
Dr. Pesti Ivett
Hosszú évekkel eze|ott kellett volna a bérlőnek csatolnia ezt az ingatlant, és ez nem történt
meg fiz1kailag, pedig a bérlő tiszttlban volt ezze| a lehetőséggel. Most ezt a helyzetet
pľóbálj ák papírokkal rendbe tenni.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ha jól érti, akkor ezt abérleméný 13 éven át nem sikerült ellenoĺizni, mert akkoľ látták
volna, hogy ez a béľlemény nem lett ĺisszenyitva.

Dr. Kocsis M.áté
Komássy Képviselő Úr jól érti. További kérdés, hozzászőIás hiányában a napirend vitáját
|ezáqa.Szavazástabocsátjaahatźľozati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1.) kezdeményezi saját költségre a 35030 helryrď1zi szźĺm a|atlnyilvántartott, Budapest VIII.
keľület, Nagy Fuvaros u. 3.la szttmutźrsasház a|apítő okiratának módosítását.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6.június 2.

2.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 35030 helyrapi szźlm a|atĹ

nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerĹilet, Nagy Fuvaros utca 3.la szźm alatti
társasház a|apítő okiratának módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, az okirat
módosítás megrendelésére, az alapítő okiľatban 35030l0l1J8 helyrajzi szárnon, fszt. 8.

ajtőszámmal,2 szobás, 57 m, alapterülettel szereplő, valóságban ftjldszint 8. ajtószámú, l
szobás, 38 m, alapteľületű, és füldszint 8./A ajtőszźtmu, 1 szobás, 19 m" alapteľületrĺ
lakások külĺjn albetétként tĺjľténo felvételére, tekintettel aľa, hogy a két lakás műszaki
egyesítése nem történt meg.

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6.június 30.

3.) a Budapest VIII. kertilet, Nagy Fuvaros u. 3.la fszt. 8./A szźtm a|athi, 19 m2 alapteriiletű
lakást a lakásállomanyból tĺjrli' és a továbbiakban nem lakás céIjaľa szolgá|ő, egyéb
megnevezésű helyiségként taftja nyilván, tekintettel arľa, hogy a hatályos jogszabályok
a|apjáĺ az a|apterilet nagysága okán a lakás funkció nem valósítható meg.

Felelős: Jőzsefvźttosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20I6.június 2.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.Ą, hogy a tźlrsashź.zi alapítő okirat
módosításához szükséges hatósági bizonyítváný az onkormanyzat helyett és nevében
eljáĺva, az onkormányzatotmegilleto illetékmentesség igénybevételével szerezzebe.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016.junius 30.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja' hogy 12 igeĺ,1 nem, 3 tartozkodással a Testület ahatározatot elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERu s zŐ ľo g B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
r39t20r6. (vr.02.) 1 NEM 3 TARTOZKODÁSSAL12IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) kezdeményezí saját költségre a 35030 helyrajzi szám a|atl. nyilvántartott, Budapest VIII.
kerület, Nagy Fuvaros u. 3.la számutársasház alapítő okiratának módosítását.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016.június 2.

2.)felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.Ą a 35030 helytajzi szám alatĺ
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos utca 3.la sztlm a|atti
társasház a|apítő okiratának módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, az okirat
módosítás megrendelésére, az a|apíÍő okiľatban 35030l0lV8 helyľajzi számon, fszt. 8.

ajtőszámma|,^2 szobás, 57 m" alapteľülettel szereplo, valóságban földszint 8. ajtőszámu, I

szobás, 38 m'alapteriiletrĺ, és ftjldszint 8./A ajtőszám,ű,1 szobás, 79 m, alapterületu lakások
külĺjn albetétként történő felvételére, tekintettel arua, hogy a két lakás mrĺszaki egyesítése
nem történt meg.

Felelős: Józsefilarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt'vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatfuidő : 20I 6. j únius 3 0.

3.) a Budapest VIII. kertilet, Nagy Fuvaľos l. 3,la fsń.. 8.lA szám a|atti, 1'9 m2 alapteľületű
lakást a lakásállományból töľli, és a továbbiakban nem lakás céljáľa szoIgźiő, egyéb
megnevezésű helyiségként tartja nyilván, tekintettel arľa, hogy a hatályos jogszabályok
alapjánaza|apterulet nagysága okán a lakás funkció nem valósítható meg.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KcĺzpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016.június 2.

4.) felkéri a Jőzsęfvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a ttnsasházi a|apítő okiľat
módosításához szükséges hatósági bizonyítvtnyt az onkormányzat he|yett és nevében
e|jźlwa, az onkormányzatotmegillető illetékmentesség igénybevételéve| szerczzebe.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridő : 20 I 6. j únius 3 0.
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Napirend 3/8. pontja
Javas|at a Corvin Sétány projekt keľetszerződés ktizłis megegyezéssel
tłi rténő |ezár ásár ől szĺí ló m e gállap o d ás m ĺí d o s ítás ár a
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitźi1át megnyitja. Megadja aszótJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Van egy olyan passzus ebben az e|őtefiesztésben, hogy a Szigony 32. megvásár|ására az
eľedeti szerzodésben kötelezettségük volt akkor, amikor a Tömő 16-ot eladták. Ezt most arľa
szeľetnék módosítani, hogy csak lehetőségük legyen, ezzel nincs gond ha ezt kihaszná|ják,
ugyanis ez a 4. egybeftiggő telek lenne ott egymás mellett, és valószínűleg önállóan nehezen
lehetne hasznosítaní, ezéĺÍjobb lenne egyben kezelni ezeket, Nem beszélve arról, hogy 20|4
őta, mióta felbecsülték ezeket a telkeket, azőta megemelkeđtek az ingatlanárak. Az,t
feltételezi, hogy 20I4-es értékbecslésen alapul ez a|ezárás is, ľeméli, hogy é|ni akamak ezzeI
a lehetőséggel.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt dr. Mészĺĺr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Eľika
Mint ahogy Képviselő Úľ is elmondta, a módosításban nem kötelező eLemként, hanem
lehetőségként szerepel a Szigony 32, abban az esetben, ha úgy dont az Önkormányzat, alĺkot
szembeállítja és elcserélni a Tĺjmő I6-taI, de ha egyéb olyan éľdek merül fel, akkor nincs
ilyen kötelezó eleme a szerzóđéses megállapodásnak, itt egy nagyobb szabadságot kapott
ezze| mő dosítás sal az Önkorm ánv zat.

Dr. Kocsis Máté
További kérdés, hozzásző|źts hiányában a napirend vitájen, Iezátrja. Szavazásta bocsátja a
hatźn o zati javaslat s ort.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a hatfuozat 1. számű męllékletét képező, a ,,Corvin Sétany projekt
keretszerződés közös megegyezéssel tĺiľténő |ezénźsttról szóló megállapodás módosítása''
elnevezéstĺ, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014, szeptember 15-én kötött megállapodás
módosítását tarta|maző dokumenfumot és felkéľi a polgármestert annak a|áitására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20I 6. j únius 02, hatźnído az a|áítźsra 20 I 6. j unius 1 0.

2. elfogadja a hatźĺozat 2. számű mellékletét képező, ,,Ingatlan Cseľeszerződés II.
E|őszerzódés Módosításď'elnevezésíj, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vel2014. szeptember
15-én kötött e|őszerzőđés módosításźń tnta|mazó dokumentumot és felkéľi a polgríľmesteľt
aĺrnak a|áírására.
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Felelős: polgarmesteľ
Hatáľidő : 20 | 6 . j ťrnius 02., határiđő az aláiĺ ásr a 20 7 6 . j únius 1 0.

3. elfogadja a határozat 3. számu mellékletét képező, ,,Ingatlan Csereszerződés III.
E|oszerzőďés Módosításď' elnevezésu, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 2014. szeptember
15-én kötött előszerzőđés módosítását taľtalmazó dokumentumot és felkéľi a polgármesteľt
annak a|áírásáĺa.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. j únius 02., hatfuiďo az altirásra 20 7 6. j únius 1 0.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 15 igen' 0 nem, I tartőzkođással a Testület ahatźrozatot elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvĺsBro
A HATÁR oZ AT]HI) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ SZo ToB B s Éc s zÜrcS ÉGES
HATÁRoZAT:
|40120|'6. (vI.02.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számí mellékletét képező, a ,,Corvin Sétány projekt
keretszerződés közĺjs megegyezéssel toténő Iezárásźról szóló megállapodás módosítása''
elnevezésrĺ, a Corvin Zrt.-ve| és a RévS Zrt.-vel20|4. szeptembeľ 15-én kötött megállapodás
módosítását tarta|mazo dokumenfumot és felkéri a polgármesteľt annak a|áirásfua.

Felelős: polgármester
Hatźrĺđő : 20 I 6. j únius 02., hatfuiđő az a|áir ásr a 20 I 6 . j únius 1 0.

2. elfogadja a határozat 2. számű mellékletét képezó, ,,Ingatlan Csęreszeľződés II.
E\őszerzoďés Módosításď' elnevezésu, a Coľvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve| 20114. szeptember
15-én kötott elószerződés módosítźsát tartalmazó dokumentumot és felkéri a polgármesteľt
annak a|áírására,

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20 I 6. j únius 02., hattriđo az aláír źsra 20 I 6. j únius 1 0.

3. elfogadja a hatźrozat 3. szćĺrr';u mellékletét képezo, ,,Ingatlan Cseľeszerződés III.
E|oszerzóđés Módosításď' elnevezésu, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-ve| 2014. szeptember
15-én kötött e|őszerzóđés módosítását tartalmazó dokumentumot és felkéri a polgármestert
annak aláírásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő : 20I 6. j únius 02., hatáĺido az a|ź.írź.sľa 20I 6, j únius 1 0.

A 140120|6. (VI.02.) számú határozat mellék|eteit a jegyzőkłinyv 5. számri melléklete
tartalmazza.
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(] ] órcl 35 perckor Egry Attila vissząérkezetĺ az ülésterembe' így a Képviselő-testület
létszáma 17 főľe emelkedett.)

Napiľend 3/9. pontja
Javaslat a Coľvin Sétány Kft. ,,v.a.''-val kapcsolatos tulajĺlonĺlsi tlÜnÍések
meghozatalára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő Tatár Tibor - végelszámoló

Dr. Kocsis M.áté
A napirend vitájźĺmegnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfu Tamás
Apró javaslata lenne. Jobban öľülne' ha a végelszámolt Kft-nek az iratanyagźnak a
megórzéséróI az onkormanyzat gondoskodna, mint többségi tulajdonosa a cégnek. Javasolja
módosításként, hogy az órzési díj, meg a vállalás ellenében hozztĺk be ide a házba ezt az
iratanyago t, és az ir altźttb an táľolj fü .

Tatá'r Tibor
Ezt ajavaslatot csak a praktikum indokolta, mert hogy a többségi tulajdonos |átta e| az
adminisztráciőját ennek a társaságnak több éven keresztil, ó adta az lj;gy vezetését. Ez az
iratanyag másolatban, vagy az eređętíben megtalálható itt is, tehát ezt nem sziikséges áthozni
ide. Nem eIlenzi,hogy a hatfuozatijavaslatot módosítsák, csak nem|átjaa praktikus értelmét.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt I egyzo Asszonynak.

Danada-Rimán Edina
A Polgármesteri Hivatal is táľolási kapacitás gondokkal küzd, most lesz éppen a pince
kialakítva irattźtmak, úgyhogy jobban örĹil, ha a másik tulajdonos őrzi ezeket az iratokat.

Dľ. Kocsis NIáté
További kérdés, hozzászőlás hirányában a napirend vítáját |eztlrja. Szavazźsra bocsátja a
hatźr o zati j avas latsoľt.

A Képviselő-testület' mint a Corvin Sétany Kft. ,,v.a.'' többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a Taľsaság könywizsgálójanak, a PricewateľhouseCoopeľs
Könywizsgáló Kft.-nek (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.,

cégsegyzékszźm: 0l-09-063022, kanarui eng9dély száma: 001464, a könywizsgáló cég

nevében eIjárő természetes személy: Ba|tzs Arpád, anyja neve: Kozma Heđvig, lakcíme:
I|24 Buđapest, Dobsinai utca 1., könywizsgá|ói engedély szttma 006931) a megbízatása a

taggyűlésihatźtrozatmeghozata|źnaknapjávalmegszűnik.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 20I 6. június 02.
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2. elfogadja a határozat ĺ. számu mellékletét képezó, a végelszámolás utolsó, 2016.
március 3l-i fordulónappal elkészített számviteli tĺiľvény szerinti beszámolóját az a|ábbi ťó

számokkal: zfuőmér|egben kimutatott eszközak éĺéke: 6.539.000,- Ft, a zárőmér\egben a
források értéke: 6.539.000,- Ft, a mérleg szerinti eredmény: 86.000,- Ft.

Felelős: polgármester
}Jattĺriďo 20I 6. június 02.

3. elfogađja ahatározat2. szćĺrlt mellékletét képezó, a Táľsaság zárő adóbevallásait és a
végelszámoló által a Ctv. 1 1 1. $ (1) bekezdés d) alpontja szerint elkészített záľójelentést.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 20l6.június 02.

4. elfogadja a végelszámoló áIta| előterjesxett vagyonfelosztási javaslatot, melynek
éľtelmében a Tĺĺrsaság felosztható vagyona vźtrhatőaĺ a következők szerint alakul:

A vagyont avége|számoló a cég törlését követően az a|ábbi szeľint fizeti ki:

(i) az iratőľzéssel megbízott Futuľeal Management Kft.-t illeti a 48.000 Ft,- AFA és
27.000,- Ft innovációs jáľulékkövetelés, amely adókĺjvetelések sikeres
visszaigénylése esetén az abbőI befolyt összeget a vége|szźtmoló a Futureal
Management Kft. Raiffeisen Bank Zrt-néI vezetett 12001008-01374606-00100000
szźlmll b ank szĺíml áj fu a tńuta|j a;

(ii) a Társaságot megillető, a Bombay Express Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben terĹilet haszná|ati díj jogcímen fennálló, Iejáĺt követelés (468.394 Ft)
teljes összege a Budapest Józsęfuaľosi onkormźnyzatot illeti meg, és a Társaság
tĹtal a Budapest Józsefü arosi onkormrĺn yzatra kerül engedményezésľe,

(iiĐ az íđóközben felmeľtilt bankköltségekkel csökkentett és banki kamatokkal ncivelt
összegű pénzeszkozök a tagok között iizletrészeik aúnyábarl, azaz a Budapest
Iőzsefvárosi onkormźnyzat részéte 50,080Á, míg a Futuľeal Delta Kft. részére
4g,gTyo részben keľülnek kifizetésre a Buđapest Józsefuárosi onkorményzat
részére a K&H Bank Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570-00000000 sz.

bankszámlźtta:'ľlrténo átutalással és a Futuľeal Delta Kft. ľészére a Raiffeisen Bank
Zrt.-nél vezetett 12001008-0I375247-00100006 sz. bankszámláľa történő
átutalással.

Mesnevezés Osszeg
(HUF)

A ző,rőmérles alaoián rendelkezésre álló készpénz 472.245
A záľőmérles alapián rendelkezésľe álló bankszĺĺmla 5522.5r5
A bevallás a|apián visszaisényelt AFA 27.000
A bevallás a|apján visszaigényelt mnovaclos

iarulék
48.000

Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
vel szemben fennálló követelés

kĺjvetęlés 468.394

A zárőmétles alaoián felosztható vagvon osszesen 6.538.154
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016.június 02.

5. megbízza a Futuľeal Management Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.
VII. emelet; adószám: |3016359-2-42 cégtregyzékszám'' 01-09-7I4167) a Társaság
iratanyagainak a jogszabá|yokban e|óírt határidő leteltéig torténő őľzésével kapcsolatos
feladatok ellátásávalbruttó 75.000 Ft egyszeri đíjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.június 02.

6. megbízza a végelszámolót a Táľsaság megszűnésével kapcsolatos cégeljárás
lefolyatása (ideértve a baĺlkszám|ák bezárását, könyvelés és jogi kĺjltségeket is) során
felmeľülő költségek megfizetésével. Előbbiekĺe tekintettel megáIIapít1a, hogy a
vége|számolással kapcsolatosan a Táľsaságnál - a banki költségeken túl - további költség
felmerülése nem vaľható.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0l6.június 02.

7 . Tatár Tibort a vége|számoló tisztségéből felmenti és megbízza azza|, hogy a Táľsaság
cégegyzékből torténő törlése iľánt eljárjon, valamint aTtltsaság megszúnéséből eľedő egyéb
szükséges intézkedéseket (számviteli-pénzügyi műveletek elvégzése, vagyon felosztása,
kifi zetések telj esítése) megtegye.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20I6.junius 02.

8. e|hatáĺozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezet1é nyilvánítja a
vége|számolást. A vagyonkiadás napját akként határozza meg, hogy a Társaság cégtregyzékbő|
történő töľlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését kĺjvető 90 napon beliil a tagok és
Futureal Management Kft. részére a kifizetés megtöľténik.

Felelő s : polgĺĺrmesteľ
Hatźlriđő : 20 I 6. j únius 02.

9' fe|hata|mazza az oĺlkormźnyzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkoľmányzat 1-8. pontokban meghatáĺozoÍt d<jntését képviselje, a Társaság tagjainak
írásbeli hatźxozatát és a szfüséses đokumentumokat aláíria.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlridő: 20I 6. június 02.

10. fudomásul veszi, hogy a végelszámoló nyilatkozata a|apjźn, a Tarsasággal szemben
kielégítetlen hitelezői kĺjvetelés nem áll fenn.

Felelős: polgáľmester
Hatátiđő: 20I 6. iunius 02.
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1 1. tudomásul veszi, hogy a végelszámolónak a végelszámolói tisztség e|Iźtźstwa|
kapcsolatban a Társasággal szemben díj és koltségigénye nem ál1 fenn.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6.június 02.

12' tudomásul veszi, hogy a Társaság nem rendelkezik részesedéssel semmilyen jogi
személyben, táľsadalmi szewezetben, alapítványban, továbbá a Táľsaságnak nincs
munkavállalőja, igy ezekkel összefüggésben rendelkeznie nem szükséges.

Felelős: polgármester
Hataridő: f016.június 02.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megállapítja, hogy 14 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a Testtilet ahattrozatot elfogadta.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsEro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZóTO B B s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
141'12016. (vI.02.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet, mint a Corvin Sétany Kft. 
',v.a.'' 

többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja, hogy a Társaság könywizsgá|őjának, a PricewateľhouseCoopeľs KönyvvizsgáIő
Kft.-nek (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky űt 78., cégsegyzékszám.. 01-09-
063022, kamarai engedély száma:001464, a könywizsgáló cég nevében el1árő természetes
személy: Baltns Aľpád, aľlyja neve: Kozma Hedvig, lakcíme: 1'124 Budapest, Dobsinai
utca 1., könywizsgálói engedé|y szźtrna 006931) a megbízatása a taggýLési határozat
me gho zatal ának napj áv aI me gszűnik.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l6.június 02'

2. elfogadja ahatźlrozat I. szźtĺĺÍl mellékletét képezo, avégelszámolás utolsó,2016. március
31-i fordulónappal elkészített számviteli törvény szerinti beszĺímolóját az alábbi fő
számokkal: zźtĺőmér|egben kimutatott eszközĺjk éĺtéke: 6.539.000,- Ft, a záĺőméľlegben a
források értéke: 6.539.000,- Ft, a mérleg szeľinti eredmény: 86.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l6.junius 02.

3. elfogadja ahatáĺozat2. számű mellékletét képező, a Taľsaság záĺő aďóbevallásait és a
vége|szźĺmolő á|ta| a Ctv. 11 1. $ (1) bekezdés d) alpontj a szerint elkészített zrárójelentést.

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



4. elfogadja a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot, melynek
éľtelmében aTátsaság felosztható vagyona várhatőan a következők szerint alakul:

A vagyont a vége|sztlmoló a cég törlését követően az a|ábbi szerint ťtzeti ki

(iv)az iľatőrzéssel megbízott Futureal Management Kft.-t illeti a 48.000 Ft,- ÁFA és
27.000,- Ft innovációs jarulékkövetelés, amely adókĺjvetelések sikeres
visszaigénylése esetén az abbőI befolyt összeget a végelszźlmoló a Futureal
Management Kft. Raiffeisen BankZrt-nél vezetett 12001008-01374606-00100000
szźtmu b anks záml áj ár a átlÍa|j a;

(v) a Társaságot megillető' a Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel
szemben teľiilet haszná|ati díj jogcímen fennálló, |ejźrt követelés (468.394 Ft)
teljes ĺisszege a Budapest Józsefizáľosi Önkormáĺyzatot illeti meg, és a Taľsaság
á|tal a Budapest Józsefu áro si onkormán y zat a keľül engedményezésre,

(vl)az időközben felmeľiilt bankk<jltségekkel csökkentett és banki kamatokkal növelt
összegű pénzeszkozök a tagok kĺjzĺjtt tizletrészeik arźnyábarl, azaz a Budapest
Józsefuarosi onkormanyzat részéte 50,08o/o' míg a Futureal Delta Kft. részéľe
49,92yo részben kerülnek kifizetésre a Budapest Józsefuĺĺrosi onkormányzat
részére a K&H Bank Ztt.-néI vezetett 10403387-00028570-00000000 sz.
bankszámláľatörténő átutalással és a Futureal Delta Kft. részére a Raiffeisen Bank
Zrt.-né| vezetett 12001008-01375247-00100006 sz. bankszźmllára tĺjľténő
átutalással.

Felęlős: polgármester
Hattlriđo : 20 I 6. június 02.

5. megbízza a Futureal Management Kft.-t (székhely: 1082 Budapest, Futó lfica 47-53.YII.
emelet; adőszźlm: 13016359-2-42 cégsegyzékszźlm: 0I-09-714767) a Társaság
iratarryagainak a jogszabá|yokban előírt határiđő leteltéig tĺjrténő őrzésével kapcsolatos
feladatok e||átásával bruttó 75.000 Ft egyszeri ďíjazás ellenében.

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

6. megbizza a vége|szźlmolót a Társaság megszúnésével kapcsolatos cégeljĺírás lefolytatása
(ideértve a bankszám|éů< bezáĺását, könyvelés és jogi kĺiltségeket is) során felmerülő
költségek megfizetésével. Előbbiekľe tekintettel megál|apítja, hogy a vége|számolással

Megnevezés Osszeg
(HUF)

A' zátőmétles alapi án rendelkezésre álló készoénz 472.245
A zfuőméľ|es, a|apián rendelkezésre ál1ó bankszámla 5.522.515
A bevallás a|apitn visszaigényelt AFA 27.000
A bevallás alapján visszaigényelt urnovaclos

iárulék
48.000

Bombay Express Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
vel szemben fennálló követelés

kĺjvetelés 468.394

A' zárőmérles alapi án felosztható vagYon osszesen 6.538.154



kapcsolatosan a Társaságná| - a banki koltségeken túl - további koltség felmerülése nem
váľható.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6.június 02.

7. Tatár Tibort a végelszámolő tisztségéből felmenti és megbizza azzaI, hogy a Társaság
cégsegyzékből történő töľlése irĺínt eljárjon, valamint a Társaság megszűnéséből eredő
egyéb szfüséges intézkedéseket (számviteli.pénzügyi műveletek elvégzése, Vagyon
felosztása, kifizetések telj esítése) megtegye.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016.június 02.

8. e|határozza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és befejezetté nyilvánítja a
végelszámolást. A vagyonkiadás napját akként határozza meg, hogy a Társaság
cégsegyzékből történő töľlését elrendelő végzés jogerőľe emelkedését kovető 90 napon
belül a tagok és Futureal Management Kft. részére a kiťrzetés megtöĺténik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.június 02.

9. felhatalmazza az onkormanyzat képviseletében eljaró tulajdonosi képviselőt, hogy az
onkormányzat I-8. pontokban meghatáľozott döntését képviselje, a Táľsaság tagjainak
írásbeli hatáĺozatát és a szfüséses dokumentumokat aláíria,

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő : 2016. június 02.

10. tudomásul veszi, hogy a végelszámoló nyilatkozata a|apján, a Társasággal szemben
kielégítetlen hitelezői követelés nęm áll fenn.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.junius 02.

ll.tudomásul veszi, hogy a vége|számolónak a végelszámolói tisztség e||átásával
kapcsolatban a Tĺirsasággal szemben díj és költségigénye nem áll fenn.

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 20I6.június 02.

l'Z.tudomásul veszi, hogy a Társaság nem rendęlkezik részesedéssel semmilyen jogi
személyben, társadalmi szervezetben, a|apítvźlnyban, továbbá a Táľsaságnak nincs
munkaváll aIőja, így ezekkel összefuggésben rendelkeznie nem szükséges.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.junius 02.
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A 14|lf0L6. (VI.02.) számri határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 6. számű melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/10. pontja
Javaslat a Bókay János u. 39. sz. közteriilet átnevezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában \ezárja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati j avas l ats o rt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. ker{ilet 36f40 hrsz.-ú - köZteriilet megnevezésiĺ _ ingatlan, tekintettel
a ktjzterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséľől, valamint a házsztĺm-
megálIapítás szabályairól szóló 94l20L2. (XII' 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. 5 (5) bekezdésében
foglaltakľa a Corvin Sétány természetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként a Corvin
sétány elnevezést viselje.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6.junius 02.

2. felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 1. pontbaĺrogzítettek végľehajtásaľól.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016.június 15.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy |7 ígen,0 nem,0 tartóZkodás mellett a Képviselő-testtilet ahatározatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR IZATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ SZóToBB sÉc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
|42t2016. (vI.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. a Budapest VIII. kertilet 36240 hľsz.-ú - kĺjzteľiilet megnevezésű _ ingatlan, tekintettel a
kĺjzterület- és városľésznevek megá||apitásfuő|, azok jelöléséről, valamint a házszźlm-
megállapítás szabáIyairól szóló 9412012. (X|I. 27.) Főv. Kgy. ręndelet 2. $ (5) bekezđésében
foglaltakĺa a Coľvin Sétány teľmészetes folytatásaként, annak meghosszabbításaként a Corvin
sétĺíny elnevezést viselj e.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. iúnius 02.
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2. felkéľi a jegyzőt, hogy gondoskodjon az I. pontbanrögzítettek végrehajtásáról.

Felelős: jegyző
Határidő: z0|6.június 1 5.

Napirend 3/11. pontja .
Javaslat azUj Teleki téri Piaccal kapcsolatos diintések meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M.áLté

A napirend vitźtját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában Iezáĺja. Szavazásta bocsátja a

határ o zati javas 1 ats oľt.

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy az Úi lelel.i téri Piacon alkalmazott đfiak tárgyában
hozott 25712015. (X[.03.) számi képviselőtestületi határozat 6. pontja az alábbia|d<al

egésziilki:

A piac teľiiletén béľleti szeľződéssel rendelkező bérlők részéte (351f3/I1 hľsz.) az épületen
kíviili, a Piac bejátata elé történő ideiglenes (minden éviúnius 1. és szeptember 30. napja
között) jellegű kitelepĺilés díja: minimum 200,- Ft l m" l nap +AFA. A helyhasznáIők
kiválasztása - a bér|eti szerződéssel ľendelkezo bérIők kĺjzül - pá|yźntatás útján toľténik a
piacokľól szőIő 6lf0l4. (III.06.) önkormányzati rendelet renđelkezéseinek megfelelően.

A piac terĹiletén (35123111bĺsz.), az épületen kíViili béľlemény díja: minimum 5.000,- Ft l m2

/ hó +AFA. A bérlő kiválasztásapáLyéńatás útjan torténik a piacokĺól szőIő 612014. (I[.06.)
önkormányzati ľendelet ľendelkezéseinęk megfelelően.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 201 6. j únius 02.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, I taÍtőZkodás mellett a Képviselő-testület a hatátozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHc.Z AT ALHIZ EGYS ZERŰ S ZoToBB sÉc szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
143/2016. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 1 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy az u.j t"l"l.i téľi Piacon a|kalmazott đíjak tárgyábarl
hozott 25712015. (XII.03.) sztmu képviselő-testiileti határozat 6. pontja az a|ábbía|ka|
egészül ki:

A piac területén béľleti szerződéssel rendelkező bérlők tészéĺe (35l23ll1 hĺsz.) az épületen
kíví'ili, a Piac bejárata elé töľténő ideiglenes (minden éviunius 1. és szeptember 30. napja
közott) jellegű kitelepülés díja: minimum 200,- Ft l m. l nap +AFA. A helyhasznźiők
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kiválasztása - a bérleti szerzódéssel rendelkező béľlok közül - pá|yáztatás útján történik a

] piacokról sző|ő 612014. (III.06.) önkormányzati ľendelet rendelkezéseinek megfelelően.
.

l A piac területén (35 123/11hĺsz.), az épületen kívüli bérlemény díja: minimum 5.000'- Ft l m2
i lhó +ÁFA. A bérlo kiválasztásapáIyáztatás útján toľténik a piacokĺól sző|ő 612014. (Iil.06.)

' onkormányzati rendelet ľendelkezéseinek megfelelően.

1 Felelős: polgármester
: Határidő:20l6. iúnius 02.

Napirend 3/12. pontja
Javaslat a Józsefváros Köztisségeiért NonproÍit Zrt.-ve| kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitźtjátmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nincsen üzemelési kĺivetkezménye ennek a döntésnek, de ettől függetlenül Jakabfy Képviselő
Úrnak igazavan, hogy ľosszul néz ki a gyermeküdültetés beolvasztása a nyári szünet kellős
közepén. Ha eddig nem volt sürgős, akkor miért nem várták meg a szezon végét, tégőta
folyamatban van ęz az eljárás.

Dr. Kocsis Máté
Tekintettel ana, hogy az e|oterjesztés nem erről szól, ezért a napirend vitájat lezárja.
Szavazásrabocsátjaahatttrozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľület, Mátyás tér 14. sztlm a|atti 35I48l0lN64 helyrajzi szĺĺmon
nyilvántaľtott ingatlant az ĺĺnkormĺĺnyzat kor|átozottan forgalomképes törzsvagyona
körébe emeli, és a Józsefuáľos Közcisségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatźtba aďja,
egyúttal felkéri a Iőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, valamint a Józsefuáľos
Közösségeiért NonproťiZrt.-t,hogy az ingatlan źLtadás-átvételéről gondoskodjanak.

Felelő s : Józsefu ĺĺľo s Közĺi sségeiért Nonpr ofit Zrt. Igazgatő ság elnöke
Józs efu aro s i Gazdálko dás i Kö zp ont Zrt. v agy ongazdálko dás i i gazgatő

Határidő : 20I 6. j únius 02., źltadás-átvétel határidej e 20 I 6. j únius 1 5.

2. a határozat 1. pontja a|apján a Jőzsefvźlros Közcisségeiért Nonpľofit Zrt.-ve| kötött
hasznáIati megállapodást módosítja, és felkéri a polgármestert a módosított megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. iúnius 02.
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Dľ. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy 15 igen,0 nem, f ártőzkođás mellett a Képviselő-testtilet ahattltozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN i7 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI ZAT ALHIZ ľĺn,r o s ÍľBTT SZŐToB B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
|44/2016. (vI.02.) 15 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület' Mátyás Íér 14. szám aIaÍli 3514810lĘ164 he|yrajzi számon
nyilvántaľtott ingatlant az önkoľmźlĺyzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona
ktjľébe emeli, és a Józsefuaros Közosségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatába adja,
egyúttal felkéľi a lőzsefvź.ľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, valamint a Józsefváros
Ktizösségeiért NonprofitZrt.-t,hogy az ingatlan átađás-átvételéről gondoskodjanak.

Felelő s : Józsefu áro s Közö s sé geiért Nonpro fit Zrt. Igazgatő ság elnöke
J ó z s efu áro s i Gazdálko dás i Kö zp o nt Zrt. v agy ongazdálko dás i i gazgatő

Határidő : 20I 6. június 02., źúadás-áťvétel határidej e 201 6. június 1 5.

2. a határozat 1. pontja alapjáĺ a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-ve| kötött
haszná|ati megállapođást módosítja, és felkéľi a polgármesteľt a módosított megállapodás
aláításfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. iúnius 02.

Dr. Kocsis N{'áté
Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefuáľosi onkormtnyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról sző|ő 6612012. (XII.13.) ĺlnkormányzati ľendelet
módosításaľól szóló rendelet-terv ezetet.

Megá|lapítja, hogy a 17/2016. (VI.02.) önkormanyzati rendeletét 15 igen, 0 nem, 2
tartőzkođás mellett a Képviselő-tęstület elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvIsBro
A RENDELETALKoľa'suoz MrNo S ÍTETT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsaľvÁnos xÉpvrsľr,o-ľBsľÜr-Bľn 15 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
VIil. KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ xÉpvlsEr,o
TESTt]LETÉNEK 17 ĺ 20|.6. (vI.02.) oľronmÁiĺyzaľr RENDELEľBľ ľuDAPEST
JóZspFvÁnosl oľxonn,rÁlwzĺ.ľ VAGYoNÁnól És ĺ. vAGYoN F.ELETTI
TULAJDONoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnŐl szoLo 66ĺ20|2. (KI.13.)
oľronľĺÁI{YZATI RENDELET MóDoSÍľÁsÁnól
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4. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 4/1. pontja
A Táľsasházi PáIryázatokat Előkészítő Munkacsopoľt feladatainak
bővítésével kapcsolatos döntések
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjeszto: dr. Eľőss Gábor - képviselő

Dľ. Kocsis M.áté,
Előteľj esztői kiegészítésre megadj a a szőt dr. Erőss Gábornak.

Dľ. Erőss Gábor
Ez egy érdekes ellenzéki előteľjesĺéS, mert hosszan idézí az Alpolgármester Urat, aki érvelt
amellett, amit most előterjeszt ő helyette is. Azt reméli, hogy könnyen és gyorsan
konszenzusra fognak jutni, bár a bizottsági szavazás nem eITe utalt, de reméli, hogy azota
végiggonđo|tttk ezt a dolgot. Itt anól van sző, hogy a Taľsasházi Pá|yázatokat Elbíráló
Munkacsopoľt néhány hónapja eze|ott kibővült, és ermek a legfontosabb indoka az volt, hogy
a lakásgazdálkodás nagyon fontos téma itt a keľületben. Fontos volna, hogy a szociális
szempontok a korábbinál jobban érvényestiljenek, illetve szervesüljenek a
vagyongazdálkodási szempontokkal. Ez mega|apozza, hogy kibővüljön a Munkacsopoľt és a
hatásköre is, erre ígéretet tett Alpolgármester Ut, ezért az ő akatatát foľdította le egy
hattrozatijavaslat formttjźhan és kiegészítette ezt még 3 dologgal. Az egyik az, am7ben egyet
szoktak érteni, hogy minél nyilvánosabb és átláthatóbb döntéseket hozzaĺak, ezért varl az,

hogy a jegyzőkĺĺnyvet javasolja kibővíteni, amiben a különbözo álláspontok is szeľepelnek'
nem csak a döntések. A Munkacsopoľt üléséľe azok is meghívást kaphassanak, akiket
valamelyik tag hívna meg, például egy szakéľtőt, és ezÍem a tĺlbbségen múlna. (Hangielzés.)

Dr. Kocsis M.áLté

Azeloterjesztoí3 perces hozzásző|ttsi idő |ejárt. Napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt
dr. Sáľa Botondnak.

Dr. Sára Botond Attila
o lenne a legboldogabb, ha valaki átváIla|namunkát tó|e, az a gond, hogy ezeket a Képviselő
Úr elmondta, de nem ide taľtozik. Tudomása van aľľól, hogy ez a Munkacsoportaztigyrendjét
meg!áĺgyalta, és úgy döntött, hogy mivel nagyon sok ház jelentkezik a táĺsashźni
pá|yźĺzatokon és sok időt igénye| az eze|<re való felkészülés, ezért az lenne a jó, ha először azt
a feladatot végeznék el, amire vá||alkońak. Arra utal, hogy ezt akérdést mĺíľ a Munkacsopoľt
eldĺintĺjtte, de neki mindegy, hogy a munkacsoport foglalkozik-e ezze| atémával, vagy nem.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőtdr. Erőss Gábornak.

Dľ. Erőss Gábor
Még lehet, hogy akkor konszenzusra jutnak, mindesetre felhívja a figyelmet aľra, hogy akkor
ęz egy szĺándék volt, amit megfogalmaztak akeľület vezetése részérőI, a szociális szempontok
érvényesítése. Azt |tLtják, hogy a mindennapos tapaszta|atok azt mutatják, hogy elég fontos
lenne. Ennek az intézményes kereteit meg lehetne teremteni ebben a Munkacsopoľtban. Az
ügyľendjét a Munkacsoportnak a többségi szavazással úgy fogadták el, ahogy, de o akkor is a
Munkacsoportban javasolta' hogy az eredeti előterjesztői szándéknak megfelelően bővítsék
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ezt a hatáskört. Fontosnak ÍaĄa azokat is, amiket koľábban említett, például, hogy a
jegyzókonyv kicsit részletesebb formában kerüljon nyilvánosságra, hogy egy Munkacsoport-
tag meghívhasson szakértőt. Kéri, hogy fontolják meg, és támogassák.Még egy fontos dolog,
hogy ő eredetileg egy osszeferhetetlenségľől szóló passzust tervezett. előterjeszteni, illetve
még a munkarendhez tett volna javaslatot. Az arrő| szólt volna, hogy akik lakóként,
tulajdonosként, vagy |<ozos képviselőként érintettek egy-egy hćz felujitásában, amiről
egyébként munkacsoporti tagként szavazĺak, azok tegyenek nyilatkozatot az érintettségről és
ne vegyenek részt a szavazásban' de azon módosított' és elég a ny1latkozattétel arľól, hogy
érintettek az igyben. Ez szerepe|ne a jegyzőkönyvben, de Semmilyen jogától nem fosńaná
meg az illetot, viszont a nyilvánosság számára biztosítaná az ilyen fajta informáciőhoz va|ő
hozzáférést. Ha megalapozott a támogatźtsi döntés, akkor nem gondo|ja azt, hogy csak azért
|eszavazna egy pá|yazatot, mert ott lakik valamelyik képviselőtársa, aki a Munkacsoport
tagja. Ahhozviszontjoga van a nyilvánosságnak, hogy megtudja, hogy egy-egy ilyen esetben
az adoti képviselő szavazoff.-e a sajátházárő|.

Dr. Kocsis lĺ'áté
Megadja aszőt Gondos Juditnak.

Gondos Judit
Nagyon sajnálja aÁ., ha Képviselő Úr csak úgy tud szabáIyokat betartani, ha papírra van
vetve, de azt tapaszta|ják, hogy még úgy sem. Ha egy kicsit tájékozóđott volna a
Munkacsopoľt munkájäban az iđoszaka, amikor ő még nem volt tag, akkoľ csak elő kellett
volna venni a 20I5.09.14-i jegyzokonyvet és ott elolvasni a 25l20l5-os határozatot - amit
most kér, hogy jegyezz'en fel' Képviselő Ur, hogy meg is tudja nézni _, abban mind szeľepeI,
amit most Képviselő Ur kifogásol. Ezt nem kell kiilön kéľni, mert ez mind szerepel benne. Ha
valaki érintett, határozatban' rögzítve van, hogy az miatt nem vesz résń. a szavazásban. A
másik az, hogy 2OI6.04.04-én elutasították azt az ügyĺendet, amit Erőss Képviselo Úľ
javasolt. Nem lárják értelmét abból a szempontból jelenleg, hogy az onkormtlnyzati
lakásokkal megvan' hogy ki foglalkozik, és hogyan. Ennek megvan a rendszere. Ugy
gondolja, hogy jelen pillanatban nem ez a legfontosabb feladatuk, hogy ezze| a területtel is a
Munkacsopoľt foglalkozzon, irlkább a meglévővel kellene, hiszen nem csak annyi a feladatuk,
hogy a ptllyźtzatokat megnézzék és elbírá|ják, hanem rengeteg más olyan feladat is van, ami
igencsak ki fogja tölteni az idejĹiket.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt az előterjesńőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Akkor kideľült, hogy Gondos Judittal is egyetértenek, mert amire ő hivatkozott, hogy volt mar
egy ilyen határozat, ami tartalmában megegyezik az előteľjesńésével' akkor ő is támogatja
azt, hogy ezt ľendeleti formában is el lehet fogadni és akkoľ a jövőben magasabb ľendű
jogszabáIy szerint jźrnának el ugyanebben a szellemben, úgyhogy ez teljes konszenzus.
Köszöni a támo gatásukat.

Dr. Kocsis ľirálté
Napirendvitájátlezár ja.Szavaztstabocsátjahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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1. a I42l20|5. (VI.04') számuhatározat 5. pontjában megjelölt TársasháziPźiyázatokat
Elbíráló Munkacsoport feladatait az alt.ŕbiak szerint módosítja:
a Munkacsopoľt feladata különösen
a) társashtĺzak. illetve lakásszövetkezetek felújítással kapcsolatos problémáinak

szźlmbavétele, információgyújtés, annak alapjáĺ általános érvéný pľoblémák
megfogalm azása és közvetít ése az onkormányzat felé,

b) igény esetén kĺizgyűléseken való személyes részvéte|, ahol tájékoztatni tudjak a
lakóközo ssé geket a helyi pá|y ázati lehető sé gekről'

c) széleskörűésfolyamatostájékozódás atáľsashtzak,lakásszĺjvetkezetek
he|y zetér őI, műs zaki áIIap otén ő|, ľends zere s helyzetértékel é s,

d) attłsasházak' illetve lakásszövetkezetek felújítási igényeinek felmérése (a
l ehető s é gekh ez mérten kö lts é gbec s 1 é s se l alátámasńv a),

e) pá|ytzatokkidolgozásábanva|ősegítségnffitás, valamint abenyújtott
páIyézatok között a Rendelet szerinti prioritások felállítása,

Đ ĺĺnkoľmányzatitźlIrlogatásbólmegvalósult felújítási munkák személyesen
történő meglekintése, ellenőrzése, fotódokumentáció készítése,

g) a feladatairól havonta, íľásbeli dokumentáció készítése, és benyújtása a
polgármester felé,

h) részvétel az onkormányzat|akásgazdáLkodásának véleményezésében, a
lakáspolitikai és városľehabilitációs dĺjntések előkészítésében, valamint
Józsefuáros lakáspolitikai koncepciójának kidolgozásźlban, a szolidaľitási
szempontokat is figyelembe véve.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l6.június 2.

2' felkéri a polgáľmesteľt, hogy készítse elő a Munkacsoport tagjaival kötendő megbízźsi
szerzőđés módosítást ahatározat 1. pontjában foglaltak figyelembevételével és
felhatalmazzaapo|gáľmesteľtazoka|áirástĺra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016.június 1 5.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 4 igen,3 nem, I0 tutőzkodás mellett a Képviselő-testület a javaslatot
elutasította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZAT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éo szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
t45ĺ20|6. (vI.02.) 4IGEN 3 NEM 10 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüIet úgł dont, hogł nem -fogadia el dr. Erőss Gáboľ határozati javaslatát
miszerinĺ:

,,A Képviselő-testület úgy dant, hogy
l. a 142/2015. (ĺ/I.04.) számú határozat 5. pontjában megjelak Társasházi Pályázatokat

El b ír ál ó Munkac s op or t fel adatait az al ób b iak s zer int mó do s ítj a :
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a Munka c s op or t fe l adat a kĹłl ö nö s en
a) társąsházak, ilĺene lakósszovetkezetekfeĺújítóssaĺ kapcsoĺatos problémáinak

szónlbavłźteĺe, információgyűjtés, annak alapjón aĺtalános éľvényiÍ probĺémák
megfogaĺmazása és kozvetítése az onkormányzat feĺé,

b) igény esetén kozgyíĺléseken vaĺó személyes részvétel, ahoĺ tájékoztatni tudják a
l akó ka z a s s é ge ket a heĺy i p ály ázat i l ehet ő s é ge lcľ, ő ĺ,

c) széleskoriÍ és folyamatos tájĺźkozódás a társasházak, lakasszovetkezetek
helyzetér őI, miis zaki áIĺ apotár ól, rendszeres heĺyzetértékel és,

d) a társashózak, iĺlene lakásszovetkezetekfeĺújítósi igényeinekfelmérése (a
l ehe t ő s é ge khez méľ t e n ka k s é gb e c s ĺ é s s el aĺ át ámas zn a),

e) pályázatok kidolgozásóban vaĺó segítségnyújtás, valamint a benyújtott
pályázatok kazatt a Rendeĺet szerinti prioritások felállítása,

fl onkormónyzati tómogatósból megvalósultfelújításimunkákszemłźIyesen
t ör t énő me gtekint é s e, e ĺl enőrzé s e, fo t ó do kum e nt ác ió lcé s zít é s e,

g) afeladataiľóI havonta, írásbeli dokumentáció készítése, és benyújtása a
polgármester feĺé,

h) résnétel az onkormányzatlakdsgazdálkodásónakvéleményezésében, a
l akns p o l itikai é s v ár o s r e hab il it ác i ó s da nt é s e k el ő fu! s zít é s é b e n, v al amint
Józsefváros lakáspolitikai koncepciójónakkidolgozásában, a szolidaritási
szempontoknt is figyeĺembe véve.

Feĺelős: poĺgármester
Határidő: 20I6. június 2.

2. felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a Munkncsopoľt tagiaival kotendő megbízási
szerződ,és módosítást a határozat I. pontjábanfoglaltakfigyelembevételéveI és

felhatalmazza a pol gárme stert azok aldír ás ára.

Fel e lő s., p o l górme s ter
Határidő: 20l6. június I5.',

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja atársasházaknak adható önkormányzati támogatásokľól sző|ő 23l20I5.
(v .2I.) onkoľmányzatí renđelet módosít ástrőI szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogl a Képviselő-testület 4 igen, 6 nem, 7 tartózkodás mellett úgł daą hogy
nem.fogadja el és nem alkotja meg ,,A társasházaĺcnak adható onkormányzati támogatdsolcról
szóló 23/20 ] 5. (ĺ/.2 I.) önkormányzati rendeĺet módosítását,'.

Napirend 412. pontja
Javaslat a térfigyelő ésközblztonságĺ kamerarendszeľľel kapcsolatos dtintés
megbozatalára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgráľmesteľ

dr. Saľa Botond - alpolgármester
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Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában |ezárja. Szavazźsra bocsátja a
határ o zati j av as l atot.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy a téľfigyelő rcndszer bővítése kapcsán a közbiztonsági,
illetve bűnmegelozési célból történő koĺeruleti megÍigyelést kiterjeszti a kcivetkező
területeken:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér kereszteződésében
b) Hungaria krt. - Tbiliszi tér keľeszteződésében
c) Salgótarjáni u. 7 . számná|
d) Salgótarjáni utca - Szemafor utca keresztezódésében

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20I6.junius 02.

Dr. Kocsis lN.ĺ.áté

Megállapída, hogy 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás mellett a Képviselő-tęstület ahatározatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l z rÉpvlsplo
A HATÁR o Z ATH)ZATALHOZ ľĺľNo s ÍľBTT S ZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
|46ĺ20t6. (VI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a térfigyelő rendszer bővítése kapcsán akozbinonsági,
illetve bűnmegelőzési célból töľténő kozterületi megfigyelést kiterjeszti a következő
teľĹileteken:

a) Szemafor utca - Tbiliszi tér keresztezodésében
b) Hungaľia kt. _ Tbiliszi tér kereszteződésében
c) Salgótaĺjaní u. 7 . szźmná|
d) Salgótaľj áni utca _ Szemafor utca kereszteződésében

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6.junius 02.

Napirend 4/3. pontja
Javaslat a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban sziikséges telekalakításra
vonatkozó tulaj donosĺ diintés meg\ozata|ára
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

dr. Ferencz orsolya - képviselő

Dr. Kocsis lN.Iáté

A napiľend vitájźtt megnyitja. Kéľdés, hozzźsző|ás hiányában lezárja. Szavazásra bocsátja a
hatfu o zatí javaslats oľt.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1 . el fo g adj a a hatźlr o zat me 11 ékletét kép ező tel ekal akítá si v ázt aj zot.

Felelős: polgármester
Határiđő: f0I6.június 2.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatáľozat 1. pontja szerint elfogadott telekalakítási vtmajz
a|apjáĺ folytassa |e az illetékes Fĺildhivata|náI a telekalakítási eljárást és az ę|.lhez

szüksé ges dokumentum okat írja aIá.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6.junius 2.

Dľ. Kocsis ldáté
Megállapítja, hogy 14 igen,0 nem, 3 tartózkođás mellett a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZ^VAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvtspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALHIZ MINo S ÍTETT SZóTÖ B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
147tf016.(vl.02.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1 . elfo g adj a a hatźlr o zat me l lékl etét kép ezo tel ekalakítá si v ázt aj zot.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20l6'június 2.

2. fe|kéri a polgĺĺrmesteľt, hogy a határozat 1. pontja szerint elfogadott telekalakítási vźnrajz
a|apjźn folytassa Ie az illetékes Földhivata|náI a telekalakítási eljáľást és az ehhez
sziikséges dokumentum okat írja aIá,.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I6.június 2.

A 14712016. (vI.02.) számű hatźrozat mellékletét a jegyzőktinyv 7. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 4l4.pontja
Javaslat a T uzfa|festés i P ro gľam elfo gad ásár a
(írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis ]NIáté
A napirend vitájat megnyitja' Soós György képviselőnek adja meg a szót.
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Soós György
A Bíráló Bizottság tagjainak Dudás Istvánnét' Gondos Juditot és Vorös Tamást javasolja.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
oľülne neki, ha ugyanebben a páIyázatban a zöldítésre is lehetne támogatást nyerni.
Koztudott, hogy Józsefuaros területét külonosen sújtja a 

',városi 
hősziget'' nevíi jelenség és a

nyáľon felforrósodott betont vízze| és zöldfelülettel lehet egy kicsit hĺiteni. Arra való
tekintettel, hogy a felszínen elég kevés már ahely, ezért célszerű lenne a ľendelkezésre álló
fiiggőleges felületeket is zöldíteni. A megboldogult Fatanácsnak az évi 10 milliós zöldítési
kerete is elttĺnt, nem lenne rossz üzenet, ha megint lenne Józsefuárosban erre fordítható
pénzösszeg, ez egy jő alkalom volna erre.

Dľ. Kocsis NĺáLté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Ezze| a zo|dfal|al csak egyetéľteni tud, támogatja. Érdeklődik, hogy véletlen-e, hogy csak
kormánypáľti képviselők kerültek bele ebbe a felsoľolásba. Ha nem véletlen, akkor javasolja,
hogy ellenzéki képviselők is keľtiljenek be|e. Ez nem egy ťlzętós állás, de attól fiiggetlenül jó
lenne, ha bekeľülne ellenzéki képviselő is. Az az éľdekes, hogy amikor maľ más formában
volt itt ez a javas|at, akkor máľ konszenzusra tudtak jutni a képviselők, kfu lenne ezt elrontani.

Dr. Kocsis Máté
Nem csak fideszesek, van KDNP-és is köztfü, Képviselő Úr! Egyébként neki mindegy, lehet
ez 5 tagu is, tegyenek javaslatot a képviselők! Maradj on ez a 3 megjelölt tag és legyen benne
még Pintér Attila és Komássy Akos képviselő uľak is. Az szokott mfüödni. A zĺildesítésre
csinálna egy ktilĺin progľamot. Jól hangzik, de még senki nem törte ľajta a fejét, hogy ez hol
valósulhatna meg' mert nem minden tuzfa|ra lehet tenni. Gondolkodjanak elrajta, hogy van_e
annak valamilyen megvalósíthatósági lehetősége, hogy ezmeg|egyen. Nem kizźlĺt, hogy van,
csak vaktában nem tudjak most megmondani. Javasolja, hogy ne kavaľjak most ęzt össze,
hanem majd kezdjenek egy külön tuzfal,-zoLdesítési pľogram kidolgozásán gondolkodni.
Jakabff Képviselo Urnak a javas|atźń ebben a formában tudja csak tĺímogatni. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Javasolja, hogy legyen 5 ffis aBítá|ő Bizottság és a másik kéttag legyen Jakabfu Tamás és

Erőss Gáboľ. Igy is kormrínyprĺľti többség lesz, đe ez tisńe|etdíjjal nem jĺáľó munka. A
zĺildesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tźrsashtni páIyźnati rendszeľben van zöldesítési
fejezet, ami nem ťllzfa| zöldesítésre vonatkozik kimondottan, de arľa is a|kalmazhatő.

(Dr. Ferencz orsolya kepviselő ] 2 órakor tóvozott az ülésteremből, ígł a Képviselő-testület
létszáma 16 Jőre csÓkkent.)
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Dr. Kocsis M:áté
Alternatív javaslatot tesz. Legyen Jakabfy Tamás és Simon György' Simon György képviselő
urat kifelejtik minđig ezekből a nagyszeÍű lehetőségekből, ľáadásul az ő vátosi jelenléte
rendkívül aktív. Megadj a a szőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Viiriis Tamás
A zöldfalakkal szembeállított pźnhuzamot, azt ĺem érzi teljesen indokoltnak. A két mufď1 az
megféľ egymás mellett, azért egészen más költségvonzatai' meg alapvetően funkciójában a
két tuzfa| lefedési módozatnak. Mind a kettő szerinte legitim, és lehet jó. A zo\ďfa|akat
alapvetően kedveli. Funkciójában sokkal nagyobb többletet hordoz magában valóban, mint
egy tílzfaI, ezért egészen más a költségvonzata, egészen más a fenntartási vonzata, és míg egy
tuzfa|ĺá| szigeteléssel együtt (ez az előterjesztésben is benne van)' illetve a festéssel egyĹitt

egy egészen más költséget ruháznak át a társasházra, mint egy zö|đfal esetében, aho| ezt
karban kell tartani. Annak is van éľtelme, csak kicsit más. Javasolja, hogy gondolkozzanak el
ezeÍL ajovőben, meg lehet ilyen progľamokat csinálni, de nem hiszi, hogy paľhuzamba kell
állítani. Egy tuzfa\on sok minden elféľ, a piaci hasznosításról nem is beszélve, ami nem szép,
de attól még legitim, és a taľsasháznak bevételt is hajthat. Valamennyire egészséges
egyensúlyba kell ezeket hozni, hiszen egy vĺĺľost kell üzemeltetni, és valamennyire
kontrollálni. onmagában jó dolog azö|đfa|, csak nem kell parhuzamba źilrítani minden egyéb
váľosépítészeti elemmel, ami érinti a fa|akat, és ez a pénz, aniről beszélnek, bízonyára nem
elegendo ęgy nagyszabású zoldítéSi prograĺnÍa' főleg a nĺzfalas verzionáI.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
oľül annak,ha e||enzéki képviselő is van abizottságban. Nem csinál abból presztízskérdést,
ha nem őt szavazztk a tasok közé.

Dr. Kocsis NĺáLté
Nincsen személyes indíttatás a bizottsági tagok megválasztása során, ellenę sem. Megadja a
szót Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Most egy váľos szépítészetľőlbeszél. Ha visszagondolnak a Fatanács tevékenységeire, akkor
Iźlthatő, hogy itt is azo|ďítési pénzekből költöttek szépítésre is, például a Vajda-sáv,vagy a
Népszínhaz utcai oszlopok, ezek időszakos zĺjldek, és ennek tényleg nagy volt a karbantartási
koltsége. Ahol ő lakik, abban aházbanis aĺlzfa| zo|ditve lett és annak afenrfiartźtsi költsége
szinte nulla, néha meleg nyári napokon meglocsolja. Azt gondolja, hogy lehet nagyon olcsón
tuzfalat zöldíteni, még Józsefuĺíľosban is. Vörĺjs Tamás képviselő úrnak és a tĺibbi
képviselőnek is szívesen megmutatj a.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Vörcjs Tamás képviselőnek.

Viiľös Tamás
Azthisz| hogy mást értenek zöldfalon. Az,hogy felfuttatjfü a borostyánt meg a vadszőlőt a
faLra, az nem z<jldfal. Az lehet szép és esztétikus, van a kerületben is ilyenre példa. El tudja
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bizonyos falakon ezt képze|ni' nem feltétlenül tuzfa|akná|, de ezeket meg kell vizsgálni. El
tudnának tiltetni egy-egy borostyánt, és akkor készen lenne, de ennél egy kicsit komplexebb
az,Jgy, ha olyat szeretnének, amit tudnak kontrollálni. El tudja képzelni, hogy a Képviselő-
testtilet fogla|kozzon ezze| a kérdéssel majd a jövőben, de egyľészt ęzt ne most kezdjék el,
mert nem erről szól az e|őterjesztés. El tudja képzelni, hogy van ilyen hely, ahol ez
a|ka|mazható, de nem általános jelenségként, mert ez onnagában nem elég ahhoz, hogy egy
színvonalas falat ki tudjanak építeni, azért ernéI egy kicsit több kell, mind műszakilag, mind
metodikailag.

Dr. Kocsis Máté
Szavazźĺsta bocsátja a hatźrozati javaslatsoľt a következő módosított névsorral: Dudás
Istvánné, Gondos Judit, Vörös Tamás, Simon Gyöľgy, Jakabfy Tamás.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. Józsefuárosi Trĺzfalfestési Programot indít önként vállalt feladatként, valamint
elfogadja az eIoteqesztés mellékletét képezó ,,20|6. évi Tarsasházi Tíizfalfestési
PáIyázatí felhívás''-t és felkéľi a polgáľmesteľt annak az önkormźtĺyzati honlapon és a
Józ sefu áro s |apj áb an v aIő ko zzététe l ére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20l6.június 1 0.

2. az.!,, poĺltszerint kiírtpá|yazat e|bíttiásáraTuzfa|festési Bíráló Bizottságot állít fel,
melynek tagźlvá az alábbi személyeket jelöli ki, azza|, hogy a tevékenységiiket đi1azás
nélkül látják e|:

Dudás Istvánné
Gondos Judit
Vörĺis Tamás
Simon György
Jakabfy Tamás

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 20|6.június 1 0.

3. a) a20|6, évi kĺlltségvetésben 10.000 e Ft fedezetet biztosít aTźtrsashtzi Tűzfalfestési
Program megvalósítźsźlra az általanos tartalék teľhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt. az onkormrĺnyzatkiađás |1'107-0I cím mfüĺjdési cél
és általanos taľtalékon be|i| az általanos tartalék eloirźlnyzatről _ k<jtelező feladat -
10.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11705 cím _ önként vźllalt feladat - felhalmozási célú
támogatásoká|Ianhánaľtásonkívülreeloirtnyzatźtra,

c) felkéľi a polgáľmestert, hogy a 20|6. évi kĺiltségvetésľől szóló ľendelet következő
mó do s ításán á| a hatáĺ o zatb an fo gl altakat v e gye fi gyelemb e.
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Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében 2016. június 02., c) pont esetében a 2016. évi

költsésvetés következő módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás meIlett a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN to rÉpvlsplo
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH) Z MIN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
14812016. (vI.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-tęstiilet úgy dont, hogy

1. Józsefuárosi Tűzfalfestési Progľamot indít önként vá||a|t feladatként, valamint
elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo ,,2016. évi Tarsasházi Tuzfalfestési
Pźt|yázati felhívás''-t és felkéri a polgármestert annak az önkormányzati honlapon és a
Józsefuáros lapj ában v a|ő kozzétételéľe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20I6.június 1 0.

2. az I. pont szeľint kiirtpá|yazat elbírálásźĺraTuzfa|festési Bírá1ó Bizottságot á||ítfe|,
melynek tagává az a|ábbi személyeket jelöli kí, azza|, hogy a tevékenységĹiket dijazás
nélkül |atják e|:

Dudás Istvánné
Gondos Judit
Vörös Tamás
Simon Gyöľgy
Jakabff Tamás

Felelős: polgáľmester
}Jatźlriďő : 20I 6. junius 1 0.

3. a) a2016. évi kciltségvetésben 10.000 e Ft fedezetet biztosít aTfusasházi Tűzfalfestési
Program megvalósításfua az általános taľtalék teľhére'

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatl<laďás 11107-01 cím múkĺjdési cél
és általanos taľtalékon be|ul az általános tartalék e|őirtnyzatról _ kĺjtelező fe|adat -
10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a II705 cím - önként vźi|alt feladat - felhalmozási célú
támogatásokźt||arrhćntartásonkívülreeloirtnyzatfu a,

c) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án źt| a határ o zatban fo gl altakat ve gye fi gyel embe.
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Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pont esetében 2016. június 02., c) pont esetében a 2016. évi

költségvetés ktivetkező módosítása

(Dr. Ferencz orsolya képviselő I2 óra 5 perckor visszajÓtt az üIésterembe, így a Képviselő-
testület létszómą 17 főre emelkedett.)

(Simon Gyoľgy és Vöros Tamds képviselők ]2 óra 5 perckor távoztak az ülésteremből, ígł a
Képv i s e l ő - t e s tül e t l é t s z áma 1 5 fcír e c s o kke nt. )

SZUNET

5. Hu m á nsz o|gáltatźlssal ka pcs ola tos előteľj esztés ek

Napirend 5/1. pontja
Javaslat az indíthatő ĺóvodai csoportok számának meghatározására és
m axim ális |étszám túllép ésének en gedély ezés ér e
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľj esztő : S antha Péteľné - alpol gármesteľ

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vítájćLt megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hiányában a napirendi pont tćrgya|ásźn
Ieztlr ja.Szavazźstabocsátjaahatározati javaslatsoľt

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 201612017. nevelési évben indítható óvodai csoportok szánźlt. az źita|a fenntartott
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Önkoľmányzat Napľafoľgó Egyesített
ovodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozzames:

Napľaforgĺí Egyesített óvoda és tagĺóvodái
Csopoľtok száma
201,612017-ben

Napraforgó Egyesített ovoda székhelyén 4
Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tasóvodáia aJ
Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Vir ás, T asővoďáia 4
Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvfuág Tagóvodáia 4
Napraforgó Egyesített ovoda Katica Taeóvodái a 6
Napraforgó Esyesített ovoda Kincskeľeső Tasóvodáia 5

Napraforgó Egyesített ovoda Koszoľú Tasóvodái a a
J

Napraforgó Esyesített ovoda Mesepalota Tasóvodáia 5
Napľaforgó Egyesített ovoda Napsusár Tasóvodái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Pitypans Taeóvodáia 5
Naprafoľgó Egyesített ovoda Százszotszép Tasóvodái a 6
Naprafoľ gó E gye s ített o vo da S ziv źrv źlny T asőv o dái a 4
Napľaťorgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodái a 5

Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodái a 4
Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Taeóvođźlia 4
osszesen 66
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Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. augusztus 3 1.

f. engedélyezi a 201612017. nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám
túllépését a Budapest Fővaľos VIII. kcrülct Józsefuaľosi onkormányzat Napľaforgó
Egyesített ovoda székhelyén, a Mesepalota Tagóvodájában és a Pitypang Tagóvodźi1ában
az alábbiak szeľint:

intézmény a csoport
megjelölése

2016. szeptember l-ién

a csopoľt
tényleges/szźrnítotĹ

maximális
|étszźrna

(fő)

eltérés az Nkt.
4. sz. melléklete

szerinti
maximális

csopoľt
létszámtól(fő)

Napraforgó Egyesített ovoda
/székhelvóvođaJ

1. csoport
2. csoport

26/26
25/27

+1
|ĄTL

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

1. Csingiling
2. Micimackó

271f7
27/27

+2
+2

Naprafoľgó Egyesített Ovoda
Pitypang Tagóvodája

1

2
a)

Maci
Pillangó
Mókus

26126
f7/27
27127

+l
-t-z

+2

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 3 1.

3. a.l aBuđapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
ovoda engedélyezett álláshelyeinek számát 0,5 álláshellyel megemeli, igy az
engedé|yezett álláshelyek számát 275,0 álláshelyben - 165,0 álláshely pedagógus (1

igazgatő,3 igazgatő-helyettes, 14 tagóvoda-vezetó,|32ővođapedagógus, 13 fe|zárkőztatő
pedagógus, 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakiľányon)
és 110,0 álláshely nevelőmunkát segítő (13,0 álláshely óvođatitkár, 68,5 álláshely dď1ka,

24,5 áIláshely pedagógiai asszisztens, 4 álláshely adminisztratív igyiĺtézo) - határozza
meg20l6. szeptembeľ 01. napjától.

b.l ahatérozat3.a.lpontja alapján,20l6. szeptembeľ l-től jogszabźiyon felĺili feladatként
biztosít a Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodájábarl további 1 fo teljes
állású gyógypeđagógust, a Tesz-VeszTagővodájában további 1 fó teljes állású dajkát, a

Katica, Mesepalota és aSzázszotszép Tagóvodáiban pedig további 1-1 fő félállású dajkát.

c.l a hatźrozat 3. a.l-b.l pont szerinti feladat e|Iátásźra a 2016. évben időarányosan
összesen bruttó 2.632,5 e Ft összeget biztosít az intézmény tires álláshelyeinek éves

bérmegtakarításaterhére, mely fedezet az intézmény költségvetésébęn rendelkezésľe áll.

d.l ahattltozat3. a.l.b.l pontja szerinti létszźlmemelés miatt a20I7. évi költségvetés és az
aztkoveto évek ktjltségvetésének terhére előzetes kĺitelezettséget vállal bľuttó 10.326,0 e
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Ft összegben, melynek fedezetéu| az onkormányzat saját működési és kozhatalmi
. bevételeit jelöli meg.

Felelos: polgármester
l Hatátiđo: a.l-c.l pontok esetén: 2016. június 02., d.l pont esetén: a 2017. évi és az azt
] kovető évek koltségvetésének tervezése
I

j nr. Kocsis Máté
. Megállapítja, hogy 15 igen,0 nem,0 tartőzkodás mellett a Képviselő-testĹilet ahatározatot

elfogadta.

i S ZAv AZ^INÁI- rprpN VAN 15 KÉPVISELO
. A HATÁRoZATHoZATALHIZ ľ,ĺn'rosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

HATAROZAT:
. 149t2016. (vI.02.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

l A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

] 1 . a 20|612017. nevelési évben indítható óvodai csoportok szźtmát az á|ta|a fęnntaľtott
. eudapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesített

óvodáravonatkozóan aza|ábbiakszerint hatźrozzameu:

Naprafoľgĺó Egyesített ovoda és tagĺóvodái
Csoportok száma
2016/2017-ben

Napľaforgó Egyesített ovoda székhelyén 4
Naoraforsó Esvesített ovoda Csodaszipet Tasóvodái a a

J

Napraforsó Esvesített ovoda Gverek-Virás Tasóvodáia 4
Naoraforsó Esvesített ovoda Hétszínvirás Tasóvodái a 4
Napľafoľsó Esvesített ovoda Katica Tasóvodáia 6
Napraforsó Esvesített ovoda Kincskereső Tasóvodáia 5

Napľafor gó E svesített ovoda Ko szorú T asőv o dái a a
J

Napraforgó Eeyesített ovoda Mesepalota Tasóvodáia 5

Napľaforgó Egyęsítętt ovoda Napsugáĺ Taeóvodái a 4
Napraforgó Esyesített ovoda Pitypans Taeóvodái a 5

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Taeóvodái a 6
Napraforgó Egyesített ovođa Szivárvány Taeóvođái a 4
Naoľafoľsó Esvesített ovoda TA-TI-KA Tasóvodáia 5

Naoraforsó Esvesített ovoda Tesz-Vesz Tasóvodái a 4
Napraforsó Esvesített ovoda Várunk Rád Tasóvodáia 4
osszesen 66

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2016. augusztus 3 l .

2. engedéIyezi a 201612017. nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám
túllépését a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuĺĺľosi onkormányzat Napraforgó
Egyesített ovoda székhelyén, a Mesepalota Tagóvodájában és a Pitypang Tagóvodájábarl
aza|ábbiak szerint:



intéznlény a csoport
megjeĺolése

201'6. szeptember 1-ién

a csoport
tényleges/számiÍott

maximá1is
|étszćtma

(fő)

eltérés az Nkt.
4. sz. melléklete

szerinti
maximá1is

csoport
létszámtól (fő)

Naprafoľgó Egyesített ovoda
/székhelvóvodď

1. csopoľt
2. csoport

26126
25/27

+1

'ĄTL

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tasóvodáia

1. Csingiling
2. Micimackó

27tf7
271f7

+2
|ĄTL

Napľaforgĺó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája

I

2
J

Maci
Pillangó
Mókus

26t26
27t27
27/27

+1

+2
-1-Z

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 3 1.

3. a.l aBuđapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Napľaforgó Egyesített
ovoda engedélyezett álláshelyeinek sztlmát 0,5 álláshellyel megemeli, így az
engeđéIyezett álláshelyek számźLt 275,0 álláshelyben _ 165,0 álláshely pedagógus (1

igazgatő,3 igazgatő.helyettes, 14 tagóvoda-vezeto,132 óvodapedagógus, 13 feIzárkőnatő
pedagógus, 1 logopédus, 1 gyógypedagógus, autizmus spektľum pedagógiája szakirányon)
és 110,0 álláshely nevelőmunkát segítő (13,0 álláshely óvodatitkáľ, 68,5 álláshely dajka,
24,5 á||áshely pedagógiai asszisztens, 4 álláshely adminisztratív igyintéző) - hattrozza
meg20l6. szeptember 0l. napjától.

b.l ahatározat3,a.lponda a|apján,20l6. szeptember l-től jogszabá|yon feltili feladatként
biztosít a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodájában további l fő teljes
állású gyógypedagógust, a Tesz-VeszTagővodájábarl további 1 fő teljes állású đď1kát, a

Katica, Mesepalota és aSzázszoľszép Tagóvodáiban pedig további 1-1 fő felállású dď1ktt.

c.l a hattltozat 3. a.l-b.l pont szerinti feladat e||átásáĺa a 2016. évben időarányosan
cisszesen bruttó 2.632'5 e Ft összeget biztosít. az intézmény tires álláshelyeinek éves
bérmegtakarítása terhére, mely feďezet azintézmény költségvetésében ľendelkezésre áll.

ď.l ahatározat3. a.l-b.l poĺtja szerinti létszámemelés miatt a20I7. évi költségvetés és az
ań.kovető évek kĺjltségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállal bľuttó I0.326,0 e

Ft összegben, melynek fedezetéuI az onkormanyzat sajźú' múködési és közhatalmi
bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: a.l-c.l pontok esetén: 2016. június 02., d.l pont esetén: a2017. évi és az azt
ktjvető évek költségvetésének tervezése

(Simon György képviselő ]2 óra 26 perckor visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviseĺő-
testület lětszáma I6 /őre emelkedett.)
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Napirend 5/2. pontja
Javaslat háziorvosi szerződések megkötésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

Dr. Kocsis ľ{'áté,
A napirend viÍájźlt megnyitja. Kérdés, hozzásző|tls hiányában a napirendi pont tárgya|ását
|ezárj a. S zav azást a b o c s átj a a határ o zati j avas l ats o rt

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a háziorvosi köľzetekĺől szóló 2512002. (VI.21.) önkormányzati rendelet I-2. sz.
mellékletében meghatározott orvosi korzetek egészségügyi alapellátása feladatainak
teľületi ellátási kĺjtelezettséggel történő ęllátásaľahatározotlidőtartamľa 2017. januáľ
01. napjátóI2026. december 31. napjáig ahatźłozat 1. szźlmu melléklete szerinti főbb
taľtalmi elemekkel egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt:

1.1 a vĺózpR oľvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: II4I
Budapest, Mogyoródi ltú I53lA., cégsegyzékszám: 01 06 612832, képviselő: Dr.
Mőzer Katalin) és az e|Iátźlsért felelős Dr. Mózer Katalin háziorvossal,

I.2 a Karoly és József Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, József

ry.36., cégsegyzékszám:01 06 516394,,képviselő: Dr. Piroth Károlyné Dr. Berényi
Éva) és az e||átásért felelő s Dľ. B eľény i Év a háziorvo s sal'

1.3 a cyóoyÍľ-ľÁns oľvosi Betéti Táľsasággal (székhely 2O3OErđ,Fazekas u.7.,
cégsegyzékszám: 13 06 056186, képviselő: Dr. Vámosi Péter) és az e|Iźtásért felelős
Dľ. Vámosi Péteľ háziorvossal,

I.4 aDoCToR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1113 Budapest,
Kászony u. 8., cégsegyzékszźlm: 01 09 690743, képviselő: Dr. Kiss József) és az
ellátásért felelős Dľ. Kiss Jőzsef háziorvossal,

1.5 a Dľ. Menyhárt Eszteľ Hĺízioľvosi Betéti Tttrsasággal (székhely: 1089 Budapest,
Vajda Péter u. 43lB.I, 16., cégsegyzékszám:01 06 710006, képviselő: Dr. Menyhát
Eszter) és az e||átásért felelős Dr. MenyhźtrtBszter hiíziorvossal,

I.6 a ľÁn-ľĺBo Egészségtigyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhety: II47
Budapest' Telepes u. 1/B., cégsegyzékszźĺn:01 06 738065, képviselő: Dľ. Gyöľgyi
Zo|tźln Péter) és az e|Iátásért felelős Dr.Tátźlsz Maria hĺíziorvossal,

a Ren-Med Haziorvosi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely II12 Budapest,
Antónia u. 4., cégsegyzékszám: 01 06 755I4I, képviselő: Dr. GaáI Endľe
Szabolcsné) és az ellátásért felelős Dľ. Gaál Endre Szabolcsné házioľvossal,

a Dr. Kapocska Hazioľvosi Betéti Taľsasággal (székhely: |027 Budapest, Fő u. 63-
65. IV. 1.' cégjegyzékszárn:01 06 711667, képviselő: Dr. Kapocska Zsuzsanna) és

az e||átás ért fel e l ő s Dr. Kap o c s ka ZsuzsaIlna házi orvo s sal,
a FoDoR És ľÁnsa EgészségĹigyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely 1147
Budapest, Ilosvai Selymes u. 54lB., cégsegyzékszám:01 06 611038, képviselő: Dľ.
Fodoľ lldikó) és az e|Iáttlséľt felelős Dr. Fodor lldikó háziorvossal,

r.7

1.8

r.9

89



l.10 a MED-LASER Export-Import Tradeing Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1051 Budapest, Szende Pál u. i. ru. l.,cégsegyzékszám:01 09 |63410,
képviselő: Dr. Ambrus Csaba Bálintné) és az ellátásért felelos Dr. Ambľus Csaba
Bálintné Dr. Kenyeres Judit háziorvossal,

1.1 1 a Földes és Tarsa Gyógyító, Pľeventív és Tanácsadó Betéti Táľsasággal (székhely:
1136 Budapet, Hollán Eľnő u. 27.II. 1.' cégjegyzékszám:01 0ó 510839, képviselő:
Dr. Földes Ferenc) és az e||átásért felelős Dr. Foldes Ferenc háziorvossal,

I.1,2 a SALIMED Egészségiĺgyi Betéti Társasággal (székhely: 1142 Budapest.
Rákospatak u. 50-52. II. 20., cégsegyzékszám:01 06 ]2262], képviselő: Dr. Zalaba
Zo|ttn Gábor) és az e|Iátásért felelős Dr. Za|abaZo|ttn Gábor házioľvossal,

I.I3a Dľ. Gyuľkovics István Háziorvosi Betéti Tarsasággal (székhely: 1083 Budapest,
Szigony u. 4. fszt. 1., cégjegyzékszám:01 06 516657, képviselő: Dr. Gyurkovics
István) és az e|Itĺźtséľt felelos Dr. Gyurkovics István háziorvossal,

1.14a SZOMMED Háziorvosi és Tanácsadó Betéti Táľsasággal (székhely: 1116
Budapest, Sopľon u. 72. III. 10., cégsegyzékszám: 01 06 7f6885, képviselő: Dr.
Szomszéd Mária) és az e|Iátásért felelőS Dr. Szomszéd Maria háziorvossal,

|.15a Trident-Med Egészségtigyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 26. fsń". 2., cégtregyzékszám.. 01 09
874105, képviselő: Kobzáné Dr. Birkás Dóra) és az e||źtźlséľt felelős Kobzáné Dľ.
B irkás D fu a hźniorvo ssal,

|.I6a dr. LAMPEK Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 1097 Budapest, Tóth
Kálman u. 33. B. ép. II. 14., céĄegyzékszźtĺn:01 06 784]]7, képviselő: Dr. Lampek
Imĺe) és az e||átásét felelős Dľ. Lampek Imľe háziorvossal'

1.17 a Dľ. Menyhárt Gyöľgyi Egészségtigyi SzolgáItatő Betéti Tĺáľsaságga1 (székhely:
1126 Budapest, Szolyva u. 5. II. 1., céĄegyzékszźlrn:01 06 615619, képviselő: Dr.
Menyhárt Gyöľgyi) és az e|Iátásért felelős Dľ. Menyhárt Györgyi háziorvossal,

1.18a CSALÁDGyócyÁsz orvosi Szolgáltató és oktató Betéti Társasággal (székhely:
1121 Budapest, Zlg|igetí ut 57. f. 2., cégtregyzékszźtm:01 06 5|6171, képviselő: Dr.
Simon Judit Rita) és az eIlátásért felelős Dr. Simon Judit Rita házioľvossal,

1.19Dr. Ątay ZsőfiaBszteľ egyéni vállalkozóval (székhely: II44 Budapest, Csertő u.12-
14. VII. 17I., azonositő: 197111566, nyilvántaľtási szám:9342040, képviselő: Dr.
Ajtay Zsőfia Eszter) és az e||átásért felelőś Dr. Ajtay Zsőťta Eszter háziorvossal,

|.20Dr, Szilasi Gyöľgy egyéni vá||a|kozőval (székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Iv. 2., azonosító: |9]155653, nyilvántaľtási száĺn: 6079890, képviselő: Dr. Szilasi
Gyöľgy) és az e||źtásért felelős Dr. Szilasi György háziorvossal,

I.2laz Angitia-Meď Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Táľsaságga| (székhely: 6724

Szegeđ,,Pźnzsi körut 7. mf.6., cégsegyzékszźlm:06 09 018540, képviselő: Dr.
Juhász Eva) és az e||źtáséĺ felelős Dr. Juhász Evahtziorvossal, egyúttal a jelenleg
hatályos egészségügyi ellátási szerzođést 2016. december 31. napjáva| kĺjzĺjs
megegy ezéssel me gsziinteti,
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I.22a Dr. EGSZINKEK KEKCINKEK Egészségügyi Szolgáltató és Keľeskedelmi Betéti
Taľsasággal (székhely: 2730 Albertirsa, Rákóczi utca 40., cé,gsegyzékszám.. 13 06
06957I, képviselő: Dr. Márkuj Erika Gabriella) és az e||áttlséľt felelős Dr. Máľkuj
Eľika Gabriella háziorvossa|, egyuttal a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási
szerző đést 20 I 6 . december 3 I . napj áv al kĺjzö s mege gy ezéssel me gszünteti,

I.23a LEo ALATo Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 21.
II. 3la., cégsegyzékszám.. 01 06 788708, képviselő: Fonó Gábor) és az ellátásétt
felelős Dľ. Fonó Gábor háziorvossa|, egyuttal a jelenleg hatályos egészségtigyi
ellátási szerzőđést20l6. decembeľ 3I. napjával közös megegyezéssel megszünteti,

|.24aonÁcz Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely 11'37 Budapest, Szent István
körút 30. II. 2., cégsegyzékszám: 01 09 272II1, képviselő: Ratiu Péter) és az
ellátásért felelős Dľ. Ratiu Péteľ háziorvossal, egýttal a jelenleg hatályos
egészségtigyi ellátási szerzőđést 2016. december 3 1. napjával köz<js megegyezéssel
megszünteti,

I.25a Dr. Magyar és Magyar Egészségügyi Szolgźitatatő Betéti Társasággal (székhely:
1076 Budapest, Thĺjkö|y tft2|.III.28, cégtregyzékszźlm:01 06 789827, képviselő:
Dr. Magyar Marina) és az eIIátáSért felelős Dľ. Magyar Maľina hĺŁiorvossal, egyúttal
a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási szerzódést 2016. december 31. napjával
közös megegyezéssel megszünteti,

1'.26a HolMed Egészségügyi Szolgáltatató Koľlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:
1089 Budapest, Kálvaria tér 18., cégjegyzéksztlľĺ.. 01 09 930408, képviselő: Dr.
Cserti Aľpád) és az el|źÍásért felelős Dr. Cserti Arpád háziorvossal,

|.27a GOLD - KALASZ Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 2011 Budaka|źsz,
Kovács L. utca 9., cégjegyzékszźtĺrl:13 06 052283, képviselő: Dr. Göbl Richárd) és
az e|Iátásért felelős Dr. Göbl Richaľd háziorvossal,

I.28a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgá|tatatő és Kereskedelmi Betéti Táľsasággal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 31/B. II.3., cégsegyzéksztĺrl:01 06 778673,
képviselő: Dr. Kun Attila) és az el|éĺtásért felelős Dr. Kun Attila háziorvossal,

I.29az AURóBÉBI Gyermekegészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségiĺ
Taľsasággal (székhely: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28., cégtregyzékszám.. 01 09
722049, képviselo Dľ. Baľtos Katalin) és az ellátásért felelős Dr. Baľtos Katalin
háziorvossal,

I.30az AURóBÉBI Gyermekegészségiigyi Szo|gá|tatatő Korlátolt Felelősségtĺ
Taľsasággal (székheIy: 1084 Budapest, Arrróra u. 22-28., cégsegyzékszám.. 01 09
722049, képviselő: Dľ. Székely-Kapitány Agnes) és az ellźltásért felelős Dľ. Székely-
Kapitany Agnes háziorvossal,

1.31a Dr. Mőticz Egészségügyi Szolgáltatató Betéti Taľsasággal (székhely: 1093
Budapest, Mátyás utca 18., cégsegyzékszźlrn:01 06 764733, képviselő: Dr. Móľicz
Zsuzsanna) és az e||átásért felelős Dľ. Móricz Zsuzsanna háziorvossal,

1.32a Dr. Huszar Egészségiigyi Szolgźitatató Betéti Taľsasággal (székhely: 1078
Budapest, Hernád utca 14. I. em., cégtregyzékszám: 01 06 789II2, képviselő: Dr.
Huszĺír Andľás) és az e||átásért felelős Dr. Huszar András háziorvossal.
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I.33a Dr. Henczer Erzsébet Gyermekorvosi Betéti Táĺsasággal (székhely: 1039
Budapest, Ószike utca 2. fszt. 3., cégsegyzékszám: 01 06 7I3O3O, képviselo: Dr.
Tóth-Baľbalics Istvánné) és az ellátáséĺt felelős Dr' Henczeľ Erzsébet háziorvossal,

|.34aDr. Rapi Edit Gyermekorvosi Betéti Társasággal (székhely fO30 Érd' Fuvaľos utca
I57., cégtregyzékszám: 13 06 057992' képviselő: Deákné Dľ. Rapi Edit) és az
e||átásért fe l e l ő s Dľ. Rap i Eďit hźziorvo s s al,

1.35a Kémenes & Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 2100 Gödö|lo, Mátyás király utca 16.' cégsegyzéksztlm: 13 09 109306,
képviselő: Dr. Csáky Emőke) és az ellátásért felelős Dr. Kémenes Emőke
háziorvossal'

1.36a HÉ-na-vĺEDICA Házioľvosi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú NonproÍit
Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal (székhely: 1089 Budapest, orczy út. 31' I. em.,
cégtregyzékszźtm.. 01 09 9I]950, képviselo: Dr. Héczey András) és az ellátásért
felelős Dr. Héczey András háziorvossal,

7.3]a Kata-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Táľsasággal (székhely: 1032 Budapest,
Bécsi ift.229. VII. 38., cégegyzékszám..01 06 7f5697, képviselo: Dľ. Mayer Eva)
és az e||átáséľt felelős Dr. Mayer Evaháziorvossal,

1.38a MONKINA Kereskedelmi és Szo|gá|tatő Bt. - vel (székhe|y: 2143 Kistarcsa,
Kápolna utca 44la., cégtregyzékszám: 13 06 055101, képviselo: Dr. Lázár László) és
az e||átás éĺ fe l el ő s Dr . L źzar LászIő házi oľvo s s al,

I.39a Dr. Csanády Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1054
Budapest, Yađász uÍca 32. II. 6., céĄegyzéksztlm: 01 06 610550, képviselő: Dr.
Csanády Katalin) és az e||ttáSért felelős Dr. Csanády Katalin háziorvossal,

I,40a BORS Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1091 Budapest, Üllői u. 5.,
céĄegyzéksztlm.' 01 06 01776I, képviselő: Dr. Bíró Lajos) és az e||átásért felelős Dr.
Bíró Lajos háziorvossal,

1.4Ia MedAll- 2003 Egészségügyi Szolgáltatás és Számviteli Betéti Tarsasággal
(székhely: 1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. II. 8. cégjegyzékszám: 01 06
755225, képviselő: Dr. Vaľga Jolĺán) és az ellátásért felelős Dľ. Varga Jolán
háziorvossal,

I.42a VITÁL Foglalkozás Egészségtigyi Betéti Táľsasággal (székhely: 1222 Budapest,
Gádor utca 57 ., cégsegyzékszám: 01 06 418424, képviselő: Dr. Pinke Zsuzsanna) és
az ę||źúásért fe l el ő s Dr. P inke Zsuzsama házi orvo s s al,

I.43a Dobó Katalin Családoľvosi Betéti Táľsasággal (székhely: 1125 Budapest, Diós
arok 16. 3. ép. fszt.4., cégtregyzékszám: 01 06 619679, képviselő: Dľ. Dobó Katalin)
és az ellátásért felelős Dr. Dobó Katalin háziorvossal,

1.44a GALLó- MED Egészségiĺgyi Szolgáltató Betéti Tarsasággal (székhely: 1086
Budapest, Magdolna u. 33., cégsegyzékszźlm: 01 06 6|5416, képviselő: Dľ.
Kormendi Feľencné) és az e||átásért felelős Dr. Galló Mária háziorvossal,

I.45a K & M MEDICA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: f045
Torökbálint, Kossuth L. utca 22., cégegyzékszám: 13 06 029518, képviselő: Dr.
Kovács Mária) és az el|átáséľt felelős Dr. Kovács Maria háziorvossal,
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I.46a Schĺam-Međ Háziorvosi és Egészségngy,i és Szolgáltató Korlátolt Fe1elősségű
Társasággal (székhely: 2000 Szentendre, osz utca 5/A., cégtregyzékszám.. 13 09
I439I1, képviselő: Dr. Schramek József András) és az ellátásét felelős Dr.
S chľamek József András házíorvo Ssal,

I,47 a Ciprus 2007 Egészségngyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1147 Budapest, Istvánffy utca 6., cégsegyzékszám: 01 09 886308,
képviselő: Dr. Tari Péteľ) és az elIátźlsért felelős Dľ. Tari Péterházioľvossal,

I.48a Dr. ormai és Társa Háziorvosi Betéti Ttlrsasággal (székhely: 1136 Budapest,
Balzac utca 8-10. II. 2/a., cégegyzékszám: 01 06 617248, képviselő: Dr. ormai
Gyula Ferenc) és az e||átáséĺt felelős Dľ. oľmai Gyula Ferenc háziorvossal,

I.49a TODI- DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségtĺ Tarsasággal (székhely: 1084
Budapest, Auróľa utca 22-28., cégsegyzékszám: 01 09 986522, képviselő: Dr.
Todenbier Agnes) és az e||átźlséľt felelős Dr. Todenbier Agnes háziorvossal, egyúttal
a jelenleg hatályos egészségtigyi ellátási szerződést 2016. december 31. napjával
kĺjzos megegy ezéssel megsztinteti,

1'50a Doctoľ Consulting Korlátolt Felelősségtĺ Társasággal (székhely: 1088 Budapest,
Kľúđy Gyula utca17.I. 1., cégjegyzékszźm: 01 09 933325, képviselő: Vadáné dr.
Nagy Nóra Kĺisztina) és az ęI|átáséľt felelős Dr. Vadáné dr. Nagy Nóra Kĺisztina
háziorvossal,

1.51a TANDEM-FILM-MED Koľlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: |224
Budapest, Libertás utca l1.' cégjegyzékszám:01 09 9909Il, képviselő: Dr. Szolyka
Tímea) és az e||átáséľt felelős Dr. Szolyka Tímea háziorvossal, egyíttal a jelenleg
hatályos egészségügyi ellátási szeruőđést 2016. decembeľ 31. napjávaI közös
megegy ezéssel megszĹinteti.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6.június 02.

a htníorvosi rendelők karbanÍartásaľa és rezsikĺjltség térítésére - onként vźilalt feladat -

2017. évtólr 2026. decembeľ 31. napjźig e|ózetes kĺitelezettséget váIIa| évente bľuttó
25.000,0 e Ft összegben az cinkormányzat saját bevételei terhére.

Felelős: polgáľmester
Határídő : 201 6. j únius 02.

felkéľi a polgĺĺľmestert, hogy ahatźxozatZ. pontjábanfoglaltakat az onkormźnyzatz}t7.
évi és az azt követő évek kĺjltségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20I7. és az ań. kĺjvető évi koltségvetések készítése.

felkéri a polgĺármestert a hattrozat 1. pontja szerinti szerződések a|áirźsáĺa.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 20|6. december 31.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy 16 igen,0 nem,0 tartózkodás mellett a Képviselő-testület ahatározaÍot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN i o xÉpvlsEro
A HATÁR IZATHIZATALHoZ Mnq o sÍľpTT SZoToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
|50ĺ2016. (vI.02.) O NEM 0 TARTóZKODÁSSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a háziorvosi köľzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) ĺinkormĺĺnyzati renđelet I-2. sz.
mellékletében meghatározott orvosi köľzetek egészségügyi a|ape||átása felađatainak
tertileti ellátási kotelezettséggel töľténő e|LátásárahatározotI időtartamra 20|7. január
01 . napj átóI 2026. decembeľ 3| . ĺapjáig a hatźlrozat I . szźtmű melléklete szerinti főbb
tartalmi elemekkel egészségügyi feladaĹellátási szerződést köt:

1.1 a uózpR oľvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Táľsasággal (székhely: |I4I
Budapest, Mogyoródi ift I53lA., cégsegyzékszźlm.. 01 06 6|2832, képviselő: Dľ.
Mőzer Katalin) és az e||átásért felelős Dr. Mózer Katalin háziorvossal,

I.2 a Károly és József Szo|géitatő Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, József

Ę.t. 36.' cégsegyzékszám:01 06 516394,,képviselő: Dr. Piroth Káľolyné Dr. Beľényi
Eva) és az e|Itĺtséĺ felelős Dľ. BeľényiEvaháziorvossal,

1.3 a cyóGyÍľ-ľÁns oľvosi Betéti Taľsasággal (székhety 2O3O Érd, Fazekas u. 7.,
cégsegyzékszám: 13 06 056186, képviselő: Dľ. Vámosi Péter) és az el|átásért felelős
Dľ. Vámosi Péteľ háziorvossal,

I.4 a DoCToR TELLHMI Koľlátolt Felelősségtĺ Taľsasággal (székhely: 1113 Budapest,
Kászony u. 8., cégtregyzékszám.. 0l 09 690743, képviselő: Dr. Kiss lőzseÍ) és az
ellátáséľt felelő s Dľ. Ki s s J őzseť hźniorvo s sal'

1.5 a Dr. Menyhárt Eszter Hazioľvosi Betéti Tarsasággal (székhely: 1089 Budapest,
Vajda Péter u. 43lB.I. 16., cégegyzékszám..01 06 710006, képviselő: Dr. Menyhárt
Eszter) és az ellátźlsért felelős Dr. MenyhártEsńer háziorvossal,

I.6 a ľÁn-vpo Egészségiigyi és Szolgáltató Betéti Tźrsasźrygal (székhely: 1,147

Budapest, Telepes u. 1/B., cégsegyzékszétm:01 06 738065, képviselő: Dr. Gyĺĺľgyi
ZoItán Péter) és az e||átásért felelős Dr. Tárász Mĺíria háziorvossal,

I.7 a Ren-Med Háziorvosi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: III2 Budapest,
Antónia u. 4.' cégegyzékszám: 01 06 755141, képviselő: Dr. Gaá| Endľe
Szabolcsné) és az ellátásért felelős Dľ. Gaál Endre Szabolcsné háziorvossal,

1.8 aDľ. KapocskaHźziorvosi Betéti Tĺĺľsasággal (székhely: 1027 Budapest, Fő u.63-
65. IV. |., cégsegyzékszám:01 06 711667, képviselő: Dr. Kapocska Zsuzsanna) és
az e|Iátásért,fel e 1ő s Dr. Kap o c ska Zsuzsanna házi orvo s s al,

I.9 a FoDoR ES TARSA Egészségiigyi Szolgáltató Betéti Tźrsasággal (székhely: II47
Budapest, Ilosvai Selymes u. 54lB., cégsegyzékszám:01 06 611038, képviselő: Dľ.
Fodor Ildikó) és az e|Ittźlséľt felelős Dĺ. Fodoľ Ildikó hĺŁiorvossal'
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1.10 a MED-LASER Export-Import Tradeing Koľlátolt Felelosségű Táľsasággal
(székhely: 1051 Budapest, Szende Pál u. 1. ilI. 1., cégjegyzékszám:01 09 163410,
képviselő: Dr. Ambľus Csaba Bálintné) és az e||tiáSéľt felęlos Dr. Ambrus Csaba
Bálintné Dľ. Kenyeres Judit háziorvossal,

i.11a Foldes és Társa Gyógyító, Preventív és Tanácsadó Betéti Táľsasággal (székhely:
1136 Budapet, Hollán Ernő u. 2].I. 1., cégjegyzékszźlm:01 06 510839, képviselő:
Dr. Földes Ferenc) és az ellátásért felelős Dr. Földes Ferenc háziorvossal,

1.If a SALIMED Egészségügyi Betéti Tarsasággal (székhely: 1|42 Budapest.
Rákospatak u. 50-52. II. 20., cégsegyzékszám:01 06 ]2262], képviselő: Dr. Zalaba
Zo|tán Gáboľ) és az e||átásért felelős Dr. ZalabaZo|tán Gábor háziorvossal,

I.I3a Dr. Gyuľkovics István Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1083 Budapest,
Szigony u. 4. fszt. 1., cégjegyzékszám:01 06 5|6657, képviselő: Dr. Gyuľkovics
István) és az e||átásért felelőS Dr. Gyurkovics István háziorvossal,

I.I4a SZOMMED Hazioľvosi és Tanácsadó Betéti Táľsasággal (székhely: 1116
Buđapest, Sopron u. 72. III. 10., cégegyzékszám: 01 06 ]26885, képviselo: Dľ.
Szomszéd Mária) és az el|átásért felelős Dr. Szomszéd Mária háziorvossal,

1.15a Trident-Med Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 26. ťszt. 2.' cégsegyzékszám: 01 09
874105, képviselő: Kobzźlĺé Dr. Birkás Dóra) és az e||źtásért felelőS Kobzáné Dr.
B irkás D ór a házioľvo s Sal'

I.I6a dr. LAMPEK Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: I09] Budapest, Tóth
Kálman u. 33' B. ép. II. I4., cégegyzékszám:01 06 784777, képviselő: Dr. Lampek
Imĺe) és az e||tńáséľt felelős Dr. Lampek Imľe hĺŁiorvossal,

1.I7a Dr. Menyhárt Gyorgyi Egészségügyi Szolgá|tatő Betéti Tarsasággal (székhely:
1126 Budapest, Szolyva u. 5. il. 1., cégsegyzékszám:01 06 615619, képviselő: Dr.
Menyhárt Gyclrgyi) és az e|Iátásért felelos Dr. Menyháľt Gyöľgyi házioľvossal,

1.18a CSALÁDGyocyÁsz orvosi Szo|gá|tatő és oktató Betéti Tarsasággal (székhely:
1121 Budapest, Zugligeti űt 57. f.2., cégegyzéksztnn: 01 06 5|611I, képviselő: Dr.
Simon Judit Rita) és az eI|átźlsért felelős Dr. Simon Judit Rita házioľvossal,

1.19 Dr. Ajtay Zsőťla Eszter egyéni vá||a|kozőval (székhely: II44 Budapest, Cseľtő u. 12-
14. VII. 17I., azoĺositő: I97111566, nyilvántartási szán:9342040, képviselő: Dr.

Ątay Zsôťla Eszter) és az ellźtásért felelős Dr. Ajtay Zsőfia Eszter háziorvossal,

|.20Dr. Szilasi György egyéni vállalkozóval (székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Iv. 2., azonosító: I97155653, nyilvántartási szám: 6079890, képviselő: Dľ. Szilasi
Gyöľgy) és az e||źtásért felelős Dľ. Szilasi György hiŁiorvossal,

1.21az Angitia-Med Háziorvosi Koľlátolt Felelősségtĺ Társasággal (székhely: 6724
Szeged, ,Pźrizsi körut 7. mf. 6., cégsegyzékszám: 06 09 018540, képviselő: Dr.
Juhász Eva) és az ellátásért felelős Dr. Juhász Evaháziowossal, egyťlttal a jelenleg
hatályos egészségügyi ellátási szerzodést 2016. decembeľ 31. napjával közĺjs
mege gy ezéssel me gsziinteti,

I.f2aor. ÉcszÍNrÉr KÉKCINKÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társasággal (székhely: 2730 Albeľtirsa, Rĺákóczi utca 40., cégegyzékszám: 13 06
06957I, képviselő: Dr. Maĺkuj Erika Gabriella) és az e||átźlséľt felelős Dr. Márkuj
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Erika Gabľiella házioľvossal, egyúttal a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási
szeruő đést 20 I 6. decembeľ 3 | . napj źw al kozo s me ge gy ezés s el me gszünteti,

I.f3aLEo ALATO Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, Somogyi BéIautcafI.
II, 3la., cégsegyzékszám: 01 06 788708, képviselo: Fonó Gábor) és az ellátásért
felelős Dr. Fonó Gábor házioľvossal, egýttal a jelenleg hatályos egészségĹigyi
ellátási szerzőđést20l6. december 3I. napjával közös megegyezésselmegszünteti,

I.24aĺp.ecz Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: II37 Budapest, Szent István
köľút 30. II. 2., cégsegyzékszám: 01 09 272111' képviselő: Ratiu Péter) és az
ellźtásért felelős Dľ. Ratiu Péter házioľvossal, egyúttal a jelenleg hatályos
egészségügyi ellátási szerzódést2016. decembeľ 3I. napjával kcjzös megegyezéssel
megszünteti,

I.25 a Dr. Magyaľ és Magyar Egészségügyi Szolgáltatató Betéti Táľsasággal (székhely:
1076 Budapest, Thökö|y il/-21' III. 28., cégsegyzékszám:01 06 78982], képviselő:
Dľ. Magyar Maľina) és az e|Iátásért felelős Dr. Magyar Marina házioľvossal, egyúttal
a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási szerzőđést f016' december 3I. napjtxa|
közös megegy ezéssel megszünteti,

I.26a HolMed Egészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelosségtí Társasággal (székhely:
1089 R'udapest, Kálvária tér 18., cégjegyzékszám:01 09 930408, képviselő: Dľ.
Cseľti Aľpád) és az e||átásét felelős Dr. Cserti Arpád háziorvossal,

I.27 a GOLD - KALASZ Egészségügyi Betéti Tarsasággal (székhely: }OII Budakalász,
Kovács L. utca 9., cégjegyzékszám:13 06 052283, képviselő: Dľ. Göbl Richáľd) és

az el|źttásért felelős Dr. Göbl Richard háziorvossal,

I,28 a KI.IN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltatatő és Kereskedelmi Betéti Táľsasággal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 31/B. II.3., cégsegyzékszám..01 06 778673,
képviselő: Dr. Kun Attila) és az e|Iźtásért felelős Dľ. Kun Attila háziorvossal,

I.f9az AURóBÉBI Gyeľmekegészségtigyi Szo|gáItatatő Koľlátolt Felelősségrĺ
Táľsasággal (székhely: 1084 Budapest, Auróľa u. 22-28., cégsegyzékszám.. 01 09
722049, képviselő Dr. Baľtos Katalin) és az ellátásért felelős Dľ. Baľtos Katalin
háziorvossal,

I.30az AURóBÉBI Gyeľmekegészségügyi Szolgáltatató Koľlátolt Felelősségű
Társasággal (székhely: 1084 Budapest, Auróĺa u. 22-28, cégtregyzéksztlm: 01 09
722049, képviselő: Dr. Székely-Kapitĺíny Agnes) és az e||átáséľt felelős Dr. Székely-
Kapitany Ágnes háziorvossal,

1.31a Dr. Mőticz Egészségügyi SzolgáItatatő Betéti Táľsasággal (székhely: 1093

Budapest, Mátyás utca 18., cégsegyzékszźm:01 06 764733, képviselő: Dr. Móricz
Zsuzsanna) és az ellátźLséÍt felelős Dr. Móricz ZsuzsannahĺŁiorvossal,

1.32a Dr. Huszar Egészségügyi Szo|gá|tatatő Betéti Társasággal (székhely: 1078
Budapest, Hernád utca 1'4. I. em., cégsegyzékszálm.. 01 06 789II2, képviselő: Dr.
Huszar András) és az e||átásért felelős Dľ. Huszáľ Andľás háziorvossal,

1,33a Dr. Henczer Erzsébet Gyermekorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1039
Budapest, oszikę utca2' fszt.3., cégsegyzékszám:01 06 713030, képviselő: Dľ.
Tóth-Barbalics Istvánné\ és az ellátásért felelős Dr. Henczer Erzsébet háziorvossal.
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I.34 aDr. Rapi Edit Gyermekorvosi Betéti Táľsasággal (székhely : 2O3O Érd, Fuvaros utca
I57., cégsegyzékszám: 13 06 057992, képviselő: Deákné Dr. Rapi Edit) és az
ellátásért felelő s Dr. Rapi Edit háziorvo s sal,

1.35a Kémenes & Csaky Keľeskedelmi és Szolgá|tatő Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 2100 Gödö|Iő, Mátyás kiľály utca 16', cégsegyzékszám.. 13 09 109306,
képviselő: Dľ. Csaky Emőke) és aZ ellátásért felelős Dľ. Kémenes Emőke
háziorvossal,

L.36a HÉ-Ra-ľ'ĺEDICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonpľoírt
Koľlátolt Felelősségtĺ Táľsasággal (székhely: 1089 Budapest, otczy út. 31. I. em.,
cégsegyzékszám: 01 09 917950, képviselő: Dr. Héczey András) és az ellátáséľt
felelős Dľ. Héczey András háziorvossal,

I.37a Kata-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1032 Budapest'
Bécsi ilt.229. vII. 38., cégsegyzékszám:0l 06 725697, képviselő: Dr. Mayer Eva)
és az e|Iźtásért felelős Dr. Mayer Evaháziorvossal,

1.38a MONKINA Keľeskedelmi és Szolgáltató Bt. - vel (székhe|y:2143 Kistaĺcsa,
Kápolna utca 44la., cégsegyzékszttm: 13 06 05510l, képviselő: Dr. Lźnár László) és

az eIlátásért fe l elő s Dt . L źzár Lász|ő házi o rvo s s al,

|.39a Dr. Csanáđy Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1054
Budapest' Yadász utca 32. II. 6., cégegyzékszám: 01 06 610550, képviselő: Dr.
Csanády Katalin) és az e||átźlsért felelős Dr. Csanády Katalin háziorvossal,

7'4Oa BORS Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1091 Budapest, Üllői u. 5.,

cégtregyzékszám:0l 06 0|776I, képviselő: Dľ. Bíró Lajos) és aze||źĺásért felelős Dr.
Bíró Lajos háziorvossal,

I.4Ia MedAll- 2003 Egészségtigyi Szolgáltatás és Számviteli Betéti Társasággal
(székhely: 1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. II. 8. cégjegyzékszám: 01 06
755225, képviselő: Dr. Vaľga Jolan) és az ellátásért felelős Dr. Vaľga Jolán
háziorvossaI,

I.42a VITÁL Foglalkozás Egészségügyi Betéti Taľsasággal (székhely: 1222 Budapest,
Gádoľ ltca 57., cégsegyzékszám:01 06 418424, képviselő: Dr. Pinke Zsuzsawta) és

az e||átásért felelős Dľ. Pinke Zsuzsaĺtna háziorvossal,

I.43a Dobó Katalin Családorvosi Betéti Tarsasággal (székhely: II25 Budapest, Diós
aľok 16. 3. ép. fszt. ., cégsegyzékszám:01 06 619679, képviselő: Dr. Dobó Katalin)
és az e|Iźtáséľt felelős Dr. Dobó Katalin háziorvossal,

t.44a GALLó- MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Taľsasággal (székhely: 1086
Budapest, Magdolna u. 33., cégsegyzékszáĺn: 01 06 615416, képviselő: Dľ.
Körmendi Feľencné) és az e|Iźtźtsért felelős Dr. Galló Maria háziorvossal,

|.45a K & M MEDICA Egészségügyi Szol,gáltató Betéti Társasággal (székhe|y:2045
Törökbálint' Kossuth L. utca 22., cégegyzékszálĺl: 13 06 029518, képviselő: Dr.
Kovács Mária) és az e||átásért felelős Dľ. Kovács Maria háziorvossal,

|.46a Schľam-Med Hrĺziorvosi és Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Taľsasággal (székhely: 2000 Szentendre, osz utca 5lA., cégtregyzékszźlm.. 13 09
1'43911, képviselő: Dr. Schramek Jőzsef András) és az ellátásért felelős Dľ.
Schľamek József András háziorvossal.
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I.47a Ciprus 2007 Egészségügyi és Szo|gá|tatő Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal
(székhely: 1147 Budapest, Istvánffy utca 6., cégegyzékszám: 01 09 886308,
képviselő: Dr. Tari Péter) és az el|átásért felelős Dr. Tari Péterházioľvossal,

I.48a Dr. ormai és Taľsa Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1136 Budapest,
Ba|zac utca 8-10. II. 2/a., cégsegyzékszźlm.. 01 06 617248, képviselő: Dr. ormai
Gyula Ferenc) és az e|Iátásért felelős Dr. ormai Gyula Ferenc háziorvossal'

I.49a TODI- DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1084
Budapest, Auróľa utca 22-28', cégsegyzékszźlm: 01 09 986522' képviselő: Dr.
Todenbier Agnes) és az e||átáséľt felelős Dr. Todenbier Agnes házioľvossal, egyúttal
a jelenleg hatályos egészségügyi ellátási szerződést.2016. december 31. napjával
közös megegy ezéssel megszünteti,

1.50a Doctor Consulting Korlátolt Felelősségű Taľsasággal (székhely: 1088 Budapest,
Kľúdy Gyula utca77.I. 1., cégjegyzéksztľn:01 09 933325, képviselő: Vadané dr.
Nagy Nóra Kľisztina) és az ellátásért felelős Dr. Vadáné dr. Nagy Nóľa Kĺisztina
háziorvossal,

1.51a TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1224
Budapest' Libertás utca 11., cégjegyzékszám..01 09 990911, képviselő: Dr. Szolyka
Tímea) és az e||átásért felelős Dľ. Szolyka Tímea háziorvossal, egyúttal a jelenleg
hatályos egészségügyi ellátási szerzőđést 2016. december 31. napjával közös
mege gy ezés sel me gszünteti.

Felelős: polgármester
Hatőĺiđő: 201 6. június 02.

a htziotvosi rendelők karbantartásáľa és ľezsikĺjltség téľítésére - önként vállalt feladat -

2017 . évto| 2026. december 31. napj áig e|őzetes kötelezettséget vállal évente bruttó
25.000,0 e Ft összegben az ĺinkormanyzat saját bevételei terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiďő: 20l 6. június 02.

felkéri apolgĺĺľmestert, hogy ahatározat.Z.pontjábanfoglaltakat az onkormźnyzat2}I7.
évi és az azt kĺjvető évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős : polgĺármester
Határidő: a2017. és az azt követő évi k<iltségvetések készítése.

felkéľi a polgármestert a határozat l. pontja szerinti szerzőđések a|áirásźĺa.

Felelős : polgiĺľmester
Határíđó 20L6. decembeľ 31.

A 150/2016. (W.02.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőkłinyv 8. számú melléklete
tartalmazza.

(Toros Tamás képviselő ] 2 óra 27 perckor visszaérkezett aZ ülésterembe' íg a Képviselő-
testület létszáma I7 főre nÖvekedett.)

2.

ĄJ.

4.
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Napirend 5i3. pontja
Javaslat háziorvos i é|etpályamodell elfo g adására
(írasbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Egľy Attila - alpolgarmesteĺ

Dľ. Kocsis Máté
A napiľend vitttjźńmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
orü1 annak, hogy az ilj é|eterős háziorvos kap egy szo\gálati lakást, de azt szerencsétlennek
tĄa, hogy ez a két kéľdés egy eloterjesztésbe bevarrva keľült a Képviselő-testület elé.
Szerinte annyi előterjesztés van a mai iilésen, hogy gond nélkül elfért volna még egy. Semmi
koze az éIetpályamodellhez a konkľét eseti dĺjntésnek. Az életpályamodellel kapcsolatban
köszĺjnettel meghallgatta Alpolgáľmester Úr ájékoztatásźú abizottsági iilésen, és örĹil annak,
hogy a hĺŁiorvosokkal egyeztetve születefr ez az elképzelés. Valóban egy akut problémával
szembesülnek a házioľvosok elvándoľlása, vagy hiánya miatt. Bízik benne, hogy eľľe
pozitívan fog hatni, de továbbra is elégtelennek tartja ezt a javaslatot a háziorvosi
életpályamodell megteľemtéséhez. Az elvet támogatja, ďe a konkrét intézkedéscsomagon van
még mit fejleszteni.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
EgyeÉrt azzal, hogy legyen ilyen haziorvosi é|etpá|yarlodell, hogy vonzóbb legyen
külĺjnösen a fiatalabb oľvosoknak a munkavégzés itt Józsefuárosban. Ez nem egy helyi
probléma, ez az egészségügy országos he|yzetéhez kapcsolódik, hogy olyan helyzetbe került
az egészségügy finanszírozása, ami nem kerületi feladat lęnne. Mert ezzel azt a heLyzetet
idézik elő, hogy azok a kerületek vagy városok, ahol jobb anyagi helyzetben vannak' azok
kedvezőbb feltételeket ígérve el tudják szipkazru ezeket a hźnioĺvosokat. Ez egy országos
problémának a tiinete, hogy Józsefuáros ilyen megoldásokĺa kényszerĺ.il, hogy orvosokhoz
jusson. Sajnálatos, hogy a kormányzati, egészségügyi politika egy ilyen helyzetet hozott létre,
de ezze| egyutt be|átja, hogy Józsefuaľosnak szĺiksége van egy ilyen életpályamodell
kialakításáľa.

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

Komássy Ákos
Csak azt akarta hozzátennl az eszmecseréhez, hogy mindenképpen fontosnak taľtja, hogy
legyen ilyen életpályamodell Jőzsefvárosban, oszťva azt, hogy mindenképpen az orszźlgos
probléma helyi tiinetéről van szó. Fontos, hogy az ífi éIők el legyenek |átva hźniorvosokkal,
tĺjbb és dinamikusabb kell. Jő az, ha helyi megoldást tudnak ene nyújtani.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.
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Jakabfy Tamás
Meg fogja szavazni, mert nyilván itt a lokális optimumot próbálják megkeresni, abszolút jó
ebből a szempontbőI ez a progľam' de ahogy a tobbiek is mondják, itt az utóbbi évtizedek
elba|tázott politikáját nem tudják egy onkormányzati döntéssel helyretenni. Az egészségĹigyi
válságra Magyaľors zágon ugy néz ki, ho gy taľtósan berendezkedhetnek.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja aszőt Vĺjľös Tamás képviselőnek.

Vtirtis Tamás
Jelzi, hogy eZ nem országos probléma, hanem közép-kelet európai probléma, amit nem csak
Magyarorszéęon lehet tapasztalni. Megjegyzi, hogy ott nem a Fidesz kormányoz.
Gondolkozzanak el a képvise|ők azon, hogy hogyan lehetnę az ottari tizszercs fizetéseket
egyik pillanatról a másikľa orvosolni. Ez egy lokális optimum és nem Magyaľország egyedi
problémája. Hozzźieszi, hogy az elmúlt években jelentős lépések történtek erľrek a
megállításĺíra és ennek a jeleit máľ most lehet látni. Ez egy olyan probléma, amit két hét a|att
nem lehet megoldani.

Dr. Kocsis M.álté
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Nem szólt volna hozzá, meľt hasonló hozzászőIása lett volna' mint az előtte szóló
képviselőknek, de mivel országos, regionális és nemzetkozi egészségĹigyi politikai vitává
kezd alakulni a testületi ülés...

Dľ. Kocsis N ĺ.álté

Azzáne alakuljon, meľt akkoľ le fogja ztlrĺi avittt!

Dľ. Eľőss Gáboľ
Vorĺjs Képviselő Úr növelte a dimenzióit, tigyhogy csak aľmyit je|ezne, hogy a magyat
orvosok fizetései most máľ regionális összehasonlításban is elmaľadnak, cseh, szlovák, sőt
lassan a román fizetésektől is. Itt van egy ľegionális lemaľadás, amit nem lehet magyarázni
regionális lemaľadással csupán, hanem kimondottan a Kormĺĺny egészségügyi politikáj źnak a
Saľa.

Dr. Kocsis M:áté
A napirendi pont táĺgya|ását|ezáltja. Szavazásra bocsátja ahatźnozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺĺnt, hogy

1. E|fogađja a határozat 1. sz. mellékletét képezó Józsefuarosi Egészségtigyi
Eletpályamodellt.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016.június 02.
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2. A Józsefvárosi Egészségügyi Eletpályamodell megvalósítása éľdekében felkéri a
polgáľmestert az a|ábbijavaslatok előkészítésére és Képviselő-testület elé terjesztéséľe:

a) aháziowosok munkájának segítése éľdekében az ađminisztratív jellegű feladatellátás
ö nkoĺm ány zati támo gatás a,

b) a háziorvosi feladatellátást segítő eszközok bęszerzése érdekében nyújtandó
ĺĺ nk o rm ány zati támo gatás fe ltéte l e inek b izto s ítás a,

c) egyszerrĺsített licensz megszerzéséhez szükséges képzési díj önkormányzati támogatás
feltételeinek bizto sítása,

d) a Semmelweis oľvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékével töľténő
együttműködés feltételeinek megteremtése,

e) a VIII. kerületben háziorvosi feladatot vállaló rezidensek ösztondíjrendszeľének
kidolgozása'

Đ a VIII. kertiletben háziorvosi feladatot vti|a|ő szakorvosjelĺjltekkel történő
egyĹittműködés feltételeinek kidolgozása.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 31.

3. a) Ä háziorvosi rendelők felújítźĺsáta, karbaĺltartására, mely tarta|mazza a bonyolítási,
műszaki ellenőľi díjat is 30.000,0 e Ft fedezetet biztosít a múködési általanos taľtalék terhére
és megbízza a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a feladat teljes korű e||źĺásźxal, és

felkéri a polgármestert az erre vonatkoző megá|Iapodás a|áírására.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatárőI30.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat _ dologi előirányzatáľa l5.000,0 e

Ft-ot' a felújítás e|őirtnyzatára 15.000,0 e Ft-ot.

Felelő s : pol gármester, Józsefu aro si Gazdálkodási Ko zpont Zrt.
Hatariđő : 20I 6. december 3 1 .

4. Hozzájarul, hogy az Angitia Med Háziorvosi Koľlátolt Felelősségű Tarsaság
képviseletében eljáró Dr. Juhász Evaháziorvossal 2016. július 15. napjától szolgálati jelleggel
bérleti szerződés kerüljön megkĺitésre, költségelvű béľleti díj megfizetésével a Budapest VIII.
kerĹilet, Knidy u. 2. III. 9. szźnn a|atti egy szobás, 46 m" alapteľtilettĺ, komfortos
önkormány zati fiJ|aj donb an ál l ó lakás tekintetéb en.

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

5. a) a Budapest, VIII. Kľúdy u. 2. III. 9. szám alatti lakás felújítási költségének fedezetére
bruttó 5.000,0 e Ft,- ĺisszeget állapítmeg, melynekfedezetéül a 11107-01 címmfütjdési cél
és általános taľtalékon belri| az általános taľtalék - kötelező feladat _ eloirányzatát jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20I6.junius 02.
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és
általános tartalékon belül az általános :arta|ék - kötelező feladat - elóírtnyzatáról 5.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a 11602 cím felújítás _ önként vállalt feladat _ a Budapest VIII. kerület,
Kĺúdy u. 2. III. 9. számu lakás felújítása címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016.június 02.

6. Felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hattrozat 5. pontja szerinti felújítási
munkálatok e|végeztetéséľe és ahatćrozat4. pontja szerinti bérleti szerzőđés megkötésére.

Felelő s : Jó zsefu aro si Gazdálko dási Közpo ft Zrt. v agy ongazdálko dási ígazgatő
Határidő: 2016. december 3 1.

7. Felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozat 3. és 5. pontjában foglaltakat a költségvetési
rendelet következő módosításakoľ vegye figyelembe.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő : a koltsésvetési rendelet következő módosítása.

Dr. Kocsis Ndáté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBrŐ
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z vĺnĺ o s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
1'51t20|6. (vI.02.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1. Elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képezo Józsefuarosi Egészségügyi
E|etpáIyamodellt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20l6.június 02.

2. A Józsefuárosi EgészségĹigyi Életpalyamodell megvalósítása érdekében felkéľi a
polgármestert az aLabbi javaslatok előkészítésére és Képviselő-testület elé teľjesztésére:

a) a hĺíziorvosok munkájanak segítése érdekében az adminisztrativ jellegű feladatellátás
önkormányz ati tźlmo gatása,

b) a háziorvosi feladatellátást segítő eszközök beszeruése érdekében nyújtandó
önkormĺínyzatitźlmogatásfeltételeinekbiztosítása,

c) egyszeriĺsített licensz megszerzéséhez szĺikséges képzési díj cinkormźlnyzati támogatás
feltételeinek biztosítása,

d) a Semmelweis orvostudományi Egyetem Családorvosi Tanszékével torténő
együttműkĺjdés feltételeinek megteremtése,

iL,
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e) a VIII. kerületben háziorvosi feladatot vállaló rezidensek ösztöndí|rendszerének
kidolgozása,

Đ a VIII. keľületben háziorvosi feladatot vállaló szakorvosjelĺjltekkel történő
egyiittműködés feltételeinek kido lgozása'

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2016. december 31.

a) A háziorvosi rendelők felújítására, kaĺbarfiartźtsáľa, mely tarta|mazza a bonyolítási,
mĹĺszaki ellenőri díjat is 30.000,0 e Ft fedezetet biztosít a mtĺködési általanos taľtalék teľhére
és megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a feladat teljes könĺ ellátásával, és
felkéri a polgármestert. az eľre vonatkoző megá||apodás a|áirásźra.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék - kĺĺtelező feladat _ e|óirányzatátő| 30.000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ kötelező feladat - dologi e\őirányzatára 15.000,0 e
Ft-ot, a felújítás e|óirányzatára 15.000,0 e Ft-ot.

Felelő s : pol gáľmester, Józsefváro si Gazdálko dási Kozp ont Zrt.
Határidó: 2016. decembeľ 31.

HozzźĄárú, hogy az Angitia Med Házioľvosi Korlátolt Felelősségű Tĺírsaság
képviseletében eljáró Dľ. Juhász Evaháziorvossal 2016.július 15. napjátó| szo|gá|atijelleggel
bérleti szerzođés kerüljön megkĺitésre, költségelviĺ bérleti díj megfizetésével a Budapest VIII.
keľület, Krudy u. 2. III. 9. szźlm alatti egy szobás, 46 m" alapterületű, komfortos
cinkormányzati tulajđonban álló lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6.junius 02.

a) a Budapest, VIII. Krudy u. 2. III. 9. szźnn alatti lakás felújítási kclltségének fedezetére
bruttó 5.000'0 e Ft,- cissze get á||apít meg, melynek fedezetéĺil a 1 1 107-0l cím működési cél
és általános tartalékon be|i|' az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|ĺ|irźtnyzatát jelöli meg.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20I6.junius 02.

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belri| az általános tartalék - kötelező feladat - előirźnyzatźlről 5.000,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a 11602 cím felújítás _ önként vállalt feladat - a Budapest VIII. kerület,
Kĺúdy u.2.Iil.9. szźtmu lakás felújítása címén.

Felelős : polgiírmester
Hataľidő: 20l6.június 02.

Felkéri a Jőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 5. pontja szeľinti felújítási
munkálatok eIvégeztetésére és ahatározat 4. pontja szerinti bérlęti szerzodés megkötésére.

4.

5.

6.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ ZĺÍ'. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. decembeľ 31.

7. Felkéri a polgármester1, hogy a haÍźrozat 3. és 5. pontjában foglaltakat a költségvetési
rendelet kovetkező módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet kovetkező módosítása.

A |51ĺ2016. (vI.02.) számú hatátozat mellékletét a jegyzÍÍkiinyv 9. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 5/4. pontja
Javaslat alapítvány egyedi támogatásár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Dľ. Kocsis lfrĺ'áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|źls hiányában a napiľendi pont tárgyaIásti
Ieztrj a' S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas lats o rt

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Pétemé alpolgármesteľi saját kerete e|őirányzatának terhére támogatja a Dévai
Szent Ferenc Alapítvĺíný (székhely: 1053 Buđapest, Vámház kĺjľút 8. I,l4., nyi|vántaľtási
sztlm:01-01-0008587) 100.000,- Ft, azaz egyszźvezer Ft osszegben elektľomos Zongora
vásarlása érđekében.

Felelős: polgármester
Hatarido: 20l6.június 2.

2. a haÍfuozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat kiadás 1 1 107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keľet - önként vá||a|t
feladat - előirányzatárő| 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként vállalt
feladat - felhalmozási cé|ű támogatások á||amháńartáson kívülľe eloirányzatára Dévai
Szent Ferenc Alapítvĺíny hangszer vásárlás támogatása címén'

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016.június 2.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésľől szóló rendelet következő
mó do sításán á| a hatźr ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a2016. évi költsésvetés kĺjvetkező módosítása
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4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeĺinti tttmogatási szerződés aláírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6.junius 30.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen' 1 nem, 0 tartózkodás mellett a Képviselő-testĹilet ahatározatot
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN tz rÉpvĺsBro
A HATÁR o Z AT]H) Z AT ALIH) Z MrN o S ÍTETT SZoTo B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
|52/2016. (vI.02.) 16IGEN 1 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Santha Péterné alpolgáľmesteri saját kerete e|őirányzatanak terhéľe támogatja a Dévai
Szent Ferenc Alapítvanyt (székhely: l053 Budapest, Yámház körut 8.I.l4.' nyilvántartási
sztlm:01-01-0008587) 100.000'- Ft, azaz egyszázezer Ft osszegben elektromos Zongora
vásáĺ|ása éľđekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.junius 2.

2. ahatfuozat 1. pontjában foglaltak míatt az Önkormanyzatkiaďás 11107-01 cím működési
cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - ĺjnként vállalt
feladat - e|oirźnyzatarő| 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt
feladat - felhalmozási céIű támogatások á|IaÍnháztaľtáson kíviilre előfutlnyzatára Dévai
Szent Ferenc Alapítvány hangszer vásaľlás tĺímogatása címén.

Felelős: polgármester
Határido : 20 I 6. j únius 2.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet k<jvetkező
mó do s ításá náI a határ ozatban fo gl altakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős: polgiíľmester
Hatźridő : a 20 I 6. évi ktjltsé svetés kĺjve tkezo mó do sítása

4. felkéri a polgármestert a határozat l. pontja szerinti tĺĺmogatási szerzódés a|áírástna.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatźmđő: f0| 6.június 3 0.
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6. Egyéb előterjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a Sanghaj város Putuo és Changning keriilet Onkoľm ányzataiva|
megállapodás megkiitésére
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjeszto: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis lNIáté
A napiľend vitaját megnyitja. Megadja aszőt Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
l|i.ĺlár a bizottsági ülésen is jelezte, hogy minden tisztelete a kínai népé, Sanghajé, de fuľcsállja
a Fidesz vonzódását a kommunista diktatúrál<hoz, úgyhogy támogatni foĄa az előterjesztést,
mert a testvérváľosi kapcsolat az jó dolog, csak ez az egész keleti nyitás, ez elég sok kérdést
felvet, mert ő alapvetően nem diktatúrákkal barátkozna, hanem demokľáciákkal.

Dr. Kocsis N.ĺ'áté
Biztosítja Képviselő Uľat, hogy tobbgenerációs meggyőződéses antikommunista családból
származ7k, de az ideo|ógiai szempontok mellett vannak más szempontok is egy kerület, vagy
egy ország irányításźtban, ekképpen ilyen összefiiggéseket ne keressen. Megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Üdvcizcilni szeľetné a két testvérváľosi megállapodásra való töľekvést és semmi koze a

kommunizmushoz az ő véIeményének. Sanghaj a világgazdaság egyik motorja tetszik, nem
tetszik, nagymértékben a világgazdaságjövője is ott dől el. Csak ań' akartajavasolni, hogy
adott esetben a gazdasági szá|ait az egyittműköđésnek hangsúlyozzák a legjobban' mert a
sanghaji befektetők mindenütt a legjelentősebbek kozé tartoznak ma a világon. Józsefuáros
önellátás-szeríiségi képességére pozitív hatással lehet, hogyha sanghaji beruházók jó
testvérvárosi kapcsolat következtében megjelennek Józsefuárosban.

Dr. Kocsis Máté
A gazdasági önellátásľa ebben a ciklusban nem tenne vállalásokat még. A napiľendi pont
tźrgyalástltlezźlrja.Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. megállapodást köt Sanghaj Changning keriilet onkormányzatáva|, ahatározat 1. sztmtl
mellékletét képező Egyetéľtési megállapodts baĺtńi kapcsolatok létesítésére elnevezésíĺ
dokumentum tervezet szerinti tartalommal, azza|, hogy a megállapodás végleges
szövege a tćtrgyalásokon elhangzottak figyelembevételével móđosulhat, amennyiben
pénziigyi fedezetet továbbra sem igényel.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. iúnius 02.
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megerőSíti a 321 12013. (VIII.29.) számu határozatát és együttműkodési megállapodást
köt Sanghaj Putuo kerület onkormányzatáva|, ahatźĺrozatf. számű mellékletét képező
megállapodás tervezet szerinti tartalomma|, azza|, hogy a megállapodás végleges
szövege a tárgyalásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat' amennyiben
pénzugyi fedezetet továbbľa sem igényel.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20I 6. június 02.

felkéri a polgáľmestert az 1.-2. pont szerinti dokumentumok aláíľására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 3 1.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy 17 igeĺ, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Képviselő-testtilet a hatátozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATH) ZATALH oZ MtNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZUKSÉGES
HATAROZAT:
153ĺ2016. (vI.02.)

A Képviselő-testület úgy dĺ}nt, hogy

1. megállapodást köt Sanghaj Changning kerület onkormanyzatáva|, a hatźrozat 1.

számu mellékletét képező Egyetértési megállapodás bańti kapcsolatok létesítéséľe
elnevezésiĺ đokumentum tqvezet szerinti taľtalomma|, azzal, hogy a megállapodás
végleges szövege a tárgyalźtsokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat,
amennyiben pénzugyi fedezetet továbbra sem igényel.

Felelős : polgrĺrmester
Hatĺĺľidő: 20l6.június 02.

2. megerősíti a3f7120|3. (VIII.29.) szźtmtĺhattttozatát és együttmiÍködési megállapodást
köt Sanghaj Putuo kerület onkormanyzatáva|, ahattrozatZ. számí mellékletét képezo
megállapodźs tewezet szerinti tartalommal, azzal, hogy a megállapodás végleges
szövege a tárgya|ásokon ęlhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben
pénzngy í feđezętet továbbľa sem i gényel.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016.június 02.

3. felkéri a polgáľmestert az 1'-2. pont szerinti dokumentumok aláításfua.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 3 1.

2.

a
J.
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A I53/f01ó. (vI.02.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 10. számú mellélďete
tartalmazza.

Napirend 6/2. pontja
Javaslat a Józsefváros Kłizbiztonságáért Ktizalapĺtvánnyal kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:álté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|ás hiĺĺnyában a napirendi pont Íárgya|źsát
|eztlrj a. S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas lat s o rt

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

1. elfogadja a Jőzsefváros Kozbiztonságáért Kozalapítvány kuľatóriuma által benýjtott
201,5. évi egyszeľiĺsített éves beszámolót (mérleg' eredménykimutatás) és a
kozhasznusági jelentését a hatáľozat 1. szźlmú mellékletétképező taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hataľido: 20l6.június 02.

f. felkéľi a jegyzot, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatĺíľozott dokumentumoknak
azönkoľmányzathívataloshonlapjántöľténőkozzétételérőI.

Felelős: jegyző
Határiďő: 201'6. iúnius 1 5.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás mellett a Képviselő-testület ahatfuozatot
elfogadta.

sZAvAZ^SNÁt JELEN VAN lz rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z ľĺnqŐ s ÍľBTT S ZóTÖ B B S ÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
|5412016. (VI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Jőzsefváros Közbiztonságáért Közalapitvány kuratóriuma által benyújtott
2015. évi egyszerűsített éves beszámolót (méľleg, eredménykimutatás) és a
közhasznúsági jelentés ét ahatźlrozat 1. számu mellékletét képezo tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźlridő : 20 I 6. j unius 02.



2. felkéri a jegyzot, hogy gondoskodjon azI. pontban meghatáľozott dokumentumoknak
az o nko ľm tlny zat hiv atal o s ho nl apj án tö ľténő ko zzététe|ér őI.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016.június 1 5.

A 154ĺ2016. (vI.02.) számű határozat me|lékletét a jegyzőktinyv 11. számri melléklete
tartalmazza.

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat a Polgáľmesteri Hivatal Szeľvezeti és Műkłidési Szabályzatának
módosításáľa
(írásbeli előteľj esztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis l{áté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában a napiľendi pont ttrgya|ásźń
|ezárj a. S zav azásr a b o c s átj a a hatát ozati j avas l at s ort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. jőváhagyja a Polgármesteri Hivatal - a határozat mellékletét képezó, egységes
szerkezetbe foglalt _ Szervezeti és Műktjdési Szabá|yzattń2016. július I-jeihatá|yba
lépéssel.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hataľidő: 20I6.július 01.

2. felkéri a polgármesteľt és a jegyzőt a hatáĺozat 1. pontja a|apján a Polgáľmesteľi
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Mtĺkĺidési Szabá|yzatának
aláírźsára.

Felelős : polgármest er, jegyző
Hatĺĺľidő: 20t6. iúlius 01.

Dľ. Kocsis lľĺálté
Megállapítja' hogy 15 igen, 0 nem, 2 Íartőzkođás mellett a Képviselő-testiilet ahatźrozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t z rÉpvlsplo
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z vĺnĺo s ÍľBTT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
15512016. (vI.02.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal - a határozat mellékletét képezó, egységes
szeľkezetbe foglalt _ Szervęzeti és Működési Szabá|yzatát2016. július 1-jei hatályba
lépéssel.

Felelős : polgármest et, j egyző
Hatáĺidő: 2016.július 01.

2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozat 1. pontja a|apjćn a Polgármesteľi
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és MÍĺkĺ'dési Szabá|yzatźnak
aláíräsára.

Felelős: polgármester, jegyzó
Hataridő: 2016. iúlius 01.

A 1'5512016. (vI.02.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 12. számil melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatfuőI
sző|ő 3612014. (XI.06.) onkormányzati ľendelet módosításźrőI szőIő rendelet-teruezetet.

Megá|Iapitja, hogy a 2012016. (VI'09.) ollkormźlnyzati rendeletét 15 igen, 0 nem, 2
l.artőzkodźs mellett a Képviselő-testület elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz ľ'ĺn,ĺo sÍrpTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉpvĺsEr,o-rnsľÜr-nľn t5 IGEN, 0 NEM, 2
TARToZKODÁSSAL ELFOGADJA ns MEGALKoTJA BUDAPEST ľovÁnos
v[I. KERt]LET JóZSEFvÁnosI oľxonnĺÁNYZAT rÉpvlsľl,o
TESTÜLETÉNEK 20ĺ2016. (vI.09.) oľronuÁNyza.ľr RENDELETET A
xÉpvrsnr-o.ľBsrtjr,tľ És SZERvEI sZERvEZETI És ľĺuxonn'sl
SZABÁLYZATÁRóL szoĺo 36ĺ20t4. (xI.06.) oľxonľĺÁľYZATI R-ENDELET
uóoosÍľÁsÁnól

Napiľend 6/4. pontja
Javaslat sst köztisségi együttélés alapvető szabályairĺĺl és ezek
elmulasztásának jogkövetkezmény eiről'' címmel ľendelet elfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Danada-Riman Edina - jegyző

(A napirend tdrg,lalĺźsa során elhangzottakat a jegyzőlr)nyv szó szerint tartaĺmazza.)

Dr. Kocsis M:áté
Írásbeli előterjesztés, napirend vitajátmegnyitom. Komássy Ákos képviselő úr, parancsoljon!
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Komássy Ákos
Köszĺjncjm szépen. Tisztelt Polgármester lJr, tisztelt Képviselő.testület! Rosszul hangzik az
előterjesztés címe, kicsit ilyen diktatwába hajló látszatot kelt, de az eloterjesztés részleteit
áttanulmányozva én azt gondolom, hogy ez akár még hasznos is lehet ez az intézmény, ez a
bíľságolási intézmény arra, hogy nagyobb tisztaság és nagyobb ľend legyen Józsefuáros
utcáin, most itt gondolok a, minđegy' nagyon sokféle problémára, nem akaronr ľákezdelri
rész\etezni ezeket. Viszont azt fontosnak taľtom' hogy adott esetben ezze| az új bírságolási
eljárással semmifele visszaélésre ne keľüljön sor, ezért éĺ azt fontosnak tartantlm, hogy
bizonyos rendszerességgel egy áttekintést, beszámolót kapjon a Képviselő-testület a
kĺizosségi együttélés szabá|yaival kapcsolatos gyakorlatban töľténtekĺol, most nem
emlékszem, úgy emlékszem, hogy nincs I|yen az új rendeletben. Köszönöm.

Dr. Kocsis M.áLté

Jegyzo Asszonynak, mint előteľjesztőnek adom meg a szőt, parancsoljon!

Danada-Rimán Edina
Köszönöm szépen. Ugye, a Polgármesteri Hivatal minden évben beszámol a Képviselő-
testületnek a munkájáľól, és mivel eZ egy új feladat |esz a Polgármesteľ Hivatal munkájában
is, ezért akkor, ha úgy megfelel, akkor ezzel külön ki fogjuk egészíteni eń' abeszámolót, mert
azt nem gondolom, hogy egyébként külön előterjesztésként kellene eń. tárgyaIní, de
mindenképpen ki fogjuk egészíteni, hogy milyen eredményességgel |źtja eI a Polgármesteri
Hivatal ezt a feIadatot. Köszĺjntjm.

Dľ. Kocsis M:áté
Eross Gábor képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Köszönom a szőt, azza| egyetéľtek, hogy az előterjesĺés címe már tĺnmagában nagyon
ijeszto, azza| már csak részben, hogy a tarta|ma az viszont ne volna az. Nyilvĺĺn nem annyira
ijeszto, mint amennyire a címbőI kittĺnt elsőre, de azért komoly visszaélésekre adhat okot,
hogy csak egyetlen példát mondjak, tudjuk, hogy ahanyszor szabźiyozĺak valamit, ott
megnyílik a hatósági mérlegelés' és a hatósági önkény számtra is egy tér. Itt van például egy
egyébként teljesen árta\matlanrlak|ttsző pont arról, hogy a zöldterĹiletekkel, zöldfelületekkel
kapcsolatos, tehát a 4. b), hogy játszótérre állatot bevinni, beengedni ugye ezek utźn az
bíľságolás tárgyźxá vtihat. Es valóban ugye nem jó, hogyha oda piszkítanak a kutyák a
jźÍszőtérĺą más kérdés, hogy ennek a|apján majd adott esetben, hogyha valaki, egy kisgyerek
odaviszi a tengeľima|acát, kis hörcsögét, majd akźr űgy is lehet éľtelmezni, azért mondom,
értelmezés és önkény lehetőségét nyitja meg egy ilyen. Tudjuk jól, hogy a ľendőrség például a
közlekedési, mondjuk, hogy a kerékpártnak milyen felszeľeltsége kell, hogy legyen, azt
némely településeken visszaélésszerúen szankcionálja olyan életszerútlen helyzetekben is,
amikor csak valaki aházátő| a20 méterte lévő kocsmához kerekezik el és megbírságoljak 50
meg 100 ezer forintľa, hogy nem tudom én milyen |ámpa nincs a kerékpaľjan. Tehát minden
i|yen szabźl|yozts, még egyszer mondom, önkényes értelmezésre is lehetőséget ad. Egy másik
az peđig, hogy mondj am, egy átfogóbb kérdés volna, hogy hogy |ehet az, hogy eddig ... (A
háuérből hangi eĺzés hallatszik.) Akkor következő. ..

Dľ. Kocsis Máté
J egy ző Asszony, parancsolj on !
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Danada-Rimán Edina
AzÍ.,hogy a Jozsefváĺosi Polgármester Hivatal hatósági jogalkalmazástń és az onkény szót egy
lapon említjĹik, hát ezt már ne haľagudjon Képviselő Ur, de eztvissza kell utasítanom' magam
és a kollégáim nevében, mert amióta én itt jegyző vagyok, de ugye kozę| 10 éve dolgozom én
is ebben a Polgármesteľi Hivatalban, itt ilyeľľe, még nemhogy vád nem ért minket, de ennek
még a lehetősége sem mertilt ťol, hogy itt báľmelyik hatósági személy visszaélt volna a
hata|máva|. Meg kell, hogy nyugtassam Képviselő Urat, hogy komoly kiválasztási
szempontjai vannak a hatósági feladatot ellátó kollégáknak is, ugyanúgy, ahogy a
Polgármesteľ Hivatalban minden kĺjĺisztviselőt és minden munkavállalót jogszabályok
aIapjźn megfelelő képesítési, erkölcsi, pszichológiai alkalmassági vizsgáIatnak kell alávetni
allhoz, hogy ezeket a feladatokat el tudja |átni. AzÍ., hogy a rendelet címe az mi, ań az Mötv.
határozza meg tehźt ezen nagyon módosítani nem tudunk. A rendelet pedig olyan
szabáIyokattartaImaz, amit eddig is tiltottak az onkormányzatrendeletei, csak szankciók nem
voltak hozzá csatolva, tehát gyakorlatilag tiltottuk' nem lehetetl. ezt csinttlni, de nem tudtuk
kikényszeríteni, nem tudtunk büntetést alka|mazni, ennek a be nem l.artźsáva|. Arról is
biztosíthatom Képviselő Uľat, hogy ahogyan a jogszabályok leírják a hatósági feladatot ellátó
kollégáknak a fokozatosságot, eń.be fogjuk tartani, tehát nyilván nem elsősorban a bírságolás
a cé|, hanem a kcizösségi egytittélés szabá|yďlnak a betaľtatása és ez á|ta| a józsefuárosi
lako s o knak a szubj ektív bizto ns ág ér zetéĺek a j av ítźsa. Kö s zö nöm.

Egry Attila
Simon György képviselő úr, parancsoljon!

Simon Gytirgy
Köszöncjm szépen. Ellentétben képviselőtársaimmal szemben, engem nem elľettentett, hanem
öĺömmel töltött el a címe: ,,A közösségi egyiittélés alapvető szabáIyairól szóló'' cím, és én
arra gondoltam ebből a címből, hogy elsősorban a közösségi együttélés atáĺsasházakban, és a
kozterületi utcáinkon valósul meg, és ott tapasztalunk olyan visszaéléseket, ami a lakók
többségét zavarja. Most gondolok én arraarégőta meg nem oldott problémaľa, amivel nem
foglalkozik ez a rcndelet, a kutyapiszok kéľdése. Sok megoldáson gondolkodfunk már ugye,
én szerintem _ lehet, hogy jogszabá,|yba ütközik -, de én szerintem még abba a mondatba is
belefér ez, amikor ań. írjllk, hogy ,, . . . gondoskođik az ingatlawa került illegális falragaszok
gondoskodik a járđa tisztántartźlsáról, e1takańtásźtő|...,, én aktx ebbe a mondatba is... a
tźlrsashénak lennének kĺjtelesek gondoskodni anőI, hogy eltakarítsák a kutyapiszkot.
Ugyanilyen probléma, mikoľ társashazakban a más lakókat zavarő életmód kiszűrése, ami
szintén jogilag nagyon nehezen megfogható, hogy hogyan' de legalább meg kéne eú. prőbá|ni.
Ha már az utcai kutyaürüléknél tartunk, akkor nem áľt megemlíteni az emberi hasonló
tevékenységet is a jaľdáinkon, utcáinkon. Ennek a ľendeletnek azt kéne elősegítenie, hogy
Józsefuarosban tiszták legyenek az utcźů<, és ez nem elsősorban takarítás kérdése, hanem az
embeľi magatartáson is múlik ez. En ezért voltam bizakodó, mikoľ olvastam ennek a
rendeletnęk a címét, így tudnĺínk hozzĄźru|ru, hogy tisztábbak, ľendezettebbek legyenek
Józsefuaros utcái. Kĺjszönĺjm.

Dr. Kocsis NIáúé
J egyző Asszony, paľancsolj on !

Danada-Rimán Edina
Köszĺjnöm szépen. Valóban, amit felolvasott Képviselő Úr a 1l-es szakaszbarl, azhogy ,, ...

nem gondoskodik aziĺgatIanelotti járđatisńáŃartásáľól... '', ebbe ugye minden beletaľtozik,
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tehát mindent el kell neki takarítania, ami a háza előtt van. Azza| kapcsolatosan, hogy a
társashtĺzaknak hogy tudunk segíteni, ez mtĺr folyamatban van, tehát ennek a kidolgozása is
folyamatban van, hogy hogyan tud az onkormányzat o|yan szabá|yozást kialakítani, amivel
kvázi segíthedük a társasházaknak a közös használatú helyiségeinek a tisztántartástú. Mi ezt
úgy gondoltuk, hogy ez a szabá|yozás egy keretszabá|y, tehát első kcjľben azokat a
magatartásformákat javasoltam elfogadni, amit valóban eđdig is tiltottunk, és ez után jonne
az,hogy megtöltsük olyan új tartalmakkal, ami eddig nem volt ľendeletekben szabályozva, de
mindenképpen a napi élethelyzetek azt eredményeńék,hogy ezt szabá|yozni kell. Ez minden
településen más és más, ezért gondoltuk, hogy eń. most itt nyáron meglépjfü, most
beterjesztjük, hogy elkezdjfü haszná|ni, és amint fęlmerül újabb és újabb magatartásforma,
amit szabáIyozni szükséges' akkor természetesen módosítani fogjuk, javasolni fogjuk
módosítani a ľendeletet.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Komássy Ákos képviselő úľ' parancsoljon!

Komássy Ákos
K<jszcjnöm szépen! Tisĺelt Polgármester Ur! Tisĺelt Jegyző Asszony! Kĺjszcinöm szépen a
befogadó hozzááI|ását. én amondó lennék, hogy legyen egy olyan paľagrafussa|... tehát
javaslok, ha úgy tetszik, egy módosító indítványt a rendelęthez, amelyben meghatźrozzuk,
hogy a polgármester éves beszámolója mellékleteként tájékońatźlst ad a Hivatal a rendelet
hatá|ya alatt foganatosított intézkedésekľől. Szeńntem ez mindenkit megnyugtat e tekintetben.
Szerintem jó, hogyha ez mondjuk, évente egyszer megjelenik ľészletesen, hogy milyen
intézkedések tĺirténtek it1 a közjő égisze alatt. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
J egy zó Asszony, paľancsolj on !

Danada.Rimán Edina
Köszönöm szépen. A polgĺíľmester beszámolójába eztnem tudjuk beletenni, majd a Hivatal
beszámolójába tesszük bele, továbbá a rendeletben sem lehet ezt szabźůyozni, úgyhogy én azt
javaslom, és akkor kvázi befogadnám azt amőďosítását Képviselő Urnak, hogy legyen egy l
pontból á|Lő hatarozati javas|at, hogy ,'A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet
hatásairól és eredményeiről számoljon be évente egyszeľ az éves beszámolój ában.,,

Dľ. Kocsis M:áúé
Pintér Attila képviselő ur!

Pĺntér Attila
Köszöncjm a szőt, Polgármester Úr! Megmondom őszintén, hogy furcsán hallgattam Erőss
Gábor képviselőtaľsamat a ľendelettel kapcsolatban, mert a legtöbb je|zést a polgaľoktól, a
szavazőiĺlktő| azza| kapcsolatban kapjuk, hogy ők nem tudják a kĺjzterületeket
rendeltetésszerűen hasznźiĺi, meľt kutyapiszok van, mert alkoholt fogyasńarlak köaeľĹileten,
ańźn valahova odavizelnek, fürödnek a metrómegáIlőná| a Pźlpa téren abban a vízbęn, A
jźúszőtereket sem lehet használni, mert kutya piszkít oda, akkoľ éjszaka...' Tehát nekem
igazábő| az a megdöbbentő egyrésń.,,hogy miéĺt szorul magyarázatra egy-egy ilyen fajta
szabá|yozás egy-egy képviselőnek. En azt gondolom, hogy a normális együttmĺĺktidő
polgárok, ők szeretnének ebben a kerĹiletben élni, és használni a kijzterületeket. Szóvalnekem
az aprob|émám, hogy itt egyes baloldali képviselők aszavazőikat tulajdonképpen mintha aľra
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bátoľítanák, vagy én nem tudom, hogy honnan kapják ezt aZ indíttatást, hogy a
közterĹiletekkel kapcsolatban mindent, mindenkinek szabad. Ez szeńntem nincs így. Arról van
szó, hogy a rendes, becsiiletes emberek éľdekében meg kell hoznunk ezt a szabályozást, és
igazábő| ezmár valahol egy kicsit szomorú, hogy ezt a ľendeletet meg kell hoznunk, és ez
nem egyértelmúaz itt élő polgaľoknak.

Dr. Kocsis NIáté
Erőss Gábor képviselő úľ!

Dľ. Eľőss Gábor
Kcjszĺjncim, akkor hátha egy következő, egy másik példával jobban meg tudom v1|ágítaĺi,
hogy Pintér képviselőtaĺsam is értse, hogy mire gondolok, arnikor aggódom. Itt van például a
11. $ b) pontja, tęwęzett rendelet, amely szerint szankcióval sújtaná az onkormźnyzat a
jövőben azt, aki nem gondoskodik az ingat|arlára került illegális falragaszok, közízlést sértő,
vagy városképet rontó festések eltávolításáľól. Na most, én olyanról még nem hallottam, hogy
egy fa\ragasz odapisilt volna, tehát eń. a problémát nem éľinti, amit on említett, viszont azt a
problémát meg igen, hogy amikot szabá|yozni kezdĺink hatóságként, onkormányzatként
olyan dolgokat, amiket nem feltétlenül volna szabaď, akkor igenis lehetőséget biztosítunk a
hatósági önkénynek, mert azt, arnit itt falĺagaszkéntnevez meg a szciveg, és adott esetben ez
alapjan bíľságolni lehet, ań. másutt úgy hívjak'hogy Street Aĺt, és mondjuk a,,Józsefuaľos
Ujjáépül'' tźlb|a a|att egy málladozó homlokzata, hogyha valaki egy egyébként eltávolítható
fakagaszt kitesz, ami egy jópofa, vicces fa|tagasz, és káĺ nem tesz vele, viszont igenis
művészeti é|vezeti éľtéke van, akkoľ ez a|apjźn a rendelet a|apján majd meg lehet bírságolni,
pusztán csak azért, meľt a többség, illetve a Hivatal, a hatalom feljogosítva érzimagát,hogy
eld<jntse, hogy mi akozíz|és, és mi nem. Én nem szeretnék egy olyan orsztlgban, és egy olyan
kerületben sem élni, ahol a kozíz|ést a többség hattrozza meg. Nem kell meghatározni, pont
erľől van sző, eń. nem értik, nem kell meghatározni akozíz|ést, meľt különböző az ízlésultk.
Például Ferencz orsolya... (Hangj eĺzés.)

Dr. Kocsis M.áté
HźtLa a j ő I stennek. J egy ző Asszony, p aľancso lj on.

Danada-Rimán Edina
Köszönĺjm szépen. Mint ahogy koľábban is elmondtam, ezek a szabźiyok eddig is benne
voltak, azt hiszem,2}02-ben vették el az ÖnkotmtnyzattőI ań' a jogćtt, hogy szabályséľtési
tényállásokat állapítson meg' de az elmúlt évek vźlasńásí kampĺĺnyai után hiába a jogszabá|y
ań" a||apította meg, hogy aki kihelyezte, vagy akinek érdekében kihelyeńék ezeket a
vá|asztási plakátokat, az30 napon belül távolítsa el, ezek nem történtek meg, és ezt csak úgy
tudjuk hatóságilag eltávolíttatni, hogyha valahol ezt tiltjuk. Sajnálatos módon erre ľá volt
kényszerítve az onkorm ány zat, ho gy i lyen szab á|y okat alko s s on. Kö szönö m.

(Esry Attila alpolgármester ]2 óra 55 peľckor tóvozott az ,ülésterembőI, ígł a Képviselő-
testület létszóma I6 főľe csökkent.)

Dr. Kocsis Nĺáúé
Kaiser József képviselő úr, paľancsoljon.
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Kaiser József
Én kcjszönöm a Jegyző Asszonynak, hogy azt mondta' hogy ennek a rendeletnek lesz egy
további munkája, és én nagyon is orülök neki, és látok egy pár olyan dolgot, amire ľá kellene
fektetni a hangsúlý, például atársasházak védelme. A társasházaknak például az avéđelme,
ahol a keľeskedelmi vagy vendéglátói-ipari egységeknek ki vannak téve, mert a járdát például
nem a ttrsashtzak koszolják, ők csak takarítják, de hogy is mondjam,24 őtás a|kalmazásban
nincs takaritő, ráadásul hétvégén sincs takańtő, én ezéft azt kérem, hogy a felelősségét a
járďáthaszĺá|ő, terhelő kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeknek meg kell állapítani' és

őket kényszeriteni kell arra' hogy azokat a szakaszokat, ahoI az ő vendégeik vannak, azokat
erősebben takarítsák, sőt mi több, egy kicsit távolabb is, meľt például csak vegytink egy
trafikot, ahol megveszi valaki a cigarettát' kibontja, és a másik hźunál dobja e| azt a ťőIiát,
vagy tetejét, vagy bármit. Tudom, hogy ez később bekerülhet, ľemélem is, hogy bekerÍ'ilhet
ebbe az egyĹittélés szabtůyairól szóló renđeletbe, énazt gondolom, hogy ez egy nagyon jó út
a|.thoz, hogy valamilyen rend legyen az onkormányzat terĹiletén, és nagyon jő,űt ahhoz, hogy
figyelmeztesse a polgárokat, hogy a közösség az arcnđet kérné, és szeretné, és ha más nem,
akkor kikényszeríti azokból a polgárokból, akik ezt nem tartjak be. Ugyanez vonatkozzon a
kereskedelmi és vend é g|átő -ipari egységekĺe. Kĺj szönöm.

Dr. Kocsis lVĺáté
Pintér Attila Képviselő Úr.

Pintéľ Attila
Koszöncjm szépen a szőt, Polgármesteľ Úr. Megint egy érdekes bepillantást kaphattunk a PM
és PM-es képviselok gondolkodásába, tehát hogy ők tulajdonképpen jópofa illegális
falľagaszok elhelyezésében motiváltak, amikĺől tudjak, hogy az általános köziz|ést séľtik, de
ők valamiért eztjópofának gondolják, és ezeket szeľetnék elhelyezni, ezt kĺjszönöm onnek,
erľe emlékezni fogunk.

Dr. Kocsis Máté
Yitát|ezárom. Egy Komássy Képviselő TJt áIta|javasolt hatźrozati pontról döntiink először
egyszeru többséggel, és utiína egy |7 $-bó1 álló rendeletről. Előszöľ a határozatról, melyet
e gyébként az e 1 őterj e s ztő b efo gadott, kérem, szav azzanak.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet hatásairól és eredményeiről számoljon
be évente egyszer azéves beszámolójában.

Felelős: jegyző
Határidő : évente a Polgármesteri Hivatal tevékenys égérő| szőIő beszámoló készítése

Dľ. Kocsis ľ Iáté
16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Testiilet elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z unĺo s ÍľpTT SZoToB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
1s6t2016. (W.02.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület felkéri a jegyzót, hogy a rendelet hatásairól és eredményeiről
be évente egyszer az évesbeszźtmolőjábaĺ.

számoljon
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Felelős: jegyző
Határido: évente a Polgármesteri Hivatal tevékenységérii| szóló beszámoló készítése

Dľ. Kocsis M:áté
i7 $-ból ál1ó rendeletről is döntiink, minősített többséggel, kérem, szavazzanak.

Szavazäsra bocsätom a közösségi együtteles alapveto szabä|yairol és ezek elmulasztásának
j ogkĺivetke zmény eiről szóló rende|et-terv ezetet.

15 igen, 1 ellenében,0 tartőzkodással a Testület elfogadta a 18120l,6. (VI.09.) önkoľmányzati
rendeletét.

A SZAVAzÁsN,q.r JELEN VAN to rÉpvĺsBro
A RENDELETALKOTÁSHoZ ľĺnĺŐsÍrpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZsEFvÁnos xEľvrsEr,Ő-ľnsľÜr,nľB 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST rovÁnos
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľyzaľ xÉľvrsEĺ,o
TEsTÜLEľÉľBI< ftn0Í6. (vI.09.) oľronvĺÁľyzĺ.rr RENDELETÉT A
rozossÉcĺ EGYÜTTELES ALAPVETO SZABÁLYAIRóL ns EZEIí^
ELMULASZTÁ SÁNAK Jo GKovnľrrzn,ĺn,ľyunor,

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testiileti határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző iilés őta tett fontosabb ĺntézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséľől
(íľásbeli tájékońatő)
Előterjeszto: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis ľ.fáLté
A napirend vitźĄát megnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában leztrja. Szavazní nem kell róla.

Felviláeosítás kérés

Dľ. Kocsis lĺáúé
Ülesunt végén, ha van képviselői kérđés, kérem, hogy tegyék fel! Erőss Gábor képviselő úr,
parancsoljon!

Dr. Eľőss Gábor
Köszönöm a szőt. A mai napon a tervek szerint egy kilako|tattsa kerĹilne sor a Diószegi
utcában, és a.... Gondos Judit képviselőtarsam azt mondta: ',Csak egy?' Több kéne!''
Köszönjük. En. ajegyzőkönyvben is ľögzíthetjtik, hogy ő ezt gondolja. En viszont azt
gondolom, hogy azt az egyet is el lehetne keľülni, mert a Vĺĺros Mindenkié aktivistái arról
tájékońattak, hogy a helyszínen vannak a rendőrök, ugyanakkor az adósok be tudnĺának
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ťlzetni most 200 ezer forintot, 400 ezret követelnek tolük, nem akarom a ľész|eteket
végigmondani. Nyilvárl ez egy hosszú évek óta hűződő ügy, mint minden kilakoltatási ügy.
En azt szeretném kérdezni a keľületvezetéstőI, hogy esetleg... ugye itt is egy beteg
asszonynak a ká|váriźýárő| van szó. A keľületvezetést szeľetném megkéľni és megkérdezni,
hogy felfuggesztik-e ezt a végrehajtást, ugye azt már tudjuk, hogy bármikor, bármilyen
stádiumban fol lehet fuggeszteni 

"gy 
ilyen kilakoltatást. En azt gondolom a kapott

információk alapján, hogy tudnak megállapodást kĺjtni ezzel az adóssal is, nyilván lehet
mindig hlbźntatni az adósokat, de még jobb, ha megoldást keľesünk arra, hogy az egyébként
költséges, az onkormtnyzat számáta is költséges kilakoltatást és egyébként amé|táĺýalan,
méltatlan helyzetbe keľülését a csaláđnak el lehessen keľülni. Köszönom.

Dľ. Kocsis M.áLté

Pesti Ivettnek, a JGK Zrt. vezérigazgatőjtnak adom meg a szőtvźiaszaďásra, parancsoljon!

Dr. Pesti Ivett
Azt gondolom, hogy ezze| az üggyel kapcsolatban azért itt alapdolgokat kell tísńźzni, mert
sajnos minden egyes ilyen kilakoltatással kapcsolatban tele van a sajtó fals információkkal.
Ebben az esetben Sem a ÁrtoztsrőI van szó. A 1artozás méľtéke egyébként nem 400 ezet Ft,
hanem több mint 2,5 millió forint. 20L2 őta nem fizetett a család semmit. Részletfizetési
megállapodást akartunk vele kotni, a Há|őzat Alapítvany megá|Iapított nekik 400 ezer Ft
támogatást, ebben nem műkodtek együtt. Beadtak egy lakáscsere kérelmęt,kivá|asńottak egy
lakást. Megnézték a T<jmő utcában az egy1k kiválasztott lakást, majd végül ebben sem
működtek együtt, tehát nem jĺltt létľe a minőségi lakáscsere kérelem sem, és kĺizben
folyamatosan eszkalálódott a hátta|ék' Ez az egyik része. A másik része, a súlyos
magataľtásbeli probléma. 20|1 óta folyamatos a lakóközösség ľészéľől a bejelentés, hogy
tegyen az onkoľmtnyzat valamit, mert nem tudnak a családdal együtt é|ni. Az elmúlt évek
soľán többszor volt a renđőrséggel együtt közös bérlemény ellenorzés. Folyamatos volt a
lakók részétőI a nyomás, hogy ténylegesen tegytink valamit. Legutoljráľa május 23-an jött a

lakóktól bejelentés, hogy most már tényleg itt a vége és tegyünk valamit, mert nem tudnak a
családdal egyiitt élni. Igen súlyos magatartásbeli problémák vannak a családdal, úgyhogy itt
nem a hátľalékról van szó, és nem a httralék miatt kértük a kiürítést, hanem a súlyos
magatartásbeli problémák miatt. Akikkel csak és kizźlrő|ag a hátralék miatt van probléma,
mindegyikĺiket felkerestik az idén év elején az onkormányzat kéľésének és döntésének

megfelelően, és aki egyiittműködő volt, velük megkötötttik arész|etťĺzetési megállapodásokat.
Egyébként ez a csa|ádnak lehetősége volt, folyamatosan taľtottuk vele mi is, és a Családsegítő
Kozpont is a kapcsolatot, semmilyen együttmrĺködést nem mutattak. Köszöncjm.

Dr. Kocsis M:áLté

Még kiegészítenénk a vá|asú', Képviselő Úľ.

Dľ. Pesti Ivett
Igen, bocsánat. AZt kifelejtettem a történetből, hogy egyébként már f)|5-ben lenyilatkońaaz
egyik rokon, hogy ő befogadja a családot bármikor, és a mai nap is beadott a család egy
nyilatkozatot, hogy már a mai napon' nem jut eszembe..., valamilyen alapítványnál
elhelyezésre kerülnek amai napon' tehát nincs olyan he|yzet,hogy azutcáta kerül a család.

Dr. Kocsis M:áté
Báľ nem volt kérdés, de atémáhozkapcsolódóan szeretnémtźĺjékoztatni a Képviselő-testületet
arról, hogy két iigyben, ami civil jogvédőkhöz köthető, olyan dolog történt, amit jog szerint
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nem nagyon lehet tolerálni. Az egyik ügyben két civil aktivista egy magatartásbeli pľoblémás
kilakoltatás előtt álló személy érdekében aláírást gyűjtettek aházban ań.bizonyítandó, hogy a
személy mégsem magatartás problémás és a báz lakóinak egyöntetű véleménye ez. Ezt az
aláirás tomeget, vagy ezt az altirźsos papíľt, ezt benyiĄtották a magatartás problémák
cáfolataként a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központhoz. Ennek a gyrĺjtésében az onkormányzat
egy volt köztisztviselője is részt vett. Miutan kideľült, hogy az aláíľások hamisak, a lakók
külön je|eńék, hogy ilyen papírt ők nem írtak a|á, a jogvédő civilekkel szemben magĺínokirat
hamisítás alapos gyanúja miatt feljelentést tettünk. Egy másik ügyben pedig egy ügyfél úgy
nyilatkozott, hogy egy jogvédő civil 300 ezer forintot kéľt tőle azért, hogy képviselje az ugyét
a médiában és minél nagyobb médiabotľáný kavarjon az ó Ĺigyéből. Ebből 100 ezer forintot
az ngyfé| megťĺzeteÍt. a további 200 ezer forintot nem tudta megfizetni egyelőre, majd jelezte
az onkorm tnyzatnáI eń" a problémát. Az ő esetében még a Hivatal vízsgá|ja, hogy a NAV-
náI, vagy a rendőľségen célszeríí a feljelentést megtermi. Nem állítom, hogy a jogvédő civilek
tomegesen kĺjvetik ezeket el, de lenyomata annak a munkametódusnak, arni kizáróIag a
botrány és zavarkeltésben érdekelt. Az különĺjsen szomorú, hogy még nem bizonyítottan, de
gyanúsíthatóan egy volt kollega neve is felmerül ebben az ugyben, amint lesz ez ügyben
fejlemény, azonrla| tájékoztatni fogjuk onöket. Tehát ennek megfelelően kérem, hogy a civil
szervezetek határozottnak tűnő fellépésekor próbáljunk meg azért a dolgok mögé is nézni.
Ezzel azinformttcióval szeretném kiesészíteni ezt a beszéleetést.

Komássy Ákos
Kĺjsztjnöm szépen. 4 kérdésem van. Az egyik ilyen, hogy orömmel hallottam a mai ülés
elején, amikor a módosító indítványom volt, Soós képviselőtĺĺľsam tájékoztatását arról, hogy a
Corvin negyed sétányon kíVüli köztenileteinek a fejlesztése előkészületben van. Azt
szeľetném kérđezn| hogy miből és mikor várhatő, hogy ezekľe afe|tĄitásokľa, fejlesztésekľe
tényleg sor kerül. A kovetkező, béľlakás ellenőrzéssel kapcsolatban volt egy kéľdésem, amire
egy ilyen általános vá|aszt kaptam Jegyző Asszonytól arľól, hogy egyébként mi a hatályos
jogi helyzet, amit köszönök szépen, đe igazáből nem erľe vonatkozott a kérdés, meľt
nagyjából a jogi helyzettel tisztźlban vagyok. En szeretnék kérni - értelemszerűen nem fog
most menni, de írásban is megfelel - egy részletes tájékoztatást a legutolsó bérlakás ęllenőrzés
eredményérő|, Azt, hogy úgy áIta|ában milyen kĺjtelezettségei vannak a JGK-nak a béľlakás
ellenőrzésekĺe, ań. nagyjából magam is tudom, és számos olyan béľlakás-tigy vaÍI, aminek
kapcsĺán szeretném tudni, hogy mikor volt ellenőľzés és milyen eredménnye| zérult. A 3.

kéľdésem az ęnnéI még egy fokkal konkľétabb. Idén februarban volt a kertileti helyiségek
kémény ellenőľzése. Van egy új koľmányrendelet, aminek értelmében tobb száz helyiségben
kell, hogy új kéméný, vagy új kéményelemeket beszerezni és tudomásom szerint sok szźn
bérlőt érint a kötelezettség, és az tobb tízeztes koltséggel jár . . . (Hangjelzés.)

Dr. Kocsis NJáLĺé
Az első két kérdésére Képviselő Úr, íľásban 15 napon belül válaszolunk és még egy
hozzásző|źĺsi lehetőségében a 3. kérdését is fel tudja tenni. Pintér Attila képviselő uľ!

Pintér Attila
Kĺjszönöm szépen a szőt, Polgármester Úľ! Egyrésú., hogyha így szőba került, al<kor ezt a
béľlemény ellenőrzéses ttljékoztatőt, ha én is megkaphatniím, akkor ań. megkĺiszcinĺim,
másrészt meg Polgármester Ur említette ezeket a civil jogvédő visszaéléseit, tehát erről is
kérnék egy tájékoztatőt, csak hogy kik voltak ezek, csak hogy tudjam' hogyha Van erre
lehetoség. Végülis amiért szót kéľtem , az pedig az, hogy 20 1 5 júniusában a Képviselő-testület
döntést hozott aľról, hogy idén június 4-&e egy közteruleti emlékhelyet alakít ki a trianoni
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dontésre emlékezve, ezze| kapcsolatban éľdeklődnék, hogy akkor ez hogy áll, el fog-e ez
ké szülni szombatr a? Kö szĺjnĺjm.

Dľ. Kocsis Máté
A2.kérđésére azért nem tudok válaszolni' mert a feljelentéseket ismeretlen tettes ellen tettük
és tessztik, és valószínűleg a nyomozást is így rendelik el. Sőt biztos, hogy így rendelik el,
ennek megfelelően bármilyen névnek az e|őhozata|a az ügynek ebben a szakaszában nem
szeľencsés és nem is illendő. Ami ennél szomorúbb, hogy nem is jogszerű. Ugyhogy kérem,
ettől tekintsen el. Nyilván az ugy előremenetelével erre úgyis fény fog deľülni, nagy
meglepetésekre nem kell számolni. A bérleményellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatőt a^.

megkapja. Aĺľrak ellenére, hogy itt súlyos mulasztás tortént, jelen pillanatban nem tudok mást
válaszolni erre, minthogy a helyszín tekintetében a képviselő-testület még nem hozott döntést.
A továbbiakat majd a testületi ülés után megbeszéljĺik. Jakabfy Tamás képviselő uľ,
parancsoljon!

Jakabff Tamás
Kĺjszĺlnĺjm szépen. En nekem egy olyan kéľdésem volna, mint ahogy esetleg az
érdeklődőbbek olvashatták is, hogy néhany üléssel eze|őttpźiyźzatot íľtunk ki a Béľkocsis 32-
es számú telek, önkoľmanyzati tulajdonú telek eladása ügyében' Ennek ahatźlrozati sorunknak
volt egy olyan pontja, hogy ennek a teleknek az e|ađástú az ingat|arl.com nevĹĺ portálon is meg
kell hirdetni. Én szorgalmasan nézegettem az ingat|an.com portált és nem ta|titalrl meg ennek
a teleknek a hirdetését, úgyhogy feltételezem, hogy itt valaki ezt nem tartottabe, ahatźrozati
javaslatnak eú. a pontját. En azt szeretném kérdezni, hogy itt mi történt és miért nem került
végrehajtás ra ez a pont.

Dr. Kocsis M:áúé
Pesti lvett, JGKZrt. vezérigazgatónak adom meg a szót, parancsoljon!

Dr. Pesti lvett
Köszcinöm a szőt. Érzékeltük a problémát mi is' pontosan ezért belső vizsgźiatotrendeltem el
a társaságnál ennek kivizsgálásźna, és egyébként az akolIega, akinek ez a do|ga lett volna,
hogy erľe aportáIra is feltĺjltse, ő mźr nem dolgozik a tarsaságnál. Köszönöm.

Dr. Kocsis lĺáté
Komássy Ákos képviselő ur, paľancsoljon!

Komássy Ákos
Kĺlszönöm szépen. Szóval két kérdésem maľadt. Az egyik az, hogy tényleg ezekkel a
kéményellenőrzés kapcsán e|őá||t helyzettel az az a|apvető gond, hogy számos lakás esetében
a gáz eIzźrźsára is sor kęľiilhet az ominőzus ismert veszé|yhelyzet megállapíttsa míatt. Az a
kérdésem, hogy az <inkoľmányzati bérlakásokban mikor és hogyan tewezi elvégezni a JGK?
Ez egy febľuári vizsgá|at, aminek kapcsán ezeket elóirtéi<, és több lakótól jött visszaj e|zés,

hogy náluk is sztikséges a hatósági előírás szerint valamilyen váItoztatás. Mikor vźnhatő
ezeknek az orvos|ása, csak hogy még az ősz előtt, mielőtt probléma lehet a gáze|zárásbő|,
tisńźtn lássunk. A 4. kérdésem pedig, hogy mi a he|yzet azza| a gazđźĺIan egyhźlzi telekkel,
amiľől most már lassan kidő| az egyik fa aYajđa-Bláthy saľkán, ahol egy templomĺom áll, és

senki be sem teszi alábát, és ha jól tudom, akkor most már huzamosabb ideje varjuk, hogy
tisńaződjon, hogy kié is és ki kezd vele valamit, a Katica óvoda melletti telken.
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Dr. Kocsis Nĺáté
A 3. kérdésére írásban váIaszolunk Képviselő Úrnak. A 4. kérdésére pedig azt tuđom
mondani, hogy ma is tudjuk, ez azEvangélikus Egyháznak a tulajdona, mind a felépítmény,
mind a telek. En tĺjbbszöľ jeleztem az egyébként kerületben székelő evangélikus pĹispöknek,
hogy szeľintem magának az egyháznak sem jó osszképet mutat, vagy aZ egyhćzrőI sem mutat
jó összképet ez az épiilet. Egyelőre értékesíteni nem kívźnjtl<, a felújításra pedig nincsen
forľásuk. En ajánlottanT| eZ ügyben egyĹittműködést, ez folyamatban van. Nem tudom, hogy mi
magunk mit tudnánk vele kezdeni, de tény az,hogy azzal egyet kell hogy értsek, hogy ennek a
|ttvtnya nem segíti a kerület jó megítétését, úgyhogy nem tudok onnek mit mondani, a telek
nem a mienk, de igyekszünk úgy szervezni a dolgot, hogy megoldódjon. 13:18-koľ az ülést
berekesztem, kellemes nyaÍat, jó pihenést kívánok mindannyiójuknak! Legközelebb
augusztus 25-én egy rendkívĺili ülésen találkozunk, köszonöm a mai napi munkájukat!
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