté
Megköszoni ahozztszólást, és megadja a szőtváIaszadásra Kapitány Úrnak.

Molnáľ Gábor
Első kérdésére válaszolva ugyanań. tudja mondani, mint Komássy Képviselő Úrnak. A
gépjármű-feltĺjrésekkel kapcsolatosan más adatot lti., szerinte a nyomozás ercđményessége
nem stagnált, hanem majdnem kétszeľesére nőtt, hiszen ],6 Yo-rőI13,5 oÁ-ra emelkedett a
nyomozás eľedményessége. A gépjáľmű-feltörések száma 428-rő| I26-ra csökkent.

Dr. Eľőss Gábor
E|nézést kér, a lopást iđéńe.

Molnár Gábor
A térÍigyelő-kameraľendszer nagy előnye, hogy a bűnmege\őzést is szolgálja. Ktjrtilbelül
negyedére csökkent a gépjármíi-feltörések száma, ami elmondható a gépjáĺln-t-lopások
esetében, ami egyharmadtĺa,33-ról 12-re csĺjkkent. Nem hiteles adat, đe hallott olyat, hogy a
legkevesebb gépjármű|opás az Józsefuáľosban van. A harmadik kérdést, aztĺem hallotta.

Dľ. Kocsis l[ĺáLté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Gratulál a Rendőľkapitanyság kollégáinak a munkájukhoz. Azt tapasńa|ja, hogy egyre
kevesebb a bűncsęlekményekkel kapcsolatos panasz. Kéri, ha sikeľĹil tisztźz'ĺi a korábban
elhangzott számadatokkal kapcsolatban hogy valós adat.e, vagy felcserélés tortént, ań' a
tájékońatőt kiildjék meg neki is. Kérdezi, hogy akábitőszeľrel kapcsolatos búncselekmények
száma az hogy alakul, mert ez jelentős probléma a keriiletben. Ezze| kapcsolatban kevés
információt kaptak. A másik, ha a józsefuaĺosi lakosokľa vetítik a bűncselekményeket, akkor
az 7000-8000 búncselekmény egy évben, és most körülbeltil 4000-5000 bűncselekméný
nevesítettek. Tehát k&dezi, hogy a többi 3000, az milyeĺ jellegtĺ búncselekmény, továbbá,
hogy a bűnelkövetők hány szźzaIéka visszaeső. Azt gondolj a, ha va|a|<l visszaeső, az nem a
rendőrség hlbája, hanem az elkĺjvetők hamaľ visszakeľĹilnek az utcára. Szerinte szigorubb
biintetésľe lenne sztiksés.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadj a a szőt v á|aszadásra Kapitany Úmak.

Molnár Gábor
A kábítőszeľľel kapcsolatos elk<jvetések számát két részre kell bontani. Egyrészt vannak a
kábítőszert birtokló személyek, másrészt a kábítőszerľel kereskedő szeméIyek. Igyekeznek
felszámolni a kereskedőket és a hozzźtjuk kapcsolódó gffitő-, ĺĺľusítóhelyeket, lakásokat.
Ezek az adatok nem publikusak. Amit elmondhat, hogy rengeteg kábítószert tefiesztő lakást
számoltak fel. Ha sikerül a kereskedőket rács mögé juttatni, akkoľ a hozzájuk kapcsolódó
fogyasztók is nagy valószínűséggel eIninhetnek, vagy válthatnak, ezért níncsenek erre

vonatkozó pontos adatok. A bűncselekményľe vonatkozó számna| kapcsolatban elmondja,
hogy ami nem lett megnevezve, ań. pontosan nem tudja meghatźlrozni, most a 14 kiemelkedő
bĹincselekményľől beszélt, az koľülbelül 6000, az összes többi Btk-ban szeľeplő, az 2000. Itt
|átszik, hogy mennyire fajsúlyos az a 14 kiemelkedő, gyakor|atíIag hatnyolcad részétképezí
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az ossz-buncselekmény számnak. Visszaesőkľől nincsen pontos szĺĺmadatuk, đe ań. nem is
tudná megmondani, mert különleges, személyes adatľól van sző.

Dr. Kocsis Máté
Főkapitany Úrnak adja meg aszőt.

Bucsek Gábor
osszességében azt kell látru, hogy két fajta statisztikával đolgozik a Budapesti
Rendőr-főkapitányság, illetve minden rendőr-fokapittnyság. Az e|jźrő szerv szerinti
statisztikával, és az elkcivetés helye szerinti statisztikával. Az e|járő szerv szerinti
statisztikával foglalkoznak a kĺĺzgytĺlési beszámolókon, ez ań. mutatja, hogy egy év a|att,
20I4-rőL 20l5-te |5 ęzene| kęvesebb bűncselekmény toľtént Budapest teľĹiletén, ez egy
megyei rendőr-fokapitanyságnak az egész éves ügyszáma, amivel a Budapesti Rendőr-
Íőkapitányság kollegái, beleértve a józsefuárosi kollegákat is, le tudták cscikkenteni a
bűncselekmény szźmźlt. Az,hogy ezze| pźlrhuzamosan a felderítési mutatókat fudtak javítani,
M egy hatalmas siker. Ki meri jelenteni, hogy Józsefuáros közbiztonsága,be|eértve a lakosok
szubjektív biaonságérzetét, fennállása óta nem volt ilyen, ez pé|đaéĺtékű. Hatalmas szerepe
volt ebben a térfigyelő-rendszemek a működése, mfüödtetése, és ezeĺvaÍI a hangsúly, mert
ha valaki nem elIenótzí, nem nézi vissza és nem hoz ezzeI kapcsolatban adekvát
intézkedéseket, akkor az semmit nem ér. Ez budapesti szinten is példaéľtékű, mert figyelembe
tudta venni a kclľnyező kęrtileteknek a téľfigyelő-rendszerét, össze tudta hango|ni a^ a
munkát, amit a KözterĹilet-feliigyelet és a rendőrség tud végezni ebben a felađatkĺjrben, és ami
fontos, hogy a felderítési mutatókat is tudtak javítari. 10-ből legalább 6 esetben úgy tudtak
elfogni a k<iĺeľtileti bűncselekmények elkövetőjét, hogy a téľfigyelő-ľendszerből
visszahozták és meg tudták éi|apítani, hogy pontosan ki az ő személye. A Budapesti Rendőr-
fokapitanyság kábítószer-stratégiájának egyik jelentős állomása a Józsefuárosi
Rendőrkapitźnyság műkcjdése, az ę|mu|t 4-5 évben azza| kel|ętt szembesülni mindenkinek,
fogyasztóknak, a keľeslet-kínálati oldalnak, a rendőrségnek is, hogy cs<ikkent a kábítószeľek
ĺáľa. Cs<jkkent a bekerĹilési źlra, az előállítási áĺa, aĺrli azt hozta maga után, hogy sokkal
nagyobb köľben tudták megvenni akźtbítőszert, ezért kellett stratégitlt váltani a rendőrségnek
is. Józsefuátos az egyik é|en jźrőja ennek, hiszen olyan kábítőszęr-terjesztő háLőzatokat
sziímoltak fe| az elmúlt időszakban, ami valóban példaértékú' Nem nagy mennyiségről van
szó, viszont hatóanyag tartalmźtban olyanokľól beszélnek, aminek beszedése ha|áIt okozott
volna. Nagyon sok híradas voltaz elmúlt időszakban ruha nélkül szaladó emberekről, akiket a
ľendőrök megóvtak az önkiíľosítástól, pokľóccal láttak el minden jźrfuautőt, ilyen és hasonló
esetek miatt. Ezeknek a kábitőszeľ-terjesztőknek az elfogásával több ezer embeľt, csaláđot
tudtak megmenteni. Sok kĺjszcinő levél érkezett Józsefuĺíľosban kábítószert fogyasztó személy
családtagjaitól, akik megköszönték, hogy családtagsát vissza tudtfü hozní a taľsadalomba, és a
normáli s kerékvágásba.

I)r. Kocsis ľIáté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A jőzsefvárosi ,, hopp, megállok ott, ahol éppen dolgom van'' męntalitással kapcsolatban
kérdezi, hogy a Baross utcának a Horváth Mihály tér és aKéůváĺia tér közötti szakaszán,mit
tervez Kapitány Ur kezdeni a kicsit dzsungelhatású állapotokkal, mikor ĺjssze-vissza zajlő
közlekedési káosz alakul ki egyes pontjain a kerületnek. Mi a kezdeti tapaszta|at az
elsősegély-hívó, vagy ríasztő pontokkal, nem fudja, hogy ez BRFK-hoz, vagy a keľĹileti
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Kapitanysághoz van bekötve. Hogy műkodnek, és mi a kezdeti tapasztalat ezekkel
kapcsolatban.

Dr. Kocsis M:áté
Az első kérdést nem értették. Mi az a,,Hopp... megállok'', meg ,,dzsungel''....a Népszíĺlház
utcai dzsungel...

Komássy Ákos
Nem erre gondolt. Azért mondta ezt a kifejezést, mert van egy olyan közlekedési mentalitás a
kerület bizonyos részein, hogy úgy közlekednek, ahogy éppen akarnak, ermek a legjobb
péIdája a Baľoss utcának az em|ített szakasza, ahol nagyon sok veszélyes élethelyzet adódik,
például a parkolások miatt.

Dr. Kocsis l.Iáúé
Érti, akkoľ a parkolásľól van szó. Megadj a a szőtvá|aszađásra Kapitany Úrnak.

Molnáľ Gábor
Ezva|őbarl közlekedésrendészeti kérdés, nem az ő hatásköľfübe tartozik. Nem kaptak enől a
résztol lakossági panaszokat, illetve a balesetek száma sem nőtt ezenazutszakaszon.

Dľ. Kocsis N{áúé
Volt még egy kérdése a Képviselő Úmak, az elsősegély.

Molnár Gábor
Ezze|kapcsolatban csak aztnńjaelmondani, hogy nem a Kapitanyságra vannak bekötve.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Simon Gyc!ľgy képviselőnek.

Simon Gytiľgy
Kösz<jni a ľészletęs beszámolót. A térfigyelő-kameráknak két Szerepe van' a feldeľítés és a
bĺĺnmegelőzés. Néhĺány éve politikaivitźt kavaľt két eleme a renđszernęk. Az egyik az,hogy
aľcfelismerő is vantelepítve egyes kamerákba.Kérđezí,hogy ezalapjźlntĺirtént-e felderítés. A
másik, hogy egyes kamerák úgy vannak felszerelve, hogy a kĺĺzpontból egy hangszórón
keresztĹil rá lehet szólni az elkövetőľe. Működnek-e ezek a technológiák, ha igen, mi a
tapasztalat.

Dľ. Kocsis M:áúé
12 darab olyan kamera van a kerĹilętben, amelyik adott,esetben alkalmas lehet aľcfęlismerő
felađat e|Iźĺásáta, ďe ez nem mfü<jdik. Ez londoni mintából átvett modell Lenne, ezt
nemzetbińonsági szolgálatok tesztelnék, de még a jogszabźiyi és műszaki feltételeket
vizsgálni kell. A második kérdést Bajusz Ferenc ur válaszolja meg atapaszta|atokĺól.

Bajusz Ferenc
4 darab hangos-kamera van' a Gutenberg téren, a Nap téren, és f darab a Losonci téren. A
tapasztalat az, hogy kihasználtsága megfelelő. A Losonci téren a Keľiiletőrségnek is van egy
embere, tehát ott közösen fudnak fellépni a jogsértőkkel szemben. A Gutenberg téľ egy elég
nyugodt tér, tltkán kerül alka|mazásra, leginkább a Nap téren szoktźk ezt bevetni, és

megfelelő hatásfokkal tudják iizemeltetni. Felszólítj źk. a szabálysértőt, hogy hagyj a abba
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tevékenységét, eZ szokott haszná|ni, ha nem, akkor kĺizterület-felügyelőt küldenek
helvszínĺe.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Megköszöni a rendőrség tava|yi éves munkáiát. Jő| |źltsz1k, hogy a számok jő része javulást
mutat. Evekkel ezelőtt volt már olyan rendőrségi beszámoló, hogy a statisztikai rendszerfü
nem volt megbízhatő belső átalakítźsra hivatkozva, reméli most ez esetben az. HiźnyoIja,
hogy a beszámolóban nincsen benne, hogy budapesti, vagy országos <jsszevetésben, a VIII.
kerületben például 100 ezer főľe vetített búncselekmények szźlma az sok, vagy kevés. Az
kiderült mar, hogy Jőzsefvźlros nem a leginkább bűnnel fertőzott kerĹilet Budapesten. Reméli'
hogy egy-két hónapon belül a beszámolót kiegészítik egy ilyen összevetéssel is.

Dľ. Kocsis lĺ.áúé
Főkapitány Úrnak ađja meg aszőt.

Bucsek Gábor
Azért nem hangsíllyozzák az országos, sőt még a budapestit sem, meľt nem lehet, csak saját
magához képest lehet ĺjsszehasonlítani a keľĺileteket és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot
is. Egyszenĺ oka van, nincsen még egy világvźros országosan' csak Budapest, furisztikai
szempontból sincs másik ilyen, és nem lehet összehasonlítani az átĺaző bűnĺjzést sem. Ezért
vaÍL az a bevett gyakorlat, ani kizárőlag ĺinmagával hasonlítja ossze a kerületen belüli
btintigyi fęrtozottséget. Példáulteljesen más egy kisvarosnak a felderítési mutatója, vagy más
Jőzsefvárosé, de budapesti kerületek között is eltéľő. Sok szempontból van így, mivel
sokszereplős, és sok tényezóbo| tevődik össze. A statisztikát mindig az utankövető
statisztikából vonják |e, ez mindig azt je|enti, hogy hany olyan lap (eredményesen feldeľített
tigyek) kerĹilt be ebbe a rendszerbe, és ennek mennyi az a szźza|ékos aránya, alni ismeretlęn
tettesnek a felderítését hozza, tehát ennek a statisztikának nęm lehet semmi kĺize a belső
źlta|akitáshoz. Ennęk a statisztika tarta|ma az 20|0-ben is ilyen volt, meg 2026-barl is ilyen
lesz. Viszont csak statisztikából nem lehet kiindulni, éppen ezértkezđték abeszámo|őt azza|,
hogy az állampolgáľok szubjektív kozbiztonsźryétzete a fokmérője a rendőrség műkcidésének.
A K<izponti Statisztikai Hivatal, nem a rendőrség kérésére, készített egy felmérést tavaly
novembeľben, ami azt hozta ki, hogy Budapest lakosai 20|3-hoz képest, amikor a lakosok
63 Yo-a étezte biĺonságban magát,2015 novemberére ez a száĺľl felment 75 %o-ra. Ezt össze
lehet hasonlítani oľszágosan. Ilyen fejlődést Magyarországon csak Budapest tudott ęléľni,
ebbęn kiil<in kĺisztinet Józsefulĺrosnak a Rendőrkapitźnyságáért.

Dľ. Kocsis lVĺ.áúé

Ha más keľĺiletek beszámolóit elolvassa, akkor látni fogiák, hogy mind tendenciában, mind
szźzalékos arźnyában, mind eredményességi mutatóban, mind darabszárlban, mindenben
vannak VIII. kerület mögött lévő kerületek, és ha ezt cjsszevetik a lakosságsztlmmal, akkor is
nagyon jól á|| Józsefuáľos, ez ,igy értendő. A szubjektív biĺonságétzęt.ben fejlődĺitt
Józsefuaĺos nagyon sokat. Megadja a szőt dľ. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Pontosítani szeretné a statisztikával kapcsolatos kérdését, mert véletlentil összevont két adatot
korábban. A lopásokat és autófeltĺiréseket prőbá|ta abból a szempontbő| ĺézru, hogy ez két
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olyan bűncsęlekmény típus, még ha javul is a feldeľítési statisztikájuk, amit 80-90 %o-banĺem
derítenek ťeI. Ezze| összefi'iggésben kérdeńe, hogy a térfigyelő-kameráknak mi a szerepe
ezekben a feldeľítetlen iigyekben, azt hogy tudja javítani. A lopás statisztikában érzékelte a
stagnálást. Kérdezi, hogy miben ttikĺöződik a rendőrség erofeszítése ebben, és hogy mik a
jövőre nézve a tervek ezekkel kapcsolatosan. A másik, hogy a Kapitany Ur sok olyan önként
vállalt feladatról számo|t be, amik nagyon jók: rendőrnap, bűnmegelózési e|oadások, egyebek.
A tankötelezettségi korhatárát|eszáI|itottźtk 16 éves koľra, és nőtt az iskolai lemoľzsolódás. A
statisztikákból tudni, hogy van osszefliggés az iskolai végzettség és a búnelkovetés kcjzott, a
fehéľgalléľos bűnelkovetés az egy más kategória. Nem tudja, hogy Kapitany Urnak van-e friss
ađata erről a KLIK-től, hogy meĺmyi azoknak a lemorzsolódott fiatalok száma' akik
végzettség nélkül hagyják el az iskolát, és kallódnak a kertiletben, vagy a füvárosban. Aľra
gondolt-e aKapittnyság, hogy külcjnbĺjző pľevenciós programokba beemeli a lemorzsolódást
mege|őzo, iskolfüat segítő progľamokat. Ezeket az embereket könnyebb rossz útra terelni, ha
olyan miliőbe keľülnek be.

Dr. Kocsis M:áLté

Hatalźikoznak a Képviselő Úrékkal, akkor biztosan. Kaiser Képviselő Úrnak adja meg aszőt.

(dr. Ferencz orsolya képviselő ]0,]9 órakor megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-
testület létszóma l8 Jőre emelkedett)

Kaiser Jĺizsef
Eľőss Gábor Úr nem kérđęzte meg a lúdtalp-növekedést a Kapitźny Úľtol. Az az igazság,
hogy ań. |átja, hogy savanyú a sző|ő a baloldali ellenzéknek. A kerĹilet. kezđ kilábalni a
nyócker feelingből, végre Jőzsefvtros lesz belőle. Mikor 2009-ben Polgármester Úr
polgármester lett, meghirdették, hogy a kęľület Józsefuaľos lesz. A nyócker, az a bomlást
jelentette, mikor a baloldal hatalmon volt, akkor pont ez mutatkozott meg. A statisztikábőI azt
is lehet látni, hogy Jozsefvźtĺosban iszoný fejlődés van a jobbulás felé és kevesebb
búncselekmény van a kerületben. Köszĺini az eređményeket Kapitany Urnak és a Főkapitany
Úrnak is, hogy kiilön foglalkozott a kerülettel és ilyen kompetens embereket helyezett ide,
mint Molnar Gábor kapitany uľ. Szerinte az a legfobb statisztika, amikor a budapesti
emberęket 10 éwel eze|őtt megkérdezték, hogy ide költöznének-r a kerĹiletbe, akkor 87 Yo-a

aŻ. mondta, hogy nem, de most a tavalyi felmérés szerint a lakosok 85 %o-a ań. monďta, hogy
simĺín idekĺjltĺjzne Józsefuarosba. Ez mutatja azt, hogy jól halad Józsefuáros. 2009 óta tĺjbb
mínt 4 milliaľd forintot költött el a kerület ktjzbiĺonságra. Ez nem csak a kameraľendszer
volt, hanem a Készenléti Rendőľség tźtmogatása, a Köńeriilet-felügyelet fejlesztése, a
Polgaľőrség támogatása' a Kerületőrség fejlesztése, a korszenĺsítések, és még abban is
megmutatkozik, hogy igyekeznek minél tĺibb rendőrnek lakást biĺosítani a kerĹiletben, mert
nagyon fontosnak taÍ.tjtk, hogy az itt dolgozó rendőľöket itt tartsák, és itt is lakjanak, mert
nagyon fiagy a fluktuáció a jőzsefvźrosi rendőrségen. Köszöni a Polgaĺőrség nevében, hogy a
Rendőrkapítźny Ur, a ľendőľség szerves részévé tette. Az, hogy a Polgárőrség kinn van a
teľtileten, feladatot kap és segíti a rendőľséget, akik komolyan veszik az ĺinkéntesen dolgozó
civileket, akik nęm kevesebb, mint példáultavaly is9274 órát tettek meg.

Dľ. Kocsis M:áúé
Balogh István képviselőnek adja meg a szőt.

1.6



Balogh István
Kcjszĺjni a kerületi Kapitányságnak, hogy a Magdolna-negyedben tartottak lakossági
fürumokat, ami kozelebb hońa a lakosságot a Rendőľkapitányságga|, Maga részéróI majd
szeretne további javaslatot tenni, hogy mivel lehetne ezt az együttműk<idést erősíteĺi, aú.meg
külön köszĺini, hogy nyitott a Kapitánysźry a cigányembeľek felé. Cigányemberként hiszi,
hogy a cigányság is tehet a keľület közbiztonságának javítása érdekében.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Konkrét kéľdése, hogy a 150 kozszolgźiati címen elkülönített ĺĺnkormányzati lakás
tekintetében érintett-e a renđőrség, hogy lesznek olyan lakások, amelyeket ezek kĺjzül
rendőrcjk vesznek birtokba, és ha igen, httnyat és van-e közttik olyan, ani a Magdolna Negyed
Progĺamkeľetébenfelújítotthźnbaĺtalá|hatő,

Dľ. Kocsis M:álté
Nem tudja az ember eldönteni, hogy Képviselő Úľ ennyiľe ttĄékozat|an, vagy csak provokálja
a Kapitány Urat. Mi koze a Kapitány Urnak a kerületi lakásállomáĺyhoz? Elmonđja, hogy
több mint 40 darab önkormĺínyzati fiIajďonú lakást biztosítanak a Belügyminisztérium
irányítása alá tartoző rendvédelmi szervek hivatásos állomĺányában lévők tészéte. Ezeknek a
jelentős részét a Közbíztonsági' Kozalapítrány kezelésén keresztiil valósítják meg. Az a
lakáskeret, amiről Képviselő Ur beszél, az a rendőrségtől eltérő más, kc}zalkalmazotti
csoportoknak áll rendelkezéséľe, ha nem tudta, akkor az szomorŰ. Az SZMSZ nem ad arĺa
módot, hogy Képviselő Úľ ennyit hozzźsző|jon, füleg úgy hogy olyanokat kérdez,.ami mély
dĺjbbenettel tölt el sokakat. Tényleg nem tudja eldönteni, hogy Képviselő Ur ennyire
tájékozatlarl, vagy csak provokźůja a Kapitany Urat. Szót ad, meľt akkoľ hirtelen megszúnik a
demokľácia, ha Képviselő Ur nem tud anaľchista kirohanásokat tenni a testiileti ülésen, de
kéľi, hogy prőbá|jamegaZsZMsZ-t betaľtani most, és a jövőben is. Megadjaaszőtpéldátlan
módon negyedszeľre is Képviselő Urnak.

Dr. Eľőss Gáboľ
Nem hinné, hogy ezpéIđźlt|an volna, mertez máskor is előfordul, hogy tcjbben, tobbször is
hozzászőInak egy-egy kérdéshez. Gúnyolódik Polgármesteľ Ur, de ezze| kapcsolatban íľásbeli
kéľdésben foľdult a Hivatalhoz'hogy tételes listát szeretne ezekĺől a lakásokĺól, hogy milyen
módon kerül felhasznáIásta, de erľe nem kapott a Hivataltól érdemi vá|aszt, ebből fakad, ha
valamit nem tud ezzelkapcsolatban. Kéri a Polgármester Urat, hogy utasítsa a Hivatalt, hogy
adjon érdemi vźiasń-

Dľ. Kocsis lN,IáLté

Az a hivatalos válasz sziiletett, hogy benne volt az e|őterjesztésben, amit most kérdez. Ne
kérjen szót Képviselő Ur, majdazt az előterjesńéstmeg fogják keresni, és megmutatjĺĺk, hogy
azt a gyalźzatos ötletet ta|á|ta ki a mostani konzervatív többség, hogy azolaak a
közalkalmazottaknak, ápolóknak, dadáknak, óvónőknek, pedagógusoknak, akik itt dolgoznak
a kerĹiletben, megpróbáIĺak lakhatási körülményt teremteni. Eznem egy barátságta|anajźn|at.
Igaz,hogy a lakások jelentős része rossz állapotban van, de azonmég đolgozni kell közösen,
ennek ellenére ebben semmi kivetnivalót nem |źú. A rendőrtjkkel ez hosszú évek óta fenrlá|| ez
a fajta kapcsolat. Az önkoľmźnyzati lakás piaci feltételek melletti biztosítása az komoly
segítséget jelent egy kĺizalka|mazofrnak' Ez egy jó vita lehetne, de kéri, hogy ezt ne most
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tegyék meg a rendőrségi beszámolóról szóló napirend alatt' Most lesz olyan elnyomó és
diktátoľ, hogy Erőss Képviselő Urnak nem ad szót. Megadja a szót Kaiser József
képviselőnek.

Kaiser Jĺizsef
IgazábőI ügyrendben kellett volna felszólalnia. Azt gondolja' hogy a testĹileti ülésnek van
menetrendje, vannak szigoru szabályok, amiket be kell 1.artani.Ilyen kéľdések nem tartoznak a
rendőrségre. 2006-ban, mikor képviselő lett, fél évig nem mert megsző|a|ĺi, előbb minden
intézméný körbejárt és minden szabá|yt átolvasott, megtanulta, hogy múkĺ'dik a Hivatal,
minden rendeletet átolvasott' és csak ez utźn mert hozzćlszólni. Az a tapasńa|ata, hogy a
mostani e||eĺuék ezeket elmulasztotta megtenni, illetve nem is teffe meg. Van egy-kettő, aki
megteszi, de a többség a tanulást megveti, mert kockás ingbe bújnak, hogy ne kelljen tanulni,
de ha komolyan akaqźk' hogy a keľĺiletet jobbá tegyék, akkor ezt nem úszhatják meg. Kéľi,
hogy ezt hagyjak abba, kéri Polgáľmester Uĺat, hogy ne engedje' hogy szétrombolják a
Testület fo|y amatát ilyenekkel.

(Komássy Ákos képvisető 10,30 óľakor távozott az tilésteremből, így a Képviselő-testtilet
létszáma I7 főre csokkent.)

Dr. Kocsĺs MláLté
Felbuzdulva a Képviselő Úr szavaitő|, a napirend vitájźú \ezárja. Szavazásta bocsátja a
hatźr o zati javas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy elfogaĄa a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitányság
20I 5. évi tevékenységéről szóló beszámolój át.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. marcius 3.

Dr. Kocsis Nl.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Rendőrség20|5. évi beszámolóját I7 ígen,0 nem, 0
tartőzko dźls s al elfo gadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATAROZAT:
48t201.6. (Iil.03.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy elfogadja a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitanyság
20 1 5 . évi tevékenységéről szőIő beszámolój át.

Felelős: polgáľmesteľ
Határĺdo : 20| 6. marcius 3.

(Dr. Szilág,,i Demeter képviselő ]0,3] órakor távozott az ülésteremből, ígł a Képviselő-testiilet
létszáma I6 Jőľe csokkent)
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Dr. Kocsis Máté
Kapitány Úrnak megk<iszöni a beszámoló megÍartását. ' Neki és kollégáinak hasonló
eredményeket, és jó munkát kívĺín. Köszöni Főkapitany Ur megtisztelő jelenlétét. 5 perc
szĺinetet rendel el.

Szünet

(Komássy Ákos kepvtselő ]0,4] órakor megérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testület
Iétszáma 17 főre emelkedett)

Napiľend 1l2. pontja
Javaslat bizottsági tag cseréjére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺĺ.áté - polgáľmester

Dľ. Kocsis ľ Iáté
Az e|őtefiesztést a bizottságok megtárgyaltźk. Felkéri Zentai oszkáľt az Embeľi Eľőforrás
Bizottság elnökét, tegyen javaslatot a Bizottság tĺj tag1ára. A napirend vitájtttmegnyitja.

Zentai oszkár
Tĺjrĺjk Patrikot javasolja új tagnak.

Dr. KocsÍs Máté
További kérdés, hozzászőIás hiányában a napirend vítáját |ezáĄa. Szavazásta bocsátja a
határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

| . 20|6 . március 4. napjźltőI az Emberi Erőforrás Bizottság tagsźná Patatics Balazs (FIDESZ-
KDNP) helyett Tcjrök Patrikot (FIDESZ-KDNP) választja meg' Patatics Balźľzs bizottsági
tagsága20l6. mĺírcius 3. nappal megszűnik.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Határidő: 2016. m:íľcius 3.

2. fe|kéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások át:tezetéséről a sziikséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. maľcius 3.

I)ľ. Kocsis }.Iáúé
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 1 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elfogadta a
hattĺozatot.
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IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATHIZ AT ALHI Z un'l o s Íľpľľ s zóľoľ g s Éc szÜrs Écps
HATAROZAT:
49ĺ2016. (Iil.03.)

A Képvise|ő-testÍilęt rigy ĺlŕint, hogy

l. 2016. maľcius 4. napjátőI azBmbęri Erőfonás Bizottság tagtrává Patatics Ba|tns (FIDESZ-
KDNP) helyett Tĺjrĺjk Patrikot (FIDESZ-KDNP) választja meg) Patatics Balázs bizottsági
tagsága20I6. március 3. nappal megszűnik.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. maľcius 3.

2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon a személyi változások źńvezetéséről a szükséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2016. maľcius 3.

Esklłtétel

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Zártulés kĺjvetkezik. Megkéri ajelenlévőket' hogy biztosítsfü ennek feltételeit.

2. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előterjesztések

Napiľend 2l1'. pontja
Javaslat kiizteľület-haszná|atihozzájáralásľĺól szĺílĺí dtintés elleni fellebbezés
elbíľálásáľa Z^RT Ülľs
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Soós Gyöľgy - a Vaľosgazdźikođási és Pénzügyi Bizottság elnöke

A napirend túrgyaldsa zdrt iilés keretében tiirtént az Miin. 46. s (2) bekezděsének a) pontja
éľtelmében. A napirend tdrglaldsa sorón elhangzottakat és a meghozott 50/2016. (Iil.03.)

szúmťł hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegłzőkiinyv tartalmaua.

Napirend 212. pontja
Javaslat fellebbezés elbírálásáľa szocĺális támogatás ügyben

16IGEN

(írásbeli előterj esztés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

zĺF(r tilÉs
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A napirend tdrgyalósa aźrt ĺilés keretében töľtént az Mön. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tárgyalása sordn elhangzottakat és a meghozott 51/2016. (nI.03.)

szdmú hatdrozatot a zdrt iilésről késziik jegyzőkiinyv tartalmazza.

3. Váľosrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a telepůilési Hĺld János-díj pá|yázaton való ľészvételľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájat megnyitja. Kéľdés, hozzźtsző|źls hianyában |ezĄa. Szavazásra bocsátja a
hatáľ ozatí javasl ats ort.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. támogatja Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaĺosi onkormźnyzat indulását a
2016. évi Hilđ Jĺĺnos-díj páIyźzatoĺ az e|millt évek keľületfejlesztési eredményeinek
bemutatásával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. marcius 03.

2. fe|hata|mazza a po|gźtmesteľt a pźiyźuat és az abhoz kapcsolódó dokumentumok
aláír ásár a é s b enffi tásáľa.

Felelős: polgármester
Hatándő: 201 6. március 03.

3. a) anevezési díj 100'0 e Ft összegét és a cím elnyerése esetén (apáIyazati kiírásban
előírt módon) a díj nagyított másolatának elhelyezéséľe - egy kijelĺilt közterĺileten
vagy kozponti helyen lévő épületen - 500,0 e Ft-ot biztosít a mfüödési általános
taľtalék terhéľe.

b) az a) pontban fogtaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím miĺkĺidési cél
és általános tartalékon belül az źita|ános taľtalék - kötelező feladat - előhźnyzatárő|
600'0 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ dologi
előirányzatáľa.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ításán áI a határ o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 201'6. szeptembeľ 30., c) pont esetében a 2016. évi
költségvetés következő módosítása
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Dr. Kocsis M:áLté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
határozatot.

1ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z unqo s ÍľpTT SZóTÖB B S ÉG SZÜKSÉGE S
H,ą.tÁRoz,ą.ľ:
52t20|'6. (Iil.03.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. tźlmogatja Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat indulását a
2016. évi Hild Janos-díj páIyźzaton az elmiit évek kerĹiletfejlesztési eredményeinek
bemutatásával.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő : 20I 6. mĺírcius 03 .

f. fe|hatalmazza a po|gfumesteľt a pźllyénat és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok
aláír é.sźlr a é s b enyúj tás ara.

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő: 2016. marcius 03.

3. a) anevezési díj 100,0 e Ft összegét és a cím elnyerése esetén (apáIyázati kiírásban
előíľt módon) a díj nagyított másolatának elhelyezésére - egy kijelölt kĺizteľĹileten
vagy kozponti helyen lévő épületen - 500,0 e Ft-ot binosít a műkĺjdési általanos
tartalék terhére.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkíađás 11l07-01 cím működési cél
és általános taľtalékon be|u| az általános taľtalék - kötelező feladat - eLóirtnyzatźnő|
600,0 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként váIla|t feladat _ dologi
előitányzatára.

c) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló ľendelet kĺivetkező
mó do sításáná| a hatźlĺ o zatban fo gl altakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a) és b) pontok esetében 2016. szeptember 30., c) pont esetében a 20|6. évi
kĺjltsésvetés kĺivetkező módosítása
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4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

Napiľend 4lt. pontja
Javaslat a Budapest VIII.' Bacsĺí Béla u. |7. szálm alatti telek pályázat űtján
tiiľténő elidegenítéséľe
(írasbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti lvett Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elnĺjke

(A napirendi pont tárgłalása során elhangzottakat a jeglzőkanyv szó szerint tartalmazza.)

I)r. Kocsis M:áté
Napirend vitájźt megnyitom. Komássy Ákosé a sző, parancsolj on !

Komássy Ákos
Köszĺjnöm szépen. Tisaelt Polgármester I.Jr, Tisztelt Képviselő-testület! Egy kérdésem és egy
észrevételem van. Egytészt szerintem, természetesen jó elképzelés, hogy ezt az tires telket
hasznosítsa az onkormányzat, illetve értékesítsę, đe az a kérdésem, miután ugye azértnem
Iőzsefvźros Zrt. vagyunk, hogy abenlházás tartalmának, én éľtem, hogy valószinu|eg|akőhilz
lesz, benne van az előterjesztésben, valószinulegtársasház fog éptilni a telken, de ettől még a
bervházás tartalmávaI kapcsolatban tudunk-e konkľétabb elvarásokat megfogalmazrll? Mert
hogyha jő| érzékelem, most a kiírásban igazźlbő| nincsen effe semmifele rendelkezés.
Szerintem kerületfejlodés szempontjából azért nektink legalább olyan fontos, hogy mi éptil
ott, mint az,hogy egyébként mennyit fizetnek a telekért. A másik pedig, hogy megvizsgá|tźi<-
e és ha nem, akkor az a kérésem, hogy vizsgálják meg, hogy egy újabb tátsasházat elbír-e,
illetve mi szfüséges ahhoz, hogy elbírja a Bacsó Béla utca. Pontosan tudják, elég jól ismerem
az uÍcźlt, ott van a Jőzsefvźrosi MSZP íľodź$a, ez az utca ez mźn ma is jócskĺĺn forgalommal
tulterhelt zsákutca. Nemcsak az MSZP irodája generálja a nagy forgalmat, bźn az is, hisz
kétségtelen, de nem eľľől van szó. Tényleg arľól van sző, ez egy villamossín keresztęződése
miatt automatikusan zsákutcaként mfü<jdő utca, ami most is túlterhelt egy kicsit forgalommal,
hogyha még egy nagy táľsashaz fe|épu| arĺa az igenjelentős méretű telekre, akkor az az én
laikus becslésem szerint jócskĺán forgalommal túlterhelt zsźtkutcźú fog ott eľedményezĺi. Ezt.
szerintem éľdemes felméľni és foglalkozni ennek a problémának a megeIőzo kezelésével.
Ktjszönĺjm szépen.

Dr. Kocsis M:áLté

A|jegyző Asszony válaszo|a Képviselő Úrnak.

Dľ. Mészáľ Eľika
Köszönöm a szőt, Polgáľmesteľ Úr. Jelenleg a pá|yźzati kiírásbaĺr az eIbíráIási szempont a
legmagasabb ajźnlati ár, tehát ez alapjźn hirdet nyeľtest a JGK, természetesen lehet más
szempontot is meghatátozni itt, várom Képviselő Urnak a javaslatát. Másrészt pedig a
loĺ<Ész, ami meghatározza, hogy az adott tęriileten mit lehet építeni, jelenleg a hatályos
szabáIyozás szerint, de nézek Főépítész Úrľa, lehet táĺsasházat építeni, tehát nem mondhatja
aztakiirő, hogy ide ezt a funkciót nem hozhatja' hiszen azrenđe|etellenes lenne. Köszĺjnöm.

Dľ. Kocsis ľ,IáLté
Jakabs Képviselő Úr' parancsolj on !
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Jakabs Tamás
Köszönöm a szőt. A régebbi telekeladásokban is ki szoktuk kötni eń. az építési
kĺjtelezettséget, mindig azza| volt a gond, hogy eń., hogy ezt hogy tudjuk behajtani. Ugye
tĺjbb mint 5 éve vagyok a VPB taga,htĺha 10 ilyen nem volt még a napirendünkön, ahol
beépítési kötelezettség ellenére sem építettek be és igazáből túl sokat nem tudtunk csinálni,
hát akkoľ egy Sem. Lrítok előľelépést ebben atewezetben ęzze| kapcsolatban. Nyilván most is
kikcitjfü, mint eddig titaIźlban az 5 éves maxímális időtaľtambäfi az elővásáľlási jogot. Hát
valahogy eddig sosem sikerült ezzel éInijink, remélem, hogyha most sem építik be ezt a telket,
akkoľ mĺĺľ sikerülni fog. Egy garunciaszęrzőđést is szeľetnénk a|timi, ami valószínűleg
nagyon helyes, azétt mondom, hogy valószínűleg, mert sajnos ennek a tervezete nincsen
mellékelve az eloterjesztéshez, mint ahogy az ađásvételi teľvezete egyébként mellékelve van.
Nagyon helyes dolog, hogy kéľünk bankgaranciát és mindenképpen kérjünk, meľt úgy tiĺnik,
hogy egyéb más garanciźnal, miĺľ minden másfajta garanciával már eddig kudaľcot vallot|unk.
A visszavásarlási joggal az a kérdésem, hogyha bejegyeznek ĺá egy jelzá|ogot is, ez lęsz az
első dolga a vásiárlónak, ebben biztos vagyok, ebben az esetben, amikor élünk a
visszavásarlási joggal' akkor hogy tudjuk azbińositani, hogy ez a jeIzáIogjog lekerüljön ľóla?
Második kérdésem az, hogy mi történik akkor, és miért nem szabáIyozzllk aú. akźr itt az
adásvételi szerződésben, ha esetleg a szomszéd telekkel cisszevonják, feldaľaboljfü, ide-oda
csatoljfü ezeket a telkeket, én azt. szeretném kérni, hogy szabáIyozzuk a szerződésben, hogy a
telekalakításhoz is kelljen az Önkormányzat, illetve a visszavźtsáľlási jogosultnak az
engedélye' és akkor is maľadjanak érvényesek az eredeti hatáľidők, amiket az ađásvéte|i
szerzőđésbeľ az építési engedély és használatbavételi engedély megszerzéséľe kitűztiink.
Aztán még két apró dolog vaĺ) az egyik az, hogy a leadási hattriđő április f6., az ajarlati
kotöttség 60 nap, a dĺjntést meg július 31-ig teľvezzilk meghozĺi, ezek a hataĺidők nem
stimmelnek, 96 nap a különbség. Javaslom, hogy ajźn|ati kötöttség is legyen ennek
megfelelően, ne csak 60 napos legyen. Es az utolsó pont, hogy a szerződés 7 .2. pontbaĺ ott ne
a haszná|atbavételi engedély benyrijtásaľa hivatkozzullk, hanem annak a megszetzésére, ez
következik az e|ozoękből. Köszönĺim szépen, és ez az utolsó kettő módosító javaslatként
kéľem befogadni.

Dr. Kocsis Máté
S ĺíľa Botond alpolgármester úr, paĺancsolj on !

Dr. Sára Botond Attila
Igen, a Képviselő IJr a s,",,ődést bizosító mellékkötelezettségękkel kezdte, a kcjtbéľ és

visszavásaľlási jog ugye ezek érvényesíthetők, itt a múltban nem az volt a baj, hanem az,hogy
azt senki nem éľvényesítette. 2010 után indult e| az az eljaľás, amibęn a jóval korábban kötött
szerzodéseknek, eĺmek éľvényt az onkormányzat akkor kezđett e| szerezni. Ezeket pontosan
azért biztosítjuk a szerzőđést ezekkel, hogyha valaki nęm teljesít, akkor legyen az
onkormanyzatnak eszkoze azzal, hogy a teljesítésre riákényszeľítjük a másik felet, vagy
valamilyen módon kompenzációľa kerüljĺin sor. Korábban nem volt eľre gyakor|at, đe ezek
érvényesíthetőek. A visszavásaľlási jog bejegyzése az Önkoľmĺányzat érdeke, tehát az
bejegyzésľe keľül az tú fulajdonosváltás esetén ís, az 5 évig rajta |esz. Tehát eZ az
onkormanyzatnak a jogosultsźlga, ez a je|záIogsog-bejegyzést annyiban érinti, hogy majd az
Önkormányzatnak, a visszavásárlási jog jogosultjĺĺnak hozzá kell jarulni az ingatlan
megterheléséľe. A telekegyesítési eljáľás pedig az onkormźnyzatnti zaj|ik, tehát ha jól tudom,
mindenképpeÍI az onkormĺínyzathatőságon belĺili eljaľást, fiiggetlenül a tulajđonostól, hogy
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aZ onkormányzat, vagy egy harmadik személy. Tehát hatósági eljáľás keretében történik, ami
az Ö nkorm áĺy zatnáI zaj|Ik. Kö szönöm.

Dr. Kocsis Nĺálté
Komássy Képviselo Úr, parancsoljon!

Komássy Ákos
Kĺjsz<jnĺim szépen. Tisztelt Polgármesteľ lJľ, Tisztelt Képviselő-testület! Nincsen ilyen
konkrét szószerinti módosító indítványom, csak ilyen vaľosfejlesztési szempontok
érvényesítésére gondoltam a páIytzat kapcsán. Két példát mondjak, például az' hogy
vaľhatóan a Íźrsashću ftjldszintén iizlethelyiségek kerülnek kialakitásra, bár fudom, hogy ez
még nagyon messze van időben, mire effe sor kertil, de azt gondolom, hogy vaľosfejlesztési
szempontból fontos, hogy meg tudjuk hatáĺozĺi, hogy adott esetben milyen típusú
tizlethelyiségeket nem szeretne az onkormźnyzat ott látni, és erľe megvannak az eszkozeiĺlk.
Ehhez hasonló kérdés dZ, hogy szerintem rögzithető a pźiyźlzatban, hogy rettentően
forgalmilag maľ most is tulteľhelt köľnyék, ennek megfelelően előre éľdemes kizźlrni az
építkezéshez kapcsolódó parkolóhelyJétesítési kĺjtelezettségnek a pénzbeIi megváItását. meľt
így is eIéggé nyomorult parkolási körülmények uralkodnak ezen a részén a kertiletnek, nincs
szfüség ennek a további súlyosbításaľa. Kĺiszönöm.

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áté
Jakabff Képviselo Úr, parancsoljon!

Jakabfy Tamás
Az e|őzo kérdéseimen újra gyorsan végigrohannék, gaľanciaszerzođés mi flín terem, és mi a
célunk? Ez volt az e|ső, eÍTe nem tért ki a vá|asz. Visszavásaĺlási jog az teljesen rendben van,
hogy 5 évig ott van, ahogy Alpolgáľmesteľ Ur említette. Je|ztůogot be fognak rá jegyezni,
nyilván kell a mi engedélyĺink, viszont én anól kérdeztem ezze| kapcsolatban, hogyha mi a
visszavásaľlási jogunkkal szeretnénk élni, akkoľ nyilvan ezt a je|zźllogjogot, tehát úgy nektink
nem jó buli, hogyhatĘy vásároljuk vissza, hogy je|zá|ogiog terheli. Tehát eztva|ahogy le kell
arcől takaittatni, és amikor élni szeretnénk ezze| a visszavásáľlási joggal, ezzelkapcsolatban
nem taľtalmaz a szerzodés semmit, tehát ezt kjukbele, ez volt a kérésem. A telekalakítással,
egyesítéssel, darabo|ással kapcsolatban itt is annyit kéľtem, hogy keľtiljtjn bele a szeľződésbe,
hogy ekkot is az engedélyĹink sztikséges. Akármikor csinálják' maľadjanak érvényesek az
eredeti határidők, mert ezzeL azt szo|<tźi< csinálni, hogy megvárj źk a 2 évet, akkor egyesítik a
telkeket és, akkoľ a bírósági gyakoľlat azt mondja, hogy újľaindulnak a hatríĺidők,,űjrakap 2
évet, ergo nektink |ejáĺ az 5 év visszavásarlási jogunk és, akkor 5 év utĺín nem tudunk semmit
sem érvényesíteni. Utolsónak az ajźn|atí kötĺittség 96 nap és a szerzőđés 7.2. pontjában a
haszná|atbavételi engedély megszerzésére, ennek is kértem a befogadását. Köszönĺjm.

Dr. Kocsis Máté
Alpolgáľmester Úr.

Dr. Sára Botond Attila
A bankgarancia szetzodés az melléklete lesz majd a konkľét döntésnek, amikor eľedményes
eljańs van lefolytatva. ott van mögé csatolva az ađásvételí szerződés, az nyilvĺín melléklete
|esz az előterjesztésnek. Képviselő Ur, gyakoľlatban ez a jelzźllog és visszavásar|ási jog ez
úgy műkĺidik, hogy bejegyzik a je|záIogogot, ne adj, isten a je|zá|ogtrogot érvényesíteni
kíváĺja a je\záIogsogosult, akkor abban az esetben nyilvánvaló, hogy az onkoľmźnyzat é|ni
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kíván a visszavásáľIási joggal, hiszen szerződésszegés következménye ez, akkor onnantól
kezdve az onkormányzat a tulajdonossal és a bankkal tárgya|. Ha az onkoľmányzat ezt az
ingatlant visszavásáľo|ja, az aztje\enti, hogy akkor avéte|őĺ nem a tulajdonost fogja illetni,
hanem a jelzáIogsogosultat. Ez a gyakorlatban így műkodik. Tehát én nem |átok aggá|ý
abban, hogy egyébként bejegyezĺek egy je|záIogjogot és az onkormányzatot ezkodátozná a
visszavásarlási jog gyakorlásáb an. Az onkormanyzat visszavásáľolhatja ugyanazon az troĺ az
ingatlant, amennyiért megvette. Ilyenkor elkezd számolni a bankkal, nyilván ha ott van
fennálló tartozás, egyébként most mondom' a jelzáIogsogosultak esetében örtilnek, ha az
ingatlanforgalmi értékének a 60 oÁ-a bejon egy ilyen értékesítés esetén, tehát aZ
onkormanyzattita|kifizetettvisszavásárlási ánal is egyébkéntaje|zá|ogjogosultjó| jźrna.Itt
van még egy paľtner, akivel egyeztetni ke||, ez az Önkormtnyzatjogát nem csorbítja. A
határidő módosulások, a telekegyesítés ebből a szempontból a két fel között kötött szerződést
nem érinti, és a szerzodés bármilyen tartalmi elemének módosításiĺra csak közös akaľattal van
lehetőség. Egyébként eľľe volt példa korábban bizottság előtt, korábban kötött szerződéseknél,
aho| az onkormĺínyzat egyezkedésbe kezđett a másik féllel, jogéľvényesítés ügyben, a másik
fél kérte a határidők meghosszabbitźLsát, hiszen vállalt egy jövőbeni másik kötelezettséget
egyébként már kotbérfizetési kĺjtelezettség fizetése mellett, ha visszanézi Képviselő Uľ ezeket
a döntéseket' ebben az esetben is szęrzódésmódosításĺa kerĹilt sor. Tehát csak a két fel akarata
kell ahhoz, hogy tudjĺák ezt a fe|ek módosítani a határidőket. A telekegyesítés nem éľinti, egy
új telek létľejötte nem érinti egyébként ezeket a hataĺidőket, amelyeket a felek egyébként
mo st me gh atár o znak a szęt ző désb en.

Dr. Kocsis l,Iáúé
Napiľend vitáját |eztttom. Az alpontokkal együtt 4. pontból á||ő hatźlrozatrőI egyszeru
több séggel dĺinttink, kérem, szav azzanak|

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerÍilet, Bacsó Béla u. 17. száma|aÍti,34853 hľsz.-ú' |.8I2mf
alapteriilettĺ telek nyilvános, egyfordulós pźiyazat útjan történő értékesítéséhez

Felelős: Józsefulírosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6. március 03.

2.) elfogađj a ahatátozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7 . szám
a|alti, 34853 hĺsz.-ťl, 1.8|2 m" alapterületű telek étékesítésére vonatkozó páIyázati
felhívást az a|ábbi feltételekkel

a.) a minimális vételar:296.440.000,- Ft + ÁFA,

b.) a p á|y źzat bír á|ati szemp o ntj a : a le gmagas abb me gaj ĺĺnl ott v ételźlt,

c.) apáIytnónaklvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadźsźńő| számított 2 éven belül jogerős építési engedélý
szeÍez,

cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 2 éven belül jogerős
haszná|atb avételi en ged éIyt szer ez,

cc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbéľ összege 15.000.000,- Ft; ajogeĺős haszná|atbavételi engedély
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megszerzéSének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbér tisszege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľĺĺnyosan éľvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmerülő késedelem
esetén vevő által ťĺzetenďő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. maĺcius 03.

3.) apá|yázati felhívástaKépviselő-testület 47l20I5. (il. 19.) számuhatáĺozatábanfoglaltak
szerint teszikozzé

Felelős: Jőzsefváłosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 03.

4.) felkéri a Józsefuĺírosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeńetési eljárást
bonyolítsa le, és a ptůyázat eredményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testtilet elé jővőhagyźls végett. Amennyiben a páIyazat eľedménýelenül zźru|,
fe|hatalmazza a Y árosgazđáIkoďási és Pénzügyi Bizotts ágot a pá|yázatot |ęzárő eredmény
megállapítástĺra.

Felelős: Jőzsefuáĺosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Határiďő: 20l6.július 3 1 .

Dľ. Kocsĺs Máté
|4 igen,0 ellenében,3 tartőzkodás mellett a Képviselő-testiilet elfogadta.

ýZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATIH) ZATALHOZ EGY SZERÚ szóro gB SÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
s3t2016. (rrr.03.) O NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

|.)hozzájźlrul a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7 . szátm alat1i, 34853 hĺsz.-ú, |.8|2 m2
alapterĹilehi telek nyilvános, egyfordulós páLyazat útjan történő értékesítéséhez

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatłĺridő: 2016. mĺírcius 03.

2.)elfogadj a ahattĺozat mellékletétképező, a Budapest VIII. kerĹilet, Bacsó Béla u. 17 . szám
a|aIti, 34853 hĺsz.-ú, I.8I2 m2 alapterületű telek értékesítésére vonatkozó pá|ytzati
felhívást az alźlbbi feltételekkel

a.) a minimális vételáľ:296.440.000,- Ft + ÁFA,

b.) a p á|y ázat bir á|ati szemp ontj a : a legmagas abb me gaj ánlott v éte|ár,

14IGEN
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c.) a pźlly źzónalďvevőnek vállalnia kell, ho gy

ca.) a telekingatlan biľtokbaadásátő| számított.2 éven belül jogeľős építési engedélyt
szeÍez,

cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétőI számított 2 éven belül jogerős
baszná|atbavételi enged é|ý szercz,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kĺjtbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszntiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kotbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garunciaszerzőđés megktitésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózoeken tul felmeľülő késedelem
esetén vevő áIta| fizetenđó napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hatĺíriđő: 2016. maľcius 03.

3.) apźůyázati felhívást a Képviselő-testiilet 47/2015. (II. 19.) számthatározatában foglaltak
szerint teszikozzé

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20I 6. március 03.

4.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljaľást
bonyolítsa le, és a pźtlytzat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselo-
testiilet elé jóvahagyás végett. Amennyiben a pźĺ|yazat eľedménýelenül ztru|,
fę|hata|mazza aYźlrosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottságot a páIyázatot |ezátő eredmény
megá|Iapításźra'

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.július 3 1.

(A Képviselő-testüĺet az 54/20]6. (III.03.) határozata alapján a szavazást megisméteĺte)

Napirend 412. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti
táľsasházban lévő iinkormányzati tu|ajdonú lakások elidegenítésľe ttirténő
kijeIiiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis M.áté
Napiľend vitáját megnyitja, megadja a szőt tigyrendben Jakabfy Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Az e|őzőhoz visszatérve, jelzi, hogy módosító javaslatáról nem harlgzott el, hogy befogadjak,
illetve kĹilön szavazás sem volt róla.

Dr. Kocsis M:áLté
Ügyrendi javaslat az előzo napirend szavazástnak újbóli megnyitására. Szavazásra bocsátja
Jakabfu Tamás ügyrendi javaslatát a 4lI napirenđ ,,Javaslat a Budapest VIil.' Bacsĺó Béla u.
|7. szám a|atti telek pá|yázat útján tłiľténő e|idegenítéséľe'' szavazásának újbóli
megnyitásáról. Megállapítja, hogy az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testület t7 igen,0 nem,
0 tartózkodás mellett elfosadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrSÉGES
HATÁROZAT:
54t2016. (III.03.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Jakabfu Tamás iigyrendi javaslatát a 4lI
napirend,,Javaslat a Budapest YIII.' Bacsó Béla u. |7. szám a|atti telek pályázat űtján
tti rtén ő elidegenítés éľe'' szav azásźnak új bóli megnyitásáról.

Napiľend 4 l |. pontja (folytatás)
Javaslat a Budapest vI[.' Bacsĺó Béla u. 17. szátm a|atti telek pályázatűtján
történő elĺdegenítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt,

ígazgatőság eln<jke

Dr. Kocsis M:áLté

Az ę|ózó napirend szavazásźú ismét megnyitja azza|, hogy Jakabfu Tamás képviselő két
módosító índitvźnyát az e|őterjesztő befogadta, ekképpen módosított tartalommal kęľiil a
Képviselő-testĺilet elé a módosított hataľozati javaslat' melyet szavazźsta bocsát.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.)hozzájuul a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. |7. szźtm alaĹti,34853 hrsz.-ú' |.8|2 m2
alapterületii telek nyilviános, egyfordulós páIyázat útjan történő éľtékesítéséhez

Felelős: Jőzsefváĺosi Gazđálkodási KĺlzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Hatźnđő:- 2016. marcius 03.

2.)eIfogađja ahatźrozat mellékletétképező, a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. T7. szám
a|aĺtí, 34853 hľsz.-ú, I.8|2 m" alapterületű telek éľtékesítésére vonatkoző pá|yazati
fe lhívást az aIábbi feltéte lekkel

a.) a minimális vételar:296.440.000,- Ft + ÁFA,

b.)apá|yazatbirá|atiszempontja:a|egmagasabbmegajránlottvétę|ár,
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c.) a pźlly ázónaklvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan bitokbaađásátőI számitotl2 éven beltil jogerős építési engedélý
szerez,

cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számítoÍt 2 éven belül jogerős
hasznáIatb avétel i en ged éIý szer ez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft1' ajogeľős haszĺá|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késeđelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kcitelezettségek gatanciaszerződés megkötésével
biaosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľanyosan érvényesíthetők. Az e|őzoeken tul felmerülő késedelem
esetén vevő által ťĺzetenđő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási Közpofi Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 03.

3 .) a páIyazati felhívást a Képviselő-testiilet 47 12015. (II. 1 9.) szźmru hattlrozatában foglaltak
szerint teszikozzé

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkođási KclzpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 03.

4.) felkéri a Jőzsefvźlĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testiilęt elé jóváhagyás végett. Amennyiben a pźiyazat eredménýelenĹil zćlru|,

fe|hata|mazza aYáĺosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot apźůyázatotlezáĺő eredmény
megállapítására.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáĺidő: 2016.jú1ius 3 1.

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testület a módosított hatáĺozati javaslatot 12 igen, 3 nem, 2
tartő zko dás mel lett elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYSZERU SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
sst201,6. (Iil.03.) 12IGEN 3 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő{estiilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájnul a Budapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u. |7. szám alaIti,34853 !tsz.-u, I.8I2 fił
alapteľĹiletű telek nyilvanos, egyfordulős pá|yázat tftjźn töľténő értékesítéséhez
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 6. március 03.

Z.)e|fogadja ahatźtrozat mellékletétképezĺĺ, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szźtrrl
alaÍti, 34853 hľsz.-ú, I.8I2 m" alapteľületű telek értékesítéséľe vonatkozó ptllyázati
felhívást az a|ábbi feltételeklĺel

a.) a minimális vételáľ 296.440.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p źiy ázat bír áIati szemp ontj a : a l e gmagasabb me gaj ánl o tt v ételtlr,

c.) apáIyazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan biĺtokbaadásátő| sztlmitott 2 éven belül jogerős építési engedélyt
szetez,

cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| számított 2 éven belül jogerős
haszná|atbavéte l i engedé 1ý szer ez'

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős hasznáLatbavételi engedély
megszeruésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺjtbér összege
7.500.000,- Ft, amely kÓtelezettségek gannciaszerződés megkötésével
biztosítandók. A garuncĺaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarĺínyosan éľvényesíthetők. Az e|ózőeken tul felmeľĹilő késedelem
esetén vevó álta| ťlzetenđo napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 20|6. miíľcius 03.

3.) a pá|yázatí felhívást a Képviselő-testiilet 47 12015 . (II. 1 9.) számú határozatában foglaltak
szerint teszikozzé

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határiđő : 20I 6. március 03.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a versenyeztetési eljarást
bonyolítsa le, és a páIyźnat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jőváhagyás végett. Amennyiben a pá|yénat eredménytelenĹil zźtrul,
fe|hata|mazza aYárosgazđá|koďási és Pénzügyi Bizottságot apźiyźzatot|ezźrő eredmény
megá||apításáta.

Felelős: Józsefuáĺosi Gazdálkodási K<izpontZrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6.július 3 1.

Az 55ĺ2016. (Iil.03.) számil határozat mellékletét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete
tartalmazza.
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Napirend 4 12. p ontja (folytatás)
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám a|atti
társasházban lévő iinkoľmányzati tulaj donű lakások elidegenítésre tőrténő
kijeltiléséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzpont ZÍt.,

igazgatőság elnoke

Dr. Kocsis ľ{'áúé
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Erti, hogy jogilag teljesen ľendben van, meľthogy a 6 lakásból 3 bér\ő szeretné megvenni, de
ez tipikusan a ftlöslegesen vagyonfelélés esete. Ez egy új építésű ház, ahova a Corvin
sétányos kiköltcjztetések kapcsan kerÍiltek be béľlok. Nagyon szép áIlapotban van, minden
nagyon jól múködik benne, nem érti, hogy az onkoľmanyzat miért nem taľtja meg ľészben
bérhaznak. Erti, hogy 100 %-os piaci aron, és a tobbi, és a többi. Ezzel egytitt nem látja
értelmét, hogy egy ilyen állapotú ĺinkormányzati tulajdonú htnat miért jelölnek ki
elidegenítésre. Ráađásul olyan béľlől<ľől van sző, akik eztnemľég kapták az onkoľmtnyzattő|
bérlakásként. Eľti' hogy a Gazdźtlkodási Közporlt Zrt.-tol' aZ aZ elvárás, hogy bevételt
termeljen, de összességében, mint Józsefuárosi onkormányzat nem éľti, hogy miért
fanyalodnak ilyen döntésre.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek, a JGK Zĺt. elnĺik-vezérigazgatőjának.

Dľ. Pesti lvett
A Vajdahunyad u. 23. eleve táĺsasház, a Testtilet máľ 2008-ban kijelĺilte a helyiségeket
értékesítésre, ezeknek egy része már értékesítésľe is keľiilt. Ebben az épiletben kiztlrőIag a
lakások voltak azok, arne|yek még ilyenfajta tilalom a|att áIltak, viszont a rendelet szerint ha a
bérlőknek a25 Yo-a beadja a vételi kéľelmét aľra, hogy szeretné a lakást megvásaľolni, akkor
az onkorményzat dönthet, hogy ezeket az íngatlanokat kijelöli eliđegenítésre. 6 lakásról van
szó és 3 vételi kérelem érkezett, Íehźń az 50 oÁ-ot éľi el a bérlők igénye a megvásĺírlás
tekintetében, ezért gondolták azt'hogy alapvetően is taľsasház, nem <inkormanyzati épu|etro|
beszélnek, hanem egy taĺsashazĺő| és nagyon jó piaci aľon lehet ezeket az ingatlanokat
értékesíteni, ezért azt gondolták, hogy az onkormányzatnakbevételi oldalľól is hasznos lehet.

Ezértvan ez az előterjesztés.

Dľ. Kocsis NIáté
Megađja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
A bevételen kívül mi az, arĺi ezt indokolja? Miért írja ftiltil a ľemélt bevétel, mint motiváció
ań.,hogy legyen az onkormźnyzatnak továbbra is egy jelentős bérlakás poľtfóliója, ne éljék
ťoI az önkormányzati bér|akás állománý és ne csökkentsék, ez volna a javaslata. Hogy van
az,hogy háľman kérik' de hat családnak kellmegvennie?
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(Dr. Ferencz orsolya képviselő ]],54 órakor távozott az ülésteremből, így a Képviselő-
testüĺet létszáma I6 főre csokkent.)

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek, a JGK Zn. elnĺik-vezérigazgatójanak.

Dr. Pesti Ivett
Első kérdésére a váLasz, mert a bérlők kérik, ezért készitették ezt az előteľjesztést. A másik
kérdésére semmilyen kĺĺtelezés nincs, ez egy lehetőség, mivel a bérlők kérik.

Dr. Kocsis N4.áté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kösztini dr. Pesti Ivett válaszát. Azzal kezđte, hogy pontosan érti, hogy a Gazdálkodási
K<lzpont Zrt. míért teľjeszt ilyet elő, meľt neki az a do|ga, vele szemben az az elvátás, hogy
teľmeljen bevételt. Meggyőződése, hogy Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľos
onkormányzatának nem érdeke, hogyha egyszer jó minőségrĺ újépítésű házban,jó minőségű
béľlakásai vannak, akkor azokat éľtékesítse, mert nincsen rászorulva és ez jő| hasznosÍtható
bértakás vagyon. AZrt.hozzáá|Iását érti, de az onkoľmányzathozzáźů|ását nem érti, miért
kell éľtékesítésre kijelolniĹik ezeket a jó minőségú taľsasházbanIévő bérlakásokat.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Dr. Sára Botond Attila alpolgármesternek.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Képviselő Ut az az|ényeg, hogy akik benne élnek hosszú évek óta, azok szerctnék, hogyha a
sajátjuk lenne. Erről szól ma a döntés.

Dľ. Kocsis Máté
Napirendvitáját|ezttrja,szavazéstabocsátjaahatźnozati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keľiilet, Vajdahunyad utca 23. szźlm
alatti, 35669 he|yrajzí számí épületben taIá|hatő 6 db önkormányzati tulajdonú lakást
elidegenítésre kijelĺĺli. A lakások vételźlrát a mindenkor hatályos elidegenítési rendeletben, az
önkormányzati eszközcjkből szetzett lakások vételĺírĺának meghatáĺozásźrőI szóló
rendelkezések alapjan kell megállapítani. A hatályos ľendelet szeľint a vételaľ az
ingatlanforgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték l00%o-a, amennyiben az
meghaladja a lakás szerzéskori bekerülési értékét, mivel a lakás vétęIára nem lehet kevesebb a
Iakás szerzéskori bekeľĹilési éľtékénél.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrL vagyongazdá]kodási ígazgatőja
Hataľidő: 2016. marcius 3.

Dľ. Kocsis lN'Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet ahatározatot 13 igen,2 Íem, l tartőzkodás mellett
elfogadta.
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HATAROZAT:
s6t20r6. (rII.03.)

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHc, Z AT ALHc. Z EGY S ZERÚ SZóTÖB B SÉG S ZÜKs Écp s

13IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselo{estiilet úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Vajdahunyad utca 23. szźtm

alaIti, 35669 helyrajzi sztlmtĺ épületben ta|á|hatő 6 db ĺjnkormtnyzati tulajdonú lakást
elidegenítésre kijelcili. A lakások YéteIź!ÍźLt a mindenkor hatályos elidegenítési rendeletben, az
önkormányzati eszkozökbő| szerzett lakások vételárźnak meghatźrozásĺíľól szőIő
rendelkezések alapjáĺ kell megállapítani. A hatályos rendelet szerint a véte|ár az
ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték I00oÁ-a, amennyiben aZ

meghaladja a lakás szerzéskori bekerülési értékét, mivel a lakás vételźra nem lehet kevesebb a
Iakás szerzéskori bekeľülési éľtékénél.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási Kĺlzpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2016. maľcius 3.

5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Santha Pétemé _ alpolgáľmesteľ

Dľ. Kocsis ľirátté
Megadj a a szőt előteľj esztőként Santha Pétemé alpolgĺáľmesternek.

Sántha Péteľné
A második emléktábla elhelyezésével kapcsolatban akére|mező két vanációt ajanlott. fe|, az
egyiket szeľetné, ha feltiintetnék a táblán. Javasolná az e|sot, hogyha tźtmogatja atźh|aá||ítźst
a Képviselő-testtilet, mégpedig ,,Makľisz Agamemnon ,'Fürdőző nők'' 1992 Jőzsęfuáľosi
Görĺig onkoľmanyzat.,, Azért ezt javasolná, mert a második felirat nęm tĹikrözi igazán, mert

,,a đíszkílt alkotója Makĺisz Agamemnofl,, ez így nem tökéletes, hiszen ové csak a haľom
grácía, az a\alla lévő installáciő az egy nagyon neves épitész alkotása, Tokar Györgyé, tehát

vagy az ő nevét is feltiintetnék, ezért,vagy azért, meľt az,,źiIítattď'kifejezés itt se sikeľült,
vagy źůIította'vagy źt|Iíttatta és mind a kettő két,,t,,.

(Dr. Ferencz orsolya képviseĺő ]],57 órakor visszajott az iilésterembe, ígl a Képviselő-
testület lĺźtszáma I7 főre emelkedett.)

I)r. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja, megadja aszőtVörös Tamás képviselőnek.

Viiľiis Tamás
Arra a tényľe szerctné felhívni a figyelmet, hogy a második számu réńáblźln szereplő név
Makľisz Agamemnon és Makrisz Agameĺnnon művészeti értékét és szakmai életútjanak

szeľetnének ęmléket źi|ítani. Mindazok ellenéľe, hogy Makľisz Agamemnon egy baloldali
gondolkodású embeľ volt, mi több kommunista gondolkodású embeľ volt, aki az 50-ęs
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években kormanybiztos volt 56-tól 57-ig, nemcsak szimpatiztĺ|t a rendszerrel, hanem ki is
szoIgá|ta. Gĺirögországból kitiltottĺák, de ez bocsánatos bűn lehet, az a|d<ori történelmi
viszonyokat ismeľve, dę ami annál éľdekesebb, hogy 1950-ben Franciaországból is
kiutasították, ott sem tűľték már meg. Utána úgy gondolta, hogy a |egszabadabb ország a
RákosĹfele Magyarország lehet, nyilván megvolt az oka aĺurak is, hogy itt telepedett le.
SzámĹalzľr kt]zterületi alkotás készített az é|ete soľán, a szoborparkban vannak a múvei,
véletlentil sem szeretné a művészeti értékét ezeknek a műveknek levonni, meľt a
képzomuvészet is olyan, mint a többi, viszonylag szubjektív, másrészről el kell ismeľni, hogy
ő egy komolyan vehető nagy múvész, aĺlnak ellenére, hogy egy gyilkos ľendszert szolgált ki,
abszolút szimpatizált vele és tisztségviselője volt. En. az emléktáblát meg fogtra szavazni,
azért, mert ęz az emléktźhla a művészetí értékének szól, egy szobrászmuvész volt, és nem
annak, hogy egyébként nem akarja megsérteni az em|ékét, de egy virtigli kommunistaról
beszélnek.

Dr. Kocsis lN'IáLté

Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Ferencz Orsolya
Párás tekintettel gondol vissza az elmtilt években végighallgatott ámokfutásta az ellenzék
tész&őI kĹil<'nfelébb múvészek éIetűtját tekintve, akiket esetleg anemzeti oldal, a jobboldal a
jobbközép erőt magukhoz koze|źilónak érezte. Különösen f,íjdalmas vo|t számára Wass
Albertről hallani bármifele negatívat vagy Toľmay Cécile-ről. Nem tudtak olyan
nagyvonalúnak lenni, mint a jelenlegi kormányző erő, mert mik<jzben emlékeztetné aľľa, hogy
Makľísz Agamemnon, aki a Nemzeti Front és a Béke Yi|áglanács tagia volt, és a szocialista
ľealizmus egyik jeles a|akja aképzőmuvészetĹikben, 53-ban és 55-ben kapott Munkácsy díjat,
66-ban, 72-ben érdemes vagy kiváló muvésze lett a szociális népi demokĺácianak.
Hozzákothető aNemzetközi bľigád, azÉnek|o ťtatalok, a Munkásliĺny, és egy szombathelyi
Lenin szoboľ, amit 68-ban sikeľiilt megalkotnia. De a múvészet szabad és ĺjľĺjk, úgyhogy nem
kötőđik politikai pźrtol<hoz és eszmei gondolkodáshoz, tigyhogy ezze| egyutt támogatják
ennek amuvésznek a megörcjkítését ilyetén módon is.

Dr. Kocsĺs Nĺ.áLté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Hasonlóan az e|ótte sző|őIúloz, Makrisz Agamemnon kommunista múvésznek á||ítarĺdő
emléktáblát is meg fogja szavazri a Kálvaria téri szökőkút részeként ftjlmúló alkotása
kapcsán még akkor is, ha szociáldemokĺata.

f)r. Kocsis l&/IáLté

Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺízsef
Egy vessző volt Komássy képvisęlő mondattlban, a szociáldemokratába oltott kommunista.
Kéri Ferencz Képviselő Asszonyt, hogy a saját nevében nyi|atkozzon' nem hajlandó Makľisz
Agamemnonnak semmilyen emléket megszavazni fő|eg azért' mert 56-57-bęn a Kultuľális
Bizottságban volt benne, ahol írókat, kĺiltőket, szobrászokat ítéltek el b<irttĺnbiintetésre,
halál:ra. Egy nettó gyilkosról van sző, aki kiilfrldrőI érkezeÍt, ennek az embemek semmilyen
módon nem hajlandó, semmilyen emléket megszavazní.



Dr. Kocsis M.áLté
Zug|őban a költségvetés okozott óriási botľányos vitákat, nálunk meg a nagykoalíciót a
Makĺisz Agamemnon alkotás tciri meg. Képviselői joga, hogy ,űgy szavaz, ahogy akaľ, ám
felhívja a figyelmét, hogy nem Makľisz Agamemnonról szavaznak, hanem egy
képzőmúvészeti alkotásról, amelynek egy részét ő készítette, háľom nő van az alkotáson.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Yárta mát ezt a fordulatot, ha||gatta ezt a pttr hozzászőLźlst' Alpolgármester Asszoný, Voľös
Tamást, Ferencz oľsolyát és nem ígazttn értette, valami viccről van sző? A magtú. polgaľi
konzervatív oldalnak tartó politikai tábor egy ilyen elhajlásra készülődik. Talán Kaiseľ
Képviselő Úr egyediil megvédi a becsületiiket, nem szeľetné eń. a Mak'risz Agamemnont
megszavazĺi, ezértjavasolja, hogy szavazzanak pontonként kül<jn. Voltak olyan miĺvészek,
akik nem készítettek LeninrőI szobrot, meľt nem vállaltak a politikai kozösséget, ań. gondolja,
hogy lenne több olyan méltó muvész, akirőlmeg kellene emlékeznifü. Nem tartozik közéjük
az em|itett. szeméIy.

Dľ. Kocsis M:áúé
Ebben kifejezetten ígazavarl, Leninľől soha nem tudnanak semmilyen támogatő mondatot, sőt
a kommunista diktatrľa búnösei kĺjzül egyetlen tagrőI sem tudnának támogatóan nyilatkozni.
Eń. aGorcg Kisebbségi onkormźnyzatakérte nem politikai, hanem művészeti alapon, sokáig
méľlegelték az ugyet, tekintettel arra' hogy nem magának az alkotónak á||itanak emléket,

hanem a Goľcig onkormanyzat kérésére egy képzómllvészeti alkotás egy részének adnak
helyet, ezért dontottek úgy jelentős részben, ha nem is teljes méľtékben, hogy támogatóan

lépnek fel. Nem gesztusnak sztntźk és nem a kommunista búnösök ľehabilitációjanak, azok
közé nem soľolható az a\kotő. Más kérdés, hogy Göĺögoľszágban együttmfüödő volt azza| a
ľendszerrel, de nem a szeméIyéről hoznak döntést. Ha a személyéľől döntenének' nem is lenne
itt napirenden ez az ťrgy, abban biztos lehet. A napirend vitáját |ezźrja. Pintér Képviselő Úr
javasIatára ahatározati javaslat két pontjáról kiilön szavaznak. Szavazásra bocsátja a Fiedler
Ferencről sző|ő hatźr o zati j av as|atot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy hozzźĺjałulását adja Fiedler Ferenc festőművész
emléktábláj tnak a Knidy u. 2. sz. alatti épüle t fa|źn töľténő e|he|y ezéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 2016. marcius 3.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot |7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZoTOBB S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
s7t2016. (In.03.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy hozzájźruIását adja Fiedler Ferenc festőmúvész
emléktáblájtnakaKnidy u.2' sz. alatti éptiletfaIźntöľténő e|helyezéséhez.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. március 3.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja ahatźltozati javaslat 2, pontját.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hozzźtjáru|ását ađja a Ká|vária t&en áIIő Makľisz
Agamemnon által készített díszkút alkotójĺĺnak nevét és az alkotás cimét megöľökítő
emléktábla elhelyezéséhez.

Felelős : polgiĺľmester
Határidő: 2016. máľcius 3.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítją hogy a Képviselő-testület a határozatot 10 igen, 2 nem, 5 taľtózkodással
elfogadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z vĺnĺ o s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
58ĺ20t6. (Iil.03.) 10IGEN 2 NEM 5 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hozzájaru|ásat ađja a Ktivaria téren álló Makĺisz
Agamemnon által készített díszkút alkotójának nevét és az alkotás címét megörĺikítő
emléktábl a e|he|y ezéséhez.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuidő: 20|6. március 3.

6. Hum á nsz o|gáůtatással kapcsola tos előterj esztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Srántha Péteľné - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend
vitáját|ezźnja,ésszavazásrabocsátjaahatározati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft.-vel (1103 Budapest, Kőér u. 5.) ,,Kĺizétkeztetési
szolgáItatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhĺík fejlesztésével'' taryyban2015.
augusztus 04. napjáĺ kötött váIla|kozćlsi szerzőđés 4.5.l pontja alapján 2016. évben a
nyersanyagnorÍna és a vállalkozői đij emelését nem kívanja érvényesíteni.
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f.

Felelős: polgáľmester
Hatćtridő 201 6. marcius 03.

2016. évben az iskolai szünidei gyermekétkeńetést a ĺyźní sztinetben 55 napra
(2016.06.16. - 2016.08.31. kcjzötti időszakban), atavaszi, őszi és téli szünetben a tanév
renď1éhez igazodőan szĹinetenkéĺt az ađott tanítási sztinet idotartamára eső munkanapokon
_ mindcjsszesen 70 munkanapon - biĺosítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. marcius 03.

2016. évben a sztinidei gyermekétkeńetés helyszínének bolcsődei sziinidőre a Józsefuárosi
Egyesített Bölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvaĺi u. 1.), óvodai sztinidőre a Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L u. 7-9), iskolai sztinidőre a Lakatos
Menyhéľt Altalános Iskola és Gimnaziumot (1086 Budapest, Baueľ Sándor u. 6-8.) jel<ili

ki.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. maľcius 03.

az ővođai, iskolai szünidei gyeľmekétkeztetési szo|gáItatást f0|6. évben a PENSIO
Minőségi Kozétkeńetés Kft .-tő1 rendeli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2016. marcius 03.

a) a 2-4. pontokban foglaltak feđezetére 38.364 e Ft-ot biztosít a működési céltaľtalék
e|őírźnyzatának terhére _ ľászoruló gyermekek intézményen kívĹili szünidei étkeztetésének
ktizponti költségvetési támogatása 9.097 e Ft, közétkeztetés többletköltségeire 29.267 e Ft
_ a J SZSZGYK költségvetésébęn célj elleggel.

b) a nyfui sziinidei étkeztetéshez sziikséges gyermekfelügyeletre 3.107 ,5 e Ft-ot biztosít a
mfüödési cé|tarta|ék e|őirźnyzatának terhére _ közétkeztetés többletköltségeire - a

JSZSZGYK kĺiltségvetésében célj elleggel.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím működési cél és

általĺános taľtalékon beltil a céltartalék _ k<jtelező feladat ľászoruló gyeľmekek intézményen
kíVüli sztinidei étkeztetésének központi kĺiltségvetési tźlmogatása 9.097,0 e Ft,
kozétkęztetés tobbletköltségeiľe 32.374'5 e Ft e|őirźnyzatźlrőI 4I.47I'5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 1 108-02 cím _ kötelező feladat - ťĺnanszírozási múködési kiadáson
beluI azirźnyítőszewitámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ófuányzatétra.

d) a Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyermekjóléti Szo|gtůat 40109 cím - kotelezo
feladat ťlnanszítozási múkodési bevételeken belül az fuźnyitőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési számltn tĺjľténő jővźtkása e|őhźnyzatźft 4I.47I,5 e Ft-tal és a
kiadás dologi előirányzatát38.364,0 e Ft-tal, aszeméIyijuttatás eIofuźnyzatźt2.500,0 eFt-
tal, a munkaadőt terhelő jarulékok és szociális hozzájaru|ási adó e|óirźnyzatát 607,5 eFt-
tal megemeli.

J.

4.

5.
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e) felkéľi a polgármestert, hogy a 2016. évi kĺiltségvetési rendelet módosítźsáná| a
hattr ozatban fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határiđó: a)-d) pontokig 2016. mĺírcius 20., e) pont esetében a koltségvetés kĺjvetkező
módosítása

6. felkéri a polgármestert a határozat 4. pontja szerinti gyeľmekétkeńetési szolgáItatás
e||átásźx a| kap c so lato s s zerző dé s me gköté s ére.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. marcius 20'

7. felkéri a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék vezetőjét a bölcsődei sziinet, a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét az ővodai és az iskolai sziinidei
étkezteté s s el kap c s o l ato s feladatok e||ź.ltésár a.

Felelős: polgáľmester
ljatźniđő : 2016. máľcius 03.

Dr. Kocsis NdáLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH]Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE s
HATÁRoZAT:
59t2016. (Iil.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel (1103 Budapest, Kőér u. 5.) ,,Közétkeztętési
szo|gá|tatás ellátása diétas étkeztetéssel és a tálalókonyhrĺk fejlesztésével'' táĺgyban20|5.
augusztus 04. napjźn kötött vźl|a|kozási szerzodés 4.5.l pontja alapjźn 201'6. évben a
nyersanyagnorľna és a vállalkozőí díj emelését nem kívĺínja éľvényesíteni.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő : 20|6. március 03.

2. 2016. évben az iskolai sztinidei gyeľmekétkeztetést a nyźri sziinetben 55 ÍLapra
(20|6.06.16. -2016.08.31. közötti időszakban), a tavaszi, őszi és téli szĹinetben a tanév
renďjéhez igazodőan sziinetenként az adoÍt tanítási sziinet időtartamźra eső munkanapokon
_ mindĺisszesen 70 munkanapon - biztosítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuiđo: 20| 6. március 03.
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a
a f0I6. évben a szünidei gyermekétkeztetés helyszínének bölcsődei szĹinidőre a Józsefuárosi

Egyesített R,ölcsőde székhelyét (1083 Bp., Szigetvári u. l.), óvodai szünidőre aNapraforgó
Egyesített ovoda székhelyét (1084 Bp., Tolnai L u. 7-9), iskolai szĹinidőľe a Lakatos
Menyhért Altalános Iskola és Gimnáziumot (1086 Budapest, Bauer Sánđor u. 6-8.) jelöli
ki.

Felelős: polgármesteľ
Hatarídő: 201ó. március 03.

az ővoďai, iskolai szünidei gyeľmekétkeńetési szolgá|tatást 2016. évben a PENSIo
Minőségi Kozétkeztętés Kft.-től rendeli meg.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20I 6. március 03.

a) a f-4. pontokban foglaltak fedezetére 38.364 e Ft-ot biĺosít a múköđési céltaľtalék
e|óírányzatának terhére _ rászoruló gyermekek intézményen kívüli sztinidei étkeztetésének
kĺizponti költségvetési támogatása 9.09] e Ft,kozétkeztetés tcĺbbletköltségeire 29.267 e Ft
_ a J SZSZGYK költségvetésében célj elleggel.

b) a nyari sztinidei étkeztetéshez szĹikséges gyermekfelügyeletre 3.107,5 e Ft-ot biztosít a
múktidési céltaľtalék előirányzatanak terhére _ kozétkeztetés többletköltségeire _ a
JSZSZGYK költségvetésében célj elleggel.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormrĺnyzatkíađás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon beliil a céltartalék - kötelező feladat rászoruló gyermekek intézményen
kívüli sziinidei étkeztetésének kđzponti k<lltségvetési tźlmogatása 9.09],0 e Ft,
kĺjzétkeztetés többletköltségeire 32.374,5 e Ft előirtnyzattrő| 4ĺ.47I,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat - ťlnalszírozási mfü<jdési kiadáson
belül az irtnyitőszewítźlmogatásként folyósított támogatás kiutalása eIőirányzatáľa.

d) a Józsefuaľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Szo|gtiat 40109 cím _ k<jtelező
feladat ťlnanszirozási mfütjdési bevételeken belül az irányítószervi tĺĺmogatásként
folyósított tźtmogatás fizetési számlźn történő jőváírása előírtnyzatát 4l.47|,5 e Ft-tal és a
kiadás dologi e|ófuźnyzatźLt38.364'0 e Ft-tal' aszeméIyijuttatás e|őirányzatát2.500,0 eFt-
tal, a munkaadőt teľhelő jaľulékok és szociális hozzájźniási adó e|őírányzatźt 607,5 eFt-
tal megemeli.

e) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet módosításanál a
hatáĺ ozatban' fo glaltakat Ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataríđó: a)-d) pontokig 2016. marcius 20., e) pont esetében a költségvetés következő
módosítása

felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat 4. pontja szerinti gyermekétkeńetési szolgáltatás
e||áttlsźx a| kap c sol ato s szerző dé s me gköté séľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016' marcius 20.

+.
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7. felkéľi a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺĺlcsőđék vezetőjét a bĺjlcsődei szünet, a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetojét az ővodai és az iskolai szünidei
étkezteté s sel kap c so l ato s fe l adato k e||átźsár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. maĺcius 03.

Napiľend 612. pontja
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a
térítési díj fizetési kötelezettségrő| szőIrő 2Il2011. (Iv.12.) iinkormányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }ĺĺźLté - polgáľmester

I)r. Kocsis M:áLté
Szavazásta bocsátja a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások formáiról és a
térítési díj fizetési kötelezettségről sző|ő fI|ZUII. (IV.12.) önkormányzati renđelet
módosításáról szóló rendelet-teľv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a912016. (III.10.) önkormányzati ľendeletét 15 igen, 1

nem, 1 tartőzkođással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN lz xÉpvlsBro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZOTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xÉpvrsnr,o.ľnsľtjr,Bľn 15 IGEN, 1 NEM, 1

TARTóZKoDÁssAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vlil. KERtiLET ĺózsľľvÁRoSI oľxonmÁNyzĺ.ľ xpľvrsnr,o
TESTÜLETENEK 9t20t6. (Iil.10.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETET A
SZEMELYES GoNDoSKoDÁsT ľyÚ.lľo sZoCIÁLIs ELLÁTÁSOK
FORMAIRóĺ, ľs ĺ. ľÉnÍľnsr oÍĺ FIZETESI KoTELEZETTSEGRoL szoLo
21 t20ĺt. (IV. 1 2.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MoD o sÍrÁsÁnol

Napĺrend 6/3. pontja
Javaslat a Jőzsefválľosi Szent Kozma Egészségügyĺ Ktizpont Szervezetĺ és
Műkti dési Szab áůy zatának módosításá ra
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Napiĺend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend
v it{! źĺ |ezfu j a, és szav azásra b o c sátj a a hattn ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. jővahagyja a lőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési
SzabźĺIyzatát a hatfuozat T. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. március 15. napi
hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. március 03.

2. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szeĺinti Szervezeti és Műkĺĺdési SzabáIyzat
alźńtásfua,

Felelős: polgármester
Határidő.. 2016. marcius 1 4.

Dľ. Kocsis lĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
A IIATÁR o Z ATHIZATALHoZ vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
60ĺ201'6. (III.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dtint, hogy

1. jővehagyja a Jőzsefváĺosi Szent Kozma Egészségügyi Közporrt Szęrvezeti és Mfüödési
Szabá|yzatát a határozat 7' sz. melléklete szeľinti taĺalomma| 2016. március 15. napi
hatáIyba lépéssel.

Felelős: polgármester
Hatźnidó 20 I 6. mĺĺľcius 03.

2. felkérí a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti Szervezeti és Működési SzabáIyzat
aláirására.

Felelős: polgiírmester
Hatarídő: 201 6. március 1 4.

A 6012016. (III.03.) számű határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napiľend 614.pontja
Javaslat a Jőzsefvárosi Szociálĺs Szolgáůtatő és Gyermekjĺí,léti Ktizpont
alapdokumentumainak módosításáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester
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Dr. Kocsis M:áté
Napirend vitájźLt megnyitja. Megállapítja, hogy hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a napiľend
v itáj át |ezźlrj a, é s szav aztsra bo c s ád a a határ o zati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és
Működési SzabáIyzatźtt és a Szakmai Programját az e|őteĄesztés |-2. szźlmű mellékletei
szerinti tartalommal 2016. maľcius 15. napi hatálybalépéssel.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺíľidő: 2016. maľcius 03.

2. felhata|mazza a polgármestert ahatźtrozat I. pontja szerinti dokumentumok aláírásttra.

Felelős: polgáľmester
Hataĺido: 2016. mĺĺrcius 1 5.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testĺilet a hatźlrozatot 16 igen, 0 nem, I taĺtőzkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc s zÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
6112016. (III.03.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a lőzsęfvaľosi Szociális Szolgźtltatő és Gyeľmekjóléti Központ Szeľvezeti és
Működési Szabá|yzatźlt és a Szakmai Progĺamját az e|őteqesńés I-2. szźtmí mellék]etei
szerinti tartalommal 20 I 6. maľcius 1 5. napi hatálybalépéssel.

Felelős: polgármester
Hatźłidő : 20I 6. maľcius 03.

2. fe|hata|mazzaapolgáľmestertahatározat I. pontja szerinti dokumentumokaláirására,

Felelős: polgármester
Hatźnidő: 2016. mĺĺľcius 1 5.

NapÍrend 6/5. pontja
Javaslat az ĺóvodai felvételĺ kiizet és alapítĺó okirat módosításáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester
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Dľ. Kocsis lilĺáté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ha legközelebb kcjrzetekő| szavaznak, akkor öriilne annak, hogyha egy térképes melléklet is
|eme az előterj esztéshez csatolva.

Dr. Kocsis M.áté
A|jegyzó Asszony azt mondja, hogy lesz ilyen. Megállapítja, hogy további kéľdés,
hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vítájat |ezźtr1a, és szavazásľa bocsatj a a hatźltozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1) elfogadja a -Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Napľaforgó
Egyesített ovoda alapitő okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát a határozat 1. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,
melyek 20|6. május 1. napjan lépnek hatáIyba.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,6. március 03.

2) fę|hataImazza a po|gźtrmestert a hatáĺozat 1. pontjában meghatározott dokumentumok
a|áirására és a Magyar Allamkincstár esetleges hianypótlási ťe|sző|itźlsanak teljesítéséľe
azza|', hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatarozatta| nem lehet ellentétes és az a|apítő
okiratot lényegi helyreigazítźsi kérdésnek nem minősülő kérdésekben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. március 03.

3) az ővodai felvételi körzeteket 2016. szeptember 0l. napjától kezdődően ahatálrozat2. sz.

mellékletében foglaltak szęrint hatźtrozza ffi€g, a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefüarosi onkoľmźnyzatNapľaforgó Egyesített óvoda a|ábbí székhely- és tagóvodáira
vonatkozóan:
1. Napľaforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, T<jmő u. 38/A.
2. Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virág Tagővođája 1082 Budapest, Baross u.

11r/b.
3. Napľaforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 1081 Budapest, Kun u. 3.

4. Napľaforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u.37.
5. Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvodája 1089 Budapest, Bláthy ottó u.

35.
6. Napľaforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagővodája 1086 Budapest, Koszorűu.14-16.
7. Napraforgó Egyesített ovođa Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi Béla u.

9-1 5.

8. Naprafoľgó Egyesített óvoda /székhelyóvodal 1084 Budapest, Tolnai Lajos u.7-9,
9. Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodája 1086 Buđapest, Dankó u. 31.
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l0.Napľafoľgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest, Százados út 12-
14.

1 1 . Naprafoľgó Egyesített óvoda Százszorszép Tagóvodája 1086 Budapest' Szuz u. 2.
12. Napraforgó Egyesítefi óvoda Szivtĺrvtny Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.
13. Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája l088 Budapest, Rfüóczi út 15.
14. Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1083 Budapest, Baross u. 91.
15. Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Felelős: polgármester
Hatáľiđő: 20T6. szeptembeľ 01.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattrozatot 15 igen, 1 nem' 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lz rÉpvIsBro
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ MINŐ S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
62ĺ2016. (Iil.03.) 15IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dtint, hogy

1) elfogadja a'Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefizárosi onkormáĺyzat Napľaforgó
Egyesített ovoda a|apítő okiratát módosító okiľatot és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát ahatározat 1. sz. mellékletében foglalt taľtalommal,
melyek 2016. május 1. napjan lépnek hatźiyba.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016. mĺíľcius 03.

2) felhata|mazza a po|gźrmesteľt a hatźrozat 1. pontjában meghatźlrozott dokumentumok
a|ájrására és a Magyar Allamkincstáľ esetleges hianypótlasi felszólításának teljesítésére
azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hattnozaÍta| nem lehet ellentétes és az alapítő
okiratot lényegi helyreigazítźĺsi kérdésnek nem minősülő kérdésękben nem
módosíthatja.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 2016. marcius 03.

3) az ővodai felvételi köľzeteket 20|6. szeptember 01. napjától kezdődően ahatźltozat2. sz.
mellékletében foglaltak szęrint hatźlrozza meg' a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuárosi onkormźnyzatNapľaforgó Egyesített óvoda aIábbi székhely- és tagóvodáira
vonatkozóan:
l. Naprafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tömő u. 38/A.
2. Napraforgó Egyesített ovoda Gyeľek-Virág Tagóvođája 1082 Budapest, Baľoss u.

r11tb.
3. Napraforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 1081 Budapest, Kun u. 3.



Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 37.

Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Bláthy ottó u.

35.
Napraforgó Egyesített óvoda Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.
Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája 1085 Budapest, Somogyi Béla u.
9-r5.

8. Napľaforgó Egyesített óvoda/székhelyóvođal 1084 Budapest, Tolnai Lajos l.7-9.
9. Napľafoľgó Egyesített ovodaNapsugár Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.

10.Napľafoĺgó Egyesített ovoda Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest, Százados út 12-

14.
11.Napľaforgó Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodája1086 Budapest, Szuzu.f.
12. Napľafoľgó Egyesített ovoda Szivfuvány Tagóvodája 1 083 Budapest, Szigony u. 1 8.

13. Napľaforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

14. Napraforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája 1083 Buđapest, Baross u. 91.
15. Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Tagóvodája 1086 Budapest, Csobánc u. 5.

Felelős: polgármester
Hattlriđő: 20I 6. szeptember 0 1 .

A 62|20|6. (Iil.03.) szźlmű határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 4. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 6/6. pontja
Javaslat p á|y ázati támo gatás ról szó ló rend elet elfo gad ás áľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sĺíntha Péteľné _ alpolgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy hozzásző|źls, javaslat nincs, ezért a napirend
vitáját |ezáĺja, és szavazásra bocsátj a a Jőzsefvárosban mtĺkc'dő onszeweződő kĺizösségek,
továbbá művészek és sportolók pá|yazati támogatásźról szóló ľendelet-teľvezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a712016. (III.03.) önkormányzatirendeIetét 15 igen, 0
nem, 2 tartő zko đźls sal elfo gadta.

AsZAv AZÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsHoz MINoSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xnpvrsnr,o-ľpsľÜĺ-nľn 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺacALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERt}LET JóZsEFvÁnosr oľxonľrÁľyza.ľ xapvlsEr'o
TESTtjLEľnľnx 7D016. (III.03.) oľxonľĺÁNYZATI RENDELETET A
ĺózsnľvÁnosľĺ.ľ nĺurouo oľsznRvĺz,ilo rozossBcEKo TovÁBBÁ
ľĺuvÉszEK ÉS sPoRToLor pÁr,y ĺz llľl TÁMo GAľÁsÁnol

4.
5.

6.

t.
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Napirend 6ĺ7. pontja
Javaslat az Ovi-Foci progľammal kapcsolatos dtintés meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mźlté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis nĺáté
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy hozzásző|éls, javaslat nincs, ezért a napirend
v itáj źú |ezźnj a, és szav azásľa b o c sátj a a hatát o zati j avaslatot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

I. a) az ovi-Foci Közhasznú Alapítvany (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
goĺdozásában működő ovi-Foci, ovi-Sport program céIjaíva| egyetért és a Napľaforgó
Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodájában (1086 Bp., Dankó u. 3 |.), a Naprafoľgó
Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodájában (1086 Bp., Sniz u' 2.), va|arlint a
Napraforgó Egyesített ovodában (1084 Bp., Tolnai Lajos u. 7-9.) a progľam
megvalósításźůloz támogatási szerzőđés keretében egyszeri 8.550,0 e Ft (2.850,0 e
Ft/óvoda) fejlesztési támogatást nytljt az ovi-Foci Kozhasznű Alapítványnak.

b) az a) pontban foglaltak miat1 az onkormányzat 1160| cím - önként váIla|t feladat -
felhalmozási célú támogatás á||aÍnháztaÍtáson belülre 8.550,0 e Ft-os e|ófuźnyzatźľ-
átcsoportosítja a felhalmozási célú trímogatás államhźztartáson kívülre elofutnyzatára.

c) az e|őkészületi munkálatokľa 300,0 e Ft-ot biztosít az onkormányzat köItségvetésében,
melynek bonyolításával a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t jello|iki.

d) három daľab lombfuvó bęszerzésére 120,0 Ft-ot biztosít az onkoľmĺínyzat
költségvetésében, melynek beszerzésére a Józsefuríĺosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t je|öIi
ki.

e) a c) pontban foglaltak miattaz onkoľmanyzatkiađźls 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|oitźnyzatarő| 300,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1160l cím - ĺjnként váIla|t feladat _ dologi e|ófuźnyzatáraovi-
foci területľendezése címén.

Đ a d) pontban foglaltak miatt az onkormĺínyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és
általiínos taľtalékon belül az általiínos tarta|ék _köte|ezó feladat _ e|őirźnyzatarőI 120,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _bęrvhźaás eIőiľĺínyzatára3
db lombfuv ő beszerzése címén.

g) felkéri a polgáľmestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánáI az 1.

pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźĺidő : 20I 6. maľcius 3.

2. az ovi-Foci, ovi Sport Program keretében hozzájźlru| al.lhoz,hogy az ovi-Foci Kozhasznű'
Alapítvźny saját beruházásźhan a Napraforgó Egyesített ovoda (1084 Bp., Tolnai Lajos u.
7.9.), a Napraforgó Egyesített ovoda Napsugiíĺ Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a
Napľaforgó Egyesített ovoda Sztzszorszép Tagóvodája (1086 Bp., Szúz U. 2) udvarán
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sportpáIyát he|yezzen el 15 évľe azzal, hogy a beruházássa| létrehozott, beépített
valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet kĺjvetően téľítésmentesen aZ
önkormányzat tulaj donába keľĹil.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 3.

3. a Napľaforgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a

Napraforgó Egyesített ovoda Százszotszép Tagóvodája (1086 Bp., Szuzu.f.), valamint a
Naprafoľgó Egyesített óvoda (l084 Bp., Tolnai Lajos u.7-9.) udvarán az ovi-Foci, ovi
Sport program keretében kialakítandó spoľtpályát a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. a20I6. évi közszolgá|tatási szerződés keretében üzemelteti.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. marcius 3.

4. felkéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti támogatási szerzodés a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. március 3 1.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatfuozatot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATHc.Z AT ALHIZ unĺo s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
63ĺ201'6. (III.03.)

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|. a) az ovi-Foci Kozhasznt A|apítvźny (székhely: 1023 Budapest, Komjádi B. u. 3. 3/18.)
gondozásában mfüödő ovi-Foci, ovĹSport program céljaival egyetért és a Napraforgó
Egyesített ovoda Napsugaľ Tagővođájában (1086 Bp., Dankó u. 31.), a Napraforgó
Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodájában (1086 Bp.' Szílz u. 2.), va|amint a
Napraforgó Egyesített ovodában (1084 Bp., Tolnai Lajos u' 7-9.) a program
megvalósításźůloz támogatási szerzoďés keľetében egyszei 8.550,0 e Ft (2.850'0 e

Ft/óvoda) fejlesztési támogatást ny(Ątaz ovi-Foci Közhasznú Alapítvanynak.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkoľmányzat 11601 cím - önként vźĺ||a|t feladat -

felhalmozási célú támogatás áL|afiháztaÍtáson beliilre 8.550,0 e Ft-os előirányzatźú
átcsopoľtosítja afe|ha|moztlsi célú trámogatás államháńartáson kívĹilre e|őirźnyzatźra.

c) az e|okészületi munkálatokĺa 300,0 e Ft-ot biĺosít az onkormźnyzat kcĺltségvetésében,
melynek bonyolításával a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.-t jeloIíki.

d) haľom darab lombfuvó beszerzésére 120,0 Ft-ot biztosít az onkormanyzat
kĺlltségvetésében, melynek beszerzésére a Jőzsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t je|o|i

ki.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL



e) a c) pontban foglaltak miatl az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat - előiráĺyzatańI300,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ cinként vállalt feladat - dologi elóirányzatára ovi-
foci teriiletrendezése címén.

Đ a d) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és
általános tartalékon belül az általános larta|ék - kötelező feladat _ előktnyzatárő| |20,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1160l cím - ĺjnként vállalt feladat -beruházás előirányzatára3
db lombfuv o beszerzése címén.

g) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításánáI az I.
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. március 3.

2. az ovi-Foci, ovi Sport Program keretében hozzájáruI al.lhoz,hogy az ovi-Foci Közhasznu
Alapítvány saját beruházásában a Napraforgó Egyesített ovoda (1084 Bp., Tolnai Lajos u.
7-9.), a Napraforgó Egyesített ovoda Napsugáľ Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a
Napľaforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp.' Szuz U' 2.) udvaľán
sportpályát he|yezzen el 15 évre azza|, hogy a beruházással létrehozott' beépített
valamennyi vagyonelem és sporteszköz a 15 évet követően térítésmentesen az
ö nkormány zat t.ilaj donáb a kerül.

Felelos: polgármester
Hatfuidő: 2016. maľcius 3.

3. a Naprafoľgó Egyesített óvoda Napsugár Tagóvodája (1086 Bp., Dankó u. 31.), a
Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája (1086 Bp., Szúz,J. 2.), valamint a
Napraforgó Egyesített óvoda (1084 Bp., Tolnai Lajos u.7-9.) udvarán az ovi-Foci, ovi
Spoľt program keretében kialakítandó sportpályát a Jőzsefvĺĺľosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt. a 20 I 6 . év i ko zszo| gá|tatási szer zo dés keretéb en tizemelteti.

Felelős : polgĺírmester
Hatáĺiđŕĺ: 20I 6. maĺcius 3.

4. ťe|kéi a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti támogatási szerzodés alźĺírásáta.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2016. marcius 31.

Napirend 6/8. pontja
Javaslat alapítvány támogatásár a

Eloterjeszto: Dr. Kocsis Máté _ polgáľmester
Egľy Attila - alpolgármester

Dľ. Kocsis M'áLté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

49



Komássy Akos
Jónak tĄaamatekverseny tigyének atźtmogatását, ha jól tudja, a Fazekasban van egy eléggé
kirekesztően a|kalmazott kvóta a jőzsefvźrosi diákokĺa. Meg van konkĺétanhatározva, hogy
maximum hány fő józsefuárosi diákja lehet a Fazekasnak. Ez így van-e? Ha így van, akkor
mennyire varható ennek a felülbírá|ata? Az ügy jó, de nehéz szíwel támogať1a a keľület
közepén lévő elitisko|át, ha ilyen kiszorító korlátokat alkalmaznak a kerületi diákokkal
szemben.

Dľ. Kocsis M.áté
A Józsefuáľosi Szocialista Párt egyik elnökségi tagja mintegy 30 évet tanított aFazekasbaĺ,
ígazgatőhelyettes volt, esetleg ha ot megkérdezné enől a gyakor|atról. Nem tartozlk az
onkormányzatfenrÍartásábaaziskola. Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Erti, hogy támogatjźk az iskoIź.]-, ďe ez egy rossz gyakorlat, amit a Fazekas ebben követ. Tud
arľól, hogy vannak olyan esetek, amikoľ egy keľĹiletből odajeleĺtkęző diákot nem az a|ap1án

bírálnak el, hogy mennyire versenyképes adott esetben a felvételi eredménye, vagy sem'

hanem, hogy betĺiltődĺjtt-e már a VIII. kerületi kvóta, ava1y sem, és ez Íossz. Azért lefte
szővźt, meľt semmi köze konkrétan ah.lhoz a veľsenyhez, amit most támogatnak, de

fáradozniuk kellene, hogy ez a gyakorlat ne folytatódjék, de ez a keriiletkvóta alkalmazása ez
nem elfogadható.

Dľ. Kocsis M:áLté

Most is értik' de nem tudnak vele mit kezdeni, meľt nem az onkoľmźnyzat ugye.
Megállapítja, hogy további kéľdés nincs, ezért a napirend vitájat |ezźrja, és szavazásra
bo csátj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy d<int' hogy

1. Egry Attita alpolgármesteľi saját keret előirányzatźnakterhére tźmogatja a Fazekas Mihály
oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítvĺányt (1082 Budapest, Horváth M. tér 8.) 400.000'- Ft'
azaz négyszźnezet forint összegben a 2016. maľcius 11-15. kozott megtenđezésre kerülő
25!' jubileumi Nemzetkcjzi Magyaľ Matematikaverseny vendéglátási kdltségeinek
ťlnanszir o zás a érdekéb en.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuido: 2016. maľcius 3.

2. ahatźrozat I. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzatkjađás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Egĺy Attila alpolgármesteri saját keret - tjnként váIIaIt

feladat - eIóirźnyzatárőI400.000 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt
feladat - mriködési célú támogatasok ál|afiháztartáson kívülľe e|őirányzatéta a Fazekas
Mihály oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítvany támogatása címén.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20| 6. marcius 3.

3. felkéri a po|gármestert, hogy a 201,6. évi kĺiltségvetésről szóló ľendelet ktivetkező
módosításán źi a hatáĺozatban foglaltakat vegye Íigyelembe.

:
:

:j
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l Felelős: polgármester
; Hatźnido a20I6. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása
:

i ą. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szęrinti támogatási szerződés a|áírásźna.
ij r.elelős: polgármester
i Határiďő:20I6. marcius 3.

i oľ. Kocsis MláLté

ĺ vĺegáI|apítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
i elfogadta.
,

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvIspro
, ł HATÁRoZATHoZATALHIZMINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGESi HATARoZAT:: 64t2016. (III.03.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺĺnt, hogy

l 1. Egry Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatźnakterhéľe támogatja a Fazekas Mihály
i oktatási, Kultuľális és Sport Alapítvanyt (1082 Budapest, Horváth M. tér 8.) 400.000,- Ft,

azaz négysztzezer forint összegben a 2016. maľcius 11-15. kozott megrendezésre keriilő
25. jubileumi Nemzetközi Magyar Matematikaverseny vendéglátási költségeinek
ťlnanszír o zása érdekéb e n.

Felelős: polgármester
Hataridő: f01'6. máľcius 3.

2. ahatfuozat I. pontjában foglaltak míatt az onkormanyzatLjadźs 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirányzatźtrőI400.O00 Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vźi|a|t
feladat - műkĺjdési célú támogatások á||amháztartáson kívĹilre e|őirényzatáĺa a Fazekas
Mihály oktatási, Kultuľális és Spoľt AIapítvźny támogatásacímén.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2016. maľcius 3.

3. felkéri a polgrírmesteľt, hogy a 20|6. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
módosításáná| a hatźrozatban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgłĺrmesteľ
Hatźriđő: a20I6. évi költségvetés következő módosítása

4. felkéri a polgármesteľt a hatźrozat l. pontja szerinti támogatási szerződés a|źlítźsáĺa.

Felelős: polgáľmester
Hatátidő : 20| 6. marcius 3.
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7. Egyéb előteľjesztések

Napirend Tll.pontja
Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatáról szĺóló 36lf0|'4. (xI.06.) iinkormányzati rendelet módositására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis lll4áté _ polgármesteľ

Dľ. Kocsis M'álté
Napirend vitaját megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
A polgáľmesteri hatáskĺjröknél módosul a I7.7', és a 18.9. pontoknál van csak, vagy Van
máshol is?

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megadja aszőt dľ. Mészĺĺľ Erika aljegyzonek.

Dr. Mészár Erika
Csak ott van módosulás.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezétt a napirend vitźĄát |ezźlrja, és

szavaztsta bocsátja a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Műkt'dési SzabáIyzatárő|
sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmanyzatirendelet módosításfuő| szől'ő rendelet-tervezetet.

Megállapítj a,hogy a Képviselő-testület a812016. (III.03.) cinkormanyzati rendeletét 15 igen, 0

nem, 2 taľtózkodással elfogadta.

A sZAv AZÁsNÁr JELEN VAN t z rÉpvIsBro
A RENDELETALKOTASHoZ MINo SÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrsľr-o-ľnsľÜl,nľB 15 IGEN, 0 NEM, 2

TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET ĺózsnrvÁRosl oľxonľĺÁľyza.ľ xrľvlsnlo
TESTÜLETÉNEK 8t2016. (nI.03.) oľronľĺÁNYZATI RE,NDELETET A
xÉľvlsľr-o-rnsľÜr'Br ns sZERvEI sZERvEZETI És nĺÚrooÉsr
SZABÁLYZATÁRóL szoLo 36t2014. (xI.06.) oľromĺÁrĺyzaľr RENDELET
ľĺóoosÍľÁsÁnól

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejĺÍ testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző üIés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszkłiziik átmenetileg
szabadľendelkezésĺĺ részének pénzpiaci jeltegíĺ lekiitéséľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis iľĺ4:áté _ polgármesteľ
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Dľ. Kocsis M:áté
A napirend vitźIjtLt megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľend tátgyalásźń leztrja.
Szavazni nem kell róla.

Felviláeosítás kérés
(szó szerint)

Dľ. Kocsis M:áúé
Ülestint végén, ha van kérdésük, akkor tegyék fel! Van, Erőss Gáboré az elsó lehetőség,
paľancsoljon!

Dľ. Erőss Gábor
Köszönom a szőt, igyekszem gyorsan. Az első arra vonatkozik, hogy szó volt róla, hogy nem
csak |étszźtmban bővül a táĺsasházi pá|yázatokat előkészítő munkacsopoľt, hanem
hataskörében is. Az ezzel kapcsolatos javaslatot mikoľra v:íľhatjuk illetve, hogy a
lakásrendelet módosításélrő| is volt sző, ez mikorľa várhatő? A másođik az tulajdonképpen egy
ĺjrömhír, meg akaľtam kéľdezni, és olvasom a sajtóban, onök nem büszkélkedtek el vele, de
nagyon jó hír, hogy A Város Mindenkié Mozga1omma| megá||apodást kötöttek, és egyrészt
májusig nem lesz egyá|ta|án gondja...

(A háttérbőĺ beszéd hallatszik.)

... akkor kéľdezném, hogy akkor téves-e ez az infoľmáció? Eĺ mar örĹiltem, hogy egyrészt
nem lesznek elhelyezés nélktili kilakokatások, másrészt pedig májusig egyá|ta|źn nem lesz
ilyen. A harmadik, amit kérdeznék, mźtr a bizottsági tilésen is felvetęttem, de szeretném itt
röviden javasolni, hogy a bizottsági tilések jegyzőkĺinyvei felkeriilhetnének-ę a honlapra. A
következő hó... ha ebbe most belekezdtink, én azt szerętném kérni, hogy az előző ĺilésen is
felvetett o;czy úti bérlővel kapcsolatos párbeszédtinket úgy folytatnank, hogyha azt az iľatot,
amely az ANTSZ,vagy annak jogelődje által kiállított hatósági iľat és bizonyitja, hogy annak
az <jnkormźnyzati bérleménynek az esetében már a lakó beköltözésekor 2002-ben is fennállt
azahe|yzet, hogy kiskoľú gyermek részérę lakhatásra alkalmatlannak minősítette ahatóságaz
iĺgatlarfi, tehát szeretném, ha ęzt a papírt megkaphatnám, egyben szeretném kémi, hogy
fontoljak meg még egyszer' ha most amúgy is szemléletet váltanak, |ega|ább ľészben, akkor
fontolják meg, hogy méltányosságot gyakorolnak ebben az igyben és egy peren kí\,tili
megállapodással biztosítjak aŻ", hogy ennek a bérlőnek a he|yzete megoldódjon olyan
tekintetben, hogy ne kelljen az egészség&e árta|mas lakásban laknia. Az akovetkező,hogy
amit mát kértem egyszer, csak nem kaptam a tételes listát, hogy a 150 lakás kapcsiín tételesen
hány olyan lakás van, amely úgymond elkelt' és ezek milyen módon, milyen szervezeteken
keresztiil, milyen koza|kaImazotti csoportokhoz jutottak? Illetve, mi a terv a fennmaľadó
lakásokkal? Az utolsó pedig az, hogy a vagyonnyilatkozatok örvendetesen tavaly végüt
felkeľĹiltek a honlapra, viszont az iđén beadott nyi|atkozataink tudtommal még nem, ez
mikorra v árhatő? Kö szĺinĺjm.

Dr. Kocsis M:áLté

Az első kérdésére Sáľa Botond alpolg:íľmester úr vá|aszo|.
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Dľ. Sára Botond Attila
Köszönöm, Polgármester Úr! Az AVM képviselői valóban jártak nźĺlam tegnap' Nem
kotötttink semmilyen megállapodást, hanem vźzoltam azt, ami a közelj.övőben tĺjrténni fog.
Ebben valóban tényszerll az, hogy korábban már, ha Képviselő Ur emlékszik, akkoľ
Polgármester Úr tavaly kéľte a végľehajtőkat akilakoltatások felfliggesztése éľdekében, akkor
azt is elmondtuk, hogy ez egy megfelelő időszak arra, hogy azok az érintettek felvegyék a
kapcsolatot az onkormányzatta|, és újra próbálják az egyiittmfüodési magatartásukat

bemutatni, illetve valamilyen megállapodást kötni. Képviselő Ur tudja, hogy februárban
született egy testületi đöntés, miszerint az érintel1eknek ment közvetlen megkeľesés is, tehát

ki lettek kUldve a levelek. Van, aki jelentkezik, van, aki nem. Van olyan - magam tudom,
mert fogadóórámon járt - akinek taláttunk megoldást azugyére, Kivétel nélkül mindegyiknek
elľendeztiik az igyét. Ezt idvozölte maga az AVM csoport, tehát ők ebben a témában
fejtették ki a véleménytiket és örĺjmfüet, viszont itt ragadnám meg az alkalmat aľra, hogy sok
minden megjelent ma. Az első hiteles közlemény, ami ezzeI kapcsolatban megjelent, ami
nagyjából tarta\mazza a valóságot, az az első hvg.hu-n ami megjelent, azőta ami megjelent, az
tele van hazugsággal Előszöľ is hajléktalan-ügyben nem egyeńetttiĺrk, szó se volt ľóla. Egy,
hogy senki nem vállalta ań',hogy nyilvános vécéket fog telepíteni, most mondom, hogy nem
fogunk, mert vannak vele aggályaim. Kettő, gondolja Képviselő Ur, hogy az én számbő|
elhangzik olyan, hogy brtoző béľlők albéľletbe vehetnek önkormányzati lakást, ha
megáÍapodnak? Szó se volt ilyenről Képviselő Úr! Ilyen dolgok jelennek meg, és a szomorú
az egészben az, hogy eń' a másik paľtner, aki a sajtótájékoztatőt tartotta, ő se mondott ilyet,
tehft en" maguktól írták te az tĄságírők, de meg fogjuk tenri az ezzelkapcsolatos lépéseket.

Ami tényszeru, az az,hogy leülttink a két végrehajtóval, kényszeríteni nem tudjuk, de magunk
ana kérttik őket, hogy miután kapcsolatfelvétel van az érintettekkel, ezért a kilakoltatás május
1. és szeptember 1. ktizött legyen végrehajtva, tehát se előtte, se utána ne töľténjen ilyen
jetlegű cselekmény. Az önkényeseknél és a magatartásbeli problémásoknál semmilyen
befolyást nem kívánunk az igyben tenni, hiszen bíľóság kimondta, és közvetlen az ott
éľintetteket egyébként, kozvetlenül befolyáso|ja az ott érintetteknek az éIetét. Tehát, aki
magatartásbeli problémás, senkit nem akarunk teľhelni, aki ott él továbbra is, hogy ezt

elviselje. A díjtartozók tekintetében, ha úgy került felmondásra, ott pedig va,rjuk azokat az
éľintetteket, hogy tanúsítsanak együttműködést és mit vállalnak abból, amit eddig nem
teljesítettek. Volt, aki megjelent és kötöttÍink megállapodást. Aki nem jelenik meg, és nem
keresi fel az onkormányzatot, azokban az ügyekben nem fogunk semmilyen befolyást
gyakoľolni a végrehajtőnak az eljtĺására. Tehát az sem igaz, hogy csak az <inkényesek, vagy
csak a magatartésbeli pľoblémások lesznek kilakoltatva. Mi, az énĺtettęk felé _ volt rá

egyébként 10 éviik, nem tęttek ezéľt sęmmit - most újra geszľust gyakoroltunk, és szeretnénk,

ha megoldóđnaaz iigytik, ez csak rajmk á||, az éľintetteken. Kĺjszĺjnöm.

Dľ. Kocsis M.áLté

A médiafelületek jelentős részét felmentendőn, csak tájékoztatom onöket, hogy legtöbbęn a

Népszabadság cikkét vették át és a Népszabadságban _ mint azt mtr megszokhathrk _ egy

egyszeru hírhamisítással állunk szembe, lllrgyártás folyik tulajdonképpen. Sem a

sajtótájékońatőn az AYM, sem az Alpolgármester Ur nem mondott ilyet. Tehát szeretnénk

megkérni Rab László újságírót innen is nagy tisztelettel' hogy legyen kedves konfabuláló
képességét nem rajtunk élesíteni. Az az igazság, hogy leírt egy nagyon szép történetet, amit

egyik fel sem tilított, majd a többi médiafelület ezt jőhiszeműen áfrette, tehát ha helyén

kezeljfü a problémát, akkor a média fé|retájékońatásźtt. a Népszabadság tette meg, de hát

tĺjrtént maľ ilyen, nekik ez régi bevett módszerük. A többi kérdésére egyeńetve a Hivatal
munkataľsaival 15 napon beltil írásban vźiasń.ktildünk onnek Képviselő Úľ, mert több olyan



van, kivéve a vagyonnyilatkozatok honlapľa való felhe|yezését, ami folyamatban van,
legalábbis az Aljegyző Asszony azt monđja, amit én is kérnék. olyan nagyon bonyolult
múveletet azért ez nem igényel' mert be kell szkennelni, tehźú egy hónap a|att eń. igazán meg
lehet csiná|ni. Az enyémet eléľi a budapest.hu-n, ha kíváncsi a Képviselő Ur! Komássy Akos
képviselő úľ, parancsoljon!

Komássy Ákos
Kĺjszĺjnĺjm szépen. Polgármester I'Jr, Tisztelt Képviselő_testtilet! Két kérdésem van. Az egyik,
hogy a Népszínhríz utcából huzamosabb ideje eltűntek mát a plarrténerek. Az a kérdésem,
hogy mikor vĺĺrhatók azok vissza' illetve mi veltik a szźnđék, az utcźnak az egy1k fe|e az be
van muskátlima, a masik felén meg az embereken kívĹil nincsen semmilyen élőlény
gyakorlatilag, csak aszfalt. A másik kérdésem pedig az, hogy vo|t az előterjesĺésem a
Szigony utca védettségével kapcsolatban, amely egyébként az utcanév védettsége nincsen
semmilyen kĺjzvetlen ok-okozati összefüggésben... onök azonhivatalosan előterjesztésben
soha nem került szźnđékával, hogy átnevezzék a Szigony utcát' ezért nem is éľtettem a
váIaszát a napirend előtt feltett kérdésemľe. Egyrésń. az akérdésem, hogy mikorra várhatő,
hogy napirendre t(vi az á|ta|am benýjtott előterjesĺést, másrészt, szeretnék kémi egy rendes
indoklást, hogy mi indokolta azt, hogy nem bíľt tárgyalni róla ma a Képviselő-testĹilet.
Köszönöm.

Dľ. Kocsis N{áté
De miért csak a Szigony utcźú?

(A hĺźttérből beszéd hallatszik.)

Na, az szép műsor lenne, hogy mindenkinek, ami eszébe jut, benyújtogatná iđe. Nem, ez így
nem fog menni, nincs benne logika azon tlil'' hogy most on mozgalmi életet akart élni a
Szigony utcában, tul sok relevanbiája ennek a dolognak nincs. Miéľt pont a Szigony utca?
Vannak egyébként belső ľészeken' Palota-negyedi részeken, még régebbi utca-köztęrulet
elnevezések, hát akkor egyszer... van egyébként nekünk egy nagyszerll Helfi<irténeti
Tanácsunk, bíznłk meg őket azza| a felaďattal, hogy nézzék meg, mely köztęľiilet-
elnevezések alkalmasak ana, amit on most kezdeményez. Tegyenek javaslatot a Képviselő-
testÍilet felé, hogy mik legyenek védettek, mik ne, de hogy így egyesével benyújtogat
mindenki mindenfelét, amit éppen gondol, azt én nem taľtom egy rendszerszintíi
megoldásnak, hanem politikai akcióknak tartom, raadásul semmilyen akľualitása máľ nincs a
névvźitonatásnak, mert a helyben lakók eldĺintötték ezt az Ĺigyet. Ugyhogy, ha megkéľhetem
az Alpo|gáľmester Asszonyt, akkor a Helýörténeti Tanácson keresztiil kezdjtik eI ezt a
munkát, ha ez ilyen viharokat tud kavarni, akkoľ szerintem legyen ilyen. A másik kérdése, a
planténer. A planténer elszá|lítást a helyi lakók kérték. A Népszínházutcai lakosok tömegesen
kérték, a Képviselő Asszony erről hosszan tudna beszélni, azért kęru|t e|szá|IítáSra' nem
baréÍságla|ankodásból. Eppen ęzéľt nem is tervezziik, hogy visszavisszfü, mert helyi
lakossági igény volt. Ellenben folyattrrk a vkáglartó oszlopoknak az építését a NépszínhtŁ
utcźtban, ami szerintem egyébként, már ha megbocsátanak, jobban is néz ki, mint azok az
elhanyagolt planténerek. Ha lakossági igény olyan tĺimegesen érkezik a visszahe|yezésrő|,
mint amilyen tömegesen jött az e|szźů|ításra, akkor szerintem vegyĺik e|ő ezt a kéľdést. Pintér
Attila képviselő uľ!
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Pintér Attila
Köszĺjnöm a szőt, Polgármester Úľ! Először egy megjegyzést, ha megenged a
kilakoltatásokkal kapcsolatban. En a magam részérőI aú. az álláspontot képviselem,
különösen azokban az esetekben, amikor a bérlő olyan magatartást tanúsít, hogy egyrészt
semmifele egyezkedési hajlandósága nincs az onkormányzattal, másrészt magaÍartási
problémak vannak vele és az ahtntöbbi lakóját zavaqa, akkor azt gondolom, hogy nem kell a
kilakoltatással kapcsolatban az onkormányzatnak szívbajoskodnia, még hogyha ezt i|yen
kisebb baloldali csoportok megpróbálják megakadáIyozni' mert nekünk a rendes becsületes
emberek felé is elszámolási kötelezettségünk van. A kérdésem peđig az |enne, nem ezze\'

kapcsolatosan, hanem migráns üggyel kapcsolatban, hogy fokozódik a helyzet" a balkáni
útvonalon, egyre többen próbálnak átjutni, és Magyarorczág határźůloz is egyľe többen
éľkeznek. Tegnapi vagy tegnapelőtti hír' hogy a Belügyminisztérium több, korábban felállított
menekülttábort megnyitott, például Körmenden és Szentgotthaľdon. Az elozó testületi ülésen
volt egy nyíLatkozat, amit a Képviselő-testület elfogadott a migránskvőtźpal kapcsolatban,
am1hez nekem volt egy módosító indíwĺínyom, miszerint a Képviselő-testület nem támogatja
Józsefuaľos területén idegenľendészeti objektum, befogadó állomás, Hotspot megnyitását.
Tehát a kéľdésem az |ęnne Polgármester (Jr, hogy tekintettel a váItoző helyzetre, hogyha a
migľánsok tĺimegei újra elérik az országot, és a rendőrség, katonaság, satöbbi a hataľvédelmi
hatarokon nem lehetséges, vagy nem tudjfü megvédeni, és jelentős mennyiségű migrĺíns
érkezik az országba, akkoľ vajon on támogatja-e azt, hogy Józsefvaľos terĹiletén egy
idegenľendészeti objektum befogadó állomás épüljön, vagy nyisson meg a
Belügyminisztérium, akár mondjuk egy MAV-területen, meľt ugye nem fogadta be eloző
tilésen a módosító indíwányomat. Tehát felmerül a gyanű, hogy esetleg készülhetnek ilyenĺe,
végül is Józsefuáros Budapest kozponti területén helyezkedik el, itt Van a Keleti pályaudvar,
tehát vajon készülhetĺink-e hasonló jelenetekľe, mint korábban? Köszönöm szépen.

I)r. Kocsis M:áúé
Az eIőző testületi ülésen ennél a napirendi pontnál nęm voltam itt, úgyhogy rosszul emlékszik
arra,hogy mit fogadtam be, meg mit nem. A módosítő javaslatćĺrő| az a véleményem, hogy a
visszatoloncolás az benne van abban a nagy ha|mazbart, amelyről mi beszéltünk, tehát sem
Délről, sem Keletľől, sem Nyugatľól semmilyen módon illegális bevándoľlókat fogadni nem
áll szandékunkban. Az illegális szón van a hangsúly. A kerületben biztos, hogy nem lesz
ilyen, nehogy rosszul aludjon ezért Képviselő IJr, nincsen ilyen terv sem a
Belügyminisztérium tészérőI, de ha lenne, akkor biztos, hogy én ezt szővá' tenném, de még
egyszer mondom nincs, de halvány elképzelés sincs, meľt nem az a cé|ja a Magyar
Koľmánynak ebben az igyben. Teljesen világos álláspontot foglalt egyébként a Kormány,
hogy barhol legyen, hanem lehetőleg ne legyen, tehát Európát a ktilső hataľainál kell
megvédeni' nem a Keleti pályaudvaľnál meg a nem tudom... ebből kiindulva én nem
fe|tétęIezem, hogy ilyen problémrínk lenne ebben az idei évben, de ha egy parhuzamos
valóságban mégis előkerĹilne egy ilyen tigy, akkor én on mellé állok ebben nagyon szívesen.
Jakabfy Tamás képviselő úr, paľancsoljon!

Jakabfy Tamás
Kcjszönĺjm szépen. Két kéľdésem van. Az egyikkel még visszautalnék a Szigony utca ügyére.

Ań.atájékońatást kapták a lakók, hogy körtilbeliil 1000 daľab kéľdőívből I70 érkezett vissza,
és ennek a tĺlbbsége ellenezte. En azért ań" meg szeretném kérđezni, hogy mégis mekkoľa
többsége, mennyire volt elsöprő a tiltakozás az átnevezéssel kapcsolatban. A második
kérdésem, kicsit furcsán érzemmagam) meľt ugye márharmadszoľ teszem fül, szeptembeľben
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kaptuk azt. a tájékoztatást, hogy a családok átmeneti otthonával kapcsolatban
jogszabáIyváltozások miatt feneklett meg az a fo|yamat, amit májusban, vagy júniusban
indítottunk el itt a Képviselő-testiilet ülésén. Azt hiszem novemberben kéľdeztem meg
előszcir, hogy pontosan melyek ezek a jogszabáIyvźitozások' szeľetnék ľóla egy íľásbeli
tájékoztatőt, aztán februárban újra. Most megkérdezem harmadszor is, hogy legyenek olyan
kedvesek és ezekl.e a jogszabályváltozásokľa engeln írásban ĺ'ájékozĹassanak, haľmadik
kérésľe. Ktiszönöm.

Egry Attila.
Képviselő Ur első kéľdésére íľásban születik váIasz, a második kérdés tekintetébęn pedig
A|jegyzo Asszony kérem, válaszolj on!

Dr. Mészár Eľika
Kösz<jnöm a szőt, Elnĺjk Úr! Képviselő Úr kéľdéséľe épp a mai napon láttam aváIasz|evé|-
tervezetet, eztmég pontosítani szeretném, és nagyon ľemélem, hogy a holnapi nap folyamĺĺn
meg is kapja írásban. K<jszönöm.

Egry Attila
Simon György képviselő úľ, paľancsoljon!

Simon Gytirgy
Ktiszcjnöm szépen. Az elmúlt testületi ülésen egy új' eddig soha nem a|ka|mazott szokást
vettiink fel, ami remélem nem lesz szokás, hogy kiállunk egy kormránydĺĺntés végľehajtása
mellett. Ehhez kapcsolódóan a kérdésem az) hogy folýatjuk-e ezt a szokást, ugyanis a múlt
héten, az EU-csúcson orbán Viktor a|áírta, megeľősítette a kötęlező kvőták a|kalmazásźú.
Kérdésem az, hogy újľa követjfü-e ezt a vonalat, hogy kiállunk a Kormány, a Koľmányfő
döntése mellett, hogy támogatjuk akvőtát, mert ez egy olyan soha vissza nem téľő dolog volt
a múlt héten. Az akérđésem, hogy támogatjuk-e a Koľmányfőt ebben a dtjntésében?

Egry Attila
Most nagyon rcjviden azt tudom mondani' ahogy a múlt héten támogattuk a Kormrínyt, úgy
ezen a héten is támogatjuk a Kormźný, tehát ekképpen a kérdést így fuđom éľtelmezni, és
várhatőan ajĺivő héten is tĺímogatni fogjuk a Kormĺĺnyt.

Simon Gyłirgy
A kéľdésem az az, hogy visszavonjuk-e, mert ellentétes most... (A háttérből beszéd
hallatszik.)... én elolvastam' hogy mit írt a|á orbtn Viktor, đę ezt írta aIá, hogy támogatja a
kvóta... (A hóttérből beszéd hallatszik.) ...akkor szétküldöm pontosan'.. képviselőknek
elküldĺjm, hogy mit írt aIá orban Viktor, jó?

Egry Attila
Akkor azt javaslom, hogy a kĺjvetkező testiileti ülésen erre visszatérĹink. Képviselő Ur, addig
szövegértelmezési gyakorlatot taľtunk, ebben segít Ferencz orsolya képviselő asszony, és
amikor tisńáződott az ti|áspont, akkor ahhoz képest egy reagá|źls meg fog tudni történi. Eľőss
Gábor képviselő úr, paľancsoljon!

Dr. Erőss Gábor
Kĺiszönöm a szőt|. Én csak visszakérdeznék az AVM-męl folytatott' minek nevezik,
megbeszélés kapcsán, hogy azt mondta on taliín, vagy a Polgáľmester Úr, hogy a HVG cilĺk
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az, ami hiteles, és a ttjbbi az nem tudom, kitalźLciő, vagy részben kitaláció. Engem az a pont
érdekelne, amiľől on nem bęszéI, tehát nem csak aľľól van szó, hogy kilakoltatás |esz-e vagy
sem, hanem hogy egyébként, amikoľ kilakoltatás történik, akkor az egy elhelyezés nélktili
kilakoltatás' vagy nem egy elhelyezés nélktili kilakoltatás. Van olyan cikk, amibeÍI az
szeľepel, hogy erľe is ígéretet tett az onkormányzat,hogyha kilakoltatás történik is május 1.

és szeptembeľ nem tudom hanyadika között, akkor sem fog sor kerülni elhelyezés nélküli
kilakoltatásra. Itt ez a konkľét kéľdésem. koszĺjnĺjm.

Egry Attila
Alpo l gĺírme ster Ur v áIaszol, parancso lj on !

Dr. Sáľa Botond Attila
Képviselő IJr, ", eddig is így volt! Az Önkormányzat... egyet mindig leszögeztiĺnk, hogy
senki nem tĺjltheti az éjszakát az utctn. Ha konkľétan ismeri az egész eljarásmenetet a

Képviselő IJt - biztatom, hogy azért ássa bele magát -, akkoľ nagyon jól tudja, hogy a
szociális intézményĹink folyamatos kapcsolatot tart egyébként az érintettekkel, és minden
lehetőséget felajánl anĺrak éľdekében, hogy elhelyezésre kertiljön valamilyen szociális ágon.

Azok, akik nem é|nek ezzeI a lehetőséggel, az az ő döntéstik. Egyébkéĺt azokőI sem tudunk,
hogy ők az utcán töltenék az éjszakźĺ. Mi egyet állítunk, és az elhelyezés nélküli kilakoltatás
mellett természetesen az az álláspontunk, ezt mondtam el tegnap is, hogy senki nem töltheti
az éjszakát az utcźn. Ez nem egyenlő azza|, hogy jogerős végľehajtás esetén nem kell
elhagyni az önkoľmányzati lakást, de az onkormźnyzat minden esętben egyébként az érintett
féllel felveszí a kapcsolatot, a szociális intézmény, és megoldja, amennyiben igényli, a
szociális ágon töľténő e|he|yezést. Errol beszéltink! Kösztjnöm.

Egry Attila
Dudás Istvánné képviselő asszony' parancsolj on !

Dudás Istvánné
Kĺjszönĺim szépen a szőt, Elnök Úľ! Én csak szeretném megerősíteni Polgármester Űmak an'
a megjegyzését Komássy Képviselő Úr felvetésére planténerek esetében, hogy nagy
megelégedésére történt a Népszínhźnutcttban lakó embeľeknek, hogy azok oÍrnan elkerĹiltek,

mert semmi egyébľe ťem szolgáItak ezek a dobozok, mint kórók tźro|ására, és szemét
táro|ására. Ugyhogy ezt azt hiszem, meg is köszĺjnhetem a lakók nevében. A másik, amit
szeretnék felvetni, hogy kĺizeledik a tavasz és újból nagyon sok bejelentés érkezik nekem az
Auróra és a Népszínhaz utca kereszteződésében |évo áLdat|an állapotokól. Itt vaľl 3 olyan
kereskedelmi egység, ami gyakęrlatilag nonstop 24 fuábarĺ árul' szeszesitalt, váltja vissza a
tĹiske üvegeket. Utananéztem,.sajnos az a helyzet, hogy mind a 3 keľeskedelmi egység

magtntulajdonban lévő helyiségben üzemel. Azt is tudom, hogy a hatóságnak igen nehéz
fe|adata van, de én szeretnék kéľni, most a jó idő beá|Itźxa|, kicsit fokozottabb közterületi
ellenőrzést, hatósági ellenőľzést, és rendőrségi ellenőľzést is, hátha egyszeľ-egyszeľ sikeľül
valami olyan szabá|ýa\anságot megcsípni, hogy egy szankcióval valahogyan el lehetne

rettentęni azokat, akik... tényleg á|đatlan állapotok vannak ott' olyan fenyképeket kaptam a

lakóktól. .. htĺt szőva|,borzasztő| Ugyhogy ebben szeretném kérni a Hivatal, a Hatóság, és a
rendőrség segítségét! Kĺjszönöm szépen.

Egry Attila
Képviselő Asszony kérdé sére AIjegy ző Asszony v á|aszo|, paľanc solj on !



Dľ. Mészár Erika
Köszönöm a szőt, Elnök Úr! Épp a tegnapi nap folyamán a közteľület-felügyeleti
Ügyosaályvezető Úrra| egyeztettĺink, hogy jön á tavasz, és szeretném' hogyha fokozottabb
köztertileti jelenlét lerrne, és a szo|gá|aÍ.-vezény|ést szeretném, hogyha ugy osztaná be, hogy
minél tĺjbb közterĹilet-felügyelő lenne jelen az utcán. Erre a k<lrnyélae oda fogunk kĹiltjn
fi gyelni, ennyi. Kĺjsz<jnöm.

Egry Attila
Kéľdéseink végéhez éľťiink. Mindenkinek megköszönöm mai napi munkáját, az ülést 12 őru
40 perckor bezźlrom.

K.m.f.

Danada.Rimán Edina

A jegyzőkonq azMötv-b;\.édghlĺĺqo+ä-k.zéseknek megfelel, és a Képviselő-testtile t2lt6.
maľcius 3 -ai iĺlésén elhangzottakat hiteIesen tanúsítj a.
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