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Készült Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete
20|'6.június 2-án9.00 óľakor aJőzsefvźttosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

targya|őjában megtartott 5. ľendes tiléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis MźLté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Erőss
Gábor' dľ. Ferencz oľsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakab$' Tamás,
Kaiser JózseĹ Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sara Botond Attila, Simon
Gyĺirgy, Soós Gyĺiľgy' Vörös Tamás, Zentai oszkát

Távol maradt: dr. Szilágyi Demeter

Jelen vannak továbbá a meshívottak:

Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészáľ Erika _ a|jegyző, dr. Kovács Gabriella -
a|jegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet vezetője,, Fábián Melinda
Polgármesteľi Kabinet. vezető-helyettese, Tóth Tímea - Polgármesteri Kabinet vezető-
helyettese, dľ. Dabasi Anita - önkormányzati főtanácsadó, Wiest Eleonĺóra - önkormányzati
főtanácsadó, dr. Balla Katalin _ Jegyzoi Kabinet vezetője,Mátraházi Judit _ Személytigyi
Iľoda vezetoje, Bodnár Gabľiella . Szervęzési és Képviselői Iroda vezetóje, dľ. Kaszanyi-
Kolláľ Zsuzsanna - Jogi Iroda vezetője, Majerné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőľzési Iroda
vezetője, dľ. Bojsza Kľisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály uezetoje, Kincses Ibotya _

Humánkapcsolati Iroda vezetője, dľ. Kĺórĺidi Eva - Hatósági Ugyosztály vezetője, Tóth
Csaba -Igazgatźsi Iľoda vezetője, Páris Gyuláné _ Pénzügyi Ügyosĺály vezetóje, dr. Suba
Árpád - Adóügyi Irođavezetóje, dr. Galambos Eszter _ Gazdá|kodási Ügyosńźiy vezetője,
Feľnelyi Geľgely Sándoľ DLA - Váľosépítészeti ÜgyosńáIy vezetóje,Iványi Gyiingyvér -
Városépítészeti Ügyosztá|y vezető-helyettese, Bardovits Gábor - Közteľület-felügyeleti
Ügyosztály vezető-helyettese' dľ. Fejes Tamás - Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII.
ker. mb. hivata|vezető-helyettes, Váradi Gizella _ Iőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és

Gyeľmekjóléti Központ vezetője, Annus Viktor - Rév8 Zrt. vezérigazgatőja, dľ. Pesti Ivett -
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Igazgatősáe elnöke, dr. Kecskemétĺ LászIó -
Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. operatív lgazgatőja, Farkas ors - Józsefulíľosi
Gazdálkodási Kozpoĺt Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péter - Józsefuaľosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt. Vĺíľostizemeltetési igazgatőja, M.ező János _ Józsefuárosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Parko|ási igazgatója, Mach József - Józsefüaľosi Gazdálkodási
Központ Zrr.. Uj Teleki téľi Piac és Termelői Piacok vezetője, Bozsik István _ Józsefuaros
Kozbinonságért és Końisztasźryért Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Kovács Barbaľa
Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőság elncike, dľ. Hoľváth Sziláľd _ř
Józsefuarosi Szent Kozma EgészségĹigyi Kĺlzpont foígazgatőja, dľ. Táľnokiné Joĺó Ildikó --"

Naprafoľgó Egyesített óvoda vezetője, Kis Isfván _ Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdtittetéséért
Kcjzhasznú Nonprofit Kft. vezetője, Bonyhády Elek _ BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnĺike,
Suchanyecz iłdáłmné _ Jőzsefváros Kcjzbiĺonságáéľt Koza|apítvany kclnywizsgá|ő, Yáczi
Mik|ósné - Józsefuarosi Szociális Szolga|tatő és Gyermekjóléti Kĺizpont, Józsęfuarosi
Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum munkatársa, dľ. Keľényi Géza - ügyvéd, dr. Zsigő AnÍkó

- MNV Zrt., Camaľa-Bereczki Ferenc Miklós - Emberi Erőforľás Bizottság külsős tagsa,

Benga.oláh Tiboľ _ Jőzsefvárosi Roma onkormányzat e|noke.



Dr. Kocsis Máté
Koszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016. június 2-í 5. ľendes ülését, mďry az
sZMsZ 8-10-12. $-aiban foglaltak alapján kerĹilt összehívásra, megnyitja. Távolmaradását
bejelentette dľ. Szilágyi Demeteľ, és Pintér Attila még nem érkezett meg. Megállapítja, hogy
jelen van 16 képviselő. A minősítetĹ szótöbbséghez |0, az cgyszcrű szó|.öbbséghez 9
egybehangző szavazatra van szfüség. Täjékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő
képviselo-testtileti iilés várható időpontja 2016. szeptember 1-e (csütörtök) 9.00 óra. Mi a
probléma? (A háttérbőI beszéd hallatszik.) Iskolakezdés van, és mi legyen akkoľ? Bármilyen
építő javaslatot elfogad e témában. (A háttérből beszéd hallatszik.)Alpolgáľmester Ur jelzi,
hogy amúgy is lesz augusztus 25-én lesz egy egynapirendes rendkívüli képviselő-testületi
tilés, ami az orczy Negyed Program miatt szükséges. A szeptember l-ei rendes ülést
szeptember 8-áľa módosítják, akkor a Hivatalnak is tcjbb ideje lesz felkészülni a testületi
ülésľe, úgyhogy az iskolakezdésre iľanyuló módosító javaslatot elfogadja. 2016. szeptembeľ
8-án (csütcirtĺikön) 9 órakoľ |ęsz a következő képviselő-testületi ülés. Dr. Erőss Gábor
képviselő előterjesztést nffitott be ,,Áilásfoglalás ^ nemzetktizi kereskedelmi
egyezményekkel kapcsolatban, a jĺózsefvárosiak egészségének védelmében'' címmel, a
szabadkereskedelmi egyezmény, illetve az azza\. kapcsolatos nemzetközi dontésekľe való
nyomásgyakoľlás taľgyában. A sürgősség kérdésében a Képviselő-testĺilet vita nélktil,
egyszerű szótöbbségge|hatźlroz. Kéri, hogy a sürgősség kérdéséről döntsenek

- mely szerint a ,,Állásfog|alás a nemzetktizi keľeskede|mi egyezményekkel kapcsolatban,
a józsefváľosiak egészségének védelmében'' című előteľjesztést vegyék napirendľe.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület dr. Erőss Gábor javaslatát 3 igen' 12 nem, 1

1.zrtőzko dással elutasította.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN ló rÉpvlsBI,o
A }IATÁRo Z ATHIZ AT ALHc.Z EGY SZERŰ S ZóTÖB B S Éc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
120ĺ2016. (vI.02.) 3IGEN 12 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt,, hogy nem .fogadia el dr. Erőss Gábor süľgősségi napirendi
javaslatát, mely szeľint a ,,Ä||álsfoglalás a nemzetktizi kereskedelmi egyezményekkel
kapcsolatban' a józsefváľosiak egészségének védelmében,, cím{j előterjesztését vegyék
napirendre.

Dr. Kocsis M:áté
Továbbá dľ. Erőss Gábor képviselő a ,,Javaslat a BosZ (Budapesti onkoľm ányzatok
Sztivetsége) 20|'6. május 27.i, az iskolák műkiidtetésével és fenntartásával kapcsolatos
áIlásfoglalásálhoz tłirténő csatlakozásľa'' címme|, eń okafogyottnak tekinti, ugyaris az
BOSZ eln<iksége ezt az źi|ásfog|a|tlst, illetve az ellhez kapcsolódó sajtónyilatkozatot a BOSZ
polgĺĺrmester tagjainak egyetéľtésével, a veltik valő egyeztetés után adta ki, ekképpen a
Józsefrarosi onkoľmĺányzat képviseletében már csatlakoztak e|lhez a kezđeményezéshez,
nincs kiilönos indoka annak, hogy a Testi.ilet ezt megerosítse, külĺjnös tekintette| ana, hogy a
BOSZ tagjainak részvétele a gosz-ben nem testületi felhatalmazáson nyugszik, hanem a
polgármesteri tisztség velejaľója. De mint monđta, ugyanebben az álláspontban mźtr

képviselte a Jőzsęfuátosi onkormtnyzatot. Ügyrendben megadja a szőt dľ. Erőss Gábor
képviselőnek, de kéri, hogy ügyrend legyen.



Dr. Erőss Gáboľ
Ez egy kiváló alkalom lenne, hogy a Képviselő-testület megerősíts e azt, amit Polgármesteľ Úr
úgyis képvisel, és mivel az iskolfü műkĺjdtetése és fenntartása elég fontos kérdés, tehát
hogyha általuk megerősítve képviseli azt a jovőben, hogy ne vegyék el teljesen aziskoIákat az
onkormányzattőI, akkor biztosan még sikeresebben fogia tudni képviselni, szerinte nem
okafogyott, úgyhogy javasolja' hogy szavazzttkmeg és együtt konszenzussal dontsenek eľrőI.

Dr. Kocsis M.áté
Közel egy évtizedes pályafutása a|att vita tárgyát képezheti, hogy a Képviselő-testĺilet
tźlmogatása az segítség szokott-e lenni, vagy akadály. Altalában segítség szokott lenni,
egyébként ennek a megerősítése semmilyen pluszt és további sikerélményeket nem okoz az
ügynek sem. Az a gyanuja, hogy ennek pusztán politikai hangulatkeltéSi indíttatása van, még
akkor is, hogyha most látszólag egyet tudnak érteni abban a kérdésben, hogy az iskolák teljes
źiadásával kapcsolatban egyeztetĺi szeľetnének az Lllretékes minisztériummal. Azt kéri,
hogyha nem muszáj, a politikai hangulatkeltés felületeit ne tegyék ki a Képviselő-testület
asztalźtra, különös tekintettel ar'ra, arĺlit elmondott. De sürgősség kérdésében a Képviselő-
testület hatźlroz.

(Pintér Attila képviselő 9 óra 25 perckor megérkezett az ülésterembe, ígl a KépviselőĄestület
létszóma I7 főre emelkedett.)

Köszönti Pintér Attila képviselőt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület |étszźlma 17 fő lett.
Ez nem váItonat aZ egyszeÍrĺ és a minősített többségi szavazási ľenden, I0:9 arányban.
Sürgősség kérdésében kéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a javaslatľól,

- mely szerint a ,,Javaslat a BosZ (Budapesti onkoľmányzatok Sziivetsége) 2016.
május 27-i, az iskolák míĺködtetésével és fenntaľtásával kapcsolatos
állásfoglalásálhoztőrténő csatlakozásľa'' címii előteľjesztést vegyék napirendre.

Megállapítj a, hogy a Képviselő-testület dr. Erőss
teľtő zko đás s al e lutasította.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO

Gábor javas|atát 5 igen, 9 nem' 3

A HATAR OZATHOZ AT ALHOZ EGYSZERU S ZOTOB B S EG SZUKS EGE S
HATAROZAT:
121t20t6. CVI.02.) 9 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüIet úgy dant, hogł nem Ígqadja el dr. Erős.1 Gáboľ sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Javaslat a BOSZ @udapesti onkormányzatok Sztivetsége)
20|'6. május 27-i, az ĺskolák műkiĺdtetésével és fenntaľtásával kapcsolatos
állásfoglalásához ttiľténő csatlakozásrz,, címii eĺőterjesztését vegyék napirendre'

Dr. Kocsis M'áúé
Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napiľendi javaslatot.

S IGEN



Napiľend:

1. Pénztigyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslatktiltségvetéstérintődiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekke| kapcsolatos előteľjesztés

1. Javaslat a Fővárosi Váľosľehabilitációs Keľet felhasználásának
szabályairól szólĺi 27ĺ2013.(|Y.18.) számrĺ Fővárosi KözgyűIési rendelet
alapj án kiíľt TÉR_K oz p ely azato n valĺí részvételre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármesteľ
dr. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat az ,,onkoľmányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tá m o ga tá s ár a', tár gy űl p á.Iy ázat b e ny rĺj tá s á ra
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bacsĺó BéIa u. |7. szám alatti telek
elidegenÍtésére kiírt páIy ázat eredményének megállapításáľa
(írásbeli előteľjeszés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuĺĺĺosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

ígazgatőság elnöke

2. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában áIló Tiimő
utca 16. szám a|att taľLá|hatő ingatlan éľtékesítésének táľgyában kiíľt
pá|y ázat eredm ényének m egállapításá ra és új b ĺí, li p á|y ázat kiíľásá ra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

3. Javaslat az országos Roma oktatási és Kulturális Központhoz kapcsolódó
d ii nté s ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjeszés, PoTKEZBESITES)
Elóterjesńő: dr. Kocsis Máté - polgármester



4. Javaslat új Versenyeztetési Szabźiyzat elfogadására
(írásbeli előteĺj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

5. Javaslat a KoM Kłizponti okos Mérés Zrt.-ve| tőrténő együttműkiidési
megállapodás megkłitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjeszto: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

6. Javaslat az á.Il.amháztartás rendszeľéhez tartoző szervek részére töľténő
bérbeadáshoz kapcsolódó iinkoľmányzati rendelkezések módos ításfu a
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

7. Javaslat a Budapest VIil. keľůilet, Nagy Fuvaros utca 3./a szám a|atti
táľsasház alapító okiratának módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Ztt.,

igazgatőság elnöke

8. Javaslat a Corvin Sétány projekt keretszeľződés kiizös megegyezéssel
tö rtén ő |ezár ásár ól l szĺó lĺí m e gállapo dás m ódo s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

9. Javaslat a Colwin Sétány Kft. ,,v.a.,'.val kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozataláľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterj eszt ő: T attr Tibor - végelszámoló

10. Javaslat a Bókay János u.39. sz. közteľü|etátnevezéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgáľmester

11. Javaslat azÚi Telekĺ téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

|2. Javaslat a Józsefváľos Kiĺziisségeiért Nonpľofit Zrt.-vel kapcsolatos
döntések meghozataláľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ



4. Vagyonkezeléssel, városůizemeltetéssel kapcsolatos eIőterj esztések

A Táľsasházi Páůyánatokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak
bővÍtésével kapcsolatos dłintések
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

Javaslat a térfigye|ő és közbiztonsági kameľarendszerrel kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

dľ. Sára Botond - alpolgármesteľ

Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szĺikséges telekalakításra
vo natkozó tu laj d o nosi dtintés meghoz,,ata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

dr. Ferencz orsolya - képviselő

Javaslat a TÍĺzfalfestési Progľam elfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

H u m á n sz o|gá|tatźlss a l ka p cs ola tos előte ľj esztés e k

Javaslat az indíthatő ĺóvodai csoportok számának meghatározására és
maximális |étszám túIlépésének engedélyezésére
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Javaslat háziorvosi szerződések megkłités ére
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgĺĺrmester

Javaslat háziorvosi életpályamodell elfo gadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Javaslat alapítvány egyedi támogatására
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Santha Péterné - alpolgármester

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

3.



6. Egyéb előterjesztések

1. Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning kerület Onkoľmányzataiva|
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előterj esxés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

2. Javaslat a Józsefuáros Közbiztonságáért Kiizalapítvánnya| kapcsolatos
d ö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
(íľásbeli előterj esztés, pótrÉzBES ÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Javaslat ĺt ktiztisségi együttélés a|apvető szabályaiľóI és ezek
elm u lasztás ának j o gkövetk ezmény eir őI'' címm el ľend elet elfo gad ás ára
(írásbeli előterjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Danada-Riman Edina - jegyzo

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületĺ határozatok
végľehajtásáróI, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszkiizłik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ ľészének pénzpiacĺ jetlegíĺ lekiitésérőI
(íľásb e li täj éko ztatő)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis n'IáLté

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

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsEI.o
A I{ATÁRo Z ATH) Z AT AL]H) Z EGY S ZERÚ s zóľo g g sÉc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
Í22ĺ20|6. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület az alábbí napirendet fogadja el:



Napirend:

1. Pénziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

t. Javaslatktiltségvetéstérintődtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Városľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának
szabá|y airĺíl szóló 27. l2013.(Iv. 1 8.) számű Fővárosi Közgyű|ési ľendelet
alapj án kiíľt TER-K oZ p á|y ánato n való részvételľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester
dľ. Szilágyi Demeter - képviselő

2. Javaslat az ,,Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tám o gatás ár a,' tár gy űl p á|y ázat b enyúj tás ára
(írásbeli előterj eszté s, p otl<pzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bacsĺó Béla u. 17. szám alatti telek
elidegenítés éľe kiírt p á|y ázat eľedm ényének m egá lla pítá s á ra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt',

igazgatősćry elnöke

2. Javaslat a Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában á|ló Ttimő
utca 1,6. szám a|att ta|á|hatő ĺngatlan éľtékesítésének tárgyában kiíľt
p á,|y ázat ered ményén ek m egállap ítás á ra és új b ó Ii p á.ly ánat kiírás ára
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatőság elnöke

3. Javaslat az országos Roma oktatási és KulturáIis Ktizponthoz kapcsolódó
dti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés, PoTKEZBESITES)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



4. Javaslat új Veľsenyeztetési Szabá|yzat elfogadásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a KoM Ktizponti okos Mérés Zrt.-ve| tőrténő együttműktidési
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

6. Javaslat az á||amháztartás rendszeľéhez tartoző szervek részére ttirténő
bérbeadáshoz kapcsolĺiĺ| ó tinkormányzati rendelkezések módosítására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaľos utca 3.la szám alatti
társasház alapító okiľatának módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnĺjke

8. Javaslat 
^ 

Corvin Sétány pľojekt keľetszerződés köziis megegyezéssel
tö rtén ő |ezár ásár ől szĺó lĺó megálla pod ás mĺó do s ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

9. Javaslat a Coľvin Sétány KÍt. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajdonosĺ diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj eszt o : T atat Tibor - végelszámoló

10. Javaslat a Bókay János u. 39. sz. ktizterii|et átnevezéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

11. Javaslat azui Teleki téri Piaccal kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté - polgĺírmesteľ

12. Javaslat a Józsefváľos Kiiziisségeiért Nonpľofit Zrt.-ve| kapcsolatos
d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester



4. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetésse| kapcsolatos előteľjesztések

1. A Társasházi Pźiyázĺtokat Előkészítő Munkacsoport feladatainak
bővítésével kapcsolatos dtintések
(íľásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Eľőss Gábor - képviselő

2. Javaslat a térÍigyelő és kiizbiztonsági kamerarendszeľrel kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(írásbeli eloteľj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

dľ. Saľa Botond - alpolgármester

3. Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szükséges telekalakításra
vo n atkozó tulaj d o n o si dtĺntés megboz,'ata|ár a
(írásbeli előteľj esĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Feľencz oľsolya - képviselő

4. JavaslataTíizfa|festésiProgramelfogadására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

5. Hu má n sz o|gáitatálssa l ka pcsolatos előteľj esztések

1. Javaslat az indíthĺtő óvodai csopoľtok számának meghatározására és

maximáIis |étszám tlillépésének engedéIy ezésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gáľmester

2. Javaslatháziorvosiszeľződésekmegkiitésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgáľmester

3. Javaslat háziorvosi életpályamodell elfogadásáľa
(írásbeli előteĺj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgĺĺrmester

Egry Attila - alpolgármesteľ

4. Javaslat alapítvány egyedi támogatásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előteťesztő: đr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péteľné - alpolgármester
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6. Egyéb előterjesztések

1. Javas|at a Sanghaj város Putuo és Changning kerĺilet Onkoľmányzataiva|
megállapodás megkiitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

2. Javaslat a Józsefváros Kłizbiztonságáért Kiizalapítvánnyal kapcsolatos
d ti ntések meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Műkiidési Szabályzatának
módosítására
(írásbeli előterjesztés, PoľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Javaslat s,lil közösségi egyiittélés alapvető szabáIyaiľól és ezek
elmulasztásán ak j o gkiivetkezményeiről'' címmel rende|et elfo gadására
(íľásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: Danada-fumán Edina - jegyzo

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pénzeszkłiztik átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ részének pénzpiaci j ellegíi lektitéséről
(írásbeli t{jékońatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

1. Pénzůigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat ktiltségvetést érintő diintések meghozatalára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lĺ'áté
Napirend vitáját megnyitj a, megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

11.



Komássy Akos
Félig-meddig ĺigyrendi jeIlegű a hozzászőlása. Ismeretei szeľint a csere előterjesztés aZ a
kategória, amikor irreleváns aprő rész|etek szükségszerűen módosultak utolsó pĹ|Ianatban az
előterjesĺésben, ezért van egy új előteľjeszÍés, ami lartalmĹIag nagyjábőI vgyanaz. Ehhez
képest kaptak tegnap este egy cseľe előterjesztést effe a napirendi pontra, amelynek ľészeként
négy új előterjesztési pont, éshatfuozati pont, és kcjrülbelül 75-80 millió forint tobbletkiadás,
érdemi taľtalmi változások kerÍ.iltek bele. Ezt nem tudja csere előteľjesztésként értékelni. Ettől
fuggetlenül tudják, hogy olyan módosító indítványt terjesztenek be, amilyet akarnak' de ez
nem csere előterjesztés. A gépjárművel kapcsolatban az akérdése, hogy mennyit bukott ezen
a nem működő elektľonikájú Ford Mondeon az onkormtnyzat, és ha jól tudja, az egy újonnan
beszerzeÍt gépjármű volt, hol van ebben az értékesítő foľgalmazó, gyártő felelőssége, mert egy
új autónak rendszeresen összeom|1k az elektronikája, logikus, hogy el kell adni, đe az ezen
összegýlt veszteséget, aú.nembiztos, hogy az onkormanyzatĺakkell ezt benyelnie. A másik
kérdése a JSZSZGYK. . . (Hangj elzé s. ) Akkor maj d újra szót kér.

Dr. Kocsis NIáté
Nem azt monđták, hogy a költségvetéshez 5 percben |ehet hozzászólni? Van még 3 perce,
Képviselő Úľ. A sziréna ,ezt nem tudja, de ő tudja, van még 3 peľce, igy egyeztek meg,
megađja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az iskolai szociális munkával kapcsolatos ĺinkormányzati önként vá||a|t feladat, miután
megszűnt az adott funkció az á|Iamosított iskolakban, iskolai és óvodai szociális munka, erre
elegendő kapacitást jelent-e ez aIétszćtm, amiľe most a költségvetési javaslat szól? Nincs eľľől
meggyoződve, de hogyha az intézmény megerősíti, hogy minden intézménynél kielégítő
mennyiségű szociális munka |esz, a kľitikus helyzeteket megelőzendő, akkor azt megkĺiszöni.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Egry Attila alpolgármesteľ úr vá|aszol a kérdésekĺę. Megadja a szőt Egry Attila
alpolgármesternek.

Egry Attila
Három téte| az, ami az utolsó pillanatba kerĹilt be|e az előterjesztésbe. Ennek az az íĺdoka,
hogy most egy hosszabb sztinet következik a képviselő-testületi ülésekben, és úgy itéIte meg a
Hivatal és a városvezetés, hogy ezekĺol sztikséges lenne most dönteni, hogy a munka
folyamatosan tudjon haladni. A harom téte|' az egyik az a 9-as pont, amely a Polgármesteri
Hivatalban dolgozók szálmźlra egy cafetéria típusú juttatást nýjtana. Itt a cél az, hogy a
Hivatalban, illetve az iĺxézményekben dolgozóknak az e|égedettségét növeljék, a Jegyző
Asszony javaslatźlĺa keľĺilt be ez a pont. Azt gondolja, hogyha visszatekintenek a korábbi
iđoszak'ra, akkor egy folyamatos és kiemelkedően jó munkát látnak a Hivatal dolgozói
részérőI, teljesen inđokolhatő ez a típusú indítvany. A 9-es pontban található a második
módosítás, ami cseľével keriilt be|e az előterjesztésbe, a Szigony utcaZ.lb-nél szĹikséges egy
helyiségcseľe, meľt az egyĹkhelyiségbe került egy hoközpont, amelyet ezze| a cserével tudnak
helyrerakni a tulajdonviszonyokat illetően. Ez nęm egy bonyolult dolog, eú. he|yszinen le
tudjak keze|n| amennyiben szükséges, a JGK még tud ellhez további pontosítást tenni. Végtil
a 10-es pont, amely a JoKESZ-nek az e|készítéséľől szól, mindenki tudja, hogy 2017. év
végéig egy új JOKESZ-t kell készítenie a kerületnek, eZ egy hosszú egyéves munka. Az
eredeti költségvetés tervezéséné| azért nem keriilt be|e ez atéteI, mert egy nagyobb összegről
beszélnek, 35 millió forintról, most látták biztosítottnak a feďezetet, és kifejezetten indokolt a



döntés, hogy már a nyári időszakban el tudjon kezdődni ez a munka, és az a fennakadás,
amely jelen pillanatban a rcrÉsz átđo|gozása miatt adódik, hogy eseti döntéseket nem
tudnak hozni Józsefuáros területén belül, mert meg kell várni, hogy a teljes rcrÉsz
elkésztiljön, így ez felveti azt akockázatot, hogy lassítja a városnak a fejlesztését és azért
szeretnének mźlt a nyáľ elején belevágni a munkába, hogy minél hamarabb lezárhassák. A
tĺjbbi keľĹilettel egyezteÍtek, van, aki már đo|gozlk ezen és a többi kerületnek is az a céĽ1a,

hogy az idei év végéľe |ezárja ezt a szabźllyozási kérdéskört, hogy utána szabadon tudja a
városfej lesztési kérdéseit megvalósítani.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Sáľa Botond alpolgarmesternek.

Dr. Sára Botond Attila
A gépjárműkéľdésre váIaszol, az autőĺak van egy olyan garanciális problémája, ami nem
javítható, tehát próbá|ták, elvitték az autőt és nem javítható. Az autőt nem célszerű
megtartani, meľt sose lesz jó. Étékcsökkenés nincsen, hiszen egy évig hasznźiatban vo|t az
autó, és pontosan azért, mert érzi a fotga|mazó, és a gyártő a felelősségét, ezért jőva| az
Eurotax és a foľgalmi érték felett vásarolja vissza azaltőt. Ene kifejezetten ügyeltek, tehát
kértek be máshonnan ís źrajánlatot, és egyrészt a felelősségvállalás tekintetében, másrészt
pedig, hogy ne legyen értékveszteség az onkormanyzat számćra' ezért egy viszonylag magas
aľon vásárolja vissza. Az autőt nem célszerrĺ megtartani, mert nem használható.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az autoval kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy az e|őterjesztésben 5,4 millió forinttal
tervezik az eladźst, és ezt autóbérlésre csopoľtosítjak źú. Ez úgy ttĺnik az e|oterjesztésből,
hogy fél év a|att el fogiak költeni egy másik autó bérlésére ezt az osszeget, emiatt eľről
különszavazást kér' Miéľt van így az e|őterjesztésben? A 3-as ponthoz, kinek vo|t az a
nagyszeľtĺ ötlete, hogy az iidtilésí céget az üdülési szezon közepén olvasztják be a másik
cégbe, miközben inkább üdültetni kéne, mint adminisztrálni. A 4-es pont a Hivatal festése,
szonyegezése, most leginkább a szőnyegezésre gondo|ja azt, hogy ki kéne mondaní azt,hogy
ez ęgy luxusbeľuhtzás. Amíg ilyen állapotban vannak átlagosan az önkormtnyzati bérhźzak
meg az utak, lehetne ezt sokáig sorolni, addig ugy érzi' hogy a saját fonást, nem pá|yźnati
forrást nem feltétlenül kellene itt a folyósoknak a szőnyegezésére költeni. Aĺnyit költöttęk az
utóbbi időben eÍTe ahźnra, hogy eľľől különszavazćstkér mindenképpen.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szôt Egľy Attila alpolgáľmesteľnek v áIaszadásra.

Egry Attila
Az üdültetési cég beolvasztásával kapcsolatban tájékoúatja a Képviselő-testtiletet, hogy egy
jogutóddaltöľténő megszűnéssęl tĺiľténik a beolvadás.Ez a napi múkĺidést, semmilyen módon
nem akadályozza, ez egy technikai dolog, a kĺinyveket kell zámi, az eszkozöket kell átadni, de
ez természetében nem akađá|yozza, a működést az iidülő folyamatosan nyitva van. A
dolgozók folyamatosan el tudják látni a feladataikat és a gyerekek is le tudnak menni minđ az
erdei táborba, mind pedig anyźri üdültetés is biztosított a szźtmllkĺa.
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Dr. Kocsis ]N/Iáté

Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyző asszonynak, a Polgáľmesteri Hivatallal
kapc solato s kérdések me gv á|aszo|ástr a.

Danada-Rimán Edina
Valóban elég sokat tudtak az ę|mu|t 2 évben költeni a Polgármesteľi Hivatalra, a 20 ćvcs
lemaradást próbáljak behozni az épĺJleÍet illetően. Reméli, hogy tovább fog folytatőđĺi az
éptilet állagmegóvása, mert ez akorábbi években elmaľadt. Nemcsak a kerület szempontjából
fontos, hogy egy olyan patinás épriletben, mint ez a több mint százéves épület, hogy az
ügyfelek is olyan helyre tuđjanak bejönni, ahol kultuľált korülmények között tudjak őket
fogadni, és kulturált körülmények között tudják az ügyeiket íntézni, hanem az itt do|goző
köztisztviselők szempontjából sem mindegy, hogy milyen munkakörülmények között kell
végezĺi naponta több mint 8 órában a munkájukat. Nagyon fontos mind a motivációjuk, mind
a teljesítményÍfü szempontjából az,hogy hogy éľzik magukat épp ott, aholnekik el kell tolteni
az idejtik nagy ĺészét. Mindenképpen szükséges ez a fe|iĄítás, beruházźs, és a jövőben is
folytatni kell.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Egy pozitívumot emel ki, nagyon tźmogatja ezt az ĺjnként váIla|t feladatot, de hogyha
magukĺa hagýák kormźnyzati részro| a pľoblémás, vagy hátľányos helyzetls tanulási
nehézségekkel küzdő gyereket, akkor támogatja' hogy önként vállalt feladatként aZ

onkormányzat vá||a|ja ftjl. Pont erről is szeľetne kültjnszavazást kémi. A többi ügyben
hasonlóan gondolkozik az e|obb felszólalt ellenzéki képviselőtáľsaihoz. A 34 millió foľintos
összeg, aĺnít a Hivatal szőnyegeiľe és kifestésére költenének abban a helyzetben, amikor
egészségre ártalmas önkoľmányzatibéflemények vannak Jőzsefvárosban, amikoľ az udvari és

más lakások salétromosak, penészesek, dohosak, embeľek, józsefuarosi lakosok keľülnek
kőrhtnba amiatt, mert |égzószervrendszeľi megbetegedéseket okoznak ezek az egészségre
ártalmas bérlemények, akkor egy ilyenfajta luxusberuhazás az elfogadhatatlan.
Elképzelhetőnek taĺja, hogy a festést, aú. iđeje volna pótolni, egy 20 éves lemaradás van,
csak hogy abérházak tekintetébeĺ I20 éves van, ha eztbęhońák, akkor lehet arra gondolni,
hogy egy újĺafestéssel meg szőnyegekkel hogyan motiváljak a HivataI dolgozóit. Ha már
minden más problémát megoldottak Józsefuáľosban, akkor fontos |esz az is, hogy a
szőnyegek javítsrák a dolgozók munkamorá|ját, đe mindaddig a vartnsszőnyegeket nem
támogatja, Az autőval kapcsolatban elősztjľ azthitte, hogy vicce|nek az előterjesztéssel. Van
egy autó, amit nem tud haszná|ni az Önkormányzat, meĺl. folyton elľomlik, azért eIadjak jő
áľon, és nem arľól van sző, hogy átverik a vevőt, hanem kötnek egy keđvező alkut. Nem
kaptak egyéľtelmű vźtlasń., hogy mennyi a veszteség, mi motiválja a céget, hogyha nem a
piaci aron felül, hanem az ę|adási aron felül veszi vissza. Ha meg nem az eladásí áron felül
veszi vissza, akkor mégiscsak értekfu az Önkormányzatot, szeretne enől többet hallaĺri.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgáľmestęľnek.
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Dr. Sára Botond Attila
Nincs értékvesztés, az autő nem új, egy évig haszná|atban volt. A mostani értékéhez képest
magasabb értéken vásárolja vissza. Az motívá|1a az eladót, hogy neki ez jó |ĺrnév, hogyha
egy Önkormányzat reĺdelt. 3-4 autót tőle, és az egyik autó nem mrĺködik, és még
akadékoskodik is utána, az neki nem biztos, hogy az ĺjz\eti körében jól veszi ki magát a jő
hírneve. Nem is volt ezzeI probléma, automatikusan aÍTa törekedtek, hogy ebből a dologból az
ĺinkormányzati érdekeket figyelembe véve jól jcljjön ki az onkormźnyzat. Jakabs Képviselő
Úr megjegyzésére, nincs szó aľról, hogy az onkormányzat fél év alatt elkolt bérlésre ilyen
összeget, egyszerűen rákeľül er're az elóirányzatľa. Nincs sző arrő|, amit Képviselő Uľ
feltételez,

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

Komássy Ákos
Egy kérdésére nem kapott vźt|asń., ezérthadd szárjon rámég egy percet. Azt szeretĺé, hogyha
|źftntLk, hogy az iskolĺĺk egyre jobban széthullóban vannak ennek a kiváló államosításnak a
következtében, a makľo kérdést hagyják is. Nagyon fontosnak tartja,hogy az onkormányzat
és a JSZSZGYK eń' a megszĹintetett iskolai szociális munkát ĺinként vállalt feladatként
váIl'alja, Ha jól éÍti, 4 önkéntes volt, és most 2 státuszt kap hozzá a ISZSZGYK, nem tudja,
hogy ez elegendő-e a feladatellátásźthoz. Pontosan tudják, hogy egy kulturális sokszínúséggel,
és konfliktusokkal egyszeÍre áldott és terhelt táľsadalomban élnek Józsefuaĺosban, ahol
nagyon-nagyon sztikség van ana,hogy kellő figyelem fordítódjék a nehezebben beilleszkeđő
gyerekek részvételére az iskolai közösségekbęn' Az a kéľdése, hogy ezt az amiryy is egyľe
nehezebb he|yzetet, aĺni az iskolfüban vannak, ezt empirikus tapaszta|at a|apjźn nap mint nap
tapaszta|ja, szźmńtásai szerint nem elegendő ez a 6 fő, ezen nem múlhat' akkor keressék meg a
forrást arra, hogy tcibb iskolai szociális munkára legyen kapacitás az onkormźnyzat
támogatásábő|. E^. a JSZSZGYK vezetője tudja megmondani, hogy el tudja-e Iź./tĺí az cisszes
kľitikus he|yzet megelőzését, kęzelését a Szo|gá|at így.

Dľ. Kocsis M:áté
Me g adj a a szőt V áľadi G izeLla intézményvezetőnek.

Váradi Gizella
Képviselő Úľ kérdésére, ígen, elég. Jelenleg ez egy önként váI|alt feladat, anihez az
Önkoľmányzat 2 plusz stáfuszt biztosít. 2018 januarjától kĺĺtelezó fe|adat \esz. Ez a 2 fó,
akiket most megkapnak pluszban az ővodai és iskolai szociális munkát fogják ellátni. Ez egy
kicsit más tevékenység' hiszen az esetmenedzserek és a családsegítők esetet visznek, ez a2 fó
elsősorban az ővodźlkban és az iskolákban vannak. Egyéni esetvezetést nem vźi|al, a
körzetileg illetékes családsegítőnek, vagy esetmenedzser felé továbbítja és kozvetíti az
eseteket. Ez akét kolléga kizáĺő|ag ezeket a feladatokat fogiak e||átni, és az iskolai és óvodai
szociális munka egy preventív és korrektív tevékenységet jelent, és nem jelent egyéni
esetvezetést.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megadja aszot Simon György képviselőnek.
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Simon Gytiľgy
Csatlakozik dľ. Eľőss Gábor felvetéséhez, hogy valóban az onkormányzat megítélése
szempontjából nagyon rossz szó, hogy értékesíÍi az autót, arrrrak fényében, hogy mi történik
valójában, javasolja ennek a megfogalmazásmódnak a vá|toztatását. Van effe egy gaĺanciális
időn belĹĺl mód. A 4. pontnál a folyosók festésénél, szőnyegezésénél egy plusz információ
nélkül nem tudja megítélni, hogy luxusberuházás-e vagy nem, kellene tudni, hogy m2 árban
ez mit jelent. Nem mindegy' hogy mekkora felületet szónyegeznek, mf árat kér feltüntetni'
akkor tudják meg, hogy ez mit jelent.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Danada-fumán Edina jegyzó asszonynak, a Hivatallal kapcsolatos kérdésľe
válaszol.

Danada-Rimán Edina
Kozbeszerzési eljárást fog lefolytatni a Polgármesteri Hivata| aťeli\itásra, négy emeletről van
sző, a ťoldszintet, és a pincét is beleszámítva, ami elég nagy m2. A kozbeszerzésen ki fog
derülni, hogy milyenmZ ź.ĺon fognak, így most erre nem tud válaszolni. Kalkuláciőtvégeztek,
és költségbecslést, aminek ezlett a végeredménye' de erről majd bizottság fog dönteni.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Javasolja a 4. pontot módosítani, a második tagmondat maradna, melynek becstilt bekerülési
éľtékę 34 millió forint, viszont az első tagmondat helyére ,,az önkormányzati béľlakások
penészmentesítése''. Indoklása dZ, amit előbb elmondott, az egészségre ártalmas, aZ

egészségľe káros józsefuáľosi önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokban élnek
józsefuaľosiak nagy számban, és hogyha van 34 millió foľint, akkoľ a prioritás az a
penészmentesítés, az egészségre karos éIethelyzet elhaľítása kell, hogy legyen és ezután
kcivetkezhet a Hivatal szőnyegekkel való kistafírozása.

Dr. Kocsis M.áLté

Előbb Simon Képviselő Úmak elfelejtettek arra a javas|atára válaszolni, hogy módosítsfü az
értékesítés kifejezést arľa, hogy az értékesíto visszavásarolja, ez ellen semmi kifogásuk nincs,
csak elfelejtették je|ezĺi. Erőss Képviselő Ur javaslatara jő híľe van, meľt ennél az összegnél
jóval nagyobb osszeget ktjltöttek' és ha tegnap olvasta az onkormtnyzat sajtóközleményét,
akkor a kĺjvetkező egy évben is 500 millió forintot foľdítanak a jőzsefvárosi lakások
felújításaĺa, ennek az osszegnek a több mint tizenva|ahźnyszorosa áll reĺđe|kezésľe ezekĺe a
célokľa. Ne mondja, hogy nem, akkoľ nem olvasta. Ennyiben egy kicsit demagógnak tĄa a
javaslatot' kicsit ilyen inkubátoľjavaslat, dönt berľre a Képviselő-testtilet, teľmészetesen a
módosító indíľvźnyźú annak megfelelően fogjĺák ügyrend szerint kezelni. Megadja a szőt
Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Simon Képviselő Uľ kérdésével kapcsolatban nagyon egyszerű az ő kéľdése, a
költségbecslésben, amitkészítettek a szőnyegre, abban mekkora m2 fu szeľepel? Erue az egy
számra kíváncsi, elég könnyen meg lehet hatáľozĺi, a szőnyegezésre szánt összeg osztva a
lefedendő m}-rel. Az autőbérlésre visszatérve, érti Alpolgármester Uľ vá|aszát, amennyiben
ha a kcjltségvetésben arÍa a sorra helyezik az osszeget, hogy autóbéľlés és lesz ťeđezet ezen a
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soron' akkor további dontés nélktil a megfelelő szemé|y bármikor bizottsági, testületi további
felhatalmazás nélkül bérelhet egy másik autót. Amikor odahelyezik autóbérlésre ezt az
osszeget, akkoľ azza| számolnak, hogy 5'6 millió foľintéľt autót fognak bérelni, lehet, hogy
Ílem ezt, de egy másikat. Emiatt a 2. és 4. pontokľól külon szavazást kér. A luxusszőnyeggel
kapcsolatbaÍ arra hívja fel a ťrgyelmet, hogy ez a 34 millió, meg a Habonynak kifizetett 17
millió Íbrintokkal szépen lassan elcsöpog az a pénz, amit a Családok Atmeneti Otthonának a
|étrehozására lehetne hozni, amire képviselőtestületi szandék is van, tavaly tavaszi testtileti
ülésről. Eń e|htlritoĺta a Hivatal a szeptemberi beszźtmolójában, hogy jogszabá|yi változások
miaÍt ezzel nem foglalkoznak, és harmadszor kérdezi azt, hogy mondják meg, mi\ ezek a
jogszabáIyi változások, amikĺe gondolnia kellene. Miéľt nem dolgoznak a Családok Atmeneti
otthonának a megnyitásán, a Hivatal sorozatosan nem válaszol a kérdésľe, úgyhogy
megkérdezi még egyszer, legyenek, szívesek rész|etezni, hogy melyek azok a jogszabályi
változások, amelyek a Családok Atmeneti otthona létrehozását befolyásoljźlk. Ezeket a
pénzeket ilyen célokľa kellene taľtalékolni, mint motivációs szőnyeget tenni a folyosókľa.

I)r. Kocsis M:áté
Elsőként megadja aszőtváIaszadásra dr. Mészár Erika a|jegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
A Családok Átmeneti otthonánál a jogszabá|yvá|tozás nem volt más, mint arri aJSZSZGYK
szewezeti źLta|akitásźú. Alapító okirat módosítását érintette. A jogszabály erejénél fogva létľe
kellett hozni a megfelelő szervezeti egységeket, ezek átvezetésre kerĹiltek az A|apitó
okiľaton, a Magyar Allamkincstźr e|fogađta, most máľ a jogszabźllyoknak megfelelő
szervezettel tud működni. Ezt követően tudja majd meglépni a Képviselő-testület a Családok
Átmeneti otthonával kapcsolatos döntését, ami kétiľanyú felkészülést is jelent a Hivatal
tekintetébeĺ, egytészt a megfelelő hely' megfelelő kialakítás tekintetében folyamatosan máľ
konzultálnak mind Intézményvezeto Asszonnyal, mind pedig a JGK-nak a szakembereivel,
másrészt pedig az ellhez megfelelő költségvetési fonás biztosítása is sziikséges. Az idén a
döntéshozó sztndéka, hogy mindenképpen tárgyalni fogja a Képviselő-testület ezt akérdést, a
Hivatal, valamint a gazdasági táľsaság, és az iĺtézmény dolgozik a kérdésen.

I)r. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Danada-Rimrín Edina jegyzo asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A festés, amiben a három emelet és a radiátorok festése benne vaÍI, az előzetes kalkulációk
a|apjźn nettó 13,5 millió forint, a folyósóra néző nyí|ászarők festése nettó 6,5 millió foľint, a
szőnyegeknél köľülbelül 500 m2-nyi szónyeg lefektetéséről lenne szó.

Dr. Kocsĺs lNĺ.áté
Megađja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Örul Polgármester Úr váIaszźnak, hogy 500 millió foľint van eITe a cé|ra, mert ezek szeľint
egyetértenek, hogy a penészmentesítés az ĺjnkormźnyzati bérleményekben az nagyon fontos.
Viszont mivel tagsa a Társashttzí Pá|yźzatokat Elblrá|ő Munkacsoportnak, ezért e|ső kézbő|
tź!ékoztatja, hogy sajnos eZ az 500 millió foľint nem eITe megy el, hanem tetőfelújításra,
liftre, vezetékcserére' életveszé|y elhĺĺrításra, ezért nagyon is inđokolt, meľt sok olyan
béľlemény van, ahol egészségre áľtalmas köľĹilmények között laknak a jőzsefuárosi bérlők,
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ezért fontos, hogy eÍTe a cé|ra egy összeget elkülonítsenek. A célban egyetértenek' hogy
Józsefuárosban senki ne lakjon egészségre ártalmas bérleményben, ezért ha támogatják ezt a
módosító indítványát, akkor ezt a céIt el is tudják érni.

Dr. Kocsis M.áté
Képviselő úr nem koveti e|éggé az onkormányzat életét. Eddig, amit elköltöttek 1,2 milliard
forintot a ttrsasházi pá|yázaton, a társasházak feliýitásáta különítették el, pontosabban még
nem költotték el' đe ez áll rendelkezéste 2015-2016 évben. Amiről beszé|, az kifď1ezetÍen
lakásfelújításľa vonatkoz1k, ez az, amít tegnap az onkormányzat egy közleményben közölt,
tehát a kettő nem keverendő össze, a lakásoknak a penészen tul' is van más problémájuk, a
lakásfelújítások címsző a|att nem penész-o|őszer kipermetezéséľe gondoltak elsősorban,
hanem magtnak apenész okának a megszüntetésére, szigetelés és egyebek. Arľa kéľi, hogy ne
keverje össze (még akkor is, hogyha aZ ĺisszegek nagyságrendileg megegyeznek) a
táľsasházakĺa fordítandó felújításokĺa a Képviselő Ur által említettbenůlázásokĺa fordítandó
ĺisszeget a lakásfelújításokra vonatkoző összeggel. Ez két külön csopoľt lesz, és aZ

önkormĺínyzati|akások belső részének a megújítástĺrateszík félre, amellett, ami atársasházak
életveszély e|hárítása, teteje és egyebek felújításara vonatkozik. Napiľend vitáját lezárja,
szavazásra bocsátja dľ. Erőss Gábor módosító javaslatát,

- mely szerint a hatfuozati javaslat 4. pontjába ,,az önkoľmányzati bérlakások
penészmentesítése'' szövegrész kerüljön.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 4 igeĺ,l3 nem, 0 tartózkodással
elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z MINo S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
123t2016. (Vr.02.) 4IGEN 13

A Képviselő-testület úgy dont, hogl nem.fogadja el dr.
szeľint a határozati javaslat 4. pontjába
penészmentesítése'' s zov egré sz kerülj ön.

Dľ. Kocsis M.áLté
Jakabfu Tamás külön szavazást kért a hatźrozati javas|at 4. pontjaľól, először erről
szavazzanak.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.la) a Polgáľmesteri Hivatal folyosóinak festésére és szőnyegezésére a műkĺjdési általános
taĺalékľól 34.000,0 e Ft-ot biztosít.

b) a Polgármesteri Hivatal festésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Zrt.-tbízzameg 25.000,0 e Ft összegben, mely aZrt. díjazását is
tarta|mazza, valamint felkéri a polgármestert az erre vonatkoző megtilapodás aláirásźtra.

NEM O TARTOZKODASSAL

Erőss Gábor módosító javaslatát, mely
naZ iinkormányzati béľlakások
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c) az onkormányzat kiadás 11i07-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kotelező feladat _ e|ofuźnyzatátő| 34.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1108-
0f cím kotelező fe|adat a felhalmozási célú ťlnanszírozási kiadáson belril az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára 9.000,0 e Ft-ot, a
1160i cím - kötelező fe|ađat_ dologi e|őiĺttnyzatźlra2\.000,0 e Ft-ot.

d) a Polgármesteľi Hivata| 12201-01 cím bevételi fe|ha|mozási finanszírozási bevételen belül
az irźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán t<jrténő jőváírása
eloirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás beruhazás e|őirtnyzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli
a folyosók szónyegezése címén.

Felelős : polgármest er, jegyzo
Határidő: 2016.június 02.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet az a|ábbihatttrozatot 12 igen,4 nem, 1 taľtózkodással
elfogađta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ AT:ľĺI ZATALHoZ MINo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
124/2016. (Vr.02.) 12IGEN 4 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.la) a Polgáľmesteri Hivatal folyosóinak festésére és szőnyegezéséte a műkĺjdési általanos
taľtalékľól 34.000,0 e Ft-ot biĺosít.

b) a Polgármesteri Hivatal festésével kapcsolatos valamennyi feladat ellátásával a
Józsefuárosi GazdálkodásiZrt.-tbízza meg 25.000,0 e Ft összegben, mely a Zrt. díjazásátis
tarta|mazza,valanint felkéri a polgáľmestert az erľe vonatkoző megáIlapodás a|áírására.

c) az onkormanyzatkíadźs 11107-01 cím múkĺidési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|őírányzatfuő| 34.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-
02 cím kötelező fe|adat a felhalmozási célú ťlnanszirozási kiadáson beliil az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása e|óirźnyzatára 9.000,0 e Ft-ot, a
11601 cím - kĺjtelező fe|adat- dologi e|őirányzatára21.000,0 e Ft-ot.

d) a Polgármesteri Hivatal 1220I-0I cím bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen beliil
az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án töľténő jőváirása
e|ókányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás benlházás előiźnyzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli
a folyosók szőnyegezése címén.

Felelős : polgármest er, jegyzo
Hataľidő: 20l6.június 02.

Dr. Kocsis NIáté
S zav azást a b o c s átj a a hatát o zati j av aslat 6. p ontj át.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I'l a) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett|étszámát
2016. augusztus 1. napjától - onként vállalt iskolai óvodai szociális munkakorľe a40102-02
cínnél - határozatlan időľe 2 főve| megemeli, igy az intézmény engedélyezett létszáma fLI
főró| 223 főre módosul, ezen belĹil a kotelező feladat 1 84,5 fő, önként vállalt feladat 3 8'5 fő.

b) 2016. évre a létszámbővítés költségei 2.515,9 e Ft, melynek fedezetéül a mtĺkodési
általános taľtalékot jelöli meg.

c) az Önkormányzat kíađás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kotelező feladat - e|oirttnyzatárő| 2.575,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként vtila|t feladat _ műkodési ťĺnanszírozási kiadáson belül aZ

irźnyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirányzatára 2.4]2,9 e Ft-ot, a
felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatts kiutalása előirányzatára 43,0 e Ft-ot a költségvetési szerv támogatása címén.

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - önként
vá|Ialt feladat - bevételi működési ťlnanszírozási előirányzaton beltil az ĺrtnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás Íizetési szźtm|źn történő jőváírásaeloirźnyzatát2.472,9 e

Ft-tal, a felhalmozási finanszítozźsi eIőirźnyzaton beltil az irányítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetésí szźtm|źn történő jőváirása e|oirtlnyzatźń 43,0 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát I.5I5'9 e Ft-tal, a munkaadót terhelo
jáľulékok és szociális hozzájárulási adó e|oirányzatát4I7,4 e Ft-tal, dologi eloirányzatát539,6
e Ft-tal, beruházás előirźĺĺyzatát 43,0 e Ft-tal megemeli létszámbővítés többletköltségei
címén.

e) a következő évekre tartós működési előzetes kötęlęzettséget vállal évente 6.094,0 e Ft
összegben, melynek fedezetéül az onkoľmtnyzat múkĺjđési saját és kcĺzhatalmi bevételeit
jelöli meg.

f) felkéri a lőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy a
Képviselő-testület 2016. szeptember havi ülésére az intézmény módosított Szeľvezeti és

Műki'dési SzabźtIy zatát terj essze be.

Felelő s : pol gáľmester, költsé gvetési szeľv v ezetój e

Hataľidő: a)-e) pontok esetében 20I6.június 02, f) pont esetében 2076.09'30.

Dr. KocsÍs M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbíhatźtrozatot 17 igen,0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁRo Z ATHIZ AT ALHIZ vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
12st2016. (vI.02.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL17IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I./ a) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺĺzpont engedélyezettlétszźlmát
f016. augusztus 1. napjától - onként vźi|a|t iskolai óvodai szociális munkakĺjrľe a 40T02-02
címnél - határozatlan időľe 2 főve| megemeli, igy az iĺtézmény engeđé|yezett |étszáma 22I
főrőI223 főľe módosu|, ezenbelül a kotelező feladat 184,5 fő, ĺjnként vá|la]'t feladat 38,5 fő.

b) 2016. évrę a létszámbővítés kĺjltségei 2.515,9 e Ft, melynek fedezetéül a műkĺjdési
általános tartalékot jeloli meg.

c) az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatátőI2.515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - ĺjnként vźi|a|t feladat _ működési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirtnyzatźra 2.472,9 e Ft-ot, a
felhalmozási ťlĺanszítozási kiadáson belül aZ iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őirźnyzatfua 43,0 e Ft-ot a költségvetési szerv támogatása címén.

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím - önként
vállalt feladat - bevételi mtĺkĺldési ťĺnanszirozási előirányzaton belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása előirźtnyzatttt.2.472,9 e
Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási előkźnyzaton beltil az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési száĺrťlźn történő jővźlírása e|oiźnyzatźLt 43,0 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatát I.5I5,9 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
járulékok és szociális hozzájáru|tlsi adó e|oirźnyzatát 417,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 539,6
e Ft-tal, benlhtnás e|őíráĺyzatát 43,0 e Ft-tal megemeli |étszámbővítés többletkciltségei
címén.

e) a kovetkező évekľe taľtós működési előzetes kötelezettséget vá||a| évente 6.094,0 e Ft
összegben, melynek fedezetéül az onkormányzat működési saját és kozhatalmi bevételeit
jelöli meg.

f) felkéri a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont vezetojét, hogy a
Képviselő-testület 2016. szeptember havi üléséľe az intézmény módosított Szervezeti és
Mfüodési Szabźiyzatát terj essze be.

Felelő s : po l gármester, kö ltségvętési szerv v ezetoje
Határidő: a)-e) pontok esetében 20l6.junius 02, f) pont esetében 2016.09.30.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja ahatźtľozati javaslat 2. pontját.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

I.l a) jőváhagyja az onkoľmányzattulajdonában álló Ford Mondeo típusú gépjáľmű éľtékesítő
á|taltĺrténő visszavástnlását bruttó 5.400.0 e Ft-ban.
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b) az onkormányzat 11i01 cím - kötelező feladat - bevételi felhalmozási, ezen belül a ttĺrgyl
eszkozök értékesítése e|oirányzatát és ezzel egyidejű|eg a kiadás, ezen belül a dologi
e|óirányzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjármű éĺékesítő által torténő visszavásárlása és
gépjármú bérleti díj címén.

Felelős : polgár.rrrester

Hataridő: 2016.június 02.

Dr. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alábbihatźlrozatot 14 igen, 1 nem, 2 lartózkodássa|
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) ZATALHOZ Nĺn.Io s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
|26/20|'6. (vI.02.) 14IGEN 1 NEM f TARTDZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I.l a) jőváhagyjaaz onkormányzattulajdonában átló Ford Mondeo típusú gépjármű értékesítő
á|ta| t0rténő vi sszavás árlását bruttó 5 . 4 00. 0 e Ft-b an.

b) az onkormźnyzat 1 1 101 cím _ kötelező feladat - bevételi felhalmozási, ezen belül a tźtrgyi
eszkĺjzök éľtékesítése e|óirźnyzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás, ezen belül a dologi
e|oirźnyzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjáÍ.Íĺn éftékesítő ákal torténő visszavásaľlása és
gépjármű bérleti díj címén.

Felelős: polgármester
Hatfuíďő : 20I 6. június 02.

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avaslat ttibb i p ontj át.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.l a) aJózsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-nek a Polgármesteri Hivata|tő| az Ú; ľ"l"tĺ
téľi Piaccal kapcsolatos feladatokat (eloterjesztések készítése, kozbeszeruési eljaľások
lefolýatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztrativ feladatok, hátľalékkezelés, stb.) 2016.
junius Z-tőIátađja.

b) a Józsefuláľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-nek egy fő a|ka|mazott felvételéhez és az
üzemeltetési költségek're 20|6. évben bruttó 3.254,7 e Ft kompenzáciőt, kĺĺltségtérítést
biztosít, melynek fedezetéül azźtlta|źtnos tartalékot jelöli meg.

c) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím _ kote|ező feladat - műkĺjdési cél és általanos
taľtalékon be|u| az általános tarta|ék e|óirányzatáÍő| 3.254,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
I 1 407 cím _ kötelező feladat _ doloei eloírányzatára.
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d) tartós működési kötelezettséget vállal évente 6.42I,6 e Ft összegben, melynek fedezetéül a
következő évekre az onkormányzatműködési saját és kozhatalmi bevételeit jelöli meg.

e) felkéľi a polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Zĺ.-veI
kötö tt ko zszo|gá|tatási szer ződé s mó do s í tá,sár a é s annak aláír tsár a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201,6.június 2.

2'l a) az onkormányzatkiađás 11801 cím _ önként vállalt feladat - műkodési célú támogatás
e|óirányzatźń 49.696,7 e Ft-tal csökkenti feladatellátás túadása címén.

b) az onkormányzat kiadás 11801 cím - önként vállalt feladat _ mfüödési célú támogatás
e|óirányzatárő| |.070,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási cé|u támogatás áIlanlháztartáson
kí vülľe e|óir tlny zatár a.

c) az onkormányzat kiadás 11805 cím - önként valIa|t feladat - működési célú támogatás
áI|amháztartáson kívülre e|őirtnyzatát 49.196,7 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás
tĺIlan.lháztartásoĺ kívülre 500,0 e Ft-tal megemeli tidültetési feladatok kĺjltségeinek
támogatása címén.

d) felkéri a polgármestert a lőzsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetéséért Nonprofit Kft., valamint a
Józsefuáľos Közösségeiért Nonprcťlt Zrt. 2016. éví kozszolgáltatási szerződésének és annak
mellékletét kép ező kompenzáció, támo gatás módo sításáľa és a|áírásáľ a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 0 1.

3./ a) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - önként
vźilallt feladat _ felhalmozási finanszitozásí bevételi e|őirźnyzatlĺn belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán tĺjľténő jováfuása e|őfuźnyzatát és a
kiadás bęnlhazás elóirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40106 cím _ önként vállalt feladat -
fe|ha|mozási finanszírozási bevételi e|őirźnyzatan belül az iráĺyítőszervi támogatásként
folyósított tiámogatás fizetési számlán töľténő jővtirźsa e|oirtnyzatát és a kiadás beruhźzás
előfuányzatát 4.000,0 e Ft-tal, a 40|04-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - felhalmozási
ťtnanszitozćĺsi bevételi előirźnyzatźn beltil az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizętési szám|án történő jőváfuása eIoirtnyzatát és a kiadás beruhĺŁás előirányzatźú
4.000'0 e Ft-tal csökkenti a gépjarmiibeszeruésekonkormĺínyzati lebonyolitásacímén.

b) aZ onkormányzat kiadás 11108-02 cím önként vállalt feladat felhalmozási
ťlnanszirozási kiadáson belül az irźlnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|(lirźnyzatźrőI 16.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1130l cím _ tjnként vźilaIt feladat -
e|őirányzattĺra - szemé|yszáI|ításra alkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft,2 db gépjrĺrmrĺ 8.000,0 e Ft
_ gépjármtĺvek beszerzése cimén.

c) a beszerzett gépjfurnuveket az onkoľmanyzat téľítés nélküli haszná|atta' iizemeltetésre
átađja a Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ költségvetési szervnek.
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d) felkéľi a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a 2 db
hasznáIt személygépjármű értékesítésére vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevéte| az
Onkorman y zatot illeti meg.

F elelő s : po 1 gáľme st er, intézméĺyv ezető
Hatásidő: a)-b) pontoknal20|6.június 02.' c)-d) pontoknál 2016. októbeľ 31.

4./ a) az Eurőpa Belváľosa Program I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház
điszvllágításának karbarltartástra 2016. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános
tartalék terhére, 2011-20l9-ig évente 3.000,0 e Ft osszegben előzetes kĺjtelezettségetvá||al az
önkormanyzati sajtlt bevételek teľhére önként válla|t feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11i07-01 cím működési cél és
általános taľtalékon beIi| az általános tartalék - kötelező feladat - előkányzatttrőI3.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vá||a|t feladat - dologi e|őirtlnyzatára.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20I6.június 02.

5./ a) a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottairészére megállapított iĺdülési támogatás 2016.
évi kĺiltségeinek fedezetéiil, melynek összege 20.042,0 e Ft a működési általános tartalékot
jelöli meg, és 2017. éVtől taľtós működési <jnként vállalt feladatként évente 40.084,0 e Ft-ra
elozetes kötelezettséset vá||al az onkoľmányzat működési saiát és kozhatalmi bevételeinek
terhére.

b) az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalék, ezenbeIulaz
általános tartalék - kötelező feladat - eloirányzatárőI20.042 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11108-02 cím _ önként vállalt feladat - mfüödési ťlnanszirozási kiadáson beltil az
irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.
- a Polgármesteri Hivatal L2202 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi működési
ťlĺaĺszítozási bevételen belül az fuźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számIźn történő jővtftása e|oirányzatát 13.854,6 e Ft-tal és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás, ezen beliil a béľen kíviili juttatások e|oirényzatát 10.300,0 e Ft-tal' a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáĺulási adó e|őirźnyzatát 3.554,6 e Ft-tal
(szJA 1.838,6 e Ft, EHO 1.716,0 e Ft) megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal 12f03 cím _ onként vá||a|t feladat _ bevételi mfüĺjdési
ťĺnanszírozási bevételen belül az irćnyítőszervi támogatásként folyósított ttlmogatás fizetési
szźm|án tĺjrténő jőváírása eIoirźnyzatát 6.187,4 Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás, ezen belül a béren kívĹili juttatások e|őkźnyzatat 4.600,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájáĺu|źtsi adó e|oirźlnyzatátT.587,4 e Ft-tal (SZJA 82I,I e Ft, EHo
766,3 e Ft) megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.junius 02.

6.l a) aZ Önkormányzat 11602 cím - kötelező feladat - bevételi ingatlanértékesítés
e|oirányzatát 430,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás beruházás e|ofuźnyzatát 430,0 e Ft-
tal megemeli.
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b) az Önkormányzat 7|602 cim - kĺjtelező feladat - kiadás fe|ha|mozási célú támogatás
á||amháztartáson kívülre e|őirányzatárő| 200,0 ę Ft-ot átcsoportosít a beruházás
e|oiráĺyzatára.

Felelős: polgármester
Hatátidő : 20 I 6. j únius 02.

7'l az onkormanyzatkiadźts 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon beltil az
általános tartalék - kĺjtelező feladat _ e|őirányzatárő| 35.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11703 cím - kotelező feladat - doloei e|őirányzatara a JOKESZ módosítása címén.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 02.

8./ felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat a2016. évi költségvetési rendelet
következő módosításánál, valamint a kövętkező évek teruezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. évre vonatkozőan 2016. szeptember 30., valamint a mindenkori évek
költségvetés elfogadásának j ogsz abá|yi határidej e

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülęt aza|ábbihatározatot 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALlFt) Z MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
127t2016. (VI.02.) 15 rcEN l NEM

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a) a Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt.-nek a Polgármesteri Hivataltól az Úi ľeletĺ
téri Piaccal kapcsolatos feladatokat (előterjeszések készítése, közbęszerzési eljárások
lefolytatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, hźĺra|é]rkeze|és, stb.) 2016.
június Z-tőIatadja.

b) a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek egy fő a|kalmazott felvételéhez és az
üzemeltetési költségekľe 2016. évben bruttó 3.254,7 e Ft komperuácíőt, költségtéľítést
biztosit, melynek fedezetéül az áIta|tnos taľtalékot jelcili meg.

c) az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím - kcitelező feladat _ működési cél és általĺános
taľtalékon be|i| az általános tarta|ék e|óirtnyzatźttő| 3,254,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
II407 cím - kĺjtelező feladat _ dologi e|őirtnyzatára,

d) tartós múködési kĺjtelezettséget vállal évente 6.421,6 e Ft összegben, melynek fedezetéül a
kĺjvetkező évekľe az Önkormányzatműkĺjdési saját és kozhatalmibevételeit jelöli meg.

r TARTóZKoDÁSSAL
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e) felkéľi a polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-vel
kötött ko zszolgá|tatási szęt zodé s mó do s í tásár a é s annak aláir ásár a.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2016.június 2.

2.l a) az onkormányzatkiadás 11801 cím _ önként vállalt feladat - működési célú támogatás
e|őirźlnyzatát 49.696,7 e Ft-tal csökkenti feladatellátás átađása címén.

b) az onkormányzat kiadás 11801 cím - önként vźi|a|t feladat - mfüöđési célú támogatás
e|óírźnyzatarő| |.070'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célú támogatás á||amhźntntáson
kívülre e|őir źtny zatár a.

c) az onkormźnyzat kiadás 11805 cím _ önként vállalt feladat _ működési célú támogatás
á||aĺnháztartáson kívülre előirányzatt./- 49.196,1 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás
á||amháztartáson kívülre 500,0 e Ft-tal megemeli üdtiltetési feladatok költségeinek
támogatása címén.

d) felkéri a polgármesteľt a Józsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Nonpľofit Kft., valamint a
Józsefuáros Közösségeiért Nonprcťĺt Zrt. 2016. évi kozszolgáltatási szerződésének és annak
mellékletét képező kompenzáció' támo gatás módo sításara é s aláír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f016. augusztus 01.

3.l a) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102.01cím - önként
váIIaIt feladat _ felhalmozási finanszírozási bevételi előfuányzatan belül az fuányítőszeľvi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváirása eloirányzatát és a
kiadás beruhź.zts előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40106 cím _ tjnként vállalt felađat -
fe|ha|mozási finanszítozźsi bevételi előkźnyzatLín beliil az irányitőszervi tĺámogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tn történő jőváírása e|óirźnyzattń és a kiadás beruhazás
e|oírányzatát 4.000,0 e Ft-tal, a 40104-02 cím _ önként vá||alt feladat - felhalmozási
ťlnanszirozási bevételi eloirźnyzatttn beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizętési szttm|ttĺ töľténo jőváírźsa elófuźnyzatát és a kiadás beruházás e\oírźnyzatát
4. 00 0, 0 e Ft-tal csökkenti a gépjfumubeszeľzések onkoľmányzati lebonyo |itása címén.

b) az onkoľmĺĺnyzat kiadás 11108-02 cím önként vállalt feladat felhalmozási
ťĺĺanszitozási kiadáson belül az írényítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
eloirányzatfuőI 16.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím _ ĺjnként vá||alt feladat -
előirányzatára - szeméIyszźt||ításta alkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft,2 db gépjármű 8.000,0 e Ft

- gépj aÍmíiv ek b eszet zés e c ímén.

c) a beszerzett gépjárműveket az onkormányzat térítés nélküli hasznźiatra üzemeltetésre
átađja a Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetési szervnek.

d) felkéri a Jőzsefvźłrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a 2 db
hasznáIt személygépjáľmű értékesítéséľe vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevétel az
onkoľman y zatot illeti meg.
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Felelő s : po 1 gármest er' intézmény v ezetó
Hatásidő: a)-b) pontokJtáI2016.június 02., c)-d) pontoknál f016. október 31.

4.l a) az Európa Belvárosa Pľogľam I keretében a Palotanegyedben 5 db társasház
đíszv1|ágításának karbantartttsáta 2016. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a működési általános
tartalék terhéľe, 2017-20l9-ig évente 3.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségetválla| az
önkormányzati saját bevételek terhére onként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím múkĺjdési cél és
általános tartalékon belĺil az általános l.arta|ék _ kotelező feladat - elofuźnyzatárőI3.000,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím _ önként vállalt feladat _ dologi eloirźtnyzatfua.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 20l6.junius 02.

5./ a) a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottairészére megállapított üdtilésitźtmogatás 2016.
évi költségeinek fedezetétil, melynek ĺisszege 20.042,0 e Ft a működési általános taľtalékot
jelöli meg, és 2017. évtől tartós működési cjnként vállalt feladatként évente 40.084'0 e Ft-ra
előzetes kötelezettséget vá||a| az onkormányzat műkodési saját és közhatalmi bevételeinek
terhére.

b) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általános taľtalék' ezenbe|u| az
általános tarta|ék _ kĺjtelező feladat - eloirćĺnyzatźtrőI 20.042 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - cjnként vá|Ialt feladat - műkĺjdési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előírányzattra.
- a Polgáľmesteľi Hivatal 12202 cím _ önként vállalt feladat - bevételi mfüödési
ťĺnanszírozási bevételen beltil az irźnyrtőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számIán történő jőváirása előirźĺnyzatát 13.854,6 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás, ezen belĺil a béren kívüli juttatások előirźnyzatát 10.300,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhęlő jĺĺrulékok és szociális hozzájźlrulási adó e|őiráĺyzatat 3,554,6 e Ft-tal
(SZJA 1.838,6 e Ft, EHO 1.716,0 e Ft) megemeli.
- a Polgáľmesteri Hivatal |2203 cím - önként vźilalrt feladat - bevételi mfüödési
ťĺĺanszítozási bevételen belül az fuányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztltián történő jőváfuása előirźnyzatát 6.187,4 Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás, ezen beltil a béren kíviili juttatások előirányzatźtt 4.600,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźru|źlsi adó e\óirźnyzatát I.587 ,4 e Ft-tal (SZJA 82|,1 e Ft, EHo
766,3 e Ft) megemeli.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő : 20 I 6. junius 02.

6.l a) az onkormányzat I|602 cím - kötelező feladat _ bevételi ingatlanértékesítés
előkányzatát 430,0 e Ft-tal és ezzel egyidejrĺleg a kiadás beruhĺŁás e|őirányzatźĺt 430,0 e Ft-
tal megemeli.

b) az onkormányzat 11602 cím - kötelező feladat _ kiadás felha|mozási célú tĺĺmogatás
áI|amháztartáson kíviilľe e|őkźnyzatźttő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a beruhźaás
e|óiránvzatára.
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Felelős: polgármester
Határid'o : f}I 6. június 02.

J.l az onkormányzat kiadás 11107-0i cím műkodési cél és általános tartalékon
általános taĺtalék - kötelező feladat - e|okányzatárőI35.00.0,0 e Ft-ot átcsoportosít
II703 oírrl - kĺ-ltelezti feladaĹ - dolosi e|oirányzatáľa a JoKESZ lrródosítása cílrrélr.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 02.

8./ felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat a2016. évi költségvetési
kĺjvetkező módosításánál, valamint a következő évek tervezésénél vegye figyelembe.

belĺil az
a kiadás

rendelet

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 201,6, évre vonatkozőaĺ 2016. szeptember 30., valamint a mindenkori évek
költségvetés elfo gadásának j o gsz abáIyi hatáľidej e

Dľ. Kocsis M.áté
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivata|ná|kozszolgálati jogviszonyban állók di1aztsáről
és egyéb juttatásaiľól szóló 46/2014. (X[.12.) önkormányzati rende|et módosítástrőI sző|ő
rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 1912016. (VI.09.) onkormányzati rendeletét 14 igen,
1 nem, 2 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvĺsBĺ-o
A RENDELETALKOľÁsHoz MtNo S ÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsBľvÁnos xÉpvrsnr-o-rnsľÜlrľn M IGEN, 1 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRos
vilI. KERÜLET JóZsEFVÁnosl oľxonnĺÁľyzĺ.ľ rnľvrsľr,o
TESTÜLETENEK Ígt2016. (vI.09.) oNxonľĺÁľyza.ľr RENDELETET A
POLGÁRMESTERI HIVATALNÁr, KoZsZoLcÁr,ĺ.ľI JoGvIsZoNYBAN
Ál,lóx oÍĺa.zÁsÁnór, És ncynB JUTTAľÁsĺ.ĺnŐL szoLo 46t20Í4. (KI.12.)
oľxonľĺÁľyza.ľr R-ENDELET MóDoSÍľÁsÁnól

2. Váľosľehabĺlitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napirend 211. pontja
Javaslat a Főváľosi Városľehabilitációs Keľet felhasználásának
szabályairól szólĺi 27.120Í3. (Iv.18.) számű Fővárosi Kiizgyűlési ľendelet
alapj án kiíľt TER-KOZ p á|y ázato n va|ó részv ételľe
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila _ alpolgármester
dľ. Szilágyi Demeter - képviselő
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Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáj át me gnyitj a, me gadj a a szőt Komás sy Áko s képvi selőnek.

Komássy Ákos
Bizonyára tudják, tegnap egy módosító indítvaný terjesztett elő az e|őterjesztéshez. Teljes
mértékben egyetért azza| és támogatja azt, hogy a kerület ismételten induljon a Főváľosi
Varosrehabilitációs Keret fe|hasznźiására kiírt TER_KOZ páIyázaton. Ugyanakkor
meggyőződése, hogy a kiválóan fejlődő, dinamikusan virágző Palotanegyed (amelybeĺzajIĺk
a Európa Belvárosa Pľogram) fejlődése szempontjából maľ igazábő| nem nagyon ľeleváns
fejlesztésekĺől van sző az eredeti előteľjesztésben, teht./- a Palotanegyed gyaľapodása
meggyózoďése szerint töretlentil folýatódik akkor is' ha a ľÉR-roZ páIyázatban megjelĺilt
tertiletek iđei felújítására nem kerĹil sor. Ezze| szemben viszont vannak olyan részeí a
kerületnek, több is, amelyeknek sokkal égetőbb az ilyen apróbb lépésekben történő felújítása.
A tegnapi bizottsági ülésen egy másik javaslatot ismeľtetett, de Alpolgármesteľ Ur kifejtette
azt az álláspontját, hogy a kertiletvezetés szándéka a folyamatban lévő varosrehabilitációs
projekteknek a folytatása, kiteljesítése, befejezése. Ez&t ezt tudomásul véve végül is amit
benyújtott, az az, hogy mind a közteľület-fejlesztési programot, mind atársasházi pľogľamot a
ľÉn_roz páIyázatona Coľvin negyednek a Corvin Sétányon kívül eső részéte nyújtsa be az
onkormányzat, tekintettel arra, hogy egy folyamatban lévő váľosľehabilitációs folyamat van,
a sétárry, ha nem is magától, négy olyan befektetői erőből, most a Bionika esetében állami
támogatásból is készii|.. . (Hangi elzés')

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Soós Gyciľgy képviselőnek.

Soós Gytirgy
Képviselő Ur felvetése jogos, megéľti, hogy a Corvin negyedből kieső ľészeket szeretné
felújítani, a Vajdahunyad utca, Hock János, Kis Stáció. Ezeknek mind a felújítását már
tervezik egyéb fonásból. Javasolja a Képviselő-testiiletnek, hogy a váľosrehabilitációs keľetet
a ľÉn-roZkifejezetten a Palotanegyed hasznosította eđdig is, nem ért azza| egyet, hogy ott
nincsenek olyan utcfü, amikľe nem feľne rá a fe|iĄítás. ott ugyanúgy, sőt a kerületben tĺjbb
utcttra is ráféme a felújítás' ettől fiiggetlenül báľminemű javaslat, ami a Corvin-negyed
fej lesztését érinti, ań. támo gatni tudj a.

Dr. Kocsis NIáté
Mint a kerĹilet képviselője, micsoda corvinos lobbi van itt. Megadjaaszőt Jakabff Tamás
képviselőnek.

Jakabff Tamás
Hasonló gondolatok bennę is ftilmertiltek. EmlékeznekazEwőpa Belvarosa ll-nek az esetéte,
amikor azt tárgyaltiík, akkor éppen az orczy negyedet, Diószegi utca kĺirnyékét emlegette.
Most is, mźn a haľmadik részéttaryyaljźtk, neki is beugrottak a kerĹilet egyéb részeí a Csarnok
negyedtől a Szźnađos utcán kereszttil, a Népszínhtu utca köľnyékéig. Tekintettel aľľa, hogy
ezeken a területeken nemhogy kettő iitem nem zajlott még le városľehabilitációból, hanem
egy sem' úgyhogy minden tisztelettel a palotanegyediek felé (nekik is ott van a legtĺibb
szavazőjllk), de ań. gondolja, hogy a kertilet egyenszilárdságú fejlődése is egy fontos cél
volna, és most már nem az orcry negyedet emlegeti, mert azt feltételezi, hogy egy-két
nagyságrenddel nagyobb összegre lenne szfüség, de úgy gonđolja, hogy ez a terület, amit
Komássy Képviselő Ur mondott, például a Csaľnok negyed' például a Szźzados negyed, de



hasonlóan lehetne gondolni a fővárosi pá,|yázatok keretében. Még egy kérdése lenne ezze|
kapcsolatban, még aZ sem deľül ki az előterjesztésből, hogy ''A'', vagy ,,B,, típusú |ęsz ez a
pá|yázaÍ., az e|oző fővárosi körben ,,A,,-ra és ,,B''-re is beadták, és aztkérđezí, hogy most nem
tudnak beadni kettőt lesalább?

Dr. Kocsis M:áté
Előszor dr. Sara Botond válaszol, azt kcivetően pedig Egry Attila alpolgármesteľ.

Dr. Sára Botond Attila
Képviselő Úľ említette a Százaďos negyedet, ahol most építenek óvodát' most vezetik be a
parkolást, kozvllágitást fejlesztenek, térťrgyelő kameľaľendszert bővítenek, és Hidegkúti
Nándor Stadion kapcsán az onkormányzat és az állam is kömyező utakat újít föl, tehát
önmagában a rehabl|itációs program zď1llk a Százados negyedben. Kcjszöni a Képviselő-
testületnek, hogy támogatták a javaslatát ezze| kapcsolatban. Altalanosságban a ľÉn-roz-
ń| azt mondaná el, hogy azért a Palotanegyeđ az akcióteľület, mert ebből a pá|yázhatő
forrásból, és a rendelkezéste á1ló előkészítettanyagból befejezhető a Palotanegyed fejlesztése.
Gondolkoztak a Csarnok negyedben, és a kerület más részeiben, de annyira ľövid a határidő a
pálytzat benffitásáľa, hogy kész' előľe elkészített anyagokkal kell rendelkezni és máľ a
korábbi Euľópa Belvaľosa Programban késziiltek anyagok, amelyeket nem tudott az
onkormányzat pá|ytnati úton érvényesíteni, és most alkalom van arra, hogy ennek a
városnegyednek a rehabilitációját, fejlesztésétbeťejezze. Ezért szĺJ\etett az a javaslat, hogy
ezze| a vaľosľésszel induljon el az onkormányzat. Ettol fiiggetlenĹil indokolt az em|itett
váľosľészek fejlesztése, de majdnem mindegyikben, például az orczy negyedre most fognak
pá|yćzni reményeik szeľint elindul egy 2 milliardos fejlesztés, a Csarnok negyednek az
előkészítés ét az i||etékes varosfej lesztési cég mtr elkezdte, csak ott tudni kell, hogy pontosan
mit szeretnének. onmagában egy utca felújítása az nem váľosfejlesztési progľam' a
köľnyéknek a hosszú távú elgondolása, hogy mit szeretne ott az onkormanyzat, az még
előkészítés alatt áII. Nem á11 olyan fázisban, hogy gyakorlatilag holnap pá|yázatot lehessen
beadni.

Egry Attila
Az e|őterjesztésben ľészletesen taglaljźk ań., hogy a TER_KOZ ,,A,'-ra milyen típusú
pttlyázatta| szeľetnének indulni, ez okozhĄa azt az érzetet, hogy a TER-KOZ ,,B,,-re az
onkormanyzat nem akar páIyázni, szeretné ań. egyértelműen je|ezĺĺ,hogy az onkormĺínyzat
vezetése mind a TÉR-KOZ ,,A'', mind a ľÉn_roz ,,B,, pźłIytzatra kívtn pá|yźuatot
benyújtani. Mint tudjfü, az előző körben a ľÉR-roZ ,,B,, keretében a II. János Pźi pápa
téren a játszőtér megújítása töľtént meg. Ez fővaľosi terület, itt még nem sikeľĹilt az
egyeztetéseket végigfolyatni, azért nem akarták az előterjesztésbe konkĺétan beleíľni, mert
nem biztos, hogy a Fővaľos ennek a fejlesztéseknek a folytatásźlban partneľ, és akkor egy
másik céltertiletet kell találni. Egyébként |árjak a kerületben azokat az egyéb terĹileteket,
amelyeket a ľÉR_roZ ,,B,, pá|yćzat keretében, bár az kisebb összeg és picit más a célja, de
kifejezetten jó hatékonysággal meg lehet még fejleszteni.

Dľ. Kocsis l{áté
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gábor
Már elhangzott, amit fölvetett volna, hogy a Józsefuárost feszító teľiileti, társadalmi
egyenlőtlenségek miatt a forrásokat most már a körúton túli ľészĺe, középső Józsefvárosľa
kellene fordítani, hogy a Csarnok negyed, a Népszínhźz negyeđ, a Losonci negyed, vagy az

Orczy negyednél ott máľ tudják, vannak konkľétabb tervek' Pont a tervekkel kapcsolatosan
azt mondta Sára Botond alpolgármesteľ úr, hogy azért is nem lehet most beadni például a
Csarnok negyedre, hogy még nem tudják pontosan, hogy mit akarnak ott csinálni. Van egy
Integrált Településfejlesztési Stratégia, meg \éteznek egyéb más anyagok, amikľe
támaszkodni lehet. Mire való egy stratégia,ha nem aĺTa, hogy egy konkľét pźůytzat" beadását

mega|apozza városfejlesztési szempontból, tehát ez ahatáriďő mennyire rovid, meg mennyire
nem rövid, ezt kevésbé tudja megítélni, de a stratégifü pont erre valók. Ha ezeke nem
alapozzák, nem használjfü frl, pusztán emiatt mondanak le adott esetben a Csamok negyed,
Népszínhaz negyed, Losonci negyed fejlesztéséről, akkoľ azhiba.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Egľy Attila alpolgáľmesternek.

Egry Attila
Az Integtált Városfejlesztési Stratégia, amit említefr, az egy alapdokumentum, egy induló
dokumentum, a7'egy feltétele annak, hogy egy szociális alapú városľehabilitációs programot

összerakjanak, illetve egy ktitelező alapdokumentuma maga a pá|ytnatnak. Altalában ęń'
mindig ki szokták írni feltételnek.Ez nem egy olyan dokumentum apáIyázathoz,hogy akkoľ
készen is van a pá|yázat. A komplex városľehabilitációs megújítások, ahogy ęmlítette a
komplexitás abból áll, hogy több lábon áll. Itt most az infrastruktúrárő|beszéInek, az egy láb.

A Csarnok negyedről, vagy Losonci negyedről, vagy báľmelyik más negyedről beszélnek, a
vaľosrehabilitáció nem fog megttiľténni akkor, ha az infrastruktuľa megújításában
gondolkodnak, ott egy komplex programot kell készíteni, egyébként ebben Józsefuáros élen
jtr,ha megnézik a Magdolna Negyed Projektet, ott pontosan az tortént meg három ütemben.

Ilyen típusú projektet kell készíteni, egy ilyen mély programmal kell indulni, al.lhoz,hogy az

utiína sikerrel tudjon menni. Egy ilyen váľosręhabilitációnak a idointervalluma, amíg ez

láwányosan és sikeres tud lenni' az kĺjriilbeltil 10 év a szakembeľek szeľint. Ha ezze| a mini
pá|yázatĘa| megpróbálnak a Losonci negyedben, vagy a Csarnok negyedben elindulni, az

biztos, hogy nem fog semmilyen sikeľt elémi, részeređményeket, esetleg egy-egy rövid
szakaszát valamelyik utcĺĺnak fel tudják újítani, de ott a táľsadalmi megújítást ebből nem
lehet, és fenntartani sem. Ezt mindig meg kell gondolni, amikoľ váľosrehabilitációról
beszélnek, hogy a társadalmi megújítási rész, az legalább olyan fontos, mint az infrastľuktura
rész. Ez a pźiytnat sajnos erre most nem alkalmas, az orczy negyeđdel kapcsolatos pá|yźzat

lesz alkalmas' amely volumenében, ha megnézik f mililiźrd foľint, pont egy nagyságľenddel
nagyobb, amiből még azt gondoljfü, hogy csak az indu|ásra Iesz elegendő és az Orczy
negyedre köľĹilbetül 8-10 milliard forint kell, hogy teljes mértékú vaľosrehabilitáció mind
szociális, mind pedig infrastruktú rźtjában me g tudj on történni.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Pont arľa vonatkozott, és pont azért tette a módosító javaslatot, mert, hogy a Jőzsęfvźtrosban

zaj\ő városfejlesztésekhez képest nagyságrenđileg zsebpénzjellegri beruházásra alkalmas
pilyázatrő| van sző, ahogy Alpolgármester Úr is elmondta. onálló ľehabilitációs progľam
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lebonyolítására az a merľlyiségű forĺás' amit a Főváros a TER-KOZ páIyázaÍban biztosít,
nem elegendő. Pontosan azértjavasolta azt,hogy az o|yan sajátos helyzetben |évő rész&e a
kerületnek, mint például a Corvin negyed sétányon kívül eső ĺésze, ha úgy tetszik a negyed
felemelkedésének, fejlődésének a zá|ogaként a sétány elkészült, ĺizemel és fejlődik, de a
mellette lévő részek bizony tartalmaznak még krízisházakat, hrta|maznak még olyan
szegleteket, amelyek eltűnhetnek a figyelem középpontj ábő| a csillogó-villogó sétány mellett.
Ilyen apľó fejlesztési lépésekľe alkalmas ez a TER_KJZ pá|yázat, pont ezért tette ęzt a
javaslatot. Továbbra is fenntaľtja, hogy a Palotanegyed fejlődése Szempontjából irľeleváns ez
a páIyázat, viszont a Coľvin negyed a sétányon kívüli részében éľdemi előľelépést hozhat.
Kéri, hogy támogassák a módosító indítványát.

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Kialakult egy jogvita AIjegyző Asszony és kozte, a módosító indítványľól. A módosító
indítványban nincsen hatźnozat. Csak az előterjesaés tartalmi ĺészét kívánja módosítani, az
viszont nem döntés az Aljegyzo Asszony folfogása és az SZMSZ szerint. Bár nem a
határozatijavaslatsort módosítja a Képviselo Ur javaslata, csak az előterjesńéstartalmírészét,
arról is lehessen szavazni, és még nem jutottak đűlőre. Vagy az van, hogy benyújt egy
hatźlrozatijavaslatot is mellé, és arróltudnak sZMsZ szerint szavazni, vagy pedig a módosító
indítvanyaľól jelen pillanatban, meghajolva a Hivataljogi tudása e|ott' az Ä\egyzó Asszony
álláspontja szerint nem tudnak szavazni, mert nem érinti magát a döntést. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ezt az apró csalafintaságot pontosan tudta, mert hogy a határozati javaslatban semmi nem
szeľepel a pá|yézat tartalmtra vonatkozóan, csak annyi, hogy benffitja az Óĺ.lkormányzat a
pá|yázatot és egyébként a Rév8 meg a JGK ebben közreműkĺjdnek és ľemélik, hogy nyeľnek.
Ezze| tökéletesen egyet is éľt, konkľétan, hogy mi legyen a fókuszterĺilete ennek a kisléptékű
ręhabilitációnak, ez csak az előteľjesztésben szeľepel, ezért nyújtott be csak az
előterjesĺéshez módosító indítványt, de ha gondolják' akkor hivatkozztlk meg két szőva|
valamelyik határozati javaslatban, hogy a módosító indítvany szeľinti és lehet határozati
javaslati pont módosításríľól szavazni, hogy legyen mit |ęszavazzanak, mert gondolja, erľe
készülnek. Részéről az is rendben van' hogyha befogadja az előteľjesztő az előterjesztésre tett
módosító javaslatát és akkor nem kell kĺilĺjn ahatározati javaslatról külön szavazni.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Az akozbolcsesség kezdett itt kialakulni, hogy a célterületről nem döntenek, csak a pá|yázati
szándékľól. Szeptemberben' amikor döntenek a célterületró|, vagy akkor kellene a módosítót
benffitani hozzá, vagy most'betesznek ahatározati javaslatsorba egy célteľiiletľe vonatkozó
pontot Komássy Képviselő Ur javaslata alapjźn, aľri azért életszenitlen, mert a szźnđéI<ről

döntenek. Jelen pillanatban célterületi döntést nem hoznak, ezért vannak most bajban, de
felőle betehetik a hatfuozati soľba módosítóként. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

I'(omássy Ákos
Erti, csak az ahe|yzet, hogy arrő|hoznak döntést' hogy milyen ptiyźzat benyrijtási dcintést

kezd el előkészíteni a Rév8 mint illetékes szakapparátus. Innentől kezdve mondhať1ák azt,
hogy majd szeptembeľben eldöntik, de szeptembeľben úgyis aĺĺőI a pźiyázatrő| fognak
dönteni, amit addig a sza]<rnai munka már előkészítefr., tehát lényegében az,hogy miről sző| a
pá|yázat, mi a rehabilitáció tarta|ma, az most dől el, szeptembeľben valószínűleg arra |esz

,:!



idejük, hogy egy áment mondjanak az e|készített pźllyźzati teľvľe és elkészítsék, hogy hátha
minden összejön. Igaza van abban, hogy nincs miľe föl meg|elölni ahatározati javaslatban, de
hát mégiscsak most dől el' hogy melyik terület ľehabilitáciőjára kívárya fotdítani az
onkormán y zat a pá|y ázati p énzt.

Dr. Kocsis Máté
Akkor Jegyző Asszony és Aljegyző Asszony javaslata alapján az I) ponthoz értelmez1k a
Képviselő Ur javaslatát hatttrozati javaslat móđosításként és ercó| szavaznak. A napiľend
vittĄźú |ezárja, elsőként Komássy Akos képviselő úr 1) ponthoz tartoző hattlrozati javaslat
módosításáról döntenek. Szavazásra bocsáda a módosító javaslatot.

,,Az e|óterjesztés 2. o|da|án az 5. bekezdéstő| az otl. leírtak helyébe az altlbbi szöveget
javasolja.

Javasoljuk, hogy a most meghirdetett páIyázaton ismételten induljon el a Józsefuárosi
tnkormányzat, a pá|yázat tárgya a mźr folyamatban lévő vaľosfejlesztési progľamok
folytatásĺának részeként a Corvin-negyed a Corvin-sďany területén kívül eső részeinek
komplex fejlesztése:

- Közterület-fej lesztés progľam

Megújításra javasoljuk a Vajdahunyad LLtca, a Nagýemplom utca, a Leonaľdo da Vinci utca a
Corvin-sétányon kívül eső szakaszait, a Práter utcźú, a Nap utcát, a Hock János utcát valamint
a Kis stáció utcát. A pá|yázathoz szükséges a nevezett utcák közterÍiletei felújítási terveinek
elkészítése illetve meglévő tervek esetén azok felülvizsgá|ata, valamint a felújítási tervek a
Corvin-sétány fejlesztésével töľténő összehangolása.

-Táĺsasházi program

A Corvin-sétány pľogram a Corvin-negyed megújulását jelentő hasznosulása mellett
kifejezetten indokolt a Coľvin-negyed a Corvin-sétány területén kívül eső rosszabb állapotu
társashźnainak felújítása. A Beavatkozási területet így javasoljuk a Corvin-negyed a Corvin-
sétány területén kívül eső terĹiletre kijelĺilni. A bevonható együttműködő tarsashtzak korét
pedig javasoljuk úgy meghatáĺozni, hogy a Bęavatkozási teľületen álló 30 évesnél idősebb, az
elmúlt tíz évben felújítást nem végzett társashtnak legyenek. A Fővárosi önkoľmányzat
ptiyázati kiírásával ĺisszhangban előnyt élveznek azok a tttrsasházi pályamunkák, amelyek a
varoskép, a városi k<iľnyezet javítását, az építetí, természęti és kulturális örcĺkség, valamint a
helyi identitás megőrzését, megújítását, ezáItaL az érintett varosrész vonzerejének növelését
cé|ozzálk.,,

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja' hogy a módosító javaslatot a Képviselő-testtilet 4 ígen,8 nem, 5 tartózkodás
mellett elutasította.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlsBI-Ő
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MIN o S ÍTETT S ZóTÖB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
128t2016. (Vr.02.) 5 TARTOZKODASSAL4IGEN 8 NEM
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A Képviseĺő-testüIet ĺłg1l dont, hogł nem "fogadją eĺ Komássy Ákos módosíĺó javaslaĺat, mely
szerint:
az előterjesztés 2. oĺdalón az 5. bekezdéstől az ott ĺeíľtakheĺyébe az aĺábbi szovegetjavasolja.
,,Javasoljuk, hogy a most meghirdetett pdĺyázaton ismételten induĺjon el a Józsefiórosi
onkormányzat, a pályózat tárgya a már folyamatban Iłźvő városfejĺesztési programok
folytatásának részeként a Corvin-negyed a Corvin-sétány terüIetén kívül eső részeinek
komplex fejlesztése:
- Kö zt erül e t -fej l e s zt é s pr o gr am
Megijításra javasoĺjuk a Vajdahunyad utca, a Nagytemplom utca, a Leonąrdo da Vinci utca
a Corvin-sétónyon kívül eső szakaszait, a Práter utcát, a Nap utcát, a Hock János utcót
vąlamint a Kis stáció utcát. A pályázathoz szül<séges a nevezett utcák kozterüĺetei felújítási
terveinek elhlszítése illene meglévő tervek esetén azok felalvizsgálata, valamint a felújítási
t erv e k a C o rv in- s é t ány fej l e s zt é s év e ĺ t Ór t é nő o s s z e hango I ás a.

- Társashózi program
A Corvin-sétány proqram a Corvin-negyed megújulásót jelentő hasznosuĺása mellett
kifejezetten indokoĺt a Corvin-negłed ą Corvin-sétóny területén kívül eső rosszabb óllapotú
társashózainakfelújítása. A Beavatkozási területet így javasoljuk a Corvin-negyed a Corvin-
sétány terĹiĺetén kívüĺ eső területre kijeĺöIni. A bevonható együttmíĺködő társasházak karét
pedig javasoljuk úgl meghatáľozni, hogy a Beavatkozási teľüĺeten áIló 30 évesnél tdősebb, az
elmliĺt tíz évben felújítást nem végzett társashózak leg1lenek. A Fővdrosi önkoľmányzat
pályázati kiírásávaĺ osszhangban előnyt élveznek azok a társasházi pályamunkák, amelyek a
váľoslłźp, a városi kornyezet javítását, az épített, természeti és kulturális örolrsĺźg, valamint a
helyi identitás megőrzését, megújítását, ezáltal az łárintett városrész vonzeľejének növelését
célozzák.,,

Dľ. Kocsis lŇ{áté
Szavazásrabocsátjaazereďetihatározatí javaslatot.

A Képviselo-testtilet úgy dĺint, hogy

1. a Józsefuárosi onkormányzat pźiyázatot nyújt be a Fővárosi Ktlzgýlés
604120I6.(IY.27.)számű hatáĺozata és a Fővaľosi Varosľehabilitációs Keret
felhasznáIźtsanak szabźllyairől szóló 27l20I3.(Iv.18.) számú Fővárosi Közgytĺlési
rendelet alapján a kertileti ĺlnkormanyzatok szźlmfua meghiľdetett, kcizterülętek
komplex megújításara és, közösségi célú váľosrehabilitációs programok
megvalósításaľa vonatkozó TER-K0Z páIyázat keretén belül.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. szeptember 30.

2. a határozat 1. pontjában foglalt páIyazat benýjtásához szĹikséges e|őkészítő
munkálatok elvégzéséľe és a pá|yźzat összeállítására felkéri a Rév8 Zrt.-t és felkéri a
P o 1 gĺíľme st ert az erre vo natk o ző me gáI|ap o dás aLáír ásfu a.

Felelős: RévS Zrt., polgármester
Határido: 20I 6. szeptember 3 0.

3. a) aptĺIyázat benýjtásźůloz szfüséges előkészítő munkák:

34



- Kozterület program előkészítése, tervezés, tęrvezói költségvetések
ö s szeállítása, melyre felkéri a J őzsefv áľo si Gazdálko dási Közp ont Zrt, -t,

- Tátsashazi program előkészítése, a programba bevonandó tátsasházak
kiválasztása - oly módon, hog,, az előzetes szalcrnai értékelést a Józsefvárosi
Gazdólkodási Központ Zrt., vaĺamint ą Rév8 Zrt. megbízott sząkenlbeľe és a
főépítész együttesen látja el _, továbbá a felújítási tervek és tewezoi
költségvetések összeállítása,

- Egyeztętés a helyi civilszeľvezetekkel, közosségi progľamok megtervezése,

- KöteIezóen benyújtandó dokumentumok (tulajdonlapok' helyszínĺajzok stb.)
beszerzése,

- Pályźnatfuás,páIytzatĺjsszeállítás

elvégzésére 7 000 000 Ft saját forľást biztosít,

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím műk<jdési cél
és általános taľtalékon belul az általános :.arta|ék - k<jtelező feladat - eIóirányzatábőI
7.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím _ cjnként vállalt feladat _ dologi
eIoirányzataľa 1.000,0 e Ft-ot, a felújítási e|őirányzatára 6.000,0 e Ft-ot a ľÉR_roz
kó d számú p áIy ázatho z a p á|y ázat el őké szíté séve l kap c s o l ato s kö lts é gek fe dezetére.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
módosításánáI az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelos : polgĺírmester
Hatáľidő: a) pont esetén 2016. szeptember 30. b) pont esetén 2016. június 2; c) pont

esetén a 2016. évi ktiltségvetésről sző|ő önkormányzati rendelet
kĺivetkező módosítása

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtrozatot 14 igen, 0 nem, 3 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALlľrIZ unĺo s ÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
r29t2016. (Vr.02.) 14IGEN O NEM 3 TÁ.RTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Önkormtnyzat pźiyázatot nyujt be a Fővárosi Kĺizgýtés
604l20|6.(IY.27.)szźtmű hatétrozata és a Fővarosi Városrehabilitációs Keret
fe|hasznáIásának szabźiyairől szóló 27l20I3.(Iv.18.) számt Fővarosi Közgyrĺlési
rendelet alapjźn a kerületi önkormányzatok szélmźlra meghirdetett, kĺjzterületek
komplex megújításara és közösségi célú varosrehabilitációs progľamok
megvalósítására vonatkozó TÉR-K oz paly ĺzatkeretén belül.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 30.



2. a határozat 1. pontjában foglalt ptiyázat benyújtásához szükséges előkészítő
munkálatok elvégzésére és a pá|yázat összeállítására felkéľi a Rév8 Zĺt.-t és felkéri a
Polgármestert az erre vonatkoző megá||apodás aláírtsára.

Fęlęlős: Rév8 Zrt., pĺ.llgárrnesĹer
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

a) apáIyázat benyújtásához szükséges előkészítő munkák:

- Końerület pľogram előkészítése, tervezés, tervezói kciltségvetések
ö s szeállítása, melyre felkéri a J őzsęfv áro si Gazdálkodási Közp ont Zrt. -t,

- TaÍsasházi program előkészítése, a progľamba bevonandó tarsasházak
kiválasztása - oly módon, hogy az eĺőzetes szaĺcľnai értékelést a Józsefvórosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt., valamint a Rév8 Zrt. megbízott szakembere és a
főépítész eglüttesen látja el -, továbbá a felújítási tervek és tewezoi
kö ltségvetések ĺj s szeál |ittsa,

- Egyeńetés a helyi civilszervezetekkel, közösségi programok megtervezése,

- Kote|ezően benyújtandó dokumentumok (tulajdonlapok, helyszínľajzok stb.)

beszerzése,

- Pályázatfuás,pá|yźĺzatösszeállítás

elvégzésére 7 000 000 Ft saját fonást biztosít,

b) az a) pontban foglaltak miatI az onkoľmányzatkiađás 11107-01 cím működési cél
és általános tartalékon belül az általános taľtalék - kĺjtelezo feladat - e|őirányzatá'bő|
7.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - ĺjnként vźi|a|t feladat - dologi
eIőirányzataľa 1.000,0 e Ft-ot, a felújítási e|óirtnyzatara 6.000,0 e Ft-ot a rÉR-rÖz
kódszámú pá|yazathoz apá.|yźzat előkészítésével kapcsolatos kciltségek fedezetére.

c) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő
módosításáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđo: a) pont esetén 20|6. szeptember 30. b) pont esetén 20l6.június 2.; c) pont

esetén a 2016. évi költsésvetésről szőIő önkoľmánvzati rendelet
következő módosítása

Napiľend 2l2. pontja
Javaslat az ,,Onkormányzati feladate|Iátást szolgáló fejlesztések
tá m o gatá s ár a,, tár gy űl p á,Jy ázat b enyúj tá s á ľa
(íľásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Napirend vitáját megnyitja, megá||apítja, hogy kéľdés, hozzászőIás nincs, ezért a napiľend
v itáj át Iezárj a, és szav azásra b o c s átj a a határ o zaÍi j avas l atot.

a
J.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter áItaI az á'||anháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tźlmogatására kiírt pá|yázaton indul a Bókay János utca és a Szigony utca (Pľáter utca

- Tömő utca közötti szakasza), illetve aPráter utcapźratlan oldalán a járda felújítása,
részben a kapcsolódó kĺjzműépítések megvalósítása céIjźtből a c) pźiyázati alcél _
belterületi utak, járdák, hidak felújítása - vonatkozásában bľuttó 145.660.959,- Ft
b eruházási ö s szko ltsé g gel.

Felelős : polgĺírmesteľ
Határidő: 20|6.június 2.

az onkormtnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiirt páIyázat
benyújtásahoz cisszesen bruttó 50.981 .336,- Ft saját foľrás biztosított az onkormányzat
1 1 603 cím felújítási e|őkźnyzattln.

Felelős : polgĺírmester
Hatarido: 20|6.június 2.

3. eredményes pá|yázat esetén vźi|a|ja, hogy a tlímogatásból megvalósuló beruhtntst a
beruhazás megvalósítasátőI számított 10 évig eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznáIja.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő: 20]' 6. iúnius 2.

4. a hattrozat 1. pontja alapjźln fe|hatalmazza a po|gármesteľt a páIyźnat benyíi1tástthoz
sziikséges dokumentumok' nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem igénylő
hianypótlások aláíľásźlta és a Magyar Allamkincstar Budapesti és Pesti Megyei
Igazgatősźlga fe|é történő benyújtásáľa.

Felelős: polgármester
Hatlĺridő : 20 I 6. j únius 2., esetle ges hiánypótlásokat követően azoma|

Dr. Kocsis lĺáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet a hatźlrozatot 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ lĺľlĺo s ÍľgTT SZóToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
13012016. (Vr.02.)

2.

16IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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1. a helyi önkoľmányzatokérĹ felelős miniszteľ źita| aZ á|Iamháztartäsért felelős
miniszterľel közösen meghiľdetett onkormányzati ťeladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásáľa kiírt pá|yázatoĺ indul a Bókay János utca és a Szigony utca (Práter utca
_ Tcimő utca közĺjtti szakasza), illetve aPrźńer utca páľatlan oldalán a jźnda felújítása,
részben a kapcsolódó közműépítések megvalósítása céljából a c) pá|yázati alcél -
belteľületi utak, jáľdák' lridak felújítása _ vonatkozásában bruttó 145.660.959'- Ft
b eruházási ö s szköltség gel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.június 2.

2. az onkormtnyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiirt pá|yazat
benyújtásahoz cisszesen bľuttó 50.981 .336,- Ft saját forľás biztosított az onkormányzat
1 1603 cím felújítási előirányzatán'

Felelos: polgármester
Hataľidő: 201.6.június 2.

3. eredményes ptiyázat esetén vá||a|ja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a

beľuházás megvalósításától számított 10 évig eredeti ľendeltetésének megfelelően
hasznáI1a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.június 2.

4. ahatttrozat 1. pontja alapjźln felhata|mazza a po|gtlrmestert a páIyázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési foľľást nem igénylő
hiánypótlások aláirtsára és a Magyar Allamkincstar Budapesti és Pesti Megyei
Igazgatő sága felé tĺjľténő benýj tásara.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 6 . j unius 2., esetle ges hianypótlásokat követően azonna|

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
Szünetet rendel el.

SZÜNET

(Dľ' Kocsis Máté polgĺźrmesteľ ]0 óra 39 perckor távozott az ülésteľemből, így a Képviselő-
testiłlet ĺétszáma l6 főre csokkent, Egľy Attila aĺpolgármester átvette az ülés vezetését.)

Egry Attila
Megkéri a képviselőket és a vendégeket, hogy foglalják el a helyĹiket. A képviselő-testiileti
ülést folýatják.
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bacsó Béla u. |7. szám alatti telek
e|idegenítésére kiírt pá|y ánat eredményének megállapítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elnĺjke

Egry Attila
Cseľe előterjesĺést pótkézbesítéssel kaptak a Képviselő-testület tagjai. A napiľende! az
illetékes bizottság meg!źrgyalta. A napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Kérdezi, hogy benyújtotta-e a Zesan Real Estate Kft. a ny1|atkozatźú anő|, hogy nettó, vagy
bľuttó az ajźn|ati ára? Ert| hogy a CORDIA jobb árat ajtĺi, de ez hogy sikeľült, hogy mikor
az e|őteqesztés még nem készült el, akkor nem nyújtotta be, mire a csere előterjesĺés
elkészült, meg benýjtottaaz 5 napos hatéttídonbelül?

Egry Attila
A JGK Zrt. vezetoje válaszol.

Dľ. Pesti lvett
Igen, ezéĺÍ. volt csere, meľt a tértivevény később érkezett meg, ezért egészítették ki. Maga az
eljáľás is pőtjegyzőkönywel |ett. rogzitve. Később nyi|atkozta |e az egyik ajtnlattevő, hogy
nettóban, vagy bruttóban kell éľteni az ajźn|atát, de megtette, ezt jegyzókonyveńék, és ezzel
kiegészítették az előterjesztést. Az eredményen eZ nem vá|tońatott, de ezt mindenképpen
r o gziteni kel lett, i gy ez me gttiľtént szab áIy szerúen.

Egry Attil
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kclszĺjni a váIaszt. Az eređmény akkor születik meg, ha a Képviselő-testület elfogadja az
előteľjesztést, ha jól érti. Az e|jźtrás szempontjából is kedvezőbb, és legkcizelebb erre lehet
figyelni, hogy két érvényes ajanlatból a jobbat fogadja el a Képviselő-testület, mint hogyha
c sak e gy érvénye s aj án|at l enne az ingatlan értéke s ítéséľe.

Egry Attila
A jegyzőkönyv sztľnáĺa annyi megsegyzést tenne, hogy értelemszeľúen már az előterjesztés is
a jobb ajźn|atot tarta|mazta és javasolta elfogadásra, illetve a csere is. További kéľdés,
hozzásző|ás hianyában a napirend vitájźttlezárja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. sztlrn aIattí,34853 hľsz.-ú, 1.812 m2
alapteľületű, a Csaľnok negyedben található telekingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános
pźĺIytzatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 2.

2.) a páIyázat nyertesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP-ot (székhely:
1082 Budapest, Futó u. 43-45. VI. effi., azonosító sztlma:193000605; ađőszłma:
I8I2f882, MNB lajstromszám: I22I-08) nyilvánítja, avéte|árat 360.000.000,- Ft + AFA-
ban állapítja meg.

Fele]ős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpofiZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.június 2.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlan-adásvételi szerződés
aláírt.sára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrl. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.július 4.

4.) felkéri a Iőzsefvtnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlanon tizemeltetett gépkocsi
beállókra kötött bérleti szerződések felmondására.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KcizpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016.július 4.

5.) af. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatbevétel _ ĺjnként vá||a|t feladat - 11602 cím
fę|ha|mozási bevételek - ingatlanok értékesítése - e|óirányzatát 360.000,0 e Ft-tal, a
működési bevételek _kiszźmlźzott általános forgalmi adó - e|őirtnyzatát 97 .200,0 e Ft-tal
megemeli, ezzel egyiđejűleg a kiadás - önként vti|a|t feladat _ II107-02 cím előirányzatát
360.000,0 e Ft-tal, a 11602 cím dologi e|őirtnyzatát - ťĺzetendő á|ta|źnos foľgalmi adó _
97.200,0 e Fĺtal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatźtriđő : 20 I 6. j úlius 4.

6.) a fejlesztési céltartalék előirźnyzatából 360.000,0 e Ft-ot - Bacsó Béla u. 17. szám alatÍi
telek értékesítés bevéte|ę - zźro| atetvezett telek értékesítési bevételek teljesüléséig.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺridő: 2016.július 4.

7.) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló ľendelet következő
mó do s ítás an á| a hattlr o zatb an fo g l altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a20L6. évi költsésvetési rendelet következő módosítása

Egry Attila
Megállapítja, hogy 74 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testtilet elfogadta a
hatttrozatot.



1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR IZATH>ZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToB B sÉc szÜrsÉcps
HATAROZAT:
ĺ3|12016. (VI.02.) O NEM 2 TARTóZKODÁSSAL14IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 17. szám a|atti,34853 hrsz.-ú, I.8I2 m,
alapterületű, a Csamok negyedben található telekingatlan elidegenítéséľe kiírt nyilvános
páIyázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZĺ1. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđő: 20| 6. június 2.

2.) a ptiyázat nyertesének a CORDIA INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP-ot (székhely:
1082 Budapest, Futó u.43-45. VI. em., azonosító száma.. 193000605:' adősztlma: I8If2882,
MNB lajstromszám I22I-O8) nyilvánítja, avételárat 360.000.000,- Ft + ÁFA-ban á||apitja
meg.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺĺľidő: 2016.junius 2.

3') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ingatlan-adásvételi szerzőđés
aláitźĺsára.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6.július 4.

4.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Közp oŃ Zrt-t az ingat|arlon üzemeltetett gépkocsi
beállókľa kötött bérleti szerződések felmondásaľa.

Felelős: Józsęfuiíľosi Gazdálkodási K<lzpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2016.július 4.

5.) a 2. pontban fogtaltak miatt az onkoľmanyzatbęvétel _ önként vállalt feladat . 11602
cím felhalmozási bevételek - ingatlanok étékesítése - előirtnyzatát 360.000'0 e Ft-tal, a
műkcĺdési bevételek _ kiszźtmlázott általános forgalmi adó - előírźnyzatát 97.200,0 e Ft-tal
megemeli, ezze| egyiđejtĺleg a kiadás - önként vállalt feladat _ 11107-02 cim eloirtnyzatát
360.000,0 e Ft-tal, a ||60f cím dologi e|őirényzatát _ ťĺzetendő á|ta|źnos forgalmi adó _
97.200,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 20I 6. július 4.

6.) a fejlesztési cé|tarta|ék e|őirányzatźhő| 360.000,0 e Ft-ot - Bacsó Béla u. 17. szám
alatti telek értékesítés bevétele _ záro| atewezett telek értékesítési bevételek teljesüléséig.
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Felelős: polgarmesteľ
Határido : 20| 6. j úlius 4.

7.) felkéri a polgármestert, hogy a 2016.
módosításáná|ahatátozatbanfoglaltakatvegye

évi koltségvetésről szóló ľendelet kcivetkező
f,rgyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a2016. évi költsésvetési rendelet kovetkező módosítása

Napirend 3ĺ2. pontia
Javaslat a Budapest Jrĺzsefvárosi onkormányzat tutajdonában áIló Tiimő
utca 16. szám alatt talá|ható ingatlan éľtékesítésének tárgyában kiíľt
pá|yázat eredményének megállapítására és újbóli pá|yánat kiíľására
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Pesti lvett Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

Egry Attila
Az e|otetjesztést a Bizottság megtárgyalta. Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt
Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nagyon kezd elege |enni az úgynevezett T16-os eljaľásból. Itt az töľtént, hogy a Corvin
Sétany |ezárásárőI szô|ő szerződésben 20|4-ben kötelezettséget vállaltak arra,hogy ezeket az
albetéteket folyamatosaĺpźiyázatra kiíľják, mert a befektető meg szeretné ezeket szerczni.Ha
jól tudja' akkoľ ez már a haľmadik kiíľás volt, most |esz a negyedik. Aľra nem vállaltak
kotelezettséget, hogy eľedménýelenség esetén azonna| kiírják a kĺivetkező pá|yázatot.
Javasolja, hogy kiíľást őszre tegyék, és ha ez nem lehetséges, azt javasolja, hogy a beadási
hatźlridő fél év legyen.

Egry Attila
Y á|aszađásľa m e gađj a a szőt A|1 e gy ző A s szonynak.

Dr. Mészár Erika
Ahogy Képviselő Úr is elmondta, folyamatosan vállalták aptůyáńatást, ami azt jelenti, hogy
iđőköZt nem lehet kihagyni, ha eľedménýelen, mint jelen esetben, ismételten ki kell imj a
Képviselő-testiiletnek a páLyěnatot. Nem taftja cé|szeriĺnek, hogy fél év legyen a benýjtási
hatańđő.

Egry Attila
Yá|aszađásra megadja a szőt dľ. Pesti lvettnek.

Dr. Pesti Ivett
o se. tartja indokoltnak. Az źĺon sem változtattak, mert folyamatosan VaÍr ľá jelentkezo. A
folyamatos pá|yáztatást vá|Ia|ták, most egy hosszabb határidő lett meghatározva a nyárra va|ő
tekintettel. Szeptemberben lesz ebben eredmény, amikoľ majd be fog]ák fudni hozni a
TestÍilet elé.
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Egry Attila
Megadja a szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az a módosító javaslata, hogy a beadási határido legyen 2016. novembeľ 2.

Egry Attila
A napiĺend vitáját|ezfuja. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot:

- mely szerint a beadási határidőt 2016. novembeľ 2-áramőđosítsák'

Egry Attila
Megállapítja, hogy 3 igen, 10 nem' 3 tartőzkodással a képviselő-testület a módosító indítványt
elutasította.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR jZATHjZATALHOZ EGYSZERŰ SZOTOBB sÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
13212016. (vI.02.) 3IGEN 10 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogł nem -fogadia el Jakabfy Tamás módosító javaslatát, mely
szerint a beadási hatóridőt 20I6. november 2-áľą módosítsák.

Egry Attila
Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1.)a Budapest VIII. kerĹilet, Tömő u. 16. szttmalatti,3625910/NL,3625910lN4,3625910lN5,
36259/01N7, 36259101Nr}, 36259101N11, 36259/0lNrŻ, 36259101N13, 36259101Nrg,
362519101N19,36259101N20,36259101N23,36259101N24,36259101N26,36259101N27,
36259/0lN28, 3625910lN29, 36259l0lN30, 36259l0lN31, 36259l0lN32 hĺsz.-ú lakások
és nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek elidegenítésére kiírt páIyázatot érvényesnek és

eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelĺjs: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I6.június 2.

2.) bozzájźlru| a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szám alatti,36259l0lNI,36259l0lN4,
36259t0tN5, 36259t0tN7, 36259t01N10, 3625910lNrt, 36259101Nrz, 36259101Nr3,
3625910ĺN|8, 3625910lNI9, 3625910lN20, 3625910lN23, 3625910lN24,
36259t01N26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN3I, 3625910lN32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljara szo|gáIő helyiségek
nyilváno s, egyforduló s p źlly ázat úd án tĺiľténő együttes eliđegenítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
}Jattxido : 20| 6. június 2'
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3.) elfogadja ahatźrozat mellékletétképező, a Budapest VIII. keri.ilet, Tömő u. 16. szám
a|atÍi, 36259l0lAlI, 36259l0lN4, 36259l0lAl5, 36259l0lAl7, 3625910lNL0,
3 6259 I 0 I N I r, 3 6259 I 0 I N r2, 3 6259 / 0 I Al 13, 3 6259 I 0 / Al 1 8, 3 6259 I 0 I N 19, 3 6259 I 0 I N20,
3 6259 I 0 I N23, 3 6259 / 0 / A/24, 3 6259 I 0 I Alf6, 3 6259 I 0 I N 27, 3 6f59 I 0 I N 28, 3 6259 I 0 I N29,
3 6f59 / 0 l N 3 0, 3 6259 l 0 l N 3 L, 3 6259 l 0 l N 32 br sz.-ú lakások és nem lakás célj ár a szo|gá|ő
helyiségek együttes elidegenítéséľe vonatkoző pá|yázati felhívást az a|tlbbi feltételekkel:

a) a minimális vételáľ |6I.525.000,- Ft,

b) a p á|y ázat bír áIati szemp ontj a : a |e gmagas abb m e g aj ánl ott vétel ár,

c) a lakásokĺa és nem lakás céljtlra szo|gźilő helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
ajánlat.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpoŃ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.június 2.

4.) pá|ytnati felhívást teszkozzé a Képviselő-testület 47120|5. (II. 19.) számuhatźlrozatában
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6.június 2.

5.) felkéľi a Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és a pá|yázat eľedményére vonatkoző javas|at Képviselő-testĺilet elé
tcjrténő beterj esztés &e jővthagyás végett.

Felelős: Józsefuaľosi GazdáIkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. szeptembeľ 30.

Egry Attila
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a hatáĺozatot Képviselő-testület
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
133t2016. (vI.02.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szźtm a|atĺi, 36259/0lNI, 36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101Nr}, 3625910lNrr, 36259101Nrz, 36259101Nr3,
36259101N18, 362519/0lNr9, 36259/0/N20, 36259101N23, 36259101N24, 36259101N26,
36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30, 3625910/N3r, 36259t0tN32
hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljáľa szoIgéiő helyiségek elidegenítésére kiírt pźt|yázatot
érvényesnek és eredménýelerrnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdá|kodási Kĺlzpoft Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016' iúnius 2.
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2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet, Tömő u. 16. szám aIaÍti,3625910lNl,36259/0/N4,
36f59101N5, 36259101N7, 36259t01N10, 36259l0lNtr, 36259101Nr2, 36259101N13,
3625gt0lNr\, 36259t0tAt19, 3625910/N20, 3625910/N23, 36259101N24, 36259101N26,
3625910/N21, 36259101N28, 36259101Nfg, 3625910/N30, 36259101N31, 36259101N32
hrsz.-ú lakások és nem lakás céljáraszo|gá'|ó helyiségek nyilvános, egyforđulóspáIyźľ;atiftjźn
t<jľténo együttes elidegeníté séhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 2.

3.) elfogadja ahatározat mellékletét képezo, a Budapest VIII. keľület, Tömő u. 16. szám
alatli, 36259101Nl, 36259101N4, 3625910/N5, 36259101N7, 36259101N10, 3625910/NII,
3625910lNrf, 36f5gl0lNI3, 36f59t0tAlI8, 36259101N19, 36259101N20, 36259101N23,
36259t01N24, 3625910tN26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259/0/N30,
36259l0lV31, 36259l0lV32 hrsz.-il lakások és nem lakás céIjĺíľa szo|gttl'ó helyiségek
együttes elidegenítésére vonatkoző pá|ytzati felhívást az alćhbi feltételekkel:

a) a minimális vételáľ: 16|.525.000,- Ft,

b) apáIyazatbfuáIati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,

c) a lakásokľa és nem lakás cé|jtra szo|gáIő helyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes
aján|at.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiďó 20I 6' június 2.

4.) pá|yázati felhívást tesz kozzé a Képviselő-testület 47l20I5. (II. 19.) szźtmu

hatźtĺ o zatźlban fo g1 altak szerint.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźľiďő: 20I 6.június 2.

5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Kclzpont ZÍt.-t a versenyeztetésí eljrĺrás
lebonyolítására és a páIyázat eredményére vonatkoző javaslat Képviselő-testiilet elé tĺirténő
beteľj esztéséľe jóváhagyás végeťt.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźrídő: 20| 6. szeptember 3 0.

^ 
Í3312016. (vI.02.) számú batározat me|lékletét a jegyzőkiinyv 1. számrĺ melléklete

tartalmazza.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat az országos Roma oktatási és Kulturális Ktizponthoz kapcsolódĺi
d ii ntés ek meghozatalár a
(írásbeli előteľjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester
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Egry Attila
Bizottság nem tárgya|ta. Napiľend vitáját megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvĺĺzli azt, hogy ez a tobb nekifutásos folyamat az országos Roma oktatási és Kulturális
Kozpont megvalósításźna ugy ttĺnik, hogy eljutott a megoldás közelébe. Elfogadhatatlannak
ÍĄa,hogy az ingatlan szakvéleményekkel egyĺitt gigantikus teľjedelmrĺ eloteľjesztést tegnap
este kapták meg, és bizottság sem tárgyalta erurek megfelelően, mikĺjzben itt nemcsak az elvi
kérdésľől varl sző, hogy megvalósuljon aTavaszmező utcában a Roma oktatási és Kulturális
Központ, hanem, hogy ennek a hátterében milyen ingatlancserc uz|et zaj|Ik az á'Ilammal. Nem
ígazźn látja annak objektív a|átámasztását, hogyha egyszer az źiIam úgy döntott, hogy
megvalósítja és a Tavaszmező u. 6-ban szeretné megvalósítani az országos Roma oktatási és
Kulturális Központot, akkor miért nem bírja egyszerúen megvenni az onkormányzattő|?
Miéľt kell még ellhez cseľeingatlarl bizníszęket belefonni a történetbe? Ettől fiiggetlenül a
Központ létrejöttét támogatja, mert fontosnak taĺja' hogy Józsefuárosban legyen eZ az
intézmény, és összességében az onkormźnyzatot nem éri semmilyen veszteség. Egy kéľdése
van még, ezze| a magánszeméllyel fennálló kettős he|yzet' ..... (Hangjeĺzés)

Egry Attila
Megadja aszőt dr. Sára Botond Attila alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond Attila
Ań. |źúni kell, hogy az ingat|anok tulajdoncseľéje, és a Roma oktatási Kcizpontnak a
Iétrehozása, báÍ egy projekt, de ktilön költségvetésből zE|1k. A csereügyletnél az
onkormanyzatnak az vo|t az étdeke, hogy egy értékarányos ügylet jcijjon létľe' viszont maga
az épi|et és a projekt nem taľtalmaz a költségvetésben, az á||ani forrásban annyi cisszeget,

amennyiből meg lehetett volna vásiírolni, ezért az volt a kérése a minisĺéľiumnak, hogy ők a
rendelkezésre ál1ó 800 millió forintot szeretnék az épiJl'etre kcllteni úgy' hogy az már az ő
tulajdonuk. Innentől kezdve az iĺgat|ancsete az' ami szőba került. Az eIőterjesztés későbbi
elkésziilte pontosan abból adódik, hogy kedden még tárgya|tak abban az igyben, hogy volt
egy másiľ ingatlan, amit az onkormányzat (azokat az ingat|arlokat, amelyeket csereként a
Magyar Allamtól meg kívánt szerezní, ĺinkoľmányzati érdekeket vettek Íigyelembe) olyan
stratégiai pontként tekintették, amivel az onkormźnyzathosszútávon tud valamitkezdeni. Az
egyik ingatlan tekintetében az adminisztrációs eljarás hossza miatt döntĺjttek úgy, hogy az az
íngat|an kikeriil, az értéId<ulĺjnbĺizetet, u|ogy az e|őterjesztés is tartalmazza, ań a Magyar
Állam kifizeti készpénzben. Viszont azvll1i út 58. ingatlannál ott van egy 10 éve fennálló
aggályos jogi helyzet, aminek a megoldása úgy gondolják, a küszcibtjn áll. Itt egyetlenegy
szandék vezęti az onkoľmányzatot, az,hogy ennek az épi|etnek a 100 %-os tulajdonjogát
megszerezze. Nyilvánvaló, hogy ezamegá|lapodás alkalmat arra, hogy aMagyar A||arúő|az
onkormányzat át tudja venni a magyar állami tulajdoni hányadot, és ahogy utalt már rá a
Képviselő Úr, valóban a magántulajdonossal is egyeztet az onkormányzat. Az elmúlt 10

évben is egyezteteÍt az onkoľmanyzat, de soha nem volt ilyen kozel az á||tspont, mint most.
Azt gondoljfü, hogy ott is megegyezést fog születni, és egy jó megoldás fog szĹiletni, amit a
Képviselő-testtilet tárgyal. Két szempont vezéreIte, az aggályos jogi he|yzet megoldása,
másľészt, hogy ott a Corvin negyedben 100 %-os, egyébként önkormányzatibérló|d<el lakott
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100 %-os önkormányzati épuLet jöjjon |étre. Ez vezéte|Íe, ezért azt" gondolja' hogy mint
csereingatlant, ezért választották az Ülloi u. 58-at.

Egry Attila
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Részben ebből a vá|aszbő| már körvonalazőđ1k az, amit már eredetileg szeľetett volna kémi.
A bizottságok nem véletlenül nem tárgyalták' most hallották, hogy mi ermek a konkľét oka,
attő| az még elég elképesztő, hogy egy 200 oldalas előteľjesztéssel szembesĺilnek, nem
kételkedik abban' hogy Íiđeszes képviselőtársai az éjszakát azzal tö|totték, hogy a f00 oldalt
elolvasták, azért I|yen karikásak a szemeik, ha mégsem, akkor megtehetné az eloterjesńő,
hogy az előterjesztésének az érđemi, tartalmi részét elmondja, hogy miről is fognak szavazni.
Ez az ügy már volt előttük, visszavonták már egyszeľ' más foľmában volt előterjesztve,
|źtsz1k,hogy ez egy elég komplex kérdés, ami látszik ebből, hogy kiszoľítjak a független roma
szervezeÍet a Tavaszmező utcáből és a helyéľe egy źů|am-, illetve Fidesz-kĺjzeli roma
szervezet költözik. Hogy milyen ingatlancserék vannak még, nyilván ez a
vagyorLgazdálkodási része, aZ kevésbé éľdekli, de nyilván érdekes lehet, hogyha
vagyonvesztésróI van szó. Eń. ĺem fe|tételezi, de szeľetné tudni, hogy miről is fognak
szavazni, és a Roma Parlamentnek a további sorsát szeretné, hogyha elmondanák.

Egry Attila
Megadja a szőt dľ. Sára Botond Attila alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond Attila
Ez az előteľjesztés semmivel nem tartalmaz tĺjbbet, mint ami már egyszeľ benn volt a
Testtileten, csak ott szándékot foga|maztak meg, ez a megá||apodást tartalÍnazza. Semmilyen
új informáciőt az előterjesztéS nem tarta|maz, mint amit korábban ne tárgya|t volna ebben az
ügyben a Képviselő-tęstület. A kérdésére válaszolva, ki fogja egészíteni a Jőzsęfvźrosi Roma
Önkormanyzat elnöke, aki egyeztetést folýat a bennlévő két szervezettel. A két szervezetbo|
az egylk elhelyezésre kerül már biztos, mert miáľ megtaláltak a csereingat|aĺt, a másik
hajlandóságot mutatott arra, hogy megegyezĺek az onkormtnyzatta|, de még nem találták
meg azt a helyiséget, amibe bekĺiltöznek, ez folyamatban van. Semmilyen kilakoltatásról,
kiiirítésről nincs szó, folyamatban varL az a megállapodás, hogy ezek a szervezetek hol tudják
folytatni majd a tevékenységüket' Megkéľi a Jőzsefvźtosi Roma onkoľmanyzat elnokét,
Benga-olĺáh Tibort, aI<ĺ ezt az egyeztetést folýatja, hogy röviden ismertesse a Képviselő-
testĹilettel.

Benga-Oláh Tiboľ
Saját maga, és a roma társadalom is nagyon ĺ}rĺil, hogy végľe aTavaszmező utca 6-ban egy
olyan roma kulturális centrum épiil, amire évtizedek óta váľnak. Azt kéľdezte Képviselő Uľ,
hogy mi |esz a Roma Parlamenttel, hát lesz, ami lesz. Mi a Roma Paľlament? Egy tarsadalmi
szervezet, van ilyen ezer az orczágbaĺ. Ha barhonnan hallanak valamit és híreket hallanak, ne

vegyék semmibe, csak azt, amit ő mond, ugyanis ő a Józsefváľosi Roma Önkoľmźnyzat
elnöke, a roma társadalmat a Roma onkormányzat képvise|i, 70 éve a kerületben és

Budapesten lakik, nem bevándoľolt, és minden romát ismeľ, egy-kettő újat nem' a
bevándoľoltakat, akik a Népszínhĺáz utcában kuncsorognak, azokat nem nagyon ismeľi.
Horváth Aladár úr Allamtitkár Uľnak írt egy levelet, gondolja, hogy a Hoľváth AIađát iltta|, a
Roma Paľlament új elnokével vették fel a kapcsolatot és annak az ínformációi alapján szólnak
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hozztĺ. Iđézi Horváth Aladár levelét: ',Allamtitkár Úr a Józsefvárosi onkormányzat
tájékoztatására hivatkozvaiĺja, hogy a helyhatóság felhatalmazása a|apján Benga-oláh Tiboľ,
a Jőzsefvárosi Roma onkormányzat elnĺike kezdeményezetttźrgyalásokat.'' Eddig tĺikéletes,
ez így is volt. Erre Horváth Aladaľ irja: ,,A valóság az, hogy Benga-oláh Ur a Roma
Parlament kérésére foľdult a kerület vezetéséhez, hogy közvetítse kilátásba heIyezett a
kilakoltatásunkkal szembeni felháboľodásukat, igényünket a méltányos tárgyalásos
rendezésre.'' Szó sincs erľol, ők nem kértek, ő kezdeményezte, a Polgármesteľ Ur és itt, ahogy
í4a, a fe|hatalmazása alapján többszoľ tárgyalt velük, elmondta, hogy onnan mermitik kell,
mert oda egy olyan ľoma centrum épül, amit már együtt 25-30 éve kezdeményeztek Horváth
Aladárral, Zsigő Jenővel, Daróczi Agival. Együtt kezdeményezték, és könyorĺĺgtek minden
kormánynak, hogy végre valami épüljön fel. Most eljutottak odáig, hogy a jelenlegi
minisztérium, a jelenlegi kormány megteszi ezt. Sajnos az e|őzőek nem tették meg. A Roma
Parlament jogcímnélküli, ľosszhiszemu bérlő. Ennek ellenére tobb targyalást folýatott veltik,
a Phĺalipe, aki nem ľosszhiszemu, azonnal belement és megköszonték' hogy a Polgármester
Úr és az onkormźnyzat így á|| a dolgokhoz és megfelelő helyet biĺosított részükĺe, és

Hoľváth Aladar és a Zsigó Jenő is megkoszönték, hogy megfelelően tolmácsolja és ttĺrgya|t
velük. Dr. Saľa Botond alpolgármester úr is részt vett egy megbeszé|ésen, táľgyaláson és most
mźn helyeket néznek. Hogyha a Tavaszmezo utca 6-ban, ami Magyaroľszágon a
legalkalmasabb hely, hogy egy nęmzetkozi szinttĺ Roma oktatási Kulturális Központ épüljön,
ugyanis hova kell építeni egy ilyen centrumot? Ahol a legtöbb roma van' és Józsefuaĺosban
Van a legÍobb roma. Ez természetes, hogy ez a kérésfü és a kívánságuk. Az elhelyezéstik
megfelelően zajlik, természetesen nem a Sándor-pa|otába fogiák őket kĺjltöztetni, hanem amit
éľdemelnek. Baľkinek el lehet mondani, hogy egy roma társadalmi szervezet,Ie lehet íľni,
hogy mit csinál' programokat le lehet ími, csak ő azt i:dja, hogy ki mit ér, és ki mit csinál.
Természetesen a Képviselő-testĺilet tagsai nem vonhatj źl< ezt kétségbe, ha leíľnak valamit,
mert honnan tudnák, hogy valóságvagy nem valóság. A valóság az,hogy sem a Phĺalipe, sem
a Roma Paľlament Józsefuarosban semmilyen tevékenységet, a romák éľdekét képviselő
dolgot nem végeznek évtizedek óta. Annál is inkább tudja, meľt a Phĺalipe-nek is alapító tag|a
volt' és a Roma Parlamentnek is, és 5-6 éve mondott le mint a Roma Parlament alelnĺikeként
és a Phĺalipe-nek mint ügyvezető elnökeként és tudja, hogy mit csinálnak. Megfelelő helyet
megpróbálnak nekik keresni, áIIanđő kapcsolatban van velfü. Kéľi a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy támogassák ahattlrozati javaslatot, mert végľe eljutottak oda, amire sok-sok
évtizeďe vártak. Megköszöni, hogy felszólalási jogot biztosítottak a számára.

Egry Attila
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attĺla
Megköszcĺni Benga-olah Tibor úľnak abeszéđet, vitatkozna azza|, hogy Józsefuarosban varla
legtöbb roma. Vajon honnan tudj ék eń., ki dönti el, hogy ki az, ki nem az, ki számolja ĺissze
őket? Véle|mezhető, hogy nem Józsefuaľosban van, haĺrem máshol. Nem ért egyet a Roma
oktatási és Kultrľális Központ kialakításáva|, máĺ csak azért sem meľt, az elmulrt 25 évben
aruryi-annyi próbálkozźs volt, aĺrnyi-annyi összeget kĺjltöttek ktilönböző ľoma integrációs
tevékenységekľe meglehetősen sikertelenul, ez ennek újabb állomásaként éľtékelhető. De ami
itt a legfontosabb, ami kiderül egy másik mai előterjesztésből is, a költségvetéssel kapcsolatos
dĺintésekből, hogy az oktatásí rendszer 2014-es átalakításakoľ kifelejtették, vagy szándékosan
kimaľadt spórolásľa hivatkozva az źĺ|talźnos iskolákbĺil ,iľziľ1űs,ágvédelmi ľelelős munkakör.
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Egry Attila
Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Szervezési és organizációs tigyekhez tesz fel néhány kérdést. A 67 . oldalon olvasható, hogy a
Tavaszmező u. 6-ban azuđvarraúj épületet, plusz a telek alá 80 oÁ-nyiteremgarázst terveznek
építeni, ez nem valami véletlen elírás-e. Reméli, hogy a teremgarázs része így nem fog
megvalósulni. A birtokbaadás előtti munkákhoz' és építési munkákhoz is hozzájźĺu|nak,
amely nem szokványos eljarás. Ha a birtokbaadáshoz mégsem olyan gyorsan fudnak eljutni,
akkor azt javasolja, hogy úgy járuljanakhozzá, hogy a másik fel felelőssége legyen, hogyha
valakinek ebből kára keletkezik, mert idegen tulajdonon végzett felújítás miatt gazđagodnak

és azt gondolja, hogy nem helyes, ha megadják ezt ahozzájárulást az elott, mert ha véletlenül
meghiúsul, akkor ne az onkormányzatot pereljék. Javasolja, hogy mindenképpen csak a
másik fél felelősségére végezhessenek ilyen munkákat. AmagánszeméIy és atársasház esetén

éľtette azt avá|aszt' amit az a\poIgtĺrmester úr mondott, de úgy érzi,hogy az źl||amtő| most az

onkorman y zathoz keriilt a pľobléma.

Eg.y Attila
Megadja a szőt dľ. Sára Botond Attila alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond Attila
A pľoblémában benne vannak azĺJIIő| út 58-ná1, 50 oÁ-ban az onkoľmtnyzat a tulajdonos.
Egy osztatlan közös tulajdon van, 50 oÁ az onkotmźnyzaté, nagyjábőI^^Yą-e az á|lamé, és vo-ę

egy magantulajdonosé. Ezt a problémźť- akarjtů< feloldani. Van oka az onkormtnyzatnak arra,

hogy eń. megoldjĺĺk, nincs arról sző, hogy a biľtokbaadás előtt építési munkát kezdenének
meg' egy adminisztratív előkészítés van, a tervezési folyamatok indulnak meg, semmilyen
építési, tńalakitási munkát nem kezd meg a leendő tulajdonos. Ilyenľől nincs szó, nincs is
információjuk. Hogyha átveszlk a biľtokot, akkor meg tudjon indítani egy ktlzbeszerzési
eljárást, tudjon vá|asńani egy kivitelezést, hogy meg tudja kezdęni ténylegesen a kivitelezést,
ennyiľől van szó. A mélygaľázs tekintetében tudják azt a problémźń, hogy paľkolóhely-igény
van, parkotóhely nem nagyon, nyilván a saját telken megpróbálja megoldani. Ez egy országos
intézmény |esz, egyébként parkoló-megváltást kell ťlzetni, tehát eleve nem tud paľkolni,
ráađásul pénzébe keľül, tehát megpróbálja saját telken megoldani aŻ,hogy ezÍ.méIygarźzzsa|
oldja meg, mint ahogy egyébként bármelyik tźĺsasház, amelyik épitkezik, ez nem meglepő

fordulat. Raadásul nem aZ utcáľt, közterületen fogja foglalni a helyet, nem kell neki
kizárő|agos helyet adni satöbbi.

Egry Attila
Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Büszke arra, hogy Józsefuaľosban van Budapest legnagyobb roma lakossága, és ez gazdagítja

a keľült kulturális <irĺikségét, kül<jn büszke azoha a világhírű muzsikus cigányokľa, akik a

szomszédai voltak a Kisfaludy utcálban, ezt éľtéknek tekinti, és kifejezetten örül, és

következetesen mindig is támogatói voltak a józsefuĺírosi szocialistfü annak, hogy

Józsefuarosban legyen Roma oktatási és Kulturális Központ. Nem igazán látja inđokoltnak,

hogyha az áIIamrtĺszźn 800 milliót eÍTe a központra, akkoľ miét nem fudja 270-ért megvenni
az ingatlant, amiľe egyébként fejlesztésekkel kifejleszti a központot. Pontonkénti szavazást

kér a határozatijavaslatľól, mert az eIvi dĺjntést támogatru szeretné, de bizonyos ľészleteivel
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az ingatIancserének nem ért funkcionálisan egyet. Iľĺ1ég az előző kíséľlet a Roma oktatási és
Kulturális Kozpont kialakításáľa még szegéĺy Kiss Péter miniszter úr nevéhez kötődik,
nyugodjon békében. Amikor a Szentkirályi utcában egy ingatlant a Főváľosi Roma oktatási és
Kulturális Kozpont Iétrehozźsára bocsátottak rendelkezéste, ami aztán sose valósult meg, mi a
he|yzet a Szentkirá|yi utca egykoľon Fővárosi Roma oktatási és Kulturális Központként
kijelolt ingatlaĺrnal és mi lesz arľrak a soľsa?

(II óra l0 perckor dr. Kocsis Máté visszaérkezett az iilésterembe, így a Képviselő-testüĺet
Iétszáma l7 főre emelkedett.)

Dľ. Kocsis M:áté
A legutolsó felvetésére: maguk a FROK vezetői kérték, hogy ne a Szentkirályi utca 7-ben
keriiljon elhelyezésľe aziý áIlami beruházássa||étrehozott oktatási és kulturális központ, ez
vo|t az egyik érv, a másik pedig az,hogy aTavaszmező utca 6-nak a tĺjľténeti hagyományai is
inkább arľa sarkalják a dontéshozőt, hogy ott jĺijjĺin létre, ilyen prőzai egyszenĺ oka volt, nem
valamilyen más oka. Az ülés vezetését folytatja, megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Nem egy ilyen Roma oktatási Kultuľális Központra lenne szükség, hanem például állami
szerepvállalásban nyilvánvalóan a Családsegítő á|ta| egyfajta fokozott terepmunkára, tehát.

ttibb ifiúságvédelemre az á|talános iskolákban, elmenni a családokhoz,hogy ilyen módon meg
lehessen akađá|yozni eń- a fajta szegénység és kilátástalanság újratermelődését. Ezen nem
segít ez a Roma oktatási és Kultuľális Központ. Nincs iđő rész|eteiben eĺ kifejteni, de az
eloterjesztéssel kapcsolatban egyfajta csalódottságanak is szeretne hangot adni. Egyetlen egy
pozitív dolgot ta\á|t, és méghozzá ań, hogy ingatlancserével a Vajdahunyad u. 3. az
onkoľmányzathoz kerülne, és ezze| ott az onkormanyzat vagy megszüntetné, vagy źú tudná
alakítani azt a fajta méltatlan hajléktalan-ellátást, amit egy szűken vett belvaľosi
kömyezetben folyik, tehát mźĺr tĺjbbször kifejtette ezzel kapcsolatban az áI|áspontjtń, tehát azt
lehet tudni, hogy nem a hajléktalanok ellen van, hanem azért, hogy abból a rengeteg
mennyiségu pénzbő|, amit hajléktalan-ellátásra költ ez a különboző 30-40 szervezet állami
forrásokbóI, így méltó e||átáshozjutnának a hajléktalanok, talź'n ez a Vajdahunyađ u. 3. az
onkormanyzat kezébe került volna, akkor lehetett volna vźitozást eléľni, nagyon sajnálja,
hogy eztnem sikeľtilt elémi.

Dr. Kocsĺs Nĺ.álté

Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Visszatérve erÍe az Üll0ĺ u. 58-as hźu;ra nem éľti teljesen az AIpolgźrmester Urat, benne van
az e|őteqesztésben, azY. rész 10 oldalan a kézbesített fajlokban a fulajdoni lapja ennek a
hźvnak és ebben szó sincs aľról, hogy bármilyen <inkormrínyzati fi;Jajdon lenne itt., aMagyar
Allam és egy magźnszemély 50-50 %-os tulajdonaról van szó és ők haľcoltak, és a Magyar
Állam helyére belép az onkormányzat, és az fog harcolni ezzel a magánszeméllyel. Reméli,
hogy jól haladnak atárgya|ások, azt szeretné'jelezni,hogy ftt an. a problémát vette magtĺa az
onkormźnyzat, amit eddig a Magyaľ Allamnak kellett volna megoldani, valahogy
megosztani, hogy a tulajdoni hanyadok szerint ne osztatlan közösbe, hanem helyiségenként,
lakásonként, vagy pedig valakinek valamelyiket ki kellett volna vásáľolni és szó sincs arľól,
amit Alpolgármester Úľ említett' hogy az onkoľmźnyzatmar ebben tulajdonos lęnne.



Dr. Kocsis lNĺ.áté
Megadja a szőt dr. Sára Botond Attila alpolgármesteľnek.

Dr. Sára Botond Attila
Képviselő IJr, 

",.űgy 
nézki, hogy van egy házkéttelken, ,űgy néz ki, minthogyha egy lenne,

de a lakás felénél megy át a telekhatár, az egyik az 1O0,Á-ban az onkoľmányzaté, a másik
fele-fele arźnyban osztoz1k az áIIam és a magántulajdonos kozott, de az egész házban
önkormányzatibér|őklaknak. Érti a problémát a KépviseloUt? Megszerzi az onkormźnyzat
az egészházat, egyesítik a telket és utĺína, ha úgy dönt a Testület, megalapítja atársashćtzat.
Erre mondta, hogy van egy fennálló jogi probléma. Ez a jogi probléma, hogy egy ház két
telken á||, az egyik az onkoľmźnyzaté, a másik osztott kĺjzös tulajdonban az á|Iané, ezért.

célszerű, hogy a htn egy telken álljon, tźrsashźuat sem lehet rajta a|apítani, és az aZ

önkormányzati érdek, mert az onkormĺányzatbér\ői laknak ahtzban,a magántulajdonosnál is
és az állami tulajdonban is ezért utal arĺa, hogy majd a Magyar Allammal kell kötni egy
megállapodást, hiszen az onkormźnyzat béľlői laktak a Magyaľ Allam tulajdonában lévő
lakásokban ezt majd később rendezni kell. Az a cél, hogy 100 %-ban egy telken az
o nkormán y zaté |e gy en, eń. pró b álj ak me go ld ani.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját \ezźlrja. Szavazásta bocsátja a határozati javaslatot. (Szavazás indul) Igaz,

pontonként kellett volna szavazni, elnézést kéľ, még nem volt az ülésteremben, amikoľ a
képviselő Úr kérte, minden pontľól ki|onszavazást kért? Megadja a szőt Komássy Ákos
képviselőnek.

Komássy Ákos
A2.,3.,4. pontokľólkér kiilĺinszavazást és a többit egy másik csomagban.

Dr. Kocsis M:áLté

Szav azásr a bocsátj a a határ ozati j avaslat I ., 5 ., 6. pontj ait.

A Képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy

1.) elcseréli aMagyar Áľam 316 aránýtulajdonában á11ó Budapest VIII. kerület, Üĺ0ĺ ĺt ss'
szttm a|atti, 3634I hĺsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, és a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi onkoľmányzat 1lI arányu tulajdonában źLl'|ő Budapest VIII. kerület,
Tavaszmező u. 6. sztrn alatti, 35172 hĺsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, a Buđapest VIII.
keľület, Tavaszmező u. 6. szám a\att létesítendő Roma oktatási és Kulturális Központ
megvalósítása érdekében.

Felelős: Józsęfváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6.június 2.

2.) a Roma Kultuľális és oktatási Központ kivitelezését végző Magyaľ Alkotómiĺvészeti
Kozhasznű Nonprofit Kft. ľészére a kivitelezéshez sziikséges építési, egyéb hatósági és

közműszolgáItatői engedélyek, tervek benyújtásához szükséges tulajdonosi
hozzájźru|ásokat megadja. Felkéri a polgármesteľt a nyilatkozatok szfüség esetén ttiľténő

kiadásfua.
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Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016.június 2.

3.) a) a I35l2016. (VI'02.) képviselőtestületi határozatban foglaltak miatt az onkoľmanyzat
bevétel - onként vállalt feladat - 1'I60f cím ingatlan értékesítési - Tavaszmezó u. 6. -
előfućnyzatát 230.200,0 e Ft-tal megemeli, és ezze| egyidejtĺleg a kiadás 11602 cím _
ĺjnként vállalt feladat _ben,lházttsi kiadási e|őirćnyzatát - Üllői út 58' ingatlan vásaľlás -

59.299,2 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát - ťĺzetenđő á|talános forgalmi adó - 1.700,8 e Ft-
tal megemeli,

b) az onkormźnyzat bevétel 11602 cím _ önként vállalt feladat - ingatlan értékesítési
bevételek - Tömő u. 16. - e\óirźnyzattlt I07.767,0 e Ft-tal töľli és a kiadás I|I07-02 cím
- önként vállalt feladat - felhalmozási céltartalék előiranyzatát 6I.433 e Ft-tal megemeli.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a f0I6. évi koltségvetésről szóló ľendelet következő
mó do s ítás án ti a hatźlr o zatb an fo g1 altak at ve gye ťr gye 1 emb e.

Felelos: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében f0L6. június 02., c) pont esetében a 2016. évi költségvetés
kovetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

ĺZAVAZ^SNAL JELEN VAN tz rÉpvlspl.o
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHc.Z ľ,ĺnĺo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
r34t20t6. (vr.02.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) elcseréli al/ragyau_ Áilam 316 ararlyÚ tulajdonában ál1ó Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt
58. szám a|atti,36341 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, és a Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormányzat In arányű tulajđonában á||ő Budapest VIII. kerület,
Tavaszmező u. 6. szálm a|atti, 35172 hľsz.-ú ingatlan tulajdonjogát, a Budapest VIII.
kerĺilet, Tavaszmező u. 6. szám alatt létesítendő Roma oktatási és Kultuľális Központ
megvalósítása érdekében.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016.junius 2.

2.) a Roma Kulturális és oktatási Központ kivitelezését végző Magyaľ Alkotóművészeti
Kozhasznu Nonprofit Kft. részére a kivitelezéshez sziikséges építési, egyéb hatósági és
ktjzműszolgá|tatői engedélyek, tervek benyújtásához szükséges tulajdonosi
hozzájarulásokat megadja. Felkéri a polgármestert anyi|atkozatok sztikség esetén töľténő
kiadására.

15IGEN 1 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 2.

3.) a) a 13512016. (VI.02.) képviselő-testtileti hatfuozatban foglaltak miatt az onkormányzat
bevétel - ĺjnként vállalt feladat - 11602 cím ingatlan értékesítési - Tavaszmező u. 6. -
e|őir,źnyzaLáL 230.200,0 e FĹ-tal ĺľlegeľteli, és ez'ze| egyidejtileg a kiadás 11602 cínr _

önként vállalt feladat _beruhćĺzási kiadási e|őirányzatát - Ülői út 58. ingatlan vásarlás -

59.299,2 e Ft-tal, a dologi e|őirźĺnyzatát - ťlzetenđo á|talänos forgalmi adó - 1'700,8 e Ft-
tal megemeli,

d) az onkotmtnyzat bevétel 11602 cím - önként vállalt feladat - ingatlan éľtékesítési
bevételek - Tĺjmő u. 16. - e|őiľányzatát |07.767,0 eFt-ta| torli és a kiadás II|07-02 cím
- ĺjnként vźilalt feladat - felhalmozási céltaĺalék előirányzatćLt 6I.433 e Ft-tal megemeli.

e) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án áI a hatźlr o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a) és b) pont esetében 2016. június 02., c) pont esetében a2016. évi költségvetés
kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a bo c sátj a a hatźr ozati j avaslat 2., 3 ., 4. pontj ait.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a 13412016. (VI.02.) képviselő-testületi hatétrozatban foglalt ingatlanok
csereéľtékét az e|készult értékbecslések alapjan, az a|źtbbíak szerint:
a.) Buđapest VIII. kerület, Ülloĺ ĺt 58. szám a|atĺi, 3634l,hľsz.-ú ingatlan 316 aranyű

tulaj donjoganak értéke : 59.299 .213,- Ft + I.7 00.7 87,- Ft AFA.
b.) Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám a|atti, 36172 hĺsz.-ú íngat|an IlI

aÍ źľlyű tulaj donj o ganak értéke : 27 0 .200 .000, - Ft.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatźridő : 20I 6. junius 2.

2.) elfogaďja a |3412016. (VI.02.) képviselő-testiileti határozatban foglalt ingatlanok cseréjére
vonatkozó adásvételi tigyletet, ahattlrozat mellékletét képezó szerzőđést.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20|6.junius 2.

3.) felkéri a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancserę szerzodés, valamint az al.lhoz
kapcsolódó valamennyi dokumentum a|áírására és a cseretigylet jóvahagyására vonatkozó
kérelembenýjtásáraazil\etékeskormányhivata|hoz.

Felelős: polgármester
Határidő : 2016. junius 2.
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Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 12 igen, 2 nem, 3 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN lz rÉpvlsEro
A HATAR oZ ATH} Z AT ALH}Z vĺnĺ o s ÍľpTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
135120|6. (vI.02.) 12IGEN 2 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1.) elfogadja a 13412016. (vI.02.) képviselő-testületi határozatban foglalt ingatlanok
csereértékét az e|készilt értékbecslések alapján, az a|ábbiak szerint:

a.) Budapest VIII. kertilet, Üllői tt 58. szám alatÍi, 3634l.hrsz.-ú ingatlan 316 arányu
tulaj donj o g áĺak értéke: 59 .299,2I3,- Ft + I .7 00.7 87,- Ft AFA.

b') Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám a|atli, 36172 hĺsz.-ú ingatlan Il7
ar ányll tul aj donj o g ának értéke : 27 0 .20 0 .00 0, - Ft.

Felelős: Józsefuarosi Gazdtikodási Közpoú Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.junius 2.

2.) elfogadj a a 13412016. (VI.02.) képviselő-testületi határozatban foglalt ingatlanok cseľéjéľe
vonatkozó adásvételi tigyletet, a határozat mellékletét képezó szerzőđést.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: f0l6'június 2.

3.) felkéri a polgármestert az adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés, valamint az aŁthoz
kapcsolódó valamennyi dokumentum altirásźra és a cseľetigylet jóvahagyástlta vonatkozó
kéľel em b enyúj tás aľ a az 1lletéke s koľmányhivatalho z.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016.junius 2.

A 135/2016. (VI.02.) számú határozat mellék|etét a jegyzőkiĺnyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/4. pontja
Javaslat új Veľs enyeztetési Szab á|yzat elfo ga d ás áľa
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis N.{.áté

A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában lezźltja. Szavazásra bocsátja a
határ o zaÍĺ javas l ats oľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy



I.) a47lf015. (II. 19.) számű képviselő-testületi határozatot visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
i Hatáľidő: 20|6.június 2.

i 2.) elfogadja a határozat mellékletét képezo, aZ onkormányzat tulajdonában álló
i ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának tltruházására vonatkozó versenyeztetési

s zabáIy okat (Vers enyeztetési S zabá|y zat).

;

: Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
i Határido:20|6. iúnius 2.

l

nr. Kocsis N.{láté
i Megá|Iapítja, hogy 16 igen,0 nem, 1 tartőzkodźls mellett a Képviselő-testület ahattlrozatot

, "lfogadta.
l SZ1iv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
: ĄHATÁRoZATHOZATALH)ZEGYSZERu szoľonBsÉG SZÜKSÉGES. He.ľÁRoz,ą.ľ:
i t36l20t6. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

, 1.) a41l20I5.(II. 19.) száműképviselő-testületihatározatotvisszavonja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺĺzpontZrt.Yagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6,június 2.

2.) elfogadja a határozat mellékletét képezó, az Önkoľmányzat tulajdonában ál|ő

' ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átrvhźnására vonatkozó versenyeztetési

' szabá|yokat (Versenyeztetési Szabá|yzaÍ).

Felelős: Józsefuárosí Gazdá|kodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
. Határidó:20l6.június 2.

' A 136120|6. (vI.02.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

:

l Napiľend 3/5. pontja
il Javaslat a KoM Központi Okos Méľés Zrt.-ve| tőrténő együttműkiidési
:'t

l megállapodás megkötéséľe

i (íľásbeli előterjesĺés)
.] Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
j

:l r. Kocsis M:áté
.i A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában |ezárja. Szavazásra bocsátja a
l hatáĺozatijavaslatsort.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. együttműkodési megállapodást kot a KoM Kozponti okos Mérés Zrt.-ve| az Intelligens
Há|ó zati Mintapľoj ektb en v aIő r észv étel érd ekéb en.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'6.június 2'

2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képezó megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0l6.június 30.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 17 igen,0 nem, 0 tartózkodás mellett a Képviselő-testület a hatźlrozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ EGYS ZERÚ S ZoToB B s Éc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
|37t20|6. (vI.02.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. együttműködési megállapodást köt a KoM Kozponti okos Méľés Zrt.-vel az Intelligens
Há|őzati Mintapľoj ektben való ľészvétel érdekében.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20l6'június 2.

2. felkéri a polgármesteľt a határozat mellékletét képezo megállapodás aIźirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 30.

A 13712016. (vI.02.) számú határozat mellék|etét a jegyzőkönyv 4. számű mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 3/6. pontja
Javaslat az á||amhá.ztartás rendszeľéhez tartoző szeľvek ľészéľe történő
bérbeadáshoz kapcsolĺidó tinkormányzati rendelkezések módos ítására
(írásbeli e|otetjesńés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vítájátmegnyitja. Megadja aszőt Jakabs Tamásnak.



Jakabfy Tamás
Aľró1 sző| ez az előterjesztés, hogy ha államháztartási szervezet szeretne az onkormćnyzatíő|
vásárolni, vagy bérelni, akkor el lehessen térni a szokásos útról a szerzőďés tartalma
tekintetében. Van egy melléklet' ahol fel van Sorolva, amit a szerzőđésrlek taľtalmaznia kell.
Azt átnézte és nem talált olyat, ami ilyen szervezetek esetén ne lenne jó, hogy kĺjtelező
legyen. Sajnos az e|őterjesztés nem részletezi, hogy mi az, amit ezek a szervezetek nem
tudtak, vagy nem akaľtak a múltban teljesíteni ezek kozil. Arľa gondolt, hogy egyoldalú
kötelezettségvállalási ny1|atkozatot nem tuđtak tenni, de ez amugy is opcionális a listájukban,
úgyhogy csak találgatni tud, hogy mi lehet az oka. olyat már hallott, hogy kauciót nem tud
ťĺzetni egy államhtztartási szetvezet, dę ezt meg nem tarta|mazza az előterjesztés. Szeretne
kémi felvilágosítást arról, hogy melyek azok a pontok, amiket nem szívesen láttak a

szerzo đésben ezek a szerv ezetek.

(11 óra 21 perckor órakor Egry Attila távozott az ülésterembőĺ, így a Képviselő-testület
Iétszáma l6 főre csokkent')

Dľ. Kocsis MláLté
YáIaszađásľa megadja a szőt Saľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond Attila
Azért terjesztették ezt az e|őterjesztést a Képviselő-testület elé, meľt tĺibb olyan állami
költségvetési szerv is bérelne helységet a kerĹiletben, amelyre más jogszabály vonatkozLk, ők
is kĺjtve vannak, vonatkozó törvénnyel, ami ellentétes az tinkormźnyzati rendelettel, ezéľt
szeľződésben, bizonyos pontokbaÍI, a két fél nem tud megállapodni. Ilyen volt a KSH
mértékkel megegyezó bérleti díj emelés. Ez a rcndeletben benne van, de van olyan szerv'
amelyik eńnemtudja vállalni, vagy rá más jogszabá|y vonatkozik. Egyetéľt abban, hogy ezek
a szeľvek hosszútávon, stabilan, kiszámíthatőan ťĺzętő béľlő tudnak lenni és ezeket az
adminisztratív akadályokat célszeru a szeruodéskĺĺtés megkötése érdekében kiküszöbölni. A
bizottságnak a konkľét szerződés tekintetében mérlegelési lehetősége van, tehát ha van olyan
ponda, ami a szervezętre vonatkozó, vagy az önkormányzati jogszabáIyának is megfelel,
hiszen a szerzőđésbe csak ilyen tartalmi elemek kerÍilhetnek bele, ez abizottság mérlegelési
hatáskore, hogy ezeket Ĺizleti, vagy más szempontból mérlegelje, hogy elfogadja, vagy nem.

A noľmatív ütközéseketezze| ki tudjak küszöböIni.

Dr. Kocsĺs N{.áté
Megadja aszőtdr. Erőss Gábornak.

Dr. Erőss Gábor
Az első kérđése a|lhozkapcsolódik, amit Jakabfy Képviselő Úr feltett, de ő nem kapott tételes

váIasń'. ot is érdekelné, hogy mik azok a pontok, amiket egy á|Iarrhźlńartáshoztartoző szew
nem tud teljesíteni. A másik, hogy vitatja aztafe\tęvést, hogy sokkal megbízhatőbb paľtnerek,
mint más, hiszen például a KLIK, vagy akőrházak milyen hatalmas adóságokat ha|moztak
fel. An' a fe|téte|ezést nem fogadja el, hogy egy államhtntartási szewezet megbízhatóbb
lenne, mint egy piaci szereplő, vagy egy magánszemély, ezért ffi sok felmentést nem adna,

csak azokon a pontokon, melyet törvény ztnkí.
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Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megadja aszőt Jakabff Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Azért tartja fuľcsának Alpolgármester Ur váIaszát", mert az ebben a tételes felsoľolásban nem
is szerepel, hogy a KSH infláció szerinti bérleti díj novekedését is tartalmaznia kell a
szerződésnek. Van az I. mel|éklet, ebben az 1'. a)-t) pontig huszon-valamennyi tétel van, és
nem hallotta, hogy valamelyiket valamilyen államháztartási szervezet kifogásoIta volna. Ferľt
á1l a kérdése továbbra is, mert nem kapott mégvá|aszt.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megadj a a szót Alpol gármester Úrnak.

Dr. Sára Botond Attila
Az e|ótefiesztést, a gyakoľlat indokolta. Nincsen tételesen felsoľolva, hogy milyen pontokban
van ütközés, mert eltéľő volt állami szervektől fiiggően. Mondhatna péIdát, hogy nem 3 havi
kauciót fog ťrzetni, hanem 2-ot. Amire Erőss Gábor képviselő úľ utalt, hogy az onkormĺínyzat
csak abban a pontban engedjen eltérést, amit a torvény a szervezetre ĺézve előírt. Ez
önkormányzati érdek. Ha egy ilyen előterjesztés abizottság elé bekeriil' akkoľ ott tételesen
látni fogják a képviselők, hogy melyek azok a szerződési elemek köztil, amelyet a rendelet
megkövetel, de ebben az esetben eltéľést kell engedni allhoz, hogy a szerzőđés létľejcljjön. A
gyakoľlatban indokoltnak tartja az előteľjesztést, hogy ne záĺjanak ki állami szeľeplőket azért
a szerzodéskötési lehetőségekből, mert egyébként jogszabá|yi összeütkozés van, mert ettől
még lehet az onkormźnyzat szźtmáĺa előnyös, vagy megfe|elő szerzodéseket kotni. Ez egy
technikai rész, és nem gondolta volna, hogy ezen ekkora ferrnakadás lesz. Személy szerint ő
bizik az á||ami szereplőkben' hogy nem k<itnek úgy hosszú-, vagy kozéptávű szerződéseket,
hogy nem tudjak teljesíteni. Ezek költségvetési forľásokkal rendelkeznek' ezért gondoljak
úgy, hogy kiszámíthatóak, tehát stabilak.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Az SZMSZ szerint nem adhat szőt Jakabfu Képviselő Úľnak harmadszona, ezérI a vitát
|ezĄ a. S zav azásr a b o c s átj a a hattr o zati j avas l ats o rt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 20l6.junius 3-tól

l.) a248l20l3. (VI. 19.) száműhatározatának 5. pontjátazaIźtbbi w) ponttal egészíti ki:

,,w) államhźntartás rendszerébe tartoző Szeľv: az á|Iat.háztartásról sző|ő 20I l. évi CXCV.
tĺirvény 3 . $ -ban meghaÍározott szerv.''

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: 20I6.június 3.

2.) a248l2013. (VI. I9.) száműhatározatát a47. ponttal egészíti ki:

-47. Az tlllaĺ.Jrláńartás rendszerébe tartoző bérlő esetében a béľlő kérelmére a
Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottság e hattlrozatban fogIaltaktól eltérően
dönthet a bérlőre iranyuló bérleti díj mértékének kivételével.''
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 3.

Dľ. Kocsis M.álté
Megállapítja, hogy 12 igen, 1 nem, 3 tartozkođás mellett a Képviselő-testĹilet a hattlrozatot
elfogadta.

S,ZAY 
^Z^SNÁL 

JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT AL:H)Z EGY S ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
138t2016. (Vr.02.)

A Képviselő-testület úgy đĺint, hogy 2016.június 3-tól

1.) af48l20I3. (VI. 19.) számíhatfuozatának 5. pontját azaIábbi w) ponttalegészíti ki:

,,w) államhźntartás rendszerébe tartoző szerv az źů|amhźlztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV.
torvény 3. $-ban meghatźrozott SZeľv.''

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016.június 3.

2.) a 248 l 20 1 3. (VI. 19 .) számű hatálrozatát a 47 . poĺttal egészíti ki :

,,47. Az źL||aÍnháńaÍtás rendszerébe tartoző bérlő esetében a béľlő kéľelméľe a
Tulajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló bizottság e határozatban foglaltaktól eltéľően
dönthet a bérlőre iranvuló béľleti díi mértékének kivételével.''

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l6.junius 3.

Dr. Kocsis M.áúé
Szavazásra bocsátja az önkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a |612016. (VI.02.) cinkormányzati rendeletét 12 igen,
2 nem, 2 taÍtőzkođás mellett elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A RENDELETALKoľÁsHoz lr,ĺnĺo sÍľpTT SZoToBB sÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFVÁnos xnpvĺsnĺ-i-ľBsľÜr,nľn Í2 IGEN, 2 NEM, 2
TARTOZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKOTJÁ. BUDAPESľ ľŐvÁnos
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr ÖľronuÁľyzn.ľ rÉpvĺsEr,o
TESTÜLEľÉľEK rcĺ20|'6. (vI.02.) oľronľĺÁľvyza.ľr RENDELETET 

^ZonxonľĺÁľyzĺ.ľ TULAJDoNÁBAN ĺĺĺo NEM LAKÁS cľuÁna sZoLGÁLo
HELYISÉGEK ľÉnľna.oÁsÁNar FELTÉTELEIROL szoĺo 35ĺ2013. (vI.20.)
RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

12IGEN 1 NEM 3 TARTOZKODASSAL
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Napiľend 3/7. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3./a szám alatti
társasház alapító okiľatának módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti lvett Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

ígazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis }ĺáté
A napirend vitájźt megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Van egy több mint 2 millió forintos kĺiltsége ennek az alapító okirat módosításnak, ez az
utolsó lenne, amit ebben az ugyben megIenne. Feltételezi, hogy az illetékesek is próbálkoztak
már mással. Szerinte akkor is jobban járnának, ha az Önkoľm tnyzat csatolná a helyiségeket és
úgy adnak oda a bérlőnek, kvází ingyen, mert nem fogják tudni sehogy sem hasznosítani'
Kérdęzi, hogy 1998 őta 57 m, után ťtzették a bérlęti díjat, mert nyilván ezértĺęm tűnt fel 16

évig, hogy ťĺzikailag nem csatoltákezt a két lakást.

Dľ. Kocsis M.áté
Y á|aszađźsľa dr. P e sti Iv ett v ezétígazgatőnak ađ szőt.

Dľ. Pesti lvett
Igen,57 mz utánťĺzettéka bérleti díjat.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Mennyibe kerĹilne az,ha az onkormźnyzat csatoltatná ĺjssze a két lakást, több lenne, mint ez a
2-2,5 millriő Ft, vagy kevesebb lenne?

Dľ. Kocsis lNĺáté
YáIaszađźsra dľ. Pesti Ivett vezérigazgatőnakad szőt.

Dr. Pesti Ivett
Tervezőnęk kell megrajzo|ni a teĺ:,ĺrajzot és a jogi eljarást pedig ügyvédek folýatják le a
Földhivatalná|,tehát szakmai segítség kellhozztt, ezértnem saját munkaerővel végzik eń. e|.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyiiľgy
Nem látja a leírásban, hogy magaabérlő mit szeretne, mi a hozzáźi|ź.sa. Továbbá' hogy ez az
onkormán y zat r észéről e gy e gyoldalú, v agy a béľl ővel e gy eztetett l épés.

Dr. Kocsis Nláté
Y á|aszađásra dr. P esti Iv ett v ezérigazgatőnak ad szőt.
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