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JEGYZoKoľyv

- .Készült Budapest Főváľos VIII. kenil et Jőzsęťvárosi onkorm ányzatKépviselő-testülete
2016. szeptember 8-án 9.00 órakor a Jőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal III. emelet 300-as

tfugyalőjában megtartott ó. rendes ĺiléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis }ŕráté, Ducĺás Istvánné, Egľy Attila, dr. Erőss Gábor, dľ. Ferenczorsolya, Gonđos Judit, Guzs Gyul i, Jukubfy Tamás, Kaiser Józset PintérAttila, dr. Sáľa Botond Attila' Simon György, soos GyĺiľgY, dr. Szilágyi
Demeter, Vörös Tamás' Zentai oszkár

Távol maradt: Balogh István, Komássy Ákos.

Jelen vann ak tov ábbá a meghívottak :

Sántha Péteľné - alpolgáľmester, Danada-Rimán Edin a - jegyzii' dľ. Mészár Eľika -aljegyző,, dr. Kovács Gabriella _ aljegyzłĺ, dľ. Vĺtályos ľaň''y _ Polgármesteri Kabinetvezetője, Tó,th-F'ábián Melinda - Polgáľmesteri Kabinet vezeti5-he|yettese, Tóth Tímea .Polgĺírmesteri Kabin et vezeto-helyettese, dľ. Dabasi Anita - önkoľman yzatí főtanácsadó,Wiest Eleonóľa _ önkormányzati főtanácsadó, dľ. Balla Katalin _ legyzaíKabinet vezetője,I{átraházi Judit - Személyügyi lľo.ĺ.a vezetője, Bodnáľ Gabriella - Szervezési ésKépviselői Itodavezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli j'oau vezetője,Majerné Bokor Emese _Belső Ellenĺjrzési lroda .vezetője, Kincses Ibolya _ Humĺínkäpcsodti ltoda vezetője, dr.Krírĺódi Eva _ Hatósági Ügyo'žtáy vezetője, Toih csab a _ Igazgatási Iroda vezetóje,PárisGyuláné _ Gazdasági vezeto, Csendes Antalné _ Pénzĺťgyi.Úń;;;|y vezet(ije, dr.Galambos Eszter _ Gazdá|kodási Ügy o.sztá|y vezetóje, ľ".o.'jýĺ Geigety Sándor _Foépítész,Iványi Gytingyvér _ Városépítészeti Iro da vezetője. Bajusz tr,eľenc _ Közterület-felúgyeleti IJgyosztáIy vezetoje, dľ. Fejes Tamás _ Budapest Főváros Kormányh ivatalaVm. ker. mb. hivata|vezetĺi-helyettes, Molnáľ Gábor ľ. alezredes VIII. ker.Rendőľkapitányság vezetője, Váradi Gize||a Józsefuarosi Szociális Szo|gá,ltatő ésGyermekjóléti Központ vezetője, Závodny Lász|ó _ Józsefiĺaľosi Szociális Szolgáltató ésGyermekjóléti Kĺlzpont mb. gazdasági vezetője, Yáczí Miklósné _ Jőzsefváĺosi SzociálisSzolgáItatő és Gyerm.ekjóléti Központ, Józsefuáľosi Kábítőszetugy:i 
-Eg;yeztető 

Fórummunkatarsa' Annus Vĺktor _ Rév8 Zrt. vezéngazgatőja, dr. Pesti Ivett - JózsefuiíľosiGazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság eln<ike, F'ařka': Ö.; _;;.;il;;:i GazdálkodásiKozpont Zrt. Yagyongazdálkodási igázgatőja,- Ács Péter _ Józsefulíľosi GazdálkodásiKozpont Zrt. Varosüzemeltetési igazgatąa, Mrező János - Józsefuiírosi GazdálkodásiKĺizpont Zrt.Parkolási igazgatója, Mach József _ Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺĺz|o ";i;,,jjTeleki téri Piac és Termelői Piacok vezetóje, Kovács Baľbara - Jőzsefvéros Közĺjssé geiéĺNonprofit Zrt. Igazgatőság elnöke, dľ. Hoľváth Szĺtáľd _ Józsefuaľosi Szent Kozma
Ęsészségügyi.Ktĺzpont főigazgatőja, dr. Táľnokiné Joó IldÍkĺí, - Naprafoľgó Egyesítettovoda vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _ Jőzsefvárosi Egyesített ticilcsodék vezetője,Bonyhády Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsopoľt elnöke' Nagy Gáboľné - Emberi ErőfonásBizottság külső s tags a.
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Dr. Kocsis Máté
Koszonti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016. szeptember 8-i 6. rendes ülését, mely az

sZMsZ 8-10-12. $-aiban foglaltak a|apjáĺkerült osszehívásľa, megnyitja. Távolmaradásukat

bejelentették Balogh István és Komássy Akos képviselők. Megállapítja, hogy jelen van 16

képvise|ő. A minősített szótöbbséghez 10, aZ egyszerri szótobbséghez 9 egybehangző

szavazatra van szükség. TtljékozLaLja a Képviselő-testületet, hogy az 1956-os forľadalom és

szabadságharc hatvanadik évfordulójának tiszteletéľe a Képviselő-testĹĺlet rendkívĹili, üĺmepi

testtilęti tilését, melyen kitüntetések átadásáről fognak dönteni, 201'6. szeptember i5.
(csütörtök) 9 őrára hívja ossze. Továbbá Íájékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy a 416.

,,Javaslat a kitüntetésekről szóló rendelet módosítására,, e|óterjesztést ennek megfelelően

amai ülésről az előterjesztő visszavonta, ezen felĹil süľgősségi indítvány egy étkezett, ezt 5/4.

számon javasolja napirendre venni ,,Javaslat a kerĺileti lakosok ktizérdekű tájékoztatására
a kényszeľbetelepítés elleni népszavazással kapcsolatban'', melyet szavazźsrabocsát.

Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet a sürgősséget 14 igen, 2 nem, 0 tartózkodással

elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATAR oZ ATHI Z AT ALHIZ EGY S ZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
170/2016. (IX.o8.) 2 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testület úgy dont, hogy indokoltnak látja a stirgősség okát a süľgősségi

indítványként b eteľj e s ztet. alźĺbbi el őteľj e szté snél :

14IGEN

5I4. Javaslat a keľületi lakosok ktizérdekű tájékoztatására

(írásbeli előterjesńés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺírmester

Dr. Kocsis M:áté
Az SZMSZ 16. $ (1)-(f) bekezďése éľtelmében a módosított napirendi javaslat szavazása

következik.

Napiľend:

1. Pénzügyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1 Javaslat a 20t6. évi ktiltségvetésľől szć.ló |'12016. (II.04.) iinkoľmányzati
l. rendelet módosítására

(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poIgármester
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Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előterjesztések

Javaslat a kerüIeti díjťuető zőna kibővítéséľe
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Javaslat béľbeadói hozzájárulás megad ására a Budapest VIII. kerület,
Pľáter u. 11. szám a|atti iskolaépůilet albéľIetbe adásához
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnoke

? Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Ttimő utca 16. szám alatt ta]1á.1hatćl
ingatlan éľtékesítésének tárgyá.łlan kiírt pá|yázat eľedményének
m egállap ít ását a és új b ĺó li p áIy ázat kiírás á ľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest vlil. kerület, Víg u. 39. szám a|atti telek pályázat űtján
tiĺrténő elidegenítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

Vagyonkezeléssel, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Javaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos dłintések
meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Javas lat a ĺórÉsz mó dosítás ával kap cs o latos d tintés ek meghozatalálr a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Javaslat az Aurőra utcai ľende|őintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos
d tintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4.

3.

1.
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4. Humánsz o|gáitatźlssal kapcsolatos előterj esztések

1 Javaslat a f016. évi alapítványi pályázatok elbíráIásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

, Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormányzatiŁ. 
osztöndíjpá|yánathoztöľténőcsatlakozásra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

. Juvaslat a Jőzsefvárosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjĺóléti Kiizpont
alapdokumentumainak módosítására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

^ JavaslatktiltségvetésiszeľvekbeszámolĺĎinakelfogadására.t.
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sĺíntha Pétemé - alpolgármesteľ

- Javaslat Családok Átmeneti Otthona kialakításáľaJ. 
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Santha Pétemé . alpolgármester

5. Egyéb előterjesztések

, B.számoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november Í. _ 20|6. április
3 0. ktizö tt átruházott h atás kii rb en h ozott d tintés einek végľeh aj tás ár ő|
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

, Juvaslat ^ népszavazás lebonyolításához kapcsolódĺi diĺntések
meghozataláľa
(ĺrĺśbeľ előterj esztés, PótrÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: Danada-Rimán Edina - jegyzo

. J"vaslat a Józsefuáros teriĺletén ta|.áůhatő lakóházak és kłizépiiletek
számár a' 56-os lyukas zász|ők adományo zására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

4. Javaslat a kerületĺ lakosok közéľdekű tájékoztatására a kényszerbete|epítés

(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester



Tájékoztatők

' 
Polgáľmesteri tájékoztatő a |ejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őzij ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci je|legű lektitéséről
(íľásb el i tttj éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

) Táljékoztatő a2016. évi ktiltségvetés teljesítéséről
(írásb eli tźĄ éko ztatő)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

l

l or. Kocsis l.4Láúé
' 

^ 
a ,'' MegźiIapít1a, hogy a Képviselő-testület a napirendet 15 igen, 1 nem, 0 tartőzkodással

I elfogadta.
:

j S zŁv AZ^INÁL JELEN VAN t o rÉpvlspl-oj A HATARoZATHoZATALH)ZEGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrsÉcps
HATÁRoZAT:
|7|12016. (Ix.08.) 15IGEN 1 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület aza|ábbi napiľendet fogadja el:

. Napiľend:

1. Pénziigyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

I Javaslat a 2016. évi kiiltségvetésről sző|ő |,12016. (II.04.) tinkoľmányzati
rendelet mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

2. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

I Javaslat a keriileti díjťwető zóna kibővítésére
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

,, Javaslaf bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület,
Pľáter u. 11. szátm a|attĺ iskolaépiilet albérletbe adásához
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont ZÍt.,

igazgatőság elnöke
5



? Javaslat a Budapest VIII. kerÍi|et, Tömő utca 16. szám a|att ta|.áůhatő

ingatlan éľtékesítésének tárgyálban kiírt pá|yźnat eredményének
m e gállap ít ásár a és új b ĺĎli p áůy ázat kiírás á ra
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatőság elnöke

n Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szźlm alatti telek pályázattújánt. 
történő elidegenítésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt,,

igazgatőság elnöke

3. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat emléktáblák és emlékhely létrehozásával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármester

, Juvaslat a ĺóxÉsz módosításával kapcsolatos dtintések meghozatalrára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

ą Javaslat az Aurőra utcai ľende|őintézet telekhatáľ rendezésével kapcsolatos
d tintés ek m eghozata|ár a
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Hu má nsz o|gá|tatälssal ka pcsolatos előterj esztés ek

, Juvaslat a2016. évi alapítványi pályázatok elbírálására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

, Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati2. 
osztiindíjpźiyánathoztőrténőcsat|akozásra
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester

1 Javaslat a Józsefválrosi Szociális Szolgáůtatő és Gyermekjĺítéti Központ
alapdokumentumainak mĺidosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester



4 Javas|atktiltségvetésiszeruekbeszámolóinakelfogadásáľa
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Pétemé - alpolgaľmester

. Juvas|at Családok Átmeneti otthona kialakítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sántha Pétemé - alpolgármesteľ

5. Egyébelőterjesztések

' 
B"számoló a Képviselő-testiilet bizottságai 2015. november 1. _ 201'6. április
3 0. ktiztitt átruházott h atás kö ľb en h ozo tt diintés einek vé greh aj tás á rĺil
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺo: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

.l Juvaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódĺó diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés, PolrÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyző

1 Javas|at a Józsefváros teľiiletén találhatĺó |akőházak és középületek
számára' 56-os lyukas zász|ők adományo zásár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

4. Javaslat a kerüIeti lakosok közéľdekű tájékoztatására a kényszerbetelepítés

(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

' 
Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatok
végľehajtásáľĺól, az előző ĺilés őta tett fontosabb intézkedésekľőI, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiacĺ jellegű lektitéséľől
(íľásbe l i tt1 éko ztatő)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

., Tájékoztatő a2016. évi ktiltségvetés teljesítéséľől
(írásb e l i ttlj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



1. Pénziigyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat a 2016. évi kiiltségvetésről szóiő 112016. (II.04.) önkoľmányzati
ľendelet mĺidosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M.áté
Egy könywizsgá|ői feljegyzést kaptak pótkézbesítéssel. Tćýékoztatja a Képviselő-testületet'
hogy a határozati javaslat 4. pontja egy új h) alponttal egészül ki, amely Budapest VIII.
kerület, Lujza u. 14. szám a|atti épületben 2 db rendőrlakás vizesedésének megszüntetéséľe,
15.000 e Ft osszegben irányoz eIő feđezetet. Ezze| a kiegészítéssel a napirend vitźýát
megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Néhany téte|hez van kérdése, megint elég sok más, Testület által eddig el nem fogadott
módosítást tárgyalnak, szerinte ötvenet is akár. A polgármesteri módosítások kĺjzött azI.I9-
nél 9 millió foĺint kĺjrüli ĺisszeget csoportosítanak át, milyen jogcímľe, milyen célra fogják
felhasználni ezt az osszeget. Az I.28-nźll 3,7 mil|iőt ugyaĺez a kéľdése, nincs odaírva, hogy
mi a célja ennek az átcsoportosításnak. L.29-né| a Tolnai utcai bolcsőde belső udvara
megsĺillyedt' úgy emlékszik, hogy eń. a bĺjlcsődét nem olyan régen építették, Íehát 3-4 éve
voIt az átađása, Felmeľiilt-e, hogy itt annak idején a munkavégzés nem volt tökéletes,
valamiféle gaľanciális elem a kivitelező felé. Az 1.31-nél egy KEOP pá|yázafuő| van sző,2,7
millió forintot csoportosítarlak át, jól éľti, hogy itt egy pá|yázati támogatásnak egy részét
vissza kellett ťlzetni kamatostól, erről vaÍI-e itt sző. A második részben a 25-os pontban
további szakértői díjakÍól döntenek, további 5 miIlió Ft éľtékben, szintén hiányolja, hogy
milyen szakértői tanácsokľa van szükség. Kéľi, hogy most itt mondjfü e|. A28. c)-nél 50 db
zász|őt cserélnek, ezt feltételezí,hogy a koztęrületi zász|őrudakon a zász|ők. Milyen zźszlőkat
cserélnek, milyen zäszlőra? Utolsó kérdése, pont itt a Lujza 14. vizesedéssel kapcsolatban,
egy ideje már nem haszná|jźk a ľenđőrcik ezeket a lakásokĺ állapotuk miatt, és a vizesedést
meg kell sziintetni' de hát ugye a Lujza utcai rendorlakásokat is néhany éve adták át, igaz ez
egy felújítás volt, nem újépítés, de itt megint felmeriil az, és nem előszfu moĺdja, ezt a
felújítást kozel sem megfelelő gondossággal végezték el annak idején. Nem feltétlenül
kivitelezési hiba, lehet, hogy itt már a tervezésnél kellett volna erre is gondolni, és ezzel
kapc s o latb an mi az á||ásp oĺtj a a T isńe|t P o l gárme steľ Úmak, vagy Hivatalnak.

Dľ. Kocsis M:áté
Az e|só két kérdésének a megválaszo|ására, megadja a szőt Paľis Gyulanénak.

Páris Gyuláné
Az 1.19-es pontban ftĺltett kéľdés' a Corvin sétányon beltil további ftjldkiemelésľől állapodtak
meg, és ennek a fęđezetét csoportositotta át Polgármesteľ Úľ saját hatáskörben, ez vo|t
bizottsźĺgi ülésen is. Az 1.28-as pontban, aYárosgazdálkodási Bizottság ülésén tfugya|ta a
Lluljza utca 14. önkormányzati fiJlajdonú rendőrlakások felújítását, ahhoz kellett 3.690.000 Ft
átcsoportosítása. I.29-es pont, itt egy életveszéIy e|hárítás miatt kellett az elofuáĺyzatot
átcsoportosítani a Tolnai bölcsődében, 1.3 1-es pontban, a KEOP pá|yázaÍ' elszámolása során a
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pénzmaradványból kellett volna źńhozni ezt a megmarađt pźllyázati pénzeszkozt, amit nem
használtak fül, nem történt meg a májusi testtileti ülésen ez a döntés, és ezért kellett ezt most
döntésre behozni.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dľ. Mészáľ Eľika a|jegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
A szakértői keret emelése, előre még nem látják, hogy milyen szakértői munkákat szeretnének
igénybe venni, ez mindig időközben cĺ|rül ki, nem szeretnék azt, hogyha egy olyan esemény
töľténne, akkor ne állna Polgármester Ur rendelkezésére a keret, ezért javasolták, hogy plusz 5

millióval emeljék meg a szakértői keretet. A Tolnai utcai bölcsődével kapcsolatban kiegészíti
mégGazdasági Vezető Asszoný, hogy itt azuđvaron egy olyan foldmozgás tĺirtént, ami előre
nem volt |áthatő, a JGK jelezte, hogy el kell háritani eztaz életveszélyes részt, nem a felújított
részt érintette. Egy rendkívtili esemény tcirtént, ezéľt kellett átcsoportosítani, gararlciában nem
lehetett megoldani. Lujza 14-gye1 kapcsolatban a Képviselő Ur kéľdésére vá|aszo|va, iÍt
magának az épi|etnek a szigetelését kell most jelenleg megoldani, a péiyázatban az
onkormányzat a lakásoknak a felújításáta pá|yázott, illetve a pályázatban nem volt
épületszigetelés, ahhoz, hogy végérvényesen meg tudják szüntetni reményeik szerint a
vizesedést, és lakhatóak legyenek ezek a lakások' csak így tudják ezt megoldaní,hogyha ezt a
f eđezetet b i zto s ítj ak az épi|et szi gete l é s ére.

Dr. Kocsis M:áLté

Természetesen a magyar zász|őtmagyar.ra cseľélik, a józsefvárosi zász|őt meg józsefuáľosira,
tehát azokat a megkopott, elhasználódott, vagy szé| á|ta| szaggatoÍI. zász|őkat cseľélik,
amelyek ezt igény|lk, tehát új szimbólumban nem gondolkodtak. Megadja a szőt dr. Erőss
Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Paľ hasonló kérdése volna, rźlkérdezne néhany tételre. Ez egy kisebb téte|, az 1.4-es, mégis
felkeltette az érdeklődését, hogy a Videopartneľ Videofe|fuatoző és Mrĺsorgyártó Kft.
ttlmogatása címen valőjában milyen tevékenységet ťtnanszíroznak a Sántha Péteľné
alpolgármester asszony keľetéből' 1.8-nál areprezentáció, illetve személyi juttatás 120 illetve
80 e Ft, meg vendégltúás, különböző tételekből áII ez ossze' ez pontosan micsoda. Az I.II-né|
aparkolási pótdíj, kinek engedik el aparkolási pótdíjat,vagy kiknek |21 e Ft értékben. Az
I.I7-né|, hogy itt valőjában mirőlis van sző,ítt elég sok tétel van felsorolva, de nem deľül ki,
hogy mi a tarta|ma ennek a pontnak. Az 1.19-né| ugyanez a kérdés, itt átcsoportosítanak
felújítási e|őirtnyzatról dologi e|oirányzatra, de mit, és miért. Az |.25-nél 200 db jegycsomag
beszerzéséről van sző, ez mí is, ęz egy 1 millió 300 valahany ezeÍ forintos téte|. Az 1.30-nál
ott egy komolyabb elvi problémźlja van, vgye az onkormanyzatok<tőI nemcsak a fenntaľtást,
hanem a múkĺjdtetést is elvették, egyá|ta|án, mi az oka annak, hogy az onkoľmrĺnyzatvá|la|ja
magáta egy iskola, még ha Józsęfuĺírosban is van az az iskola, egy iskola felújítását, elég
jelentős, több l0 milliós tételekľől van sző. Az 1.35-nél kérđęzi, hogyha már |étezik
hátralékosok tźmogatása előiranyzat, és tudjfü, hogy továbbra is elég sok hátralékos van a
kerĹiletben, akkor mién csoportosítanak át más célľa. Az elsősĺik utalványa is fontos cél, miéľt
pont a hátralékosok címsorľól csoportosítanak át. Még egy kérdése volna, az is egy
általánosabb, amit a rendőľlakásokľa szĺínt ĺjsszeg ihletett, az pedig az, hogy nagyon
helyesnek tartja, hogy elháríť1ák a vizesedést, hiszęn mint arról már többször beszélt, ugye
egészségre káros, hogyha egy lakás vizesedik, penészes, dohos. Azt mindannyian tuđják, de



egyrészt eZ aZ osszeg e|égjelentős összeg, elĺől Jakabfy Tamás is említést tett, hogy ez e|ég

sok egyrészt, másrészt peđig vajon miért nem harítják el a vizesedést az osszes többi
onkormányzatikeze|ésben lévő lakásnál is' hiszen az osszes többi esetben is igaz az, amiitt
igaz, hogy ez egészségre káros, ártalmas, és elhárítandó. Esetleg ha úgy teľvezik a
koltségvetést, ahogy ata Jakabfy Tamás is utalt, vagy ha nem utalt rá, akkoľ uta| rá ő, hogyha
le lęhet csípni ebből az összegből valamennyit' hogy elkezdjék végre a tcjbbi bérleménynek a
vizesedés-elhárítását, akkoľ az jő |enne, ha pedig nem, akkor javaslatot tesz atra, hogy erre
csoportosítsanak át valahonnan összegeket.

Dr. Kocsis lĺ.áLté
Megadj a a szőt S ántha P étemé alpol gármesteľnek.

Sántha Péteľné
Kicsit kotornia kellett az a|fájában, hiszen számos kitűnő rendezvényt Vagy megmozdulást
tćtmogat hónapról-hónapra. Dézsy Zoltán filmrendező fordult hozzájuk, azzaI a kéréssel, hogy
támogassák a Seuso-kincsekľől készült ťrlm bemutatőjtt, amelyen részt veÍt, kiváló alkotás
volt, ermek a zźtrőeseményét támo gatta.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond Attila alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond Attila
A paľkoló pótdíj elengedés azokra a kerületi lakosokĺa vonatkoznak, akik amúgy is ingyen
állhatnak, de valamilyen módon, nem regiszÍrá|tak megfelelően vagy időben, mégis
megpótdíjańa őket az onkormányzat, a VPB döntött ezeknek az e|engeđéséľől, és ennek az
átcsoportosításárő|van szó. Az iskola felújításával kapcsolatbarl: az onkoľmányzatizeme|teti
az iskolát, az onkormźnyzat tulajdonában vul, azokat a pľoblémákat, amelyeket el kell
hárítani, az onkoľmtnyzat kötelezettsége, nem szeretné, hogyha pélđául a teto tuik bę, és a
plafonon átszivárog aviz, és valamelyik iskolásnak a fejére csöpög aviz, ezek mindenképpen
olyan feladatok, amelyeket megoldani sztikségszeruek, ez az onkormáĺyzat feladata a mai
napig is. Képviselő Ur tájékozódjon, nem történt meg azizeme|tetésnek az átadtsa.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt dr. Mészáľ Eľika aljegyzőĺek.

Dr. Mészár Erika
Az 1.8-as és az 1.17-es, a KEF munkájával kapcsolatos dontéseket az EMBI részletesen
ttngya|ta, Képviselő Úr is jelen volt, magának az ülésnek aZ anyaga is tarta|mazta, hogy
milyen fęladatokra kívánjak foľdítani az összeget, đe magéń a tényleges átcsoportosítást azt
Polgármester Uľ tudta meghozni, de hogy milyen cé|ra, azt az EMBI pontosan meg!árgyalta'
Az 1.19-ce1 kapcsolatban Gazdasági Yezető Asszony Jakabfy Képviselő Ur kérdésére
elmondta, hogy itt a Corvin Sétlány Progľamnál a ft'lđkiemelésnél a Coľvin Sétány
eIőirtnyzaton belüli átcsoportosítás tĺjľtént 9 millió Ft összegbeĺ. Az I'f1-né|jegyescsomagot
adnak minden egyes olyan házassági szźndékát bejelentő párnak, akik az onkormanyzatnáI
ezt megteszik, 200 db jegyescsomag beszerzéséről döntött Polgármesteľ I.Jr, eno| sző| az
előterjesztés. A hátralékosok tźlmogatásával kapcsolatban, megvizsgálta mind a
Humánszo|gá|tatásiUgyosná|y, mind pedig aPénzugyi Ügyosztály az elso feléves teljesítést,
és ań' állapították meg' hogy az az e|őirźnyzat. összeg, ami be lett teruezve, abból nyugodtan



át lehet csoportosítaĺi az elsőscjk uta|ványára, nem fog semmiféle pľoblémát okozni év
végéig.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dľ. Sara Botond Attila alpolgáľmesternek.

Dr. Sára Botond Attila
ALfiza 14. nem tudja, hogy a 15 millió Ft elég vagy sok, vagy kevés, nyilván ezszakmai
kérdés, egy biztos, hogy a többi önkoľmányzatí |akásnak a vizesedésérę hogy onnan
elcsípjenek, azbiztos, hogy kevés. Ha az összeset meg akarják csinálni, azkozel 10 milliárd,
arTaa koltségvetés is kevés, tehát haladjanak lépésről lépésre. Az is jó hír, hogy ezt a kettőt
megcsinálják, hónapról hónapra, hogyha beleveszik az összes többi lakást, vagy a
kľízislakásokat satöbbi, amik elkésztiltek, amit felújítottak, elhárítottfü a vizesedést'
rendeltetésszeľű hasznźiatra alkalmassá tették, ha összeadják, hogy a költségvetésben meĺrnyi
mindent fordítottak ebben az évben, meg hány lakást érint ez, akkor szerinte nincsenek rossz
úton.

Dr. Kocsis l| láté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Az 7.35 kapcsán van egy elvi vitájuk, köszoni a váIaszokat. Ez peđig az, hogyha évkozben az
első féléves teljesítés alapján ugy néz ki, hogy nem lesz szükség annyi pénzte a hátľalékosok
ttlmogatźsáĺa, akkor ebből két dolog kĺjvetkezhet, egyrészt az,hogy kivętítik valóban az e|ső
féléves kiadásokat, és megálIapítják, hogy a második felévre is várhatóan kevesebb pénz is
elég. A másik lehetőség, hogy a Kisfalu, JGK, nevezzék, ahogy akarjźlk,vagy akfu az illetékes
szervek felé egy olyanfajta javaslat hangzík el, hogy a hátralékosokat az eddigi mértéknél
nagyobb mértékben támogassák. Itt elég sok ügy vaÍL az illetékesek előtt, amiknél egy
bőkeziĺbb támogatássaI, tegnap beszélt épp valakivel, akit felmillió forintos lakbérhátľalék
miatt lakoltatnak ki. Ha csak ezt az egy családot veszik alapul öt gyerekkel, és két ilyen család
van, a hátra|ékttlmogatásukľa tudnák ezt a pénzt költeni, nem akar a konkľét ügyben
belemerľri, csak a nagyságľendeket érzéke|teti,1ehet, hogy 10 gyereket meg tudnának menteni
attőI, hogy az utcára keľüljenek. Egyfajta szemléletváltást javasolna inkább, ezze|
kapcsolatosan.

Dľ. Kocsis M.áté
Megadj a a szőt dr. Mésztlr Erika a|jegyzonek.

Dr. Mészáľ Erika
A Családtámogatási lľoda és a JGK között a kapcsolat mindig is jó volt, és kültjnĺisen
odafigyelnek ahátralékosokľa. Kidolgozott a gazđasági taľsaság, aHivata| és a JCSGYK egy
olyan je|zőreĺđszert, amelyben hogyha tapasńa|ják, hogy hátraIék keletkezett a bérlőnél,
akkor mind a JCSGYK, mind pedig a Családtámogatási Iroda a megfelelő intézkedéseket
megteszi. Az akerct, ami rendelkezésre áll, biztos, hogyha rászorulók jelentkeznek, akkoľ az
fel lesz haszná|va, abban az esetben, hogyha mégis a második félévben olyan esemény
történne, hogy ez a keret nem elegendő, akkor a Képviselő-testületnek még mindig van
döntési kompetenciája arra,hogy eń. a keretet emelje. A jelzőrenđszet a szakmai megítélése
szerint jólműkĺjdik, ľáadásul ezeĺa je|zőľendszęren még inkább dolgoznak, hogy még jobban
működjĺin, hogy senki ne keľĹiljĺin ki azutcáĺa'
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Dľ. Kocsis M.áfté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászó|źĺS nincs, ezéft a napirend vitajat Iezźlrja, és

szav azásľ a bo csátj a a határ ozati j avasl atot.

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

I.l a) a 22O|2OI5. (X.22) számu képviselo-testĹileti határozatban az onkormtnyzat és az
íntézmények vagyonbiztosításáĺa 2017-2018. évi előzetes kötelezettségváIlalćs osszegét
bruttó 30.000,0 e Ft összegéľől bruttó 34.673,6 e Ft-ľa módosítja.

-b..) 
aZ a) pontban foglalt kötelezettségvállalás fedezetétil a következő években aZ

onkormán y zat saj tú mfü o dési b evételét j elöli me g.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: a mindenkoľi éves költségvetés elfogadása

2.l a23412014. (XII.O4.) szttmu képviselőtesttĺleti határozat 19. pontjában foglalt szĺivegĺészt
az a|ćtbbia\<ra módo sítj a:

a Polgĺírmesteri Hivatal fenymásoló berendezéseinek javításźra, karbarftartásĺíra, valamint a
szükséges festékek, alkatľészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekľe előzetes
kötelezettségetvá||al bruttó 127.000 e Ft összegben - éves bruttó összege 25.400 e Ft - a
Hivatal 12f0I-01 cím kötelező feladat dologi eloirtnyzatára, melynek feđezęte az
onkormányzat mindenkori kĺiltségvetésének saj át bevétele.

Felelős: polgármester
Határidó : mindenkoľi koltségvetés elfo gadása

3.l az Auróra 2014 Konzorciummal az Autőra utcai ľende|ő intézet felújítására a KMOP-
4.3.2lA-|3-2013-0001 azonosító számu projekt keretében kötött vá||a|kozási szerződés
teljesítése keretében a műszaki szfüségességből elrendelt pótmunka kifizetését a Konzoľcium
részére 22.26I.791 Ft összegben engedélyezi és felkéri a polgármestert a kifizetésre
v onatkoző intézkedések megtételéľe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. szeptember 08.

4./ megbizza a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t aZ alábbiakhoz kapcsolódó
valamennyi feladat teljes köní ellátásával:

a) a Babóca Bölcsőde csatorna fe|iĄítástlra 3 .7 55,0 e Ft összegben,

b) a Mikszáth Ká|mźtn téri szökőkút vezérlésének végleges árambekĺjtésére 200,0 e Ft
összegben,

c) kĺizterületeken elhelyezett 50 đb zász|ő cseľéjére 650,0 e Ft ĺĺsszegben,

d) köĺeruleteken kihelyezett szelektív hulladékgytĺjtő edények bekeľítésére 270,0 e Ft
összegben,

e) az |956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulőjára rendezett megemlékezés-
sorozatokhoz virágkompozícíőkkészítéséľe és telepítésére 500,0 e Ft összegben,

Đ a Rezső téren jétrdaépítésre I.916,0 e Ft tisszegben,

g) Budapest, VIII. kerület Rfüóczi ut 63,YlI. szźĺnú mtĺteremlakás gépészeti felújításáľa
és kéménybéleléséľe 2.800,0 e Ft összegben.
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h) Budapest VIII. kerĹilet, Lujza u. 14. sz. épületben 2 đb ľendőľlakás vizesedésének
megszüntetésére 15.000 e Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hattľidő: 20I 6. szeptember 08.

5.l ahatttrozat 4.lpontja a|apján felkéri a polgármestert a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt.-ve| kötendő megbizási szerzóđések elkészítésére és azok aláírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptembeľ 15.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselo-testület a határozatot 13 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
Í72120Ĺ6. (IX.08.) 13 IGEN 1 NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I.l a) a 2f0l2OI5. (X.22) szttmu képviselőtestÍileti határozatban az onkormányzat és az
intézmények vagyonbiztosításźra 20I]-20I8. évi előzetes kötelezettségváIlalás összegét
bruttó 30.000'0 e Ft összegéľől bruttó 34.673,6 e Ft-ra módosítja.

.b..) az a) pontban foglalt kötelezettségvźi|alás fedezetéül a következő években aZ
oŃormanyzat sajźú működési bevételét jelöli meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a mindenkori éves kĺĺltségvetés elfogadása

2.l a23412014. (X[.04.) száműképviselő-testületi határozat 19. pontjában foglalt szövegĺészt
az a|ábbiak'ĺa módo sítj a:

a Polgármesteri Hivatal fenymásoIó berendezéseinek javítására, karbarftartásaľa, valamint a
szükséges festékek, alkatrészek, kellékanyagok beszerzésére a 2017-2021. évekľe előzetes
kötelezettségetvźĺIIa| bruttó |27.000 e Ft összegben - éves bruttó összege 25.400 e Ft - a
Hivatal I220I-0l cím kötelező feladat dologi előirányzatára, melynek feđezete aZ

onkormĺínyzat mindenkori kĺiltségvetésének saj át bevétele.

Felelős: polgármester
Határidó : mindenkori költségvetés elfogadása

3.l az Auróra 2014 Koĺuorciummal az Avrőra utcai rende|ó intézet fe|iljitźlsźxa a KMOP-
4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító szźmlí pľojekt keretében kotött vállalkozási szerzodés
teljesítése keretében amuszaki sztikségességből elrendelt pótmunka kiťlzeÍését a Konzorcium
részére 22.26I.79I Ft összegben engedélyezi és felkéri a polgármestert a kiťtzetéste
vonatkozó intézkedések megtételére.

Felelős : polgiĺrmester
Hatźridő: 2016. szeptember 08.

13



4.l megbizza a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t aZ a|ćlbbla|<hoz kapcsolódó
valamennyi feladat teljes köľű ellátásával:

a) a Babóca Bölcsőde csatorna felujitására 3.7 55,0 e Ft összegben,

b) a Mikszáth KáImán téri szökőkút vezérlésének végleges árambekötésére 200,0 e Ft
cisszegben,

c) kcizterületeken elhelyezett50 đb zász|ő cseréjére 650,0 e Ft összegben'

d) közterületeken kihelyezett szelektív hulladékgyíjtő edények bekerítésére 270,0 e Ft
összegben,

e) az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulőjára renđezeÍt megemlékezés-
sorozatokhoz viľágkompozíciók készítésére és telepítésére 500,0 e Ft összegben,

Đ a Rezső téren jaľdaépítésre I.916,0 e Ft cisszegben,

g) Buđapest, VIII. kerület Rakóczi tt 63.YlI. számu műteremlakás gépészeti felújításáľa
és kéménybéleléséľe 2.800,0 e Ft osszegben.

h) Budapest VIII' kerĺilet, Lujza u. i4. sz. épiiletben 2 db rendőrlakás vizesedésének
megszĺintetéséľe 15.000 e Ft ĺisszegben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

5.l ahattĺrozat 4./pontja a|apjan felkéľi a polgármestert a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-ve| kötendő mesbízási szeruódések elkészítésére és azok a|źńrására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. szeptember 15.

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásra bocsátja a2016. évi költségvetésről szőIő 112016. (II.04.) ĺinkormányzati rendelet
módosításaľól szóló ľendelet-terv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a2I12016. (IX.08.) ĺinkormányzati rendeletét I2 igen,
1 nem, 3 tartőzkođással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHOZ vĺnĺo sÍľpTT SZoTÖBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnnvÁnos xÉpvrsľLo.TEsTÜr,nrn 12 IGEN, 1 NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA BUDAPEST ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľĺronuÁľyzĺ.ľ xÉľvrsnr,o
TEsTtiLEľnľnx 2|12016. (Ix.0s.) oľxonuÁNYZATI RENDELEľEľ a 20rc.É)w
roI,ľsÉcvETESRoL szoLo 1t2016. (II.04.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELET
uóoosÍľÁsÁnól
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2. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 2/1. pontja
Javaslat a keľĺileti díjťuet(i zĺína kibővítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Napirend vitźtját megnyitja, megadja aszőt Jakabt Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Minden további nélkül tttmogatja a díjťlzető zőnabővítését. Azt gondolja, hogy Józsefuáros
területét nem P+R parkolásľa kell használni, legalábbis a kĺjzteľületeit' Egy-két apró
megsegyzéSe van, a szöveges részben azvaÍIbenne, hogy a Fiumei-orczy utvona|áig,p|usza
Keleti környéki néhany tĺimb az, amire most kiterjesztik, a térképen meg majdnem az egész
kerület benne van, egészen a Hungĺáľia korutig, lehet, hogy van itt valamilyen probléma a
térképpel, mert ań. gondolja, hogy a szöveges az irányađó. A második kérdés, a Százaďos
negyed fizetős lesz, azt megvizsgálták-e, ez esetben célszerű lenne, hogy a MAV-telepet is
vonják be, tehát a villamosnak a túloldalára kerülhet át ilyenkor a parkolás, ahol most talán
még nem je|Iemző.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja aszőt dľ. Sára Botond Attila alpolgármestemek.

Dľ. Sáľa Botond Attila
Az első kérdésnél a szöveg az hźlnyađő, tehát vaIóban az orczy út környékét érinti, egyébként
nem az Onkormtnyzat a kezdeményezó, ezt több kerület kéľte, megkeresték az
onkormányzatot, közösen akarjak a Főváros elé terjeszteni. A szakmai álláspont az, hogy
fogadják el. A vĺÁVteleppel kapcsolatban két dolgot kell elmonđarli, az egyik az, hogy
annak idején azért nemjavasolták azt a részt, mert egyľészt nem érintett, pár utcából áll, és
nincs az a veszéIye, hogy terhelt lenne, illetve az ott élők nem kérték. Amikoľ beszélt velĹfü,

akkor kifejezetten ań kérték, hogy ne legyen az, és forgalom szempontból nem is indokolt.
Nyilvánvalő,ha ez mégis megfordul, akkor nincs akađálya annak, hogy bővítsék, ezért alaku|t
így annak idején.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
A varható bevételeket mi alapján kalkuláltak, viszonylag kevésnek ttĺnik, de persze laikus,
úgyhogy egy rövid felvilágosításnak nagyon örülne, illetve ań.még kevésbé éľti, de lehet az is
ahozzá nem éľtése lehet, hogy lehet, hogy nem számolnak kiadással, tehát, hogy nulla forint
pluszkiadással, hiszen ugye egy paĺkoló-övezetné| azért mégiscsak ellenőrizni kell, hogy
mindenki megťlzeti-e a paľkolási díjat. Egyébként magźt a đíjfizető zőna kiterjesztését
tźtmogatja, természetesen' a környezetterhelés ezzel cs<jkken, és a bevételek nőnek, úgyhogy
ez jó dolog, csak ezakétkérdése volna.
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Dr. Kocsis ľĺáté
Megadja a szőt Dľ. Pesti Ivett elnök asszonynak'

Dr. Pesti Ivett
Tarifaemelésről van sző, tehźú a tariťaemelés aztjelent, hogy 175-ró| 265-re emelik, ezze| a
kiadások nem nőnek, hiszen ugyanazt a munkát fogják elvégezni továbbra is, csď< magasabb
díjon lehet majd parkolni ezen a területen. A bevételek növekedése is ennek köszonhető, a

bevétel növekedésének a ménékét pedig a forgalom a|apján szźtmították ki, hiszen itt most is
egy működő paľkolás van, tehát a foľgalmat most is tudjak mérni.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyärgy
A Százados úti paľkolással kapcsolatban valóban, amikor még a kornyéken nem voltak
fizetősek a parkolók, tehźi a Százađos út koľnyékén, akkor valóban nem volt igénye a lvĺÁv
telepen élőknek. Azért figyelembe kell venni, hogy most, amikor nem fizetős a Százados út,

addig ott nappal megállni nem lehet, annyi autó van, hogyha az ťlzetőssé válik, arra a kis
teľületre fog betódulni, ha nem is mind, de az osszes altő. Ezzel számolni ke||, hogy ez az
igény ftil fog meľĹilni, amint ťrzetőssé válik a Százađos llt. Ez borítékolható, ez nem olyan,
hogy talan bekĺjvetkez7k, ez biztosan.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dľ. Sára Botond Attila alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond Attĺla
Aĺnak idején ez akockázat nem merĺilt ft)l, ľáadásul nem a Képviselő Urat kérdezte meg, de
az ott élők akkor nem kéĺték, hogyha ez mégis probléma lesz, akkoľ nyilvan megoldható,
ennek nincsen akaďáIya, jelenleg nem tartanak ettől a pľoblémától. Jakabfy Képviselő Ur
mondta, hogy a Százados út öriil annak, hogy fizetó ovezetté nyilvánítják, je|zi, hogy októbeľ
1-jén indul a ťtzętő ovezet.Ilyenĺől korábban döntöttek, most máĺ ennek a kivitelezése zajlik,
most mennek a felfestések, parkolóhelyek, tehát október 1-től indul a ťĺzeto ovezet aSzázados
negyedben.

Dr. Kocsis Máté
Megállapída, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitti1át |ezźrja, és

szav azásr a bocsátj a a hatáľ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. elfogadja

a) a Rákóczi út-Baross tér-Keľepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics Gyĺirgy
utca-Fiumeí it-Orczy út-Nagyvĺáľad tér-Üllői úĺJózsef korut á|ta| határolt terület,
beleértve - a Jőzsef körút kivételével - a hatźroló utakat és tereket, valamint a
Lóvásár utca, munkanapokon 8:00-18:00 között _ 4. đíjtéteI: 265,- Ftlőra, 4 őra
maximális v ár akozási idővel.
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b) a Kerepesi út-Hungária krt.-Salgótarjáni út-Asztalos Sándoľ utca á|ta| határolt
tertilet, beleértve ahattro|ő utakat és teľeket, munkanapokon 8:00-18:00 kozott - 5.

díjtétel: I75,- Ftlőra, 4 őra maximális várakozási idővel,

a parkolási đijfizetó övezet taľifáinak szabáIyozását éľintő, Budapest főváros
kozigazgatási teľületén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításárőI, a
vttrakozás díjáról és az üzemképtelen jármúvek tźro|ásának szabá|yozásźrő| sző|ő
30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosításának kezdeményezésére vonatkozó
javaslatot.

Felelős: polgarmester
Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

2. kezđeményezi a Budapest fováros kozigazgatási területén a járművel várakozás
rendjének egységes kialakításárő|, a vźtrakozźs díjáről' és az ĺizemképtelen járművek
tárolástnak szabá|yozásáról szóló 3012010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a

hatźtrozat 1. a) és b) pontjainak megfelelően.

Felelős: polgaľmesteľ
Hatátiďo : 2016. szeptembeľ 8.

Dr. Kocsis M:álté
Megá||apítja, hogy a Képviselo-testĹilet a hatźlrozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z AT HoZ AT ALIH)Z EGYS ZERÚ s zoľoB B SÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
Í7312016. (Ix.08.) 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja

a) a Rfüóczi út-Baross tér-Kerepesi út-Lóvásár utca-Mosonyi utca-Festetics Gyöľgy
utca-Fiumei ut-orczy út_Nagyvárad tér-Ullői út-József körut által hatarolt terület,
beleértve - a József körút kivételével - ahatárolő utakat és teľeket, valamint aLővźsát
utca, munkanapokon 8:00-18:00 kozött _ 4. díjtétel: 265,- Ftlőra, 4 őra maximális
várakozási idővel,

b) a Kerepesi út-Hungária krt.-S a|gőtar1źni út-Asztalos Sándor utca áItal hatĺĺrolt teľĹilet,

beleéľťve a hataľoló utakat és tereket, munkanapokon 8:00-18:00 között - 5. díjtétel:
| 7 5,- F tl őr a, 4 őr a maximáli s v áĺakozási idővel,

a paľkolási díjťĺzető ovezet taľiflĺinak szabá|yozását érintő, Budapest fővaros
kozigazgatási teruletén a jármuvel vĺíľakozás rendjének egységes kialakításátő|, a
várakozás dijárő| és az tizemképtelen jármiĺvek tárolásának szabáIyozásárő| szőIő
30l20I0. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet módosításának kezdęméĺyezés&e vonatkoző
javaslatot.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźnidő: 20| 6. szeptember 8.

16IGEN
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2. kezdeményezi a Budapest fóváľos kozigazgatási tertiletén a jttrmĹĺvel váľakozás
rendjének egységes kialakításárő|, a várakozás díjaról és az izemképtelen jáľmúvek
taľolásának szabá|yozásáról szóló 30lf0l0. (VI'4.) Fov. Kgy. ľendelet módosítását a
hatźlrozat 1. a) és b) pontjainak megfelelően.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20Í6. szeotember 8.

Napirend 2ĺ2. pontja
Javaslat bérbeadríi hozzájáru|ás megadásźra a Budapest VIII. kerület'
Práter u. 11. szám a|atti iskolaépület albéľletbe adásához
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,

igazgatőság elnoke

Dr. Kocsis M.áúé
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzásző|tts, javaslat nincs, ezért a
nap irend v ítáj át leztltj a, é s szav azásra b o c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Szent Benedek Gimnázium, Sza|<képző Iskola és Kollégium Béľlő által
béľelt Budapest VIII. keľiilet, 36381 he|yrajzi számon nyilvantartott, természetbeĺ a
Budapest VIII. kerĺilet, Práteľ u. 11. szám a|at. talá|hatő, 6169 m" 

^alapteľületű,önkoľmányzati tu|Eđonú épület földszinti és félemeleti, összesen 615 m, alapteľületű
részének albérletbe adásźlhoz a Magyar Ptinkĺ'sdi Egyhźz (székhely: 1143 Budapest,
Gize||a iú 37 .; ađőszáma: 19818520-1 -42; nyilvántartási sztlma: 0001612012.; képviseli:
Kecser István fotitkár) részére. A bérleti đíjat ajelenlegi bérleti díjnak az albér|etbe ađott

6.15 mf alapterületű részre eső bérleti díj háromszorosának összegén, azaz 456.240,- Ft +
AFA/hó á|Iapítjameg. A hozzajérulás megadásával a bérleti díj összege t.829.660'-Btĺhó)
+ AFA bérleti + kijlzlÚ.zemi- és külĺjn szoIgá|tatási díjak összegľe módosul.

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

2) a hozzźĄfuulás azt követően lép hatá|yba, amikor a Szent Benedek Gimnázium'
Sza|d<épzó Iskola és Kollégium aláí1a a bérleti szerződés módosítását.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZľt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 30.

3.) a Szent Benedek Gimnázium, Szald<épző Iskola és Kollégium béľleti szerződésének
megsziĺnése esetén a Magyar Ptinkösdi Egyhaz a helyiséget cseľeelheIyezés és pénzbeli
téľítés igénye nélkül kĺjteles kiriríteni.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoftgazdálkodási igazgatőja
Hatfuiđő: 20I 6. szeptembeľ 08.

18



4,) a Magyar Pünkösdi Egyház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent Benedek
Gimnázium, Szaképző Iskola és Kollégium béľleti szerzóđése cserehelyiség biaosítási
kötelezettség mellett szűnik meg' a cseľehelyiség megfelelőségénél kizárólag a Szent
Benedek Gimnázium,Sza|,képző Iskola és Kollégium vehető figyelembe.

Felelős : Józsefváľĺ-lsi Gazdálkoclási
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

5.) a Magyaľ Pünkösdi Egyháznak a
kell vállalnia.

15IGEN

KÜzporltZľt,vagyollgazđá|kođźlsiígazgatő ja

bérleti dij fizetésére vonatko zőaĺ készťlzető kezességet

O NEM 1 TARTOZKODASSAL

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

6.) a béľleti szetzőđés megkötésének további feltétele, hogy aMagyar Pünkösdi Egyház az
onkoľmányzat tulajđonttban álló nem lakás céljára szolgtl|ő helyiségek bérbeadásának
fe]tételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati reĺďelet 14. $ (7) bekezdése alapján
az ővadék feltoltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását váIIaIja a bérlő .

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. szeptember 30.

Dľ. Kocsis Nl'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
Í7412016. (Ix.08.)

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájźruI a Szent Benedek GimnĺŁium, Szakképző Iskola és Kollégium Bér1ő által
bérelt Budapest VIII. keľĹilet, 36381 helytajzi szźlmon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. keľület, Práter u. 11. szám alatt ta\á|hatő, 6|69 m" 

^a|aptertiletii,
önkormányzati tulajdonú épület ftjldszinti és félemeleti, összesen 615 m' alapteľÍiletű
részének albérletbe adásź.ŕroz a Magyar Ptinkösdi Egyház (székhely: 1143 Budapest,
GízeIIa tŃ 37.: adőszźmla: 19818520-I-42; ĺy1|vántaľtási száma: 0001612012.; képviseli:
Kecser István főtitkár) részére. A bérleti díjat a jelenlegi bérleti díjnak az a|bér|etbe adott

6|5 fił alapterületu részre eső bérleti díj haromszoľosának összegén, azaz 456.240'- Ft +

a.r.aĺno g||apítja meg. A hozzájttru|źts megadásával a béľleti díj összege |,.829.660.,.

Ft/hó + ÁFA bérletĺ łkijzuzemi- és külön szolgá|tatási díjak összegľe móđosul.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

2.) a hozzájźru|ás azt kĺjvetően lép hatáIyba, amikoľ a Szent Benedek Gimnázium,
Szalď<épző Iskola és Kollégium aláírja a bérleti szerződés módosítását.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő : 201 6. szeptember 3 0.

3.) a Szent Benedek Gimnázium, Szald<épző Iskola és Kollégium bérleti szeľződésének
megszűnése esetén a Magyar Ptinkösdi Egyház a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli
térítés igénye nélktil kcjteles kitiríteni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6. szeptember 08.

4.) a Magyar Ptinkösdi Egyház tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szent Benedek
Gimnázium, Sza|d<épző Iskola és Kollégium bérleti szerzőđése cseľehelyiség biztosítási
kĺjtelezettség mellett szűnik meg' a cseľehelyiség megfelelőségénél kizárő|ag a Szent
Benedek Gimnázium, Sza|<képző Iskola és Kollégium vehető figyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

5.) aMagyaľ Pünkösdi Egyháznak a bérleti díj fizetéséľe vonatkozóankészťlzető kezességet
kell vállalnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 08.

6.) a bérleti szerződés megkötésének további feltétele' hogy a Magyar Pünkösdi Egyház az
onkoľmányzat b,iajđonában álló nem lakás céljára szoIgá|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rende|et 14. $ (7) bekezdése alapján
az ővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdése alapjan kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásinyí|atkozata|áírźsátvá||a\aabér|o.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. szeptember 30.

Napiľend 2/3. pontja
Javaslat a Budapest VI[. keľĺilet, Ttimő utca 16. szám a|att talráłhatő
ingatlan éľtékesítésének tárryában kiÍrt pá|yázat eľedményének
megállapítására és újbóli pá|yánat kiíľására
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

igazgatőság elnoke

I)r. Kocsis M:áté
Napirend vitáját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elég sokszoľ kifejtette már, hogy a Corvin Sétány lęztlrásárőI kötött szerződésben szerepe| ez
a bizonyos T116 eljárás, ami ań. mondja ki, hogy az onkoľmźnyzat tulajdonában levő
ingatlanokat kötelesek folyamatosan véghatańdo nélkül, de gyakoľlatilag örökké űjra
péiyázatra kiírni, egészen ađđig, amíg el nem kelnek, Az Önkormanyzat tulajdonával való

20



rendelkezésének a jogźĺ ez a magtnjogi szetzőđés, ez kor|átozza, Ezt nem tudja elképze|ni,
hogy egy ilyen magánjogi szerződés ezt a ľenđelkezési jogot örokké korltĺozhat1a, ennek
előbb-utóbb véget kellene vetni, emiatt ezt aT116 eljarást, az 5. palyázatkifuásáról van máľ
szó, két éve folyamatosan föltették ezt alemezt, és állandőantfugyaIják a képviselő-testületi
tilésen, ęz nemjó és ennek véget kell lassan vetni, hogyha tárgyalásos úton nem megY, akkor
valamiféle bíľósági úton. Egy módosító javaslaĹclĹ Ĺesz, egyszerre 25 oÁ-ot akarnak engedni
most az árbő|,jó, volt 4 db sikerteIenpáIytzat, de azőta az ingatlanpiac fölfelé ment, tehát azt
javasolja, hogy egyáltalán ne engedjék ezt a 25 %o-ot, amire papíron lehetőség van, egy 5 Yo-

os engedést javasol, arni 17 5.370 e Ft, és ennek megfelelően módosuljon a letéti biztosíték, és

a tĺibbi is.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja aszőt dr. Mészár Erika a|jegyzónek.

Dr. Mészáľ Eľika
A szerződés az onkoľmányzat fulajdonosi jogát nem kor|átozza, addig, aĺnig aZ

onkormányzat ugy ítéli meg, hogy ezt az ingat|ant. értékesíteni kívárya, és azt a hatályos
jogszabáIyoknak megfelelően meg is teszi, addig nincsen semmilyen jogában korlátozva a

tulajdonos. Abban az esetben természetesen, hogyha a tulajdonos úgy dönt, hogy ezt az
ingatlant nem kívánja értékesíteni, akkor a szerződés módosításaľa van lehetőség, akkor a
befektetővelismételten le kell ülni, és akkor eztatészttátgyalásutjánujra lehet tárgyalni.

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

Dr. Erőss Gáboľ
okafogyottává|t, csatlakozik Jakabff Tamáshoz ő is sokalta a25 oÁ-ot, annak ellenéľe, hogy
tcjbb sikerte|en páIyźnaton vannak túl, támogatja Jakabfy Tamás módosító indítványát, hogy
25 helyett csak 5 oń-ot engedjenek.

Dr. Kocsis NI.áúé

Megadj a a szőt dr. Pesti Ivettnek, az igazgatőság elnökének.

Dr. Pesti Ivett
A ľendeletben, ami meg van hatátozva ez a f5 %o, ezt most azért vették elő, mert kétszer
kiírtfü az értékbecsléssel meghatátozott aľon, majd utána a rendelet szerint 25 oÁ-ot kellett
volna csökkenteni, ezt |efe|ezték, ugye a 16I millió forinton ez már kiírásra keľült. Így sem
jott ra érdeklődő, ezéľt gondo|ták an., hogy folyamatosan páIyazÍaÍják. ez most mtr az ötödik
eljfués lesz, hogy a ľendelet szerinti 25 %o-ka| leviszik az eredeti értéIdlez képest az
értékesítési árat. Ez csak a kikiáltási ár,havanrá versenyző, és jönnek jelentkezők, al<kor ez

az át a licittel feljebb fog menni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Saĺa Botond Attila alpolgármesternek.
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Dr. Sáľa Botond Attila
Az az álláspontja, hogy a JGK ebben az esetben helyesen járt e|, ugyanakkor mégĺs azt
gondolja, hogy az 5 oÁ-os csokkentésnek nem látja értelmét, akkoľ írják ki ugyanannyiért,
amennyiéľt volt eddig. Az 5 oÁ az bohóckodás, írjfü ki, egyébként az elvvel egyetért. Az idő
nem sürget, akkoľ írják ki ugyanannyiéľt, amermyiért volt eddig' akkor ne csökkentsenek.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Simon Gyöľgy képviselőnek.

Simon Gyärgy
Sokszoľ hallotta ezt a kifejezést, hogy íľjak ki, ki van irva. Hol van kiírva, hol volt
meghirdetve, olyan felületeken volt-e meghirdetve, ahol a szakmai befektetők jelentkeznek.

Ezt mindig megkérdezi.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szót dr. Pesti Ivettnek, az igazgatőság elnokének.

Dľ. Pesti Ivett
Ahogy az e|óterjesztésben is berure van, minden egyes alkalommal minden pá|yázatuk
ugyanazokon a fórumokon jelenik meg. Megjelenik ajozsefvaros.hu-n, megjelenik a jgk.hu-n,

megjelenik az onkormźnyzat cisszes hirdetési felületén, a Jőzsefvtlros újságban, és az
ingatlan.com-on.

Dr. Kocsis N ĺ'áúé
Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elfogadja Alpolgármester Uľ vźĺIaszźĺt, hogy írjak ki ugyanezen az áron, mint ahogy ezelőttki
volt. Ugy gondolja, hogy Alpolgármesteľ pr javaslatátkeze|jék módosítóként, akkor az ővét
nem kell. Említette még Alpolgármester Ur, hogy nem sĺirget az iďő, azt javasolja, hogy a
pźůyázat beadási hataľidejét, aztf0I7. januarig tolják ki, januaľ 15-ére és akkoľ a dátumok
ennek me gfelelő e ĺ v áIto zhatnak.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megkérdezi az eIőtetjesztőt' hogy Alpolgármester Úr módosító javaslatźúbefogadja-e.

Dr. Pesti Ivett
Igen, befogadja.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Akkor a Képviselő Úrét targyta|a1)Í|ak kell tekinteni. Megadja a szőt Simon György
képviselőnek.

Simon Gytiľgy
A kérdése arra írźnyult, mert azt |átta, hogy hol van meghirdetve, ezek kozi| egy, amelyik
ingatlan-speciÍikus felĺilet' az ingatlan.com, de a kérdése ana irźnyult, a szakmai befektetők
egy telek nem az, ami a JGK-nak az kodájáĺ fogjak keresni a szakmai befektetők a
hirdetéseket. Erre irányult, hogy ilyet terveznek-e, komoly-e a szźndék, hogy el akarjfü adni,
tud mondani ilyen cégeket, ilyen ingatlankcjzvetítő cégeket, akik.. . ( a háttéľből beszéd

22



:

i]
t:i

:,1

1.1

'"i

haĺtatszik) nem az ingatlan.com az egyetlen ingatlanhirdetési felület, igazábő| a szakmai
befektetők késziilt felületeket hiányo li a a hirdeté sbő l.

Dr. Kocsis Máté
Igen, akkor majđ megbeszélik a Yęzérigazgatő Asszonnyal, hogy hol kell hirdetni. Aki
józsefuáľosi onkormányzati tulajdonú ingatlant keľes, az ő|latat|aĺul meg foĄa nézni a
Józsefuárosi onkormtnyzat honlapját, aki ezt nem teszi, az nem is szakmai befektető, hanem

hülye. Ha ezzeI foglalkozna, biztos, hogy a város vagyonkezelőjének a honlapját bújná, felőle
mindenhol meghiľdethetik. Azt ne gondolják, hogy ezt egy fontos kabinetkérdésnek tartja.

Képviselő IJr, ha gondolja, beszélje meg a Yezérigazgató Asszonnyal, nézzék meg, hogy
melyek a lehetőségek, ańán csinálják, a közös éľdek mégiscsak az, hogy az onkormźnyzat
számára lehető legjobb áron, lehető, legrövidebb időn beltil értékesítsék ezt az ingatlant,
hogyha ez segíti, amit a Képviselő Ur mondott, akkor üsse kő. MegáIlapítja, hogy további
kéľdés, hozzásző|ás nem vo\t, ezért a napirend vitźtját|ezárja, igen, a hatttriđő kéľdésében még
nem foglaltak állást. (A háttérből beszéd halĺatszik.) Az előterjesztő a módosítást elfogadta,
ekképpen ezze|akettő elfogadott módosítással szavazásrabocsátja ahatározati javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt' hogy

1.)a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 16. szźmla|atti,3625910lNI,3625910lN4,3625910ĺN5,
3625910tN7, 36f59t0tN10, 3625910lNIr, 36259101N12, 36259101N13, 36259/0/Nrg,
362519101N19,36259101N20,36f59t\tN23,3625910/N24,36259/01N26,36259101N27,
3 6259 l 0 l N28, 3 6259 l 0 l Al29, 3 6259 l 0 l N 3 0, 3 6259 l 0 l N 3 1, 3 6259 l 0 l N 32 hrsz.-u lakások
és nem lakás céljáľa szolgáIő helyiségek elidegenítésére kiírt páIyázatot érvényesnek és

eredménýel ennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdźikodási KözpontZrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja
}Jatátiđő 201 6. szeptembeľ 8'

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Tĺjmő u. 16. sztlm a|atti, 36259l0lNI,36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101Nr0, 36259101Nll, 36f59l0lN12, 36259101N13,
36259lotNr8, 3625910lNt9, 36f59101N20, 36259101N23, 3625910/N24,
3625910lN26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN3I, 3625910lN32 hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljáľa szolgźio helyiségek
nyilvános, egyfordulós pźůyázat útjan történő egyiittes elidegenítéséhez. A
versenyeztetési elj arást elektronikus úton kell lefolytatni.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđtikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźltídő : 20 1 6. szeptember 8.

3.) elfogađja ahatározat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerület, Tcjmő u. 16' szám
a\aĺĺi, 36259101NL, 36259101N4, 36259101N5, 36259101N7, 36259101N10,
36259101NLr,36259101N12,36259101N13,36259101N18,36259101N19,36259101N20,
36259t)tN23,36259t01N24,36259101N26,36259101N27,36259101N28,36259101N29,
3 6259 l 0 l N 30, 3 6259 l 0 l N 3 1, 3 6259 l 0 l N 32 hĺsz. -ú lakások és nem lakás célj ar a szolgá|ő

helyiségek egyĺittes elidegenítésére vonatkoző páIyázati felhívást az a|źlbbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 16I.525.000,- Ft,

b)apáIyázatbírá|atiszempontja:aIegmagasabbmegajanlottvéte|ár,
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c) a lakásokĺa és nem lakás céIjára szolgáló helyiségekre csak együttesen tehető érvényes

Ąán|at.

d) a pá|y ázat lefolytatásának mó dj a: elektľonikus.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

4.) pá|yázati felhívást teszközzé a Képviselő-testület 13612016. (VI.02.) szźtmuhatározatźlban
foglaltak szeľint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 8.

5.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,-t a Versenyeztetési eljárás
lebonyolítására, valamint felkéri a Zrt,-t a pá|yázat eredményéľe vonatkoző javaslat
Képviselő-testĹilet elé történő beteľjesztésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határíďo : 20I 6. december 3 0.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN lo rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ S ZóTo BB s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
175/2016. (Ix.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet, Tömő u. 16. szźlrn alatÍi, 36259l0lNI, 36259l0lN4,
3625910lN5, 3625910lN7, 3625910lNĺ0, 3625910lNTI, 3625910lNI2, 3625910lNI3,
36259101N18, 36f5r9l0lN19, 36259101N20, 36259101N23, 3625910/N24,
36259t01N26, 36259101N27, 36259/0/N28, 36259101N29, 36259101N30,
3625910lN3I, 3625910lN3f hĺsz.-ú lakások és nem lakás céljára szoIgtió helyiségek
elidegenítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eľedménýelennek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 201 6. szeptember 8.

2.) hozzájarul a Budapest VIII. kertilet, Tömő u. 16. szám alatti, 36259l0lNI,36259l0lN4,
36259101N5, 36259101N7, 36259101Nr}, 3625910lNrr, 36f59l0lNIz, 36259101N13,
3625910lN18, 36259101N19, 36259101Nf}, 36f59/01N23, 36259101N24,
3625910tN26, 36259101N27, 36259101N28, 36259101N29, 36259101N30,
36259l0lN3I, 36259l0lV32 hrsz.-ú lakások és nem lakás céljára szolgá|ő helyiségek
nyilvános, egyťoľdulós páIyźzat útjan töľténő egyúttes elidegenítéséhez. A
versenyeztetési elj arást elektronikus úton kell lefolyatni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriđó: 20I 6. szeptember 8.
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3.) elfogadja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keriilet, Tomő u. 16. szám
alatti, 36259/0lAlI, 36259101N4, 36259101A/5, 36259101N7, 36259101N10,
3 6259 I 0 I N r r, 3 6f5g I 0 I N 12, 3 6259 I 0 I At 13, 3 6f59 I 0 I N 18, 3 6259 I 0 I N 19, 3 6259 I 0 I A120,
36259t01A/23,36f5910tAt24,36259101A126,36259101N27,36259101A128, 36f59101A129,
3625910/N30,3625910lN3I,3625910lAB2hrsz.-il lakások és nem lakás céljára szoLgáIó
helyiségek együttes elidegenítésére vonatkoző pá|yázati felhívást az alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 16I.525.000,- Ft'

b) a p á|y źĺzat bir á|ati s zemp ontj a : a l e gmag as abb me g aj ánlott v éte|ár,

c) a lakásokĺa és nem lakás cé|jára szolgáló helyiségekľe csak együttesen tehető érvényes
aján|at.

đ) a p áIy ázat lefo lytat ás ának mó dj a : el ektronikus.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 8.

4.) pá|yázati felhívást teszkozzé a Képviselő-testület 13612016. (VI.02.) szźmuhatározatttban
foglaltak szerint.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátiďo: 20I 6. szeptember 8.

5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľSenyeztetési eljárás
lebonyolításáta, va|amint felkéri a Zrt.-t a pá|yázat eredményéľe vonatkoző javas|at

Képviselő-testület elé torténő beteľjesztésére.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido : 20 I 6. decembeľ 3 0.

A 17512016. (Ix.08.) számű határozat mellékletét a jegyzőktinyv 1.. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 214. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Yíg u. 39. szám alatti telek pályázat űÍján
ttiľténő elidegenítéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.,

igazgatőság elnoke

Dľ. Kocsis M:áté
Napirenđ vitĄát megnyitja. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Nyilván, hogyha egy JGK előterjesĺésľől van szó, akkor itt a bevétel az elsődleges szempont,
és viszonylag jelentős bevételre számíthat a keriilet ennek a teleknek az e|ađásából, viszont
azért vanrlak itt, hogy minden Szempontot és minden nézőpontot egyszeÍTe mérlegelve
közelítsenek a dolgokhoz. A kerĹiletnek pont ezen a legsÍĺrĺibben beépített, és zöldfelületekben
szegény részén nem volna-e jobb, hogyha egy kĺizösségi keľtet hoznttnak létre, hogyha
egyszer van egy ilyen jó kis foghíjtelkük, akkor lehetne ott egy kis park, játszőténel,
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kozosségi kerttel, valamiféle olyan közosségi funkcióval, ami egy icipicit javíÍja a helyiek, a

köľnyéken élők életminőségét. Icipicit csökkenti a nyźtroĺ különosen súlyos, az időseket
egészségügyileg is sújtó hősziget-jelenséget és egyź:'|ta|án egy újabb beépítés, amitől csak
pénzt lehet várni, de az életminőség javulását nem, hanem valamiféle életminőség-javító
megoldás. Ez az egyik kérdés, a másik kérdés majd utána.

Dľ. Kocsis M.áLté

Most az a kérdés, hogy az értékesítés helyett csiná,lnak-e közösségi kertet, ugye' játszőteret.

Ki tud erre a kéľdésre válaszolni? Alpolgármester Urnak van véleménye, neki is van, de nem
mondja el.

Dr. Sára Botond Attila
Egy hónappal eze|ótt olvasta, hogy közosségi kertekről volt sző. Az indexen vo|t, az biztos,
emlékszik Íá, és Józsefuáľost kiemelték, hogy a magántulajdonosok, és a keľületi
onkoľmányzat számos közösségi kertet alakított ki, ami egy nagyon jó cél, ezért mentek bele.
De ennek a teleknek más a sorsa' tehát ęz egy nagyon szűk telek egyébként, semmilyen
közösségi funkcióra, nincs benapozása, semmije nincsen, ha Képviselő Ur elmegy és

megnézi, akkor rájön, hogy egy ktĺzösség inkább đepľessziós |esz ęzen a telken. Ugyhogy
erľrek semmi más funkciója nincs, minthogy be kell építeni. Ezért javasoIják ezt a funkciót.
Ez nemjelenti azt, hogy a kcizosségi kerteknek a fenntartása, illetve tovább bővítése, annak
megfelelő helyen, nem célszerű.e.

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

Jakabfy Tamás
Arľa hívja ftil a figyelmet, hogy a Képviselő-testület minden évben a koltségvetési rendelet
megalkotásakoľ dĺjnt aľról is, hogy milyen telkeket szeretne eladni. Ugy emlékszik,hogy ez a
telek sem volt bęnne ebben a listában, mint ahogy a Bérkocsis utcai telek sem, amit végtil
nem sikerült eladni. Másodsorban ez egy 500 valahány m2-es telek, ez viszonylag kevésbé
gazđaságos lesz beépíteni, ez persze ettől még elkelhet, viszont a legfontosabb, amiľe ftjlhívná
a figyelmet, hogy ez az egyetlen és utolsó olyan telek, amivel tudnák bővíteni a Német utcai
iskolának azuđvartń. A Német utcai iskola mellett atava|yi évben, ha jól emlékszik, ftléptilt
egy ,,Yát,,, ta|án 8 emelet magas tźrsasház, amely tulajdonképpen a sportudvaľát
körbebástyázta az iskolának, egy katlanszenĺ helyet csinált belőle, és a játszőudvaľának a

méľete is lehetne nagyobb az iskolának. Tudja, hogy az iskolát nem az onkormanyzat tntja
fenn, nem az Önkormányzat mfüödteti, de a fenntartó, meg a működtető sem fogja tudni
ennek az iskolanak a játszőudvarátbóvíteni máshogyan, mint ahogyan ezen a Víg utcai telken
keresztül. Aĺ gondolja, hogy ezen a telken keresztül, legjobb hasznosítása inkább azvo|na,
hogy az iskola udvarát bővítsék vele.

Dľ. Kocsis ľI.áLté
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Alpolgĺĺľmesteľ Úr megválaszoltamtr részben ezt akozosségi keľtet, đe azt gondolja, hogy
vaÍI a kertiletben elég közösségi kert, és hogyha van igény rá, be fudnak fogadni nagyon sok
embert, ráadásul a Dankó 18. sportudvaron most bővítik a közösségi keľtet tĺjbb mint
dup\źljára, ha valakinek szüksége van ęrÍe, a polgárőľségnéljelentkezzen és tudnak segíteni
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abban, hogy kiélhesse a közosségi kerťtel kapcsolatos hajlamát. A kozösségi keľtek éjszakáján
a jőzsefvźtosi közösségi kertek kiemelt szeľepet vitt. A kozösségi kertjükben több mint 150-

200látogató volt, szeľinte a legtöbb ltńogató vo|t az összes kĺizösségi kert közül. Az iskolákat
az onkormányzattartja fenn, és üzemelteti egyelőre. Az el|enzék elvan tévedve egy kicsit.

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Egyrészt megfontolásľa ajarija Jakabfy képviselőtársa javaslatát is, másrészt viszont
rák&đezne aľra, hogy itt egyrészt ľolviszik az árat, az rendben van, mert nagyobb bevétel'
másrészt igaz-e az,Itogy jól tudja-e, hogy a Veľsenyeztetési Szabá|yzat szerint, ha nincs vevő,
akkor 50 %-os áron is eladható eI.lhez képest, egyľészt, eń. jől tudja-e. Voltaképpen ez a
kéľdés, igazábőI, hogyha ťolviszik az átat, akkor az ańjelenti-e, hogy valóban emelkedtek a
telekarak, és akkor pláne nem volt indokolt az eIőző napirendnéI az a csökkentés, úgyhogy jó
is, hogy nem fogadták el. Ez az egyik fele, a másik ez a Versenyeztetési Szabtiyzat alapján
való áľcsökkentés.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dr. Pesti Ivettnek, az igazgatőság elnĺikének.

Dľ. Pesti Ivett
Éĺtékbecslés állapította meg ermek az ingat|anrlak az &tékét, tehát nem felvitték az árát,

hanem van egy szakértő á|ta| a|átźlmasztott értékbecsléstik, ez a|apjźn került a Képviselő-
testiilet eIé ez az eloterjesztés. Második kcirben a Veľsenyeztetési Szabá|yzat szeľint 75 Yo-ra

lehet levinni a kiírási értéket, itt nagyon fontos a lehet, a döntéshoző, a tu|ajdonos, aki a

Képviselő-testület, bármikor eltérhetnek ettől a szźtmtő|. Az e\őző előterjesztésnél a Tomő
vtca16-nál erre soľ keľĹilt. Egyá,Italán nem következika Versenyeztetési Szabá|yzatbőI,hogy
eń. atelket fél áľon kell eladni. Nagyon reméli, hogy 100 %o-oĺ tudjak majd eladni, de utána is
van lehetőségaz értékbecsléshez képest, a csökkentést a tulajdonosnak meghattrozni.

Dľ. Kocsis N,ĺ.äté
Megadja aszőt Vĺjrös Tamás képviselőnek.

Vörtis Tamás
Picivel nagyobb megfontoltságot kér az ellenzék képviselőitől akkor, amikoľ bizonyos
telkekĺe ityen ötletszeruen rámondjak, hogy legyen kcizösségi keľt, vagy báľmilyenfele park,
ęzért azt gondolja, hogy enné| az otletelésnél, és kényszermegoldásoknál jobban is elő
lehetnek készíteni az i|yeĺ iráný terveiket. A közösségi kertekkel semmi baj nincsen' nem
gondolja, hogy minden üres telket, amit az onkormĺányzat va|arrlilyen módon hasznosíthat,
akár épületet emelhet rá, vagy valami funkciót adhat, ezek értékkel bíró ingatlanok, ezeknek
van egy értéke, nyilván súlyozni kell, hogy mire szeretnék használni. Gondoljon bele
Képviselő Ur, hogy 100-200-300 millió Ft éľtékű ingatlanokon kĺĺzösségi kertet hoznak-e
Iétre, vagy adott esetben bevételb őI az oĺtkormtnyzat egyéb fejlesztéseket végrehajt. Melyik a

fontosabb kozcé|, ez a hasraitésszerĺi legyen közĺisségi kert, meg legyen park, mindkettőt
nagyon szeretnek, ez semmi más, mint egy teljesen felelősségnélküli ötletelés. Semmilyen
előkészítettsége nincs, fogalmuk nincsen arról, hogy ott azon a telken egyá|ta|źn lehetséges-e

bármiféle hasonló funkciónak a mesvalósítása.



Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászóláS nincs, ęzért a napiľend vttáját leztnja, és
szav azásr a b oc s átj a a haÍár ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

I.) hozzájátul a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti, 34gI9 hrsz.-ú, 555 m2

alapteľületű telek nyilváno s, e gyfordul ó s páIy ázat útj án történő éĺtékesíté séhęz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 08.

2.) elfogaď1a a határozat mellékletét képezó, a Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám a|atti,
34919 hľsz.-ú, 555 m" alapteľtiletű telek értékesítésére vonatkozó páIyázati felhívást az
alábbi feltételekkel

a.) a minimáIis vételár: I02.12O.O00,- Ft + ÁFA,

b .) a p á|y ázat b ír áIati szemp ontj a 
.. a Ie gmagas ab b me g aj ánl ott v ételár,

c.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadástńőI számitott 2 éven belÍil jogeľős építési engedélý

szerez,
cb.) a jogeľős építési engedély megszerzésétől számitott 2 éven belĹil jogerős

haszná|atb avétel i en ged éIý szercz,
cc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbéľ ĺisszege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély
megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek gannciaszeruođés megkötésével
biztosítandók. A gaĺanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarĺínyosan érvényesíthetők. Az e|ozőeken túl felmeľülő bármely egyéb
késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 201'6. szeptembeľ 08.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testiilet 13612016. (VI.02.) számu hatáĺozatábarl
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelos: Józsefulárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 08.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljaľás
lebonyolítására, és aĺra, hogy a pźiyźzat eredményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testĺilet eIé jőváhagyás céljából. Amennyiben a pá|yázat eľedménýelenül zárul,
fe|hata|mazza aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yázatotlezźlrő eredmény
megállapítźsfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő : 20I 6. november 3 0.
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HATAROZAT:
176/2016. (rX.08.)

Dr. Kocsis N{.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 13 igeĺl, f nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR jZATH)ZATALHOZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrsÉcp s

13IGEN 2 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, Víg u. 39. szám a|atti, 34g|g hĺsz.-ú, 555 mf
alapterületű telek nyilváno s, egyforduló s ptiy ázat útj án történő értékesíté séhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatttridó.. 20I 6. szeptembeľ 08.

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 39. szám a|atĺi,
34919 hĺsz.-ú, 555 m, alapteľtiletű telek értékesítésére vonatkozó pźiyázatĺ fe|hívást az
alábbi feltételekkel

a.) a minimális vételár: IO2.I2O,000,- Ft + ÁFA,

b .) a p áIy azat bir á|ati szemp ontj a : a Ie gmagas abb me gaj ánl ott v éte|át,

c.) a páIy źĺzónalďvevőnek vállalnia kell, ho gy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásćúő| számított 2 éven belüljogerős építési engedélý

szetezz
cb') a jogerős építési engedély megszerzésétol szźtmított 2 éven belül jogerős

haszná|atbavéte l i en gedé lý szer ez )

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a ktjtbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft' amely kötelezettségek garanciaszerzőđés megkötésével
biĺosítandók. A garanciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzoeken túl felmerülő báľmely egyéb
késedelem esetén vevő által ťlzetendo napi kĺitbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdĺĺlkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. szeptember 08.

3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testület 13612016. (VI.02.) számű' hatátozatában
foglaltak szeľint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KĺizpontZft. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. szeptember 08.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a versenyeztetési eljĺĺrás
lebonyolítására, és ana, hogy a páIytzat eredményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a páIyázat eredménytelentil záľul,
fe|hata|mazza aYźtrosgazdźĺ|kodási és Pénztigyi Bizottságot a pćĺIyázatot |ęztrő eredmény
megállapítására.
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Felelős: Józsefvárosi Gazđá|kodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó : 20I 6. november 3 0.

A 176/2016. (IX.08.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

3. Vagyonkezeléssel, városiizemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat emléktáblák és emlékhely létľehozásával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgáľmesteľ

Dr. Kocsis M.áLté

Napirend vitáját megnyitja, Alpolgármester Asszony előterjesztése. Megadja a szőt dr. Erőss
Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Az egyik i|yen az egy filmes produkció részérol történő megkeľesés, hogy ezt az adott
fllmesek nem tudnák-e a saját filmjtik bĹidzséjéből támogatni, és a másik pontnál is volna egy,
nem a célt vitatva, de ugye az 56-os emlékévre emlékei szeľint kormźnyzati fonásból több
milliard forint áll ľendelkezéste, és itt mégis egy saját foľľásból támogatnának egy ilyen
tábltLt. Nem azt mondja, hogy ne támogassfü, de megkérdezné, hogy vajon mie|őtt az
onkormanyzathoz foľdultak ezze| a szandékkal, azelolt vajon megkeresték-e az 56-os
Emlékév Bizottságot. A bizottság elutasította-e őket, vagy tlgy éreńék, hogy könnyebben
tudnak az onkoľm ány zattő| p énfÍ kapni, és nem is p á|y áztak o da.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megađj a a szőt S ántha Péterné alpolgármesternek, mint előterj esztőnek.

Sántha Péteľné
Érti a kéľdést, a Vorĺismarty Gimnázium alapítványa hónapokkal eze|ott, akkoľ még nem
nyitottak meg a Büszkeségpontok páIytaatot, akkor adta be a kérelmét. Evente kétszer
bírálnak el emléktáblákat, akkor megígérte atćĺmogatást nękik. Ez egyébként sem egy akkoľa
cisszeg, amivel kellene pźiyźzrĺ' és az iđo rtividsége miatt nem is fog|a javasolni nekik. A
Szeles Erika-féle filmes pľodukció a|ta|kért emléktábla támogatás fliggőben van, itt most elvi
dĺjntést hoznak, hogy támogatjak az ęm|éktáb|a feláI|itźtsát, de őket arľa biztatták, hogy
taláIjek meg a módját annak' hogy a Btiszkeségpont pályázaton induljanak' Az a bökkenő,
hogy ott magánszemély nem indulhat, csak alapítvźny, vagy önkoľmányzat, és ezért még
keresik a megoldást, tehát ott még nem ígértek semmiféle anyagi támogatást, mert
meglehető sen magas az elképze|t emléktábla kivitel ezésének ö ssze ge.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.
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Pintér Attila
A Mindszenty emlékhellyel kapcsolatban lerľre megsegyzése. Korábban már fölmerĹilt, hogy
a szoboľ mögĺĺtt lesz ez a derékszögű kis fal, ami a kerületben azt a veszé|ý rejti magában'
hogy ott kialakul egy kis védett sarok, amely néhány embert arra invitá|hat, hogy ott toltse az
éjszakát, vagy odapiszkítson. Ezzel méltatlan helyzetbe hozza ezt az emlékművet, tehát. sző
volt arról, hogy valamilyen módon áÍtervezésre kerülne esetleg ez a szobor' nem a szoboľ,
hanem a mcigötte lévő kis négyszögletű fal. Jobban belátható legyen, ez került-e valamiféle
egyeztetésľe.

Dľ. Kocsis Máté
Me gadj a a szőt S ántha P étemé alpo l gármesternek.

Sántha Péterné
Konkľétan ezzelkapcsolatban tervbe Vette, hogy egyeztetnek, pillanatnyi|ag a fő alak nem is
gipsz, hanem agyagszobravafi készen, enol kell a mintákat megcsinálni, hogy aztán lehessen
btonzba tinteni. Meg akaľja nézni ezt is, úgyhogy jovő héten látogatást tesznek a muvészné|,
és utána cisszehívja a Mindszenty Alapítvanyt a múvésszel egyĹitt, és egyeztetnek aľról, hogy
hogyan tovább.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Csak a Mindszenty emlékhelyhez szeretĺehozzászőlni, első megsegyzése, hogy igazthő| az a
kérdés, hogy ki is állítja ezt a Mindszenty emlékművet, az a|apítvźny, vagy Jőzsefuáros
onkormanyzata. Jóval több pénzt tett a Józsefuárosi onkoľmányzat ebbe a projektbe, mint a
kezdeményezo a|apítvány, és az a|apítvány nincs is kilátásban, hogy további összegeket tud
ebbe mozgósítani, tgy látszLk. Hogy miért kerül ennyibe, van egy olyan rész ebben az
előterjesztésben, amit lehet, hogy nem figyelte eddig, đe erľrek kisebb a valószínűsége,
minthogy nem volt sző rőIa eddig, hogy ez nem egy egyalakos szobor lenne, hanem egy
kétalakos szoboľ, tehát Pio atya szobra is ott lenne még, ami ha nem is đuplźzza a költségeket'
de csaknem meg fuđja dup|ázni. Ezze| kapcsolatban mit tudnak, és a 3. pontban érdekes volt
hallani Pintéľ képviselő tlt szájábő| ezt a finomkodást, idézné Kaiser képviselő urat egy
tavalyi testtileti ülésről, amikor ań. mondta. hogyha így marad' az a satok, a szobor mögé be
lehet menni, akkor az nyilvźnos WC-vé fog válni, ezt monđta Kaiseľ képviselő ur, úgy
emlékszik. Ezek szerint nem volt e|ég ez a szfü egy év ana,hogy ęzeket a terveket módosítsa
az a|apítvány, jobb lenne, ha Józsefuáros onkormányzata á||ítaná eń. a szobľot, ha már
ťĺnanszír ozni úgyis ťlnanszir ozza.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt S antha Pétemé alpolgármestemek.

Sántha Péterné
IJgy érzi, hogy egyelőre nem tettek ęIlhez sokkal tĺĺbb pénzt, sőt praktikusan nem is tettek
eddig több pénzt a szoborkompozíció megvalósításához, mint a Mindszenty AIapírváĺy.
Ugyanakkor á|talźban az is á|Iíttató szokott lenni, akinek az otlete' tehát a Mindszenty
A|apítvány kereste meg az onkormányzatot ezze\ a gondolatsorral, ezt jőnak tartották, és a
Mindszenty Alapítvány eddig 2,5 mi|Iiő foľinttal tudott hozzájárulru. Az onkormźnyzat 2
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millió forintról hatátozott, és a terep ľendezésérol. Ugy érzi, hogy kicsit hosszúra nyúlik
ennek a szoborkompozíciónak a megvalósítása. Bízik abban, hogy a tárgyalások
következtében egy jó megoldás sztiletik majd.

Dľ. Kocsis Nĺ.álté

Megadja aszőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser József
Nem szégyen az, hogyha több pénzt rak bele az onkormányzat, mint az alapítvány, sot

dicsőség, a magyaÍ nemzet egy kiemelkedo személyiségének akamak emléket á|Iítani, és ez
nagyon sok pénz megér az onkormányzatnak, nagyon fontosnak tĄa ań., hogy az
onkormányzat teruletén valós,uljon meg. A nyilvános WC-ről való vélekedését most is
fenntaľtja, Pintér Képviselő Ur finoman mondta' de valamilyen módon meg kell ezt a
mĺigöttes fa|at, azt gondolja, hogy egyáltalán nem kéne mögöttes fal, installációként jó lenne
maga csak a Mindszenty szoboľ. Eti, hogy miért van ez a mogottes fal, az amerlkai
kovetségre be volt ztrva éveken źú, ezt szimbo|iztllja. A képeken an.Iátja, hogy nincs Pio
atya, eĺĺőI is beszéltek, hogy Pio atya ne legyen, mert azt gondolja, hogy erre a kis téľľe egy
kétalakos szobor túl sok lenne. Nagyon vtrja,hogy az Alpolgármester Asszony szemléjének
milyen eredménye lesz, nagyon várja magának a szobornak a megvalósítástń. Kéľi, hogy a
szemléről minél előbb táj ékoztassa a Képviselo-testületet Alpolgármesteĺ Asszony.

Dr. Kocsis M.áLté

Megállapítj a, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitáját lezárja, és

szav azásr a bocsátj a a határ ozati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a.) támogatást nyújt a Vorösmarty A|apítványnak bruttó 100 e Ft értékben a
Vöľösmaľty GimnŁium épületében az l956-os forľadalom és szabadsághaľc során hősi
haláIt halt és áIdozatu| esett egykori diakjainak tiszteletére emléktábla elhelyezéséhez
azza| a feltétellel, hogy az emléktáblán az á|Iíttatők között az Önkoľmźĺnyzat is legyen
felttintetve. Felkéri a polgáľmestert a Vöľösmarťy Alapítvánnyal kötendő támogatási
szerzőđés aláírtsára.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201.6. szeptember 8.

b,) az 1.a.) pont szerinti emléktáblahoz Sántha Péterné alpolgármesteri keretéből 100 e
Ft támogatást biztosít.

Felelős : pol gĺĺrmester
Hatráridő: 2016. szeptember 8.

c) a b) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiađás 11107-0l cím múkĺjdési cél és

általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgĺírmesteľi saját keľet - onként váIIaIt
feladat - e|óírányzatarő| 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt
feladat - működési célú támogatások allamhttztuláson kívülre előirányzatára,

Felelős: polgáľmester
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Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

d) felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi koltségvetésľől szóló rendelet következő
m ó do s ítás á náI a hatát o zatb an fo g l al takat V e gye ťr g yel emb e.

Felelijs : polgáľrnesteľ
Hataľidő: af0l6. évi költségvetés következő módosítása

2. v isszav onj a a 9 8 l f 0 I 6 . (Iv .2 1. ) s z ámú határ o zatźÍ..

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

3. elvi hozzájźru|ását adja Szeles Eľika Kornélia emlékére emléktábla elhelyezéséItez, és

egyúttal felkéľi a polgármestert az ezzelkapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgármester
Határiđo: 201 6. szeptember 8.

4. támogatást nffit a Magyarországi Mindszenty A|apítvźlĺy részére a Budapest VIII.
kerület, Mindszenty téľen kialakítandó Mindszenty emlékhely kia|akításához
kapcsolódóan a Mindszenty József bíborost ábrázo|ő szobor gipszmodelljének
elkészítéséhez bruttó 2.000 e Ft értékben. Felkéľi a polgármestert a Magyarországi
Mindszenty Al apítvánnyal torténő szeruő ďéskötésre.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 15.

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot |4 igen, 0 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBI-o
A HATAR o Z ATH)ZATALHoZ MINO S ÍTETT SZó To B B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
177t2016. (rX.08.) 14IGEN O NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a.) támogatást nyújt a Vörĺjsmarty Alapitványnak bruttó 100 e Ft étékben a
Vtjrosmaľty Gimnázíum épületében az 1956-os foľradalom és szabadságharc során hősi
haIá|Í. halt és áIdozatu| esett egykori diákjainak tiszteletéľe emléktábla elhelyezéséhez
azza| a feltétellel, hogy az emléktábtan az źi|ittatők között az onkormźnyzat is legyen
feltüntetve. Felkéri a polgármestert a Vörĺjsmarty Alapítvánnyal kĺjtendő támogatási
szerzođés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺidő: 2016. szeptembeľ 8.



b.) az 1.a.) pont szerinti emléktáblához Sántha Péterné alpolgármesteri keretéből 100 e
Ft támogatást biztosít.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2016. szeptembeľ 8.

c) a b) pontban foglaltak miatÍ az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belül Santha Péterné alpolgármesteľi saját keľet - önként vállalt
feladat - eloirtnyzatárőI 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt
feladat - működési célú támogatások á||arlháztartáson kívülľe e\őittnyzatttra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. szeptember 8.

d) felkéri a polgármestert, hogy a f016. évi kciltségvetésľől szóló rendelet következő
módo sításán á| a határ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a2016. évi költségvetés következő módosítása

2. visszavo nja a 98 l20 1 6.(Iv .2I. ) számú hatttr ozattń.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

3. elvi hozzĄárulását adja Szeles Eľika Komélia emlékéľe emléktábla elhelyezéséhez, és
egyúttal felkéri a polgáľmestert az ezzeIkapcsolatos további egyeztetések lefolytatására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. szeptember 8.

4. támogatást nýjt a Magyarországi Mindszenty Alapítvány tészéte a Buđapest VIII.
keriilet, Mindszenty téren kialakítandó Mindszenty emlékhely kialakításahoz
kapcsolódóan a Mindszenty József bíboľost ábrźzolő szobor gipszmodelljének
elkészítéséhez bruttó 2.000 e Ft értékben. Felkéri a polgármesteľt a Magyarországi
Mindszenty Alapítvánnyal ttirténő szerződé,skötésre.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataridő: 2016. szeptembeľ 1 5.

Napirend 312. pontja
Javaslat a JOKESZ módosításával kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester
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Dľ. Kocsis M.áté
Az e\őtetjeszÍés tárgya|ását követően a Testület rendelet elfogadásáľól nem dönt, kizárő|ag a

határozati javaslatról. Napiľend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabff Tamás
képviselĺjnek.

Jakabfy Tamás
Ezze| arľryi problémája van, amit próbált megbeszélni a Főépítészilĺodával, hogy a rendelet-
tervezet 1. $ (5) bekezdésébęn az van, hogy meglevő épületen belül, most saját szavaívaI
mondja, másfelszeľesére lehet növelni a szintterĹiletet, tehát gyakorlatilag két szintenként be
lehet húzni egy harmadikat. A plusz szint behizásokból elég sok pľoblémájuk volt a VPB-
ben, és megkímélné az onkormźnyzatotettol, hogy a jovőben is így legyen.

(Soós György és Pint,ér Attila képviseĺők ]0 óľa 24 perckor távoztak az ülésteremből, így a
Képv i s e l ő -t e s tül e t l é t s záma 1 4 főr e c s ö kkent. )

Dr. Kocsis M.áúé
Megadja a szőt Fernezely Gergely Sandor foépítésznek.

Fernezely Geľgely Sándor DLA
A legnagyobb gonđ a Ganz-te|epen az illegális építkezés, és ezért a ľendeletet úgy próbáltfü
összeállítani, hogy aki engedélyt kéľ, és betartja a szabáIyokat, az meg tudja csinálni
szabályosan, ez a szabá|y is eń. segíti, benne van ebben a pontban az is, hogy az ovezeti
paľaméteľek betaľtása mellett |ebet ezt megtenni. Magyarul nem lehet tobbet építeni a telken,
mint amit eddig. Itt aľról van sző, hogy a meglévő épületeknek az áta|akításźnak egy módját
teszik lehetővé. Ez segíti ań,hogy a Ganz-te|epen picit rendeződjenek a dolgok, minthogy ezt
rontaná.

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źls nincs, ezért a napiľend vitájei, |ezárya, és

szav azásr a b o c s átj a a határ o zaÍi j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Kerületi Epítészeti SzabáIyzatľól szóló 6612007 . (KI.12.) ĺinkoľmányzati
rendelet 1ĺórÉsz;, volt Ganz-uÁv'ą.c területére vonatkozó módosításĺĺnaktervezetére
érkezętt tul aj dono s i véleményeket el fo g adj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.

2. felkéri a polgármestert, kezdeményezze az źń|ami főépítésznél a Józsefuaľosi Keľületi
Építési Szabá|yzatról szóló 6612007. (XII.12.) önkormányzati rende|et (JóKÉSZ)' vo|t

Ganz-MAVAG terĹiletére vonatkozó módosításával kapcsolatban a végső szakmaí
véleményének kialakítását.

Felelős: polgármester
Hatarido : 2016. szeptember 08.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 12 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAV AZ^SNAL JELEN VAN 14 rÉpvIsplo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGY S ZERŰ s zo ľo g B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
t78l2016. (IX.08.) 12IGEN 0 NEM 2 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testulet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuáľosi Kerületi Építészeti Szabá|yzatrőI szőIő 6612007 . (XII.12.)
önkormányzati ľendelet 1ĺórÉsz;, volt Ganz-MÁVAG területére vonatkozó
mó do sítás ának tervezet ér e érkezeÍt tulaj dono si v él eményeket elfo gadj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 08.

2. felkéľi a polgármestert' kezdeményezze az á|Iami főépítésznél a Józsefuáľosi Kerületi
Építési Szabá|yzatról szóló 6612007. (Xil.12.) önkormányzaÍirendelet (JOKÉSZ)' volt
Ganz-MAVAG területére vonatkozó módositásával kapcsolatban a végső szakmai
véleményének kialakítását.

Felelős: polgaľmester
Határido : 201 6. szeptember 08.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat az Aurőra utcai rende|őintézet telekhatár rendezésével kapcsolatos
d ti ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli eloterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
Napirend vittĄát megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A kinyomtatott téľképről kevéssé volt |áthatő, hogy mégis hany méteres, hány centis
vá|toztatásról van szó, mert nagyon ľossz minőségben sikerĹilt ezt atérképet kinyomtatni.

(Pintéľ Attila képviselő ]0 óra 26 perckor visszajött az üIésterembe, így a Képviseĺő-testület
létszáma I5 főre emelkedett.)

Dľ. Kocsis M.áté
Keresik ań" az embert, aki a Képviselő Úrnak tud válaszolni, keresik a kérdést is. (Rovid
szünet.) Képviselő Ur tegye fel még egyszeľ a kérdést! Megadja a szőt Jakabfy Tamás
képviselőnek.



(Soós Gyorgy képviselő ]0 óľa 28 peľckor visszajött az üIésterembe, így a Képviselő-testüĺet
ĺétszáma l6 főľe emeĺkedett.)

Jakabfy Tamás
Máshogy próbál fogalmazni, az van az előterjesztésben, hogy a kerítés vonala, meg a telek
határa nem esik egybe. Ezt most szeretnók korrigálni, hogy a telekhatárt ráhuzzák a kerítés
vonaláľa, így vette ki az eIőterjesztésből. Kaptak egy kinyomtatott légi felvételt, meg egy
kinyomtatott talán fĺjldhivatali,vagy valamilyen téľinformatikai dolgot, viszont aztnemlátták
egymásra téve' tehát nem tudják azt, hogy ez a telekhatát a kerítésvonaltól mégis mekkora
távolságra van, itt egy 30 cm-es hibáról van szó, vagy nem tudja, 20 métenel arrébb kerül a
telekhatár?

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Szép Pétemek válaszadásra.

Szép Péter
A jelenlegi telekhatár a ftjldhivatali bejegyzés a|apján nagyjábő| a jelenlegi épület mellett
talźihatő, hogyha a Déri Miksa utcával szembe állnak az épülettel, akkoľ az épu|et előtt megy
a telekhatár, köľülbelül L alakban. A beĺyújtott anyagoknak az egylk mellékletén |átszlk egy
enyhe szaggatott. vonallal a telekhataľ. Evek őta ez a telek ugy néz ki, ahogy a kerítés le van
fektetve, a térinformatikai ľendszerbol kinyomtatott mellékletben, ha nézi Képviselő Úr,
akkor a 22-es hźzszám vonalában megy egy csillagozott vonal, amely L alakú, az a je|en|egi
telekhatár. Azt szeretnék kitolni, egyenesen a Déri Miksa utca vonalźxa|, ahol keľítés
talá|hatő.

Dľ. Kocsis NIáfté
Megadja aszőt Soós György képviselőnek.

Soós Gyłirgy
Egy kéľdést tenne fel Jakabfy Urnak, hogy ezt hétfőn a szakbizottságon miért nem kérdeńe
meg' Kettőszĺjr kérdezte meg, hogy van-e kérdés az cisszes testületi anyaghoz. Ie|zi, hogy
senki nem kéľt ki egyetlenegy képviselő-testületi előterjesztést sem. Nem éľti, hogy a
szakbizottságmiérttargya|ja a képviselő-testületi előterjesztéseket, ezpont olyan kérdés volt,
amit a szakbizottságon lehetett volna tisztázni.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źls nincs, ezért a napirend vítaját |ezźrja, és
szavazásrabocsátjaahatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. hozzájźru| a 35037 hĺsz.-ú telek (Auľóra utcai rendelőintézet) és a Déľi Miksa u.
(35035/1) hľsz.-ú köZterĹileti telkének a Jőzsefváros KerĹileti Epítési SzabáIyzatarőI szőIő
6612007. (XII. 12.) önkormányzatí rcnde|et mellékletét képezó kerületi szabá|yozási terv
szerinti telekhatár rendezéséhez.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. szeptember 08.
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2. felkéri a polgármester1 a telekalakítási eljáľás és ahozzá kapcsolódó beszerzési eljárás
|efolyÍatásáĺa, valamint felkéri a polgármestert aZ ehhez kapcsolódó dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. szeptember 30.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hattlrozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z Mn{ o s ÍľpTT S ZóTOB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁROZAT:
179lf0l6. (Ix.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy đĺĺnt, hogy

1. hozzájáru| a 35037 hrsz.-ú telek (Auróľa utcai ľendelointézet) és a Déľi Miksa u.

(35035/i) hĺsz.-ú kozterületi telkének a Jőzsefváros Kęrületi Epítési Szabá|yzatáról szóló
6612007. (XI. 12.) önkormányzali reĺđę|et mellékletét képezo kerületi szabá|yozźtsi terv
szeľinti telekhatár renđezéséhez.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2016. szeptembeľ 08.

2, felkéri a polgármestert a telekalakítási eljarás és ahozzá kapcsolódó beszeľzési eljárás
|eťo|ytattĺsára, valamint felkéľi a polgármestert az ellhez kapcsolódó dokumentumok
aIáírásfua.

Felelős: polgármester
Hatfuidő : 20I 6. szeptember 3 0.

4. Humá nsz o|gá|tatással ka pcsola tos előteľj esztések

Napirend 4ĺ1. pontja
Javaslat a 2016. évi alapítványi pályá zatok elbíľálásáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Dr. Kocsis M.áLté

Napiľend vitaját megnyitja. Megá||apítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért anapiľend vítájatlezttrja, és szavazásľa bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy



1. a 2016. évi 2. civil pályázat kerętében aZ alábbi Alapítványokat a következő célok
me gv al ó s ítás a érd ekéb en az alábbi o s s ze gekk eI támo gatj a:

Pá|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja támogatási
összeg

I Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Varľoda árnyékolása és

léskondicionáló beľend ezés felszerelése
290.000,- Ft
felhalmozás

2. Erkel Ferenc
Vegyeskar Alapítvány
1088 Budapest,
Szentkirályi u.26.

50 fős kóľus utazása az észak-ír Derľybe a City of
Derry Intemational Choľal Competiton feszÍivźtlra
20 1 6 októberében (repülőjegy)

620.000,- Ft
működés

a
J. Nem Adom Fel

Alapítvány
1093 Budapest,
Lónyai u. 3.

2016 szeptemberében Bereményi Géza est szervezése
a jőzsefvtlrosi Nem Adom Fel Caféban (Baross u.

86.). Előadó; Technika; Kiadványok, hiľdetés;
Vendéslátás

240.000,- Ft
műkodés

4. Aľs Sacra Alapítvány
1026 Budapest,
Toľockó u.28.

Aľs Sacra Fesztivál keretében a jőzsefiłárosi Szent
József Plébániában kiállítás szervezése érdekében
e szkozb eszerzé s (kép fü ggesztó s ínľends zer)

150.000,- Ft
műkcjdés

5. Jóravaló Tanácsado és

Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.

Pályaorientációs vizsgćllat és tanácsadás általános
iskolában végzos diakok számáĺa. Irodaszeľek;
pá|yaváIasztási munkatársak bére; Egyszenĺsített
foglalkoztatás díja + járulékok

50.000,- Ft
működés

6. Magyaľ Emberi
Jogvédő Ktizpont
Alapítvány
1085 Budapest,
Baross u. 28.

Bérleti díj kiÍizetése (Baľoss u. 118. ĺinkoľmányzati
tulajdonú bérlemény, 6 hónap); Sziĺľővizsgálatok
éľdekében igénybe vett külső szak&tok đíjazása (6
hónap)

300.000,- Ft
műkĺjdés

7. Kiilső-Jĺózsefuárosi
Refoľmátus Diakĺĺniai
Alapífvány
1089 Budapest,
Kőľis u. 13.

Prágai kirándulás (buszköltség); Idősęk Napja
szeptemb erb en (étkezé s, aj ándék) ; C s al ádok szźrnźr a
egynapos kirándulások szeľvezése (belépők, étkezés)

350.000,- Ft
műk<jdés

l pelelős: poIgáľmesteľ
., Hattrido:2016. szeptember 8.

.t..ł 2. az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon belül a civil

.j szewezetek, a|apítvtnyok támogatása cé|tartalék - önként vállalt feladat _ eloírtnyzatźrőI...,, 
2.000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ múkodési célú

.l támogatások áIIaÍnháztaľtáson kívülľe e\oirányzatara 7.710 e Ft-ot, és a felhalmozási célú

... ámogatásoká||anhánartáson kíviilľe e|oirtnyzatźlra29} e Ft-ot.
:

.] Felelős: polgármester

'j Hatálriďó:2016. szeptembeľ 8.



3. felkéľi a polgaľmestert a határozat 1. pontja szeľinti támogatási szerzođések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 22.

4. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet kcjvetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat ve gye ír gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis M.áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) ZATALHo Z Irłnĺo s ÍľETT S ZóToBB S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
18012016. (Ix.08.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2016. évi 2, civil pályázat kerctében az alábbi Alapítvanyokat a kovetkező célok
megval ó sítása érdekéb en az a|źlbbi ö s szegekkel támo gatj a :

Pá|yánő neve, címe Pá|yázat cé|ja támogatási
összeg

1 Moravcsik Alapítvány
1083 Budapest,
Balassa u. 6.

Textil-műhely és Varroda árnyékolása és
léskondicionáló berendezés felszerelése

290.000,- Fr
felhalmozás

2. Erkel Ferenc
Vegyeskaľ Alapítvány
1088 Buđapest,
Szentkirálviu' 26.

50 fős kórus utazása az észak-ir Derrybe a City of
Derry International Choral Competiton fesztivźůra
20 1 6 októberében (repĺilőjegy)

620.000,- Ft
múködés

3. Nem Adom Fel
Alapífvány
1093 Budapest,
Lónvai u. 3.

2016 szeptemberében Beľeményi Géza est szervezése
a jőzsefvźxosi Nem Adom Fel Caféban (Baross u.
86.). Előadó; Technika; Kiadványok, hirdetés;
Vendéslátás

240.000,- Ft
műkĺjdés

4. Ars Sacra Alapítvány
1026 Budapest,
Torockó u.28.

Aľs Sacra Fesztivál keretében a jőzsefvćtosi Szent
József Plébaniában kiállítás szewezése érdekében
eszkozbeszeľzés (képfü sgesztő sírľendszeľ)

150.000,- Ft
műkĺjdés

5. Jóľavaló Tanácsadó és

Segítő Alapítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6.

Pályaoľientációs vizsgálat és tanácsadás általános
iskolában végzos diákok számétra. Iľodaszerek;
pá|yavá|asztási munkatársak bére; Egyszerűsített
foglalkoztatás díia + iáľulékok

50.000,- Ft
műkcidés
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Felelős: polgármesteľ
Határjdő: 20I 6. szeptember 8.

2. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési céi és általános taľtalékon beltil a civil
szervezetek, a|apítvźlnyok támogatása cé|tartalék - ĺjnként vállalt feladat _ e|óirźnyzattrő|
2.000 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú
támogatások áIlamháztaľtáson kívülre e|őirányzatára 1.710 e Ft-ot, és a felhalmozási célú
támo gatás o k á||amhtnartás on kí vÍilľe e|óir źlny zatár a 29 0 e Ft- o t.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

3. felkéri a polgĺíľmestert a hatźrozat 1. pontja szeľinti támogatási szerződések a|áitásttra.

Felelős: polgármester
IJatáriđő : 20 1 6. szeptember 22,

4. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési ľendelet következő módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő : a kciltségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
o sztii n d íj p á|y ázathoz tti rtén ő c s atlakozás ľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

Dľ. Kocsĺs }.Iáté
Napirend vítáját megnyitja. Megźi|apítja, hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitźtját|ezźĄa, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy

6. Magyar Emberi
Jogvédő Ktizpont
A|apítvány
1085 Budapest,
Baross u.28.

Bérleti díj kiťlzetése (Baľoss u. i18. önkoľmányzati
tulajdonú bérlemény, 6 hónap); Szűrővizsgálatok
éľdekében igénybe vett külső szakéĺtők đíjazása (6
hónap)

300.000,- Ft
működés

- KüIső-Józsefvárosi
Református Diakĺiniai
Alapítvány
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Prágai kirándulás (buszköltség); Idősek Napja
szeptemberben (étkezés, ajándék); Családok számára
egynapos kirandulások szervezése (belépők' étkezés)

350.000,- Ft
működés

41



1. csatlakozik a Buľsa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpźůyźĺzatf017. évi
fordulójához.

Felelős: polgármester
Határido: 20116. szeptember 8.

2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm ányzati osztöndíjp á|yźnat f017 . évi foľdulójahoz
az önkormányzati támogatás keretösszege f.975.000,- Ft, minimum összegének 1.000
F tl fő lhő, maximális ö ssze gének 5 . 00 0 F tl fő Ihő ö s szeget határ oz meg.

Felelős: polgármester
Határiđo: 201 6. szeptember 8.

3. ahattlrozat I. pontja szeľinti csatlakozás érdekében önként vállalt feladatként a2020. évi
költségvetés helyi adóbevételeinek teľhéľe előzetes kötelezettséget vállal 3 millió foľint
erejéig a Buľsa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpáIyázat fedezete
érdekében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 8.

4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok a|áfuására.

Felelős: polgármester
Hatéĺidő : 201 6. szeptembeľ 1 5.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában foglaltakat az onkormtnyzatf020.
évi koltségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határido az onkorm tnyzat 2020, évi költségvetésének tervezése

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Megáltapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK SÉGES
HATÁROZAT:
t8ll20t.6. (Ix.08.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztĺĺndíjpá|yázat 20117. évi
forđulójahoz.

Felelős: polgáľmester
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Hataridő: 20116. szeptember 8.

2. a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztöndíjpá|yźzat2017. évi fordulójához
az önkormányzati támogatás keretösszege 2.975.000,- Ft, minimum összegének 1.000

Ftlfőft:iő, maximális osszegének 5.000 Ftlfőthő összeget határozmeg.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'6. szeptember 8.

3. ahatározat I. pontja szerinti csatlakozás éľdekében onként vállalt feladatként a20f0. éví
költségvetés helyi adóbevételeinek teľhéľe előzetes kĺltelezettséget vá|Ia| 3 millió forint
erejéig a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztondíjpá|yázat feđezete
éľdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 8.

4. felhatalmazzaapolgĺírmesteľt a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokaláirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember i5.

5. felkéri a polgármestert, hogy ahatátozat 3. pontjában foglaltakat az onkoľmźnyzat2020.
évi költségvetésének tervezésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határídó : az onkorm źny zat 2020 . évi kö ltségvetésének tervezé se

.i *apirend .'.'ľ":"-ľ 
a Jőzsefválrosi Szociális Szolg á,|tatő és Gyermekjóléti Ktizpont

., alapdokumentumainak módosítására

'. 
giä#:i1Ź:ff.ŕ:""'}. 

Máté-polgáľmester
.'..

'l Dr. Kocsis NĺáLté.. Napiľend vítáját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kéľdés,

hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitájźĺlezárja, és szavazásra bocsátja ahatározati

I javaslatot'

.. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

..i t. elfogadja a Józsefuarosi Szociális Szo|gźitatő és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és

ij nĺfüödési SzabáIyzatát, valamínt Szakmai Pľogľamját a hatfuozat 1-2, szźtmll' mellékletei

.'l'zerintitarta1ommaI20l6.szeptembeľ 15.napihatáIybalépéssel.

' Felelős: polgáľmester
. Hatźtrídő:2016. szeptembeľ 08.
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f. elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapítő
okiratát módosító okiratot és a módosítással egységes szeľkezetbe foglalt'alapítő okiratát, a

határozat 3-4. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal' melyek aMagyar Allamkincstáĺ á|ta|
történo torzskönyvi nyilvántartásba torténóbejegyzés napján lépnek hatá|yba.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. szeptember 08.

3. fe|hatalmazza a polgármestert a hatźlrozat I-2. pontjában meghatározotí
dokumentumok a|áírásara, illetve az alapító okiľat tekintetében a Magyar Allamkincstár
esetleges hiánypótlási fe|sző|ításanak teljesítésére azza|, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen
határozattal nem lehet ellentétes és az a|apitő okiratokat lényegi - helyreigazításikérďésnek
nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatia.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MtNo S ÍTETT S ZóTo B B S ÉG S ZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
182ĺ201-6. (Ix.08.) O NEM 1 TARTŐZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja aJőzsefvźttosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Szeľvezeti és

Múkodési SzabáIyzatát, vaIamiĺt Szakmai Pľogramját a határozat I-2. számű mellékletei
szerinti taľtalommal 20I 6. szeptember 1 5. napi hatálybalépéssel.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20I 6. szeptembeľ 08.

2. elfogadja a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a|apítő
okiľatát módosító okiratot és a módosítással egységes szeľkezetbe foglalt'alapítő okiratát, a
határozat 3-4. sz. mellékleteiben foglalt taľtalommal, melyek a Magyar Allamkincstat á|ta|
torténő törzskönyvi nyilvantatásba tcjrténőbejegyzés napjan lépnek hatáIyba.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. szeptembeľ 08.

3. fe|hata|mazza a polgármestert a határozat I-2' pontjában meghatározott
dokumentumok a|áírásźna, illetve az a|apitő okirat tekintetében a Magyaľ Allamkincstár
esetleges hiĺánypótlási felsző|itásának teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen
határozattal nem lehet ellentétes és az a|apítő okiľďokat lényegi _ he|yreigazítási kérdésnek
nem minősülő - kéľdésekben nem móđosíthatia'
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. szeptember 30.

A |82/f0L6. (IX.08.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 3. számrĺ me|léklete
tartalmazza.

Napirend 414. pontja
JavasIat ktiltségvetési szeľvek beszámolĺóinak elfo gadására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgarmester

Dr. Kocsis M:áté
Napirend vitźĄát megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés'
hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napiľend vitájat|ezárja, és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló írásos
beszźlmolőjáÍ.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6.'szeptember 08.

2. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 2015. évi
tevékenysé g&őI szőIő íľásos beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 08.

3. elfogadja a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuárosi tnkoľmányzat Naprafoľgó
Egyesített ovoda 2015120|6. nevelési évről szóló írásos beszámo|őját.

Felelős: polgármester
Hatánđő: 20I 6. szeptember 08.

Dľ. Kocsis ľ{.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźltozatot 15 igen, 0 nem, 1 taĺózkodással
elfogađta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZóToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁROZAT:
Í83/201'6. (Ix.08.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
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1. elfogadja a Jozsefváľosi Egyesített Bolcsődék 2015. évi tevékenységéről szóló írásos
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 08.

z. elfogadja a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2015. év|
tevékenységéről szóló írásos beszámolóját.

Felelős : polgĺíĺmester
Hatĺíridő: 2016. szeptember 08.

3. elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormanyzat Napraforgó
Egyesített ovoda f}I512016. nevelési évľől szóló írásos beszámolóját.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 08.

Napiľend 4/5. pontja
Javaslat Családok Atmeneti Otthona kialakítására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Santha Péterné - alpolgármester

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

Jakabfy Tamás
Nagyon köszöni, hogy a több mint 5 éwel eze|otti felvetésĺik után megfogadták azt a
javaslatot, hogy Józsefuaľos hozzoĺ létľe saját családok átmeneti otthonát. Azt gondolja, hogy
Iega|ábbkét évtizede szükség lett volna l|yeĺintézményre Józsefuarosban. Az utóbbi időben
elég sok híľ volt kilakoltatásokról Józsefuarosban, és olyan is volt, hogy utcán ,,landoltak'' a
családok. olyan híľek is voltak, hogy a kilakoltatás után rovid időn belül a Gyámhivatal
elvette a családoktól a gyermekeket. Egy ilyen intézmény, mint a csaláđok átmeneti otthona
minimum egy évre megoldja ezeket az élethelyzeteket is' tehát valóban nem fognak azutcáta
kerülni a családok, mźr ha ebbe az intézménybe, ami most 30 fore van tervezve, be tudnak
majd femi. Nem teljesen úgy gondolta, hogy egy óvodát kell ezéľt bezáľĺ:ri, de szerencséľe
meg tudták nézni, hogy a környékbeli óvodákban mennyi szabađ hely van, és úgy tűnik, hogy
lesz elég kapacitás a legfeljebb 500 métene levő óvodai intézményekben. Nem lenne azoknak
a sztilőknek a helyében, akinek a gyermeke I-2 évet járt egy óvodába és utána egy másikba
kell jámiajövő év szeptemberétől.

Dr. Kocsis M.áté
YáIaszadásra megadja a szőt Alpolgármester Asszonynak.

Sántha Péteľné
Kérdés nem hangzott el, egy cisszegzést hallottak. Szeretné megnyugtatni Képviselő Urat,
hogy a Baross utcai óvoda sokkal egységesebb. A felszereltségét tekintve is jó és a hátsó



udvara is ott van a csopoľtszoba elott. Egy szülo sem érezte ľosszul magát, hogy máshol kell
kezdenie a gyeľekének az óvodaévet, tehát teljesen zökkenőmentesen alakul ez a kéľđés.
Ügyeltek arra,hogy figyelembe vegyék, hogy a most nagycsoportosok maradjanak a Koszoľú
utcai óvodában, és ne legyen ebből probléma. Altalában a most kezđó gyerekek kerĹiltek a
Baľoss utcai óvodába. Ha van még kérdés, akkor szívesen vá|aszo|.

Dr. Kocsis M.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
A Bizottságban már beszéltek erről, úgyhogy ezúton jelzi Soós Képviselő Úrnak, hogy élénk
vita volt a másik Bizottságban, például errő| a javaslatról. Az é|énk vita abban merült ki, hogy
feltett kéľdéseket, de a Bizottság fideszes tagjai közül senki nem sző| hozzá' úgyhogy ezek
szeľint még ezen az egyeĺsulytalanságon van mit javítani. Amit mondani Szeretne, azt már
megbeszélték Alpolgáľmester Asszonnyal. Jó dolognak tartja és üdvtjzli, hogy létrejön a
keľületben egy családok átmeneti otthona. Azt is megbeszélték, hogy ez az épu|et alkalmas
erľe, de felvetette, hogy kellőképpen nagy tisztelettel köszönjék meg az ővoda dolgozóinak
azt, hogy végigszenvedték az áta|akittĺsokat, és a most ís zaj|ó tetofelti1ítást, aminek végül
nem ok lesznek a haszonélvezói, mert mire az elkészül, addigra nem ők lesznek az éptiletben.
Ezze| a kie gé szíté s s e l szeretné támo gat ni az e|őter je szté st.

Dr. Kocsis NI.áté
Mielőtt Alpolgármester Asszony válaszol elmondja, hogy inkább aztkell megköszonni, hogy
végigszenvedték azt a 60 évet, arĺíg rossz volt a tető, és nem azt a néhány hónapot, amíg
mindezt felújítják, de minden életszemlélet és flolfogás kérdése. Megadja a szőt Santha
Péterné alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Természetesen megkĺiszĺlnik nekik is, és a többi óvodában dolgozőnak is, akik az évek során
a kisebb-nagyobb felújításokat nem végigszenvedték, hanem öromteli módon végigcsináltĺák,
hiszen az ővoďájuk szebb lett. Azok kedvéért, akik nem voltak itt a Humánszolgáltatási
Bizottság Ĺĺlésén, elmondja, hogy nem ezze| a témával kapcsolatban vetett fel kérdéseket
Eľőss Képviselő Ur, amelyek megválaszolatlanul maľadtak, mert úgy gondolja, hogy ezt a
témát e l ej étő l a v é géig m e gnyu gtató an me gb e szé|ték'

Dr. Kocsis l{áté
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Közölni szerctné Jakabs Képviselő Űľ:al' hogy nem okta|á|ták fel a,,spanyolviaszt'', mert
már 2007-2008-ban is végeztek számításokat a családok átmeneti otthonának a létesítéséről,
de több mint 100 millió forintba kerĹilt volna, amit az onkoľmányzat abbaĺ az áIlapotában _
csőd közelĺ á||apotában - nem tudott volna végrehajtani. Látja ań', hogy a Képviselő Urak
igyekeznek valamilyen pozitiv elmozdulást negatív folttal befröccsenteni, eń. úgy hívták
régen a kommunizmusban, hogy a ,,vtiľtis faľkat odanyomja'', hogy még véletlenül se legyen
jó, amit a Fidesz csinál. Most az óvoda felújításról beszélnek, a gyeľekek hányattatásátő|, az
óvónők stresszes á||apotátő|, miközben annyi töľténik csak' hogy az ővodások sokkal jobb
környezetbe kerülnek' mint voltak, és az üres épiiletet amely az onkormányzaté, végre tudják
hasznáIni családok átmeneti otthonának. Ugy gondolja, hogy ez pozitív. Minden évben a
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családok átmeneti otthonaľa kiszerzőđtek és pénzt juttattak azoknak az otthonoknak, ahol a
kerületi családokat el|átják, ez |átsz1k a költségvetésből is. Azt mondják az el|enzéki
képviselők, hogy családokat dobtak ki az utcára, eZ nem igaz, mindenkinek felajánlottak a

családok átmeneti otthonát. Arra kéri mind Jakabfy Képviselő Urat, mind Erőss Képviselő
Urat, hogy hagyják abba azt a hazudozást, amit folytatnak. Mindig civil szeľvezeteket
uszítanak az intézkedéseikre... (a miĺĺrofon a hozzászóĺási idő lejártakor kikapcsolt, a
hozzászóĺás többi része nem hallható)

Dr. Kocsis lĺ.áté
Képviselő Úrnak |ejźrŁahozzásző|ási ideje! Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
Megnyugtató volt Alpolgármesteľ Asszony válasza abból a szempontból, hogy most is
figyeltek arua,hogy a kiscsoportosokat ne abba az ővodába vegyék fel. Ez meg is magyarázza'
hogy 66-ról miéĺt csökkent 55-re az óvoda létszáma. Értelemszertĺen, akik most középső
csoportosak, csak azoknak kell koltoznitik, ez még kevesebb gyerek, úgyhogy enrrek öĺü1.

Még egy dolog, hogy nemcsak a Koszorú utcai óvoda van, hanem szemben van a
játszóudvara. K&ďezi, hogy mi lesz ennek az udvarnak a sorsa és az ott levő ovifocit
átköltoztetik, vagy a Családok Atmeneti otthona fogja valamiľe használni'

Dr. Kocsis M'áúé
Erre is gondolt az előterjesńo. Yá|aszadásra megadja a szot Sántha Péterné alpolgármester
asszonynak.

Sántha Péterné
Valóban van egy ovifoci páIya, szinte az elsők között építették oda, pontosaĺ azért, mert a
Koszorú óvoda udvara volt a legmostohább. Megnyugtatásul elmondja, hogy az ovifoci ptůya
ott marad, ugyanis a két Baross utcai óvoda teljesen különálló, árfl játék, és játékeszközök
szempontjából teljesen homogén. Egy ovifocipźtlya nagyon nagy területet venne el ebből a
játszóudvarból. Hogyha a Képviselő Ur átsétál a Baľoss utcai óvodából a Koszorú utcai
óvodába, akkor észreveszi,hogy 200-250 méteres atávolság. A Csobĺínc utcai óvodĺánál sem
tudnak megvalósítani ovifoci pá|yát,tehát ez a háľom óvoda bármikor használhatja, és egy kis
sétával elérheto. Korábban a Csobánc utcai óvoda sportolását a Szentkirá|yi utcźtban tudták
megolđani. Ez körülbeltil egyharmad séta allhoz képest.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺizsef
Csak a mondatot fejezné be, hogy ráuszitottźk a civil szervezeteket ęzekre a kilakoltatásokľa.
Minden esetben kiderült, hogy nem kívánjak igénybe venni a Családok Átmeneti otthonát,
mert el tudnak koltĺjzni rokonhoz, családhoz, sőt volt olyan, akinek még saját ingatlanja is
volt és oda költözött. Csak ennyit az igazságról és ennyit anőI, arrit az ellenzéki képviselők
mondanak.

Dr. Kocsis Máté
A nap iľend v itáj át |ezáq a, S zav azźst a b o c s átj a a határ o zati j avas lats o rt.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kifejezi azonsztnďékát, hogy saját fenntartású 30 férőhelyes Családok Átmeneti otthona
intézméný kíván létrehozni a 1086 Budapest, Koszorú u. L4-I6. sztlrn alatÍi jelenleg
óvodaként funkcionáló ingatlanban 2018. január 01. napjátő| a Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyerľlekj óléti Kozpont telephelyekéllt.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 08.

2. kifejezi azon száĺdékát, hogy a fenrftartásában múködő Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefiuárosi onkoľmźnyzat Napraforgó Egyesített óvodát a nemzeti kĺjznevelésről szóló
20II. évi CXC. torvény 4. $ 11. pontja a|apjćnz)I7. augusztus 1. napjával át kívánja
szetvezni azá|ta|, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú utca 14-16. szám a|atti telephelyén műkĺjdő
Koszorú T agőv oďáját megsztinteti'

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 6. szeptembeľ 08.

3. a) az S.o.S Kĺízis Alapítvánnya| 2012. április 03. napjátóI 2017' április 02. napjáig
megkötcitt határozott idejű ellátási szerzóđést 2017. decembeľ 3I. napjáig meghosszabbítja
oly módon, hogy a jelenlegi 4 ferőhely helyett 2016. októbeľ 01. napjától 8 féľőhely kerĺil
biztosításra a szerzőđésben foglalt 1 825 000,- Ftl4 férőheIylév szolgá|tatási díjjal.

b) a 20|6. évi többletköltségekre (2016.10.0I.-2016.12.31. kĺjz<jtti időtartamĺa) 456 250 Ft
feđezętet biztosít az á|talános tartalék terhére, ezért az onkormányzat kiađás 11107-01 cím
műkodési cél és általános tartalékon beltil az általános tartalék előirányzatárő| _ kotelező
feladat - 456,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11301 cím - kötelező feladat _ dologi
eloirányzatára.

c) a 20|7. évi kciltségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal a hatźrozat 3. a) pontja
szerinti szerzőđés módosításáľa 3 1'93 750 Ft összegben a családok átmeneti otthonában 8

ferőhely biztosítása érdekében, melynek fedezetéül az onkormźnyzat 2017. évi saját és

kozhatalmi bevételeit jeloli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20I 6. szeptember 08.

4. a) a Családok Átmeneti otthona tervezésére 10.160 e Ft fedezetet biztosít az á|ta\tnos
tarÍa|ék terhére, ezért. az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím mrĺködési cél és általános
tartalékon bďriI az általános taľtalék e|őirźnyzatáÍő| _ kotelezó feladat _ 10.160 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat _beruházási előirrínyzatára.

b) megbízza a Jőzsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Családok Atmeneti otthona
tervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolításáľa és felkéľi a polgĺírmestert az effe
vonatkozó szerzodés aláírásfu a.

Felelős: a) pont esetében: polgáľmesteľ; b) pont esetében: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ
Zrt. igazgatóság elnöke, pol gármesteľ
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Hatáĺidő: a) pont esetében: 20|6. szeptember 08.' b) pont esetében: szerződéskotés f0I6.
szeptembeĺ 1 5., lebonyo|ítás 2016. november 1 5.

5. felkéri a polgármestert, hogy af016. évi koltségvetési rendelet következő módosításánál,
valamint a2077. évi koltségvetés tervezéséné| ahatáĺozat 3. és 4. pontjában foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2016. évi költségvetési ľendelet következő módosítása,2017. évi költségvetés
tervezése

6. felkéľi a polgármestert a hattĺrozat2. ponÍjában foglaltak a|apján a jogszabćiyi eloírásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatására, a határozat 1' pontjában foglaltak a|apjćlĺl a sď1tt.

megvalósítású Családok Atmeneti otthonának kia|akitásához és a Koszorú Tagóvoda
megszüntetéséhez szükséges döntések Képviselo-testület elé terjesztéséľe.

Felelős: polgaľmesteľ
Határido f0I7. februáľ havi ĺilés

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem, 0 tartóZkodássa| az alábbihatározatol
elfogadta.

sZAv AZLSNÁL JELEN VAN l o rÉpvlsBro
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT S Zó ToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
18412016. (Ix.08.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. kifejezi azonszánđékát, hogy saját ferrntartású 30 ferőhelyes Csaláđok Átmeneti otthona
intézméný kívan létrehozni a 1086 Budapest, Koszorú u. ĺ4-16. száĺn a|atti jelenleg
óvodaként funkcionáló ingatlanban 201'8. január 01. napjźúő| a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekj óléti Központ telephelyeként.

Felelős: polgármester
Hatźľiđő: 201 6. szeptember 08'

2. kifĄezi azon szándékát, hogy a feĺlrfiartásában mtĺködő Budapest Fővaros VIII. keľĹilet

Józsefuarosi onkoľmáĺyzat Napľafoľgó Egyesített óvodát a nęmzeti köznevelésľől szóló
20II. évi CXC. törvény 4. $ 11. pontja a|apján 2017. augusztus I. napjáva| át kívánja
szervezni azźůtal, hogy a 1086 Budapest, Koszoľú lltca 14-16. szźlm a|atti telephelyén mtĺködő
Koszorú T agőv o ďáj źt me gsziinteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.



3' a) az S.o.S Kľízis Alapítvánnyal 201f. ápľilis 03. napjátóI 2017. április 02. napjáig
megkötött hatáÍozott ideju ellátási szerzőđést 20I]. december 31. napjáig meghosszabbítja
oly módon,hogy a jelenlegi 4 férőhely helyett 2016. október 01. napjától 8 ferőhely kerĹil
biztosításra a szerzođésben foglalt 1 825 000,- Ftl4 férohelylév szo|gźitatási díjjal.

b) a 2016. évi tobbletköltségekre (2016.i0.01.-f0I6.I2.31. közötti időtartamľa) 456 250 Ft
fedezetet biztosít az á|talános tartalék terhére, ezért az onkormányzat kiadás 11107-01 cím
műkodési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék e|őitlnyzatárő| - kötelező
feladat - 456,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiađás 11301 cim _ kotę|ező feladat _ dologi
eIőiĺányzatára.

c) a 2017. évi koltségvetés terhére előzetes kotelezettséget vá||a| a határozat 3. a) pontja
szeľinti szerzőďés módosítására 3 I93 750 Ft összegben a családok átmeneti otthonában 8

féľőhely biztosítása érdekében, melynek fedezetéül az Önkormányzat 2017. évi saját és

közhatalmi bevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármester
Határiďo : 20I 6. szeptember 08.

4. a) a Családok Átmeneti otthona teľvezéséľe 10.160 e Ft fedezetet biztosit az á|ta|ános
tarta\ék teľhére, ezért az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános
taľtalékon belül az általános tartalék e|oirtnyzatárőI - kĺjtelező feladat - 10.160 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _beruházási előkányzatfua.

b) megbizza a ĺőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a Családok Átmeneti otthona
teľvezésével kapcsolatos feladatok lebonyolításáľa és felkéri a polgáľmestert aZ eĺľe
vonatkozó szerző dés aláír ásfu a.

Felelős: a) pont esetében: polgĺíľmester; b) pont esetében: Józsefuaľosí Gazdźikodási Központ
Zrt. igazgató ság elnĺike, polgáľmester
Hatariđő: a) pont esetében: 2016. szeptember 08.' b) pont esetében.. szetződéskĺjtés 2016.
szeptember 15.' lebonyolítás 2016. november 15.

5. felkéri a polgármesteľt, hogy a2016. évi költségvetési rendelet kĺivetkező módosításánál,
valamint a 2017 . évi költségvetés tervezéséné| ahatźrozat 3. és 4. pontjában foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiďő 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása, 2017. évi költségvetés
tewezése

6. felkéri a polgármesteľt a határozat2. poĺtjában foglaltak alapjtn a jogszabá|yi előírásoknak
megfelelő egyeztetések lefolytatására, a határozat 1. pontjában foglaltak a|apján a saját
megvalósítású Családok Atmeneti otthonanak kia|akításźhoz és a Koszorú Tagóvoda
megsziĺntetéséhez szükséges döntések Képviselő-testĹilet elé terjesztéséľe.

Felelős : polgrírmesteľ
Határidő: z0I7. febľuár havi ülés
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Dr. Kocsis Máté
10 perc szĹinetet ľendel el.

Szünet

Dr. Kocsis M.áté
Megkéri a jelenlévőket, hogy foglalják el a helyĹiket.

(Dudás Istvánné és Soós György kłźpviseĺők a szünet utón nem érkeztek vissza az ülĺźsterembe,
így a Képviseĺő-testület lĺttszáma 14 főre cstkkent.)

5. Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. _ 2016. április
30. ktizött átruházott hatáskłirb en hozott diintéseinek végľehaj tásáról
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|l4áté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté
A napirend vittljźń megnyitja. Kéľdés, hozzászőIás hianyában Iezárja. Szavazásra bocsátja a
hatźlr o zati j avas l ats oľt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy aZ előterjesztés 1. számlt mellékletét képezo
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őterjesztés 2. számí mellékletét
képezo Emberi Erőforrás Bizottság 2015. november I. _ f016. április 30. kcjzött, átruhźnott
hatáskörben hozott dcjntéseinek végľehajtásáról sző|ő beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgarmester
Hataridő: 2016. szeptember 8.

Dr. Kocsis ľ I'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem, I tartőzkoďással a hatźlrozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóTÖB B s Éc s zÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
|85ĺ20|6. (Ix.08.) 13 IGEN 0 NEM t TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előteľjesztés 1. számu mellékletét képező
Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|oterjesztés 2. számu mellékletét
képező Embeľi Erőforrás Bizottság 20ĺ5. november I. - 2016. ápľilis 30. között, átrvházot1
hatáskcirben hozott dĺjntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmesteľ
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H atáridő : f}I 6. szeptembeľ 8.

. (Dudás Istvánn,! képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a Képviselő-testüĺet létszánla ] 5
, íőľe emelkedett.)

i

-r Napiľend 5ĺ2. pontja
Javaslat a népszavazás lebonyolításához kapcsolódĺi dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés, Poľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis M.áLté
A napiľend vitaját megnyitja. Kérdés, hozzźsző|źls hiányában |ezá,ĺja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati javas l at s ort.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Főváľos VIII. kerület 6. számű országgyu|ési Egyéni Választókeľiileti
Választási Bizottság tagjanak Dr. Galambos Káľolyt, Dľ. Táľnokiné Joó Ildikót és

Muháné Pál Enikő Juditot megvá|asńja.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2016. szeptember 08.

2. Budapest Főváľos VIII. kerület 6. számű országgýlési Egyéni Választókeľületi
Yá|aszttsi Bizottság póttagjának Tar-Bárczy Szilvia Cintiát és Maczik Éva Annát
megváIaszĘa.

Felelos: jegyző
Hatźtriđó : 20I 6. szeptember 0 8.

3. szavazatszám|á|o bizottsági tagoknak a hatźrozat 1. sz. męllékletében felsorolt
s zemélyeke t me gv á|asztj a.

Felelős: jegyzó
Határido: 2016. szeptember 08.

4. szavazatszám|źiő bizottsági póttagoknak a határozat. 2. sz. mellékletében felsorolt
személyeket me gválasztj a.

Felelős: jegyző
Hattrido : 20I 6. szeptember 08.

5. a) az országos népszavazással összefuggő kiadásokra az á|ta|tnos taľtalék tęľhére
20.540.7 e Ft-ot biaosít.

i'l

j
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b) a Polgármesteri Hivata| I220I-03 cím - kötelező feladat - bevételi előirányzatán
belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről e|óiráĺyzatát 9.078,8 e Ft-tal,
és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźLt 6.756,0 e Ft-tal' a
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó eIoirányzatátz.Izl,g e Ft-tal,
a dologi e\őirányzatát200,9 e Ft-tal megemeli.

c) az a) poĺtban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél
és általános tartalékon belül az á|ta|ános taľtalék e|őirtlnyzatárő| 20.540,7 e Ft-ot
átcsoportosít a kiađźLs 1ii08-02 cím - kötelező feladat - mríkodési finanszírozási
kiadáson beliil aZ irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirttnyzatáta.

d) a Polgármesteri HivataI 12201-03 cím _ kötelező feladat _ működési ťrnanszírozási
bevételen beltil az irtlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|źn
torténő jőváirása előirányzaÍźńf0.540,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás eloirányzatát 8.045,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺáĺulékok és

szociális hozzájttrulási adó e|óirányzatát2.4f6,2 e Ft-tal' a dologi kiadások előirtnyzatát
10.069,1 e Ft-tal megemeli, melynek ĺészletezéséta3' melléklet tartaImazza.

e) felkéľi a po|gármestert, hogy a költségvetési rendelet következő módosításáná'I a

határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a)-d) pontok esetén 2016. szeptembeľ 08., e) pont esetén a koltségvetési rendelet
kovetkező módosítása

Dr. Kocsis NI'áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiĺlet If igen, 2 nem, 1 tartózkodással a határozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN t s rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MtN o S ÍTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
r86t2016. (IX.08.) 12IGEN 2 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Budapest Fővaľos VIII. kerület 6. számu
Választási Bizottság tagjanak Dr. Galambos
Muhané Pál Enikő Juditot megvtiasztja.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2016. szeptember 08.

2. Budapest Fővaľos VIII. keľület 6. szarrrú
Y á|asztási Bizottság póttagjának T ar.Bárczy
megváIasńja.

országgyíĺlési Egyéni Választókerületr
Kaľolvt. Dr. Táľnokiné Joó lldikót és

oľszággyűlési Egyérri Választókeľiileti
Szilvia Cintiát és Maczik Éva Aĺnát
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Felelős: jegyző
Hatźtridő 201 6. szeptember 08.

3. szavazatszám|á|ő bizottsági tagoknak a határozat 1. sZ. mellékletében felsorolt
személyeket megválasztj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. szeptembeľ 08'

4. szavazatszám|áIő bizottsági póttagoknak a határozat 2' sz. mellékletében felsorolt
s zemé l yeke t me gv źůasztj a.

Felelős: jegyzo
HaÍárid& 2016. szeptember 08.

5. a) az oľszágos népszavazással ĺjsszefüggő kiadásoka az általános l'artaIék terhére
20.540'7 e Ft-ot biztosít,

b) a Polgarmesteľi Hivatal 1220I-03 cím _ kĺjtelezo feladat - bevételi eIoirányzatan belül a

működési célú támogatás államháztartásoĺ belülľől eIőiráĺyzatát 9.078,8 e Ft-tal' és

ezze| egyiďejrĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatát 6.]56,0 e Ft-tal, a munkaadót
terhelo járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirźnyzatát 2.12I,9 e Ft-tal, a dologi
e|őir ány zatát 20 0,9 e Ft-tal megemeli.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfü<idési cél és

általános tartalékon belül az általános tarta|ék eloirányzatźnőI 20.540,7 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kötelező feladat _ mfüödési finanszíroztlsi
kiadáson belül aZ irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őkányzatźra.

đ) a Polgármesteri Hivatal 1220I-03 cím _ kĺjtelező felađat _ mrĺkĺidési finanszírozźsi
bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési sztlmlán
tĺjrténő jőváírása e|oitźnyzatát 20.540,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrileg a kiadás
személyi juttatás előirányzatát 8.045,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és

szociális hozzájárulási adó eIőirányzatát 2.426,2 e Ft-tal, a dologi kiađások eIófutnyzatát
10.069,1 e Ft-tal megemeli, melynek tészletezéséta3. melléklet taĺtaImazza.

e) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet kĺjvetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
}Jatáriđő: a)-d) pontok esetén 20L6' szeptember 08., e) pont esetén a költségvetési rendelet
következő módosítása

^ 
186ĺ2016. (Ix.08.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 4. számű melléklete

tartalmazza.
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(Soós Gyorgy képviselő visszaérkezett az üĺéstererube, így a Képviselő-testüIeĺ létszáma ]6
főre emelkedett.)

Napiľend 5/3. pontja
Javaslat a Józsefváľos területén található |akőházak és kłizépiiletek
számár a' 56-os lyukas zászl,ők adományo zásár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:álté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzźszőIás hiányábanlezá1a. Szavazásta bocsátja a

hattr o zati j av as I ats ort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az I728lf0I5. (X. 8.) számű, aZ 1956-os forľadalom és szabadságharc emlékéve
meghirdetéséről szőIő kormányhatározat ľendelkezéseivel összhangban az 1956-os

forradalom 60. évfordulójáľól méltó módon emlékezik meg, amelynek keretében_ az 1956-os

forradalom és szabadsághaľc hősei és eseményei előtti tisztelgés éľdekében tervezett
nagyszabású iinnepség és pľogramsorozat mellett - az ,56-os hősök előtti tiszteletadás
jelképeként Józsefuáros területén talá|hatő Iakőhazak és középtiletek számaľa szimbolikus,
'56-os lyukas zász|őt ađományoz.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 08.

2. a lyukas zźszlők és a felszeľeléstikhĺjz szükséges eszközök beszeľzésének
lebonyolításával megbizza a Józsefváros Közĺisségeiét Nonpľofit ZrtĄ, ame|yhez a JKN Zľt.
részéte 7.000 e Ft fedezetet biztosít a múködési általános tartalékterhéľe.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : 2016. szeptembeľ 08.

3. a) a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíaďás 1i107-01 cím műkodési cél és

általános tartalékon beluI az általános 1artalrék _ kötelező feladat - elóktnyzatátő| 7.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként váI|a|t feladat _ múkĺiđési célú támogatás

á||afiháńaÍtáson kívülľe előirźnyzatźtra a Józsefuaros Közösségeiét Nonprofit Zrt.2016. évi
kozszo|gáItatásí szerződés - varosmarketing feladat - kompenzáció összegének kiegészítése
címén.

b) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Zft.-ve| kötött kozszo|gźitattsi
szerzó dés mó do sítás án ak a|áír ásáľ a.

c) felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet következő módosításánál a

hattlr ozatbaĺ fo glaltakat vegye fi gyelemb e.

Felelos: polgármester
Hatźĺidő a) pont esetében 2016. szeptembeľ 08., b) pont esetében2016. szeptembeľ 15., c)

pont esetében a költségvetési ľendelet kcjvetkezo módosítása



Dr. Kocsis N.I.áté

l Megti|apitja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 0 nem, I l'artőzkođással a hatátozatot

i elfogadta.

ii SZAV AZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
i ł HATARoZATHoZAT ALHoZIrĺrľĺosÍrpTT SZóToBBSEG SZÜKSÉGES
l HATÁROZAT:
l r 87D0ĺ6. (Ix.08.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
,i

i A képviselő-testület úgy dönt, hogy
I

. L. az I7f8l2O15. (X. 8.) számu, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve

' meghirdetéséről szőIő kormányhatározat ľendelkezéseivel összhangban aZ 1956-os

; forradalom 60. évfordulójaról méltó módon emlékezik meg, amelynek keretében- aZ 1956-os

. foľradalom és szabadságharc hősei és eseményei előtti tisztelgés érdękében tervezett

nagyszabású ünnepség és programsorozat mellett - az ,56-os hősök előtti tisĺeletadás

. jelképeként Józsefuáros területén ta|áIhatő lakőházak és középületek számtľa szimbolikus,
: ) 56-os lvukas zászlőt adomtnyoz.
,,

i Felelos: polgármester

] Határiđo:2016. szeptember 08.

2. a lyukas zász|ők és a felszeľelésiikhöz szükséges eszközök beszerzésének lebonyolításával
ÍIIegbízza a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-t, ame|yhez a JKN Zrt. részére 7.000 e

. Ft fedezetet biztosít a múködési általános taľtalék teľhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.

3. a) a 2. pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mfüödési cél és

általános tartalékon be|ul az általános taľtalék - kĺjtelező feladat _ elóirźnyzatárőI 7.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - onként vá|Ia|t feladat _ múk<idési célú támogatás

źl|amhtńartáson kívülre e|oírźnyzatáta a Józsefuáros Közosségeiért Nonprofit Zrt.2016. évi
kozszo|gá|tatási szerződés - városmarketing feladat - kompenzáció összegének kiegészítése

címén.

b) az a) pontban foglaltak miatt felkéľi a polgaľmesteľt a Zrt.-vęI kötött kozszolgźitatási
szerzo dé s mó do s ítás án ak a|áír ásár a.

c) fetkéri a polgármesteľt, hogy a koltségvetési ľendelet következő módosításánál a

hatát ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pont esetében 2016. szeptembeľ 08., b) pont esetében2016. szeptembeľ 15., c)

pont esetében a kĺjltségvetési rendelet k<jvetkező módosítása
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Napirend 5/4. pontja

elleni népszav azással kap csolatban
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgaľmesteľ

Dr. Kocsis M.áté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszót. dr. Erőss Gáboľ képviselonek.

Dr. Erőss Gábor
Kozpénzbol már több milliáľdot fordítanak erľe a ,,gyűlĺllet pľopagandára'', amivel a Fidesz
közeli nagyvállalkozők, offshore cégeken keľesztül kitett közpénzek ügyéľől próbálják a
figyelmet elterelni, valamint az oktatás és az egészségügy összeom|ásárő|, arľa, hogy egy
ilyen viszonylag nehéz anyagi helyzetben lévő keľület, mint Józsefuáľos, sajźt fonásból 10

millió forint nagyságľendben költsön kozpénzt azon a 30 millión felül, amit. az előbb
megszavazott a tisztelt Íideszes többség a népszavazás lebonyolítására, ezt fe|hthorítónak
tartja. Ebből a i0 millió forintból nagyon sok fontos, az emberek é]etét befolyásoló ügyet
lehetne támogatni, ehelyett ,,gyűlölet pľopagandára'' koltik. Kötelező kvótáról háromľól tud.
Az egyik, amit oľban Viktor maga fogadott e|, ez az 1200 körĹili ember betelepítése, ezt
elfogadta máĺ az Euľópai Tanácsban. A Fidesz-agymosáson kereszttil átesett polgárokat
érdemes eĺĺől tájékoztatni. Ezen kívül kotelezo kvóta nincsen, így anépszavazásnak nincsen
tárgya, tehát nincs miről tájékoztatni az embęreket. Azt tudják, hogy offshoľe cégeken
keresztül Rogán Antalhoz kĺjthető, és egyéb bűnözői körökon keresztĺil, konkrétan most
lepleződott le, hogy egy oľosz büntetett előéletű, jogerősen elítélt oľosz állampolgár, egy
buĺözó kapott letelepedési kĺitvényt, a Fidesz kényszeľbetelepített Magyaľországra egy
buĺozőt bizonyítottan, eZ mar megtörtént, de más kényszeľbetelepítésről nem tud. Ha csak azt
nem veszik, hogy Putyin elnökkel egy atomerőmrĺvet. .. (a miĺtroío, a hozzászólási idő
lejártakor kikapcsoĺt, a hozzászóĺás rcbbi része nem hallható)

Dr. Kocsis NIáté
Lejart Képviselő Űr hozzászólási ideje. Alapjaiban tér el a.véleménytik Képviselő Úrral
egymástól. Az az igazság, hogy az, hogy Erőss Képviselo Uľ nem mond igazat, az napi
rutinná válik, meg aZ is nyilvánvaló, hogy elmondja a napi kcjtelező politikai mantrát, amivel
azEgyút-PM megpľóbźi a 0,4 oÁ-rőI a 0,6 o/o-os támogatottság felé elindulni, enné| azonban
sokkal fontosabb ügyről van szó. A helyzet az,hogy mivel Képviselő Ur nem mondott igazat,
ezért kénýelenek az előtetjesztés cé|jźi ismertetni. Amint az Képviselő Uľ előtt is ismert,
jelen pillanatban az Euľópai Unió dĺjntéshozási mechanizmusa odáig jutott, hogy
Magyaroľszágra is és több más euľópaitagországľa is _ de ezze| nem foglalkozna, elég a saját
otszágźnak dolgaival foglalkozni _ az emberek megkérdezése nélkül készül betelepíteni úgy
embereket, hogy annak a feltételrendszeľét sem ismeľhetik. Nyugat-euľópai példák mutatjfü,
hogy ezeket a betelepített embereket mindenképpen az önkormányzatoknak kellmegoldaniuk.
Németországbarl nem úgy néz ki a helyzet, hogy létrehozĺak valahol egy új várost, ahol
egymással élnek ezek az embeľek, hanem szétosztják őket a települések között, ekképpen
jóval nagyobb jelentősége van egy teleptilésnek, jelen esetben a keľületi önkormanyzatnak ís a
hozzáá||ásában, és nagy jelentősége van, hogy most a képviselők hogyan foglalnak állást.
Azért hoztők iđe eń. az előteĺj es ztést, mert nem szeretnék, hogyha az emberck megkérdezése
nélküljonnének iđe. A ,,gyűlölet pľopagandábarl,, is hazudik a Képviselő Uľ, mert most aľľa
biztatjzk az embercket, hogy vegyenek résń. a legdemokratikusabb közjogi aktuson, a
ĺépszavazáson. Az, hogy Képviselő Urban ez gyűlĺiletet kelt, az sokat elarul a felfogásáról

58



ugyanebben a témában. Azt is megszokták már az évek alatt, hogy mindig az ellenkezőjét
mondják annak, amit csinálnak. Büszkén demokĺatának, demokratikusnak, meg mindennek
elmondják magukat' mindeközben amikoĺ aZ emberek megkérdezéséľől, és egy
ĺépszavazásról beszélnek, akkor azt a legvehemensebb, oda nem illő trágarságokkal,
sértésekkel próbálják meggátolni. A Józsefuárosi onkormányzat, a Képviselő-testület
tcibbsége és a polgármesteľ egy dologban elkötelezett, hogy kérđęzzék meg aZ embereket
arľól, hogy ők mit gondolnak. Tudja, hogy Képviselő Urnak fáj a többség akarata, mert eddig
a többség akaratábő| nem vitte túl sokľa, đe az ahelyzet, hogy a többség akatata az a|apvető
letéteménye a magyar közjogi berendezkedésnek, még akkor is, ha Képviselő Ur ezen a
területen nem tudott komoly eredményeket elémi. Reményei szeľint nem is fog tudni,

ellenben a Fidesz abban hisz, mert ők nem beszélnek a demokĺácittrő|, meg szajkózzák, meg
sértegetik a képviselőket, hanem abban hisznek, hogy a demokľáciának az a lényege, hogy
megkéľdezzék az embereket, tehát valódi demokľaták, szemben azEgyutt-PM-mel, aki csak
vádaskodik, meg vagđa|kozlk ezze|. A Fidesznek nem fáj oda menní az emberel<hez,

megkérdezni a véleményĹiket, és az elmúIt 7 év vźiaszÍásain úgy ťúnik, hogy az emberek a
Fidesznek adtak igazat. Nem tartanak attőI, ha a keľületi emberek elmondjak véleménytiket.
Ebben a kerĹiletben ráadásul annyival súlyosabb, nehezebb a heIyzet, hogy a tavalyi évben
meglapasztalhatták a kerületiek a saját bőľükön, hogy mit jelent az, am7kot a közterületeken
ellenőľizhetetlen tomegek megjelennek, milyen terhet ľó az onkormźlnyzaÍra, milyen
állapotokat vált ki, és ami ennél még fontosabb, hogy az itt élő embeľek számára milyen
gondot, terhet, félelmet és még sok éľzést jelent. Arľa kéľi Képviselő Urat - értve hogy nem
támogatja sem a népszavazást, sem azt,hogy megkérdezzék az embeľek véleményét, mert fel
tőlük -, értve ań, hogy el kell mondania a kötelező politikai marl,tttĺt, mégis ań'kéri abban a

reményben, hogy a Képviselő Ür megérti, hogy Józsefuárosban errnek jóval nagyobb tétje

van, mint akármelyik másik kerületben, maĺ csak azért is, mert tapaszta|ták, hogy ez mit
jelent a gyakorlatban. A Keleti pályaudvaľnál és a II. János Pá|pápa téľen is. Azaz a hely,

ahol nagy létszámban voltak, lehetnének, és lennének jelen a betelepítettek, ktinnyen

alakulhatnának ki olyan zőnźtk, mint amilyen aZ Önök á|tal oly nagyra magasztalt
Brüsszelben' ahol este mĺár nem lehet átmenni a no-go zőĺán, itt is ilyenek lennének.Eznem a
jőzsefváĺosiak biztonságát és a gyeľmekeik jĺjvőjét szolgá|ja, ezért ha tetszik Képviselő
Úrnak' ha nem, ez ellen minden törvényes közjogi eszkozzel fel fognak lépni. Sajnálja, hogy

így viszonyul egy népszavazttsi ügyhöz, ań. is sajnálja, hogy nem érzi kozigynek an. a
veszé|ý, amit a kĺitelező betelepítés jelenthet. Józsefuárosban 1600 ember elhelyezésére lenne

igény, ha a lakosság arányźhan nézik. Ez |egaltbb 400 családot jelent. Egyébként ez olyan
szinten meg1eľhelné az ingatlan állomaný, és a szociális rendszerét a keľiiletnek, hogy
kötelességének érzi, hogy megkérdezzék az embereket, hogy eń. akar1źk-e, egyetéľtenek-e

ezze| a teherrel a maradék például 50 évre, 500 évľe, vagy akźlr a jövő évre. Ha nem értenek

ezze| egyet, akkor az a feLađatuk, hogy ezt. megakađá|yozzák, fellépjenek ellene' és nem az,

hogy mindenféle liberális, vagy nyugatnak való megfelelési kényszerből, tovább nem menne a

Képviselő Ürék páĺtmotiváció ťlnanszírozási hátterét és külft'ldi kapcsolatait illetően. Nem az

a feladatuk, hogy ennek teret adjanak, hanem az, hogy a jőzsefvźtosiak biĺonságát mind
egzisńeĺcíáIís, mind kozbiztonsági értelemben garantáIják. Ha ehhez az kell, hogy
megkérdezzék a véleményiiket, és ha ehhez az ke|I, hogy ezt a véleméný, mint többségi
akaratot, a népszavazás legitim eredményét felhasznáIják az Európai Unió hajmeresztő
ötleteivel szemben, akkor meg fogják csinálni. Ha nem csináljfü meg, akkor történelmi búnt

kcjvetnek el. A Képviselő Uľ lelkivilágátőI ez ĺem állna messze, đe a sajátjátő| messze áll,
ez&t miĺđen józsefuaľosit arra bińatnak, hogy mondj a e| a véleményét enől a he|yzetró|,

hogy akaľja-e. Ha Képviselo Űr azt reméli, hogy a kerületiek megkérdezése nélkül,
ráerő|tetve egy hangos kisebbség akarattÍ. a kerületiekĺe, sikerrel tud jáľni, akkoľ rossz híľe

59



Van, mert nem fogja megengedni, bármit tesznek sem, akáĺmilyen lejárató kampánnyal, meg
,,ĺogánozással'', meg ostobaságokkal pľóbálják elterelni a figyelmet egyébként az ország
sorsát meghatározó kérdésről, ebben nem lesznek partneľek. Megadja a szőt Pintér Attila
képviselőnek.

Pintér Attila
Az elmúlt évben felépült a kerítés a déli hatáľon, de eĺrnek ellenéľe bármilyen szigorúan őrz1k,
vannak illegális hattlrátlépők, erről hallani. Vannak olyan pontok, mint Röszkénél, hogy ezek
a bevándorlók átjuthatnak legálisan, a Bevándorlási Hivatal adataiból az deľül ki, hogy 2016
I. felében 22 ezer ember jutott ilyen módon Magyarországra, aki menekült kérelmet terjesztett
be. Ezt felháborítónak tartja. Nyílt táboľokban keľülnek elhelyezésre, ahonnan kijuthatnak,
keręszttil-kasul utazhatják az országot. Ez neki nem azt mutatja' hogy a kormany kellő
szigoľúsággal próbál fellépni a bevándorlás el]en. Ez a bevtndorlás Józsefuárost érinti. Ha
megnézik a Tisztelt Képviselő Urak, volt egy napirendi pont: ,,A költségvetési szeľvek
beszámolói'' amiből |áthatő, hogy a menekĹilt státuszt elnyertek több mint egyharmada az
Józsefuáros területére érkezik. Itt kéri az e|he|yezését.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyłiľgy
Az embereket úgy kérik véleménynyilvánításra, hogy nem tźi1ékoztatják őket annak valódi
kĺjvetkezményeiről. Nem mondják eI azt, hogy annak idején, amikor beléptek az Uniőba,
olyan közösség tagsai lettek' ahol ľészesülnek előnyökben, de rónak ľájuk kötelezettséget is.
Aki ezeket a kötelezettségeket nem tartja be, annak szankciói vannak. Azért lettek az Uniő
tagiai, mert úgy gondoltiík, hogy annak tobb az előnye, mint a hátrźnya. Ez az első olyan
alkalom, amikor az Uniő olyan kotelezettségeket rő a tagá|lamokľa, ami mindenkinek
gazdasćĺgi oldalľól egy hátľanynak tekinthető, de ugyanakkor olyan embertaľsaikon
segíthetnek, akik olyan oľszágból menekülnek, ahol naponta küzdenek meg az életĺikért.
Tudjak-e a magyar emberek azt, hogy ha most a népszavazáson győzelem születne, aZ az
Unióból va|ő kizáttlst jelentené. Tudja, hogy ez sokuknak nem okozna problémát, mert a
vezető kormanypárti tisztségviselők ez iigyben nem beszéltek kettős mércével, mert korábban
sem voltak hívei az Európai Uniónak, még erľrek örülnének is, de az emberek szeretnének
aľľól is dönteni, hogy az... (a miĺcrofon a hozzászólási idő lejártakor kikapcsolt, a hozzászóIás
tobbi r,ásze nem hallható)

Dľ. Kocsis NIáLté
Jakabfy Tamás képviselőé asző.

Jakabff Tamás
Polgármester Ut ań. említette, hogy az EU-nak hajmeresztő ötlete van' de ęzzel szemben úgy
tudja, hogy a kényszerbetelepítés mtn az EU dĺjntéshozata|ban is megbukott, igazából mrár

februárban. Most is volt olyan híľ, hogy nem lesznek kötelező kvótfü, ĺjnkéntes kvótákkal
prőbá|ja megoldani azEU eń. ahe|yzetet. Ha mégsem így volna, akotelező kvóta ellen úgy
gondolja, hogy Magyarország mźľ a megfelelő módon fellépett, méghozzá az Eurőpai
Bíróságon, amúgy már az előterjesztésben hivatkozott törvény kimondja, tellát amennyiben
kiderül, hogy a kötelező kvóta az elľőpaijog szerint jogszerűtlen, akkor éľtelemszerűen a
Bíróság minden ilyen szabtiý meg fog semmisíteni' és nincsen tárgya a mostani
népszavazásnak. Ha pedig az deruI ki, hogy ezek jogszerűek, akkor ĺépszavazás ide vagy oda,



elfogadták ezt a dolgot az Uniőba történő belépéskor. Ilyenkoľ annak lenne helye, hogy az
uniós szerződéseknek a feltilvizsgáIatát kezdeményezné Magyarország, vagy kilépne az
Unióból. Azt gondolja, hogy mindkettő opció aZ a magyar emberek szándékaiva| már
ellentétes volna. Sajnos azt is meg kell áIIapitani, hogy bármelyik válasz gyóz a most kiírt
népszavazáson, akar az igen, akár a nem' nem |átsz1k, hogy az országgyulésnek milyen
törvényhozási kötelezettsége keletkezne, egyá1talán milyen joga VaII euľr5pai szilrtű
jogszabá|yok ellen torvéný alkotni. Ennek ellenéľe nem tud az e||en buzdítani, hogy a
népszavazáson, mint a demokľácia egyik a|apintézményén, mindarrĺlyianrészt vegyenek, így
ktilon szavazástkér a2. pontról.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Érti, amit Képviselő Úr mond, annyit azért engeđjen meg' hogy amennyiben nem lenne igaz,
ahogy Képviselő Ur az előbb suga|mazta, akényszeľbetelepítésről szóló európai uniós döntés,
amennyiben brĺisszeli büľokľaták akarják ľánk erőltetni azt a néhányuk á|tal kigondolt
modellt, amellyel mi magunk nem éľtünk egyet, és hogy az ország többsége sem ért egyet, az
ki fog majd dertilni. Ha ez nem lenne igaz, akkor nem dĺjntött volna ugy az Európai Unió és

néhány bľüsszeli ember, hogy amennyiben Magyarország nem fogadja be az általuk elvárt
létszámban azokat az embereket, akikľől azt sem lehet tudni' hogy kik, honnan jöttek, hány
évesek és hogy hívják őket. A leglĺjbbjük nyilván őszintén megvźtlaszo|ja eń. a kérdést, de aki
nem, az komoly biztonsági kockázatotjelent. Már pedig amig ezek fennállnak és az Unió nem
tud megnyugtató váIaszt adni arra vonatkozőaĺ, hogy a kényszerbetelepített emberek
jelentenek-e bármilyen kockázatot hazáĺtkca, ekképpen Józsefuáľosra, is' addig az a

kötelességiik, hogy ezt a kockázatot elhárítsák' Ameddig Képviselő Ur nem tudja azt
gaľantálni és itt kijelenteni, hogy az iđe érkezo emberek semmilyen veszélý, kockázatot nem
jelentenek, addig nem is tudja osztani a véleményét ľészben sem. Mar pedig most Képviselő
Ur sem tuďja garantálni, hogy ezek az embeľek nem jelentenek veszélyt, kockázatot és nem
fogják aránýalanul megterhelni a kerĹilet szociális ellátóľęndszerétol elkezdve' az oktatási
ágazatáig mindent. Amíg eń nęm mondják, addig nincs is miľől vitatkozni. Pontosan tudják,
hogy óriási veszélyeket hordoz ez a he|yzet, de a Képviselo Urak valamilyen kényszerből
nem akarják ęzt bevallani, mert ha nem így gondolnák, akkor azza| karrlpányolnának, hogy
biztosak benne, hogy ebben semmi kockźzat nincsen. Eń' nem mondta még egyik képviselő
Sem, és nem is fogja. Most nem konkľétan az ítt u|o képviselőkľe gondol, hanem a pfutjaik
vezetoire' Megadja a szőt dr' Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Maga Trócsányi Miniszter Úr nyilatkozta azt, hogy maga orbán Viktoľ mźr egyszer
Brüsszelben elfogadta egyszet amak az 1200 vala}lĺány főnek a Magyarországra va|ő

letelepítését, kéľi, hogy ennek nézzenek utána, ez így van. Majdnem ,,megkĺinnyezte'', hogy
mennyiľe nagy híve Polgármester Uľ a demokľáciának, akkor híve annak is, hogy Paksról,
Paks II-ről, az orbáĺ-Putyin paktumľól népszavazással döntsenek' és híve annak is, hogy a
többezer milliardot, amit az olimpiáľa' illetve a sajtt haveri kör feltĺjltésére szánnak, arról is
népszavaztlson döntsenek. Híve annak is, hogy a stadion építéselaől is népszavazássa|
döntson a magyat lakosság. Híve annak, hogy népszavazźtssal döntsenek arról, hogy a Fidesz
közeli bűnĺjzői kĺjrĺjk letelepedési kötvényekkel üzletelhetnek-e. Ezekrévén betelepíthetne-e
jogerősen elítélt külf,öldi búnĺjzőket Magyaľoľszágra, mert jelenleg eń" teszik. Híve annak,
hogy népszavazáson döntsenek a Lex Vajnáról, a Lex Garancsiľól, a Lex Tiborczról. Híve
annak is, hogyha az emberck félnek is, mert lehetnek jogos ťélelmek, akkor egy felelős
kormány a félelmeket csillapítsa, és ne az indulatokat szítsa. Yégezzék a dolgukat, védjék a
hatźlrt, hogyha fel kell még áIIítani 4.' 5.,8., és 37. keľítést, akkor hűzzaĺak fel - nyilván a
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Tiborczék és a Gaľancsiék is beszálltak a kerítés bízniszbe - szívük rajta, đe ne a félelmeket és

az indulatokat szítsák, mert ez a fe|eIosségük. Ha Szent István, vagy a pápa intelmeiľe is
fittyet hánynak, akkor legalább valami elemi humanizmusból, ezt hagyják abba!

Dľ. Kocsis M.áté
Nem mondja, hogy könnyű a Képviselő Úľ helyzete, megérti, hogy indulatos. o a
népszavazásnak minden témában híve. Az a legjobb intézménye a magyar közjogi
berendezkedésnek, bármilyen témában is tartsanak! Ha megteľemti barki ennek a feltételeit,
bármiben, mindig azt fogsa mondani, hogy menjenek el és mondják el a véleményüket.
Képviselő Ur ĺetteg a tobbségtől, jogosan egyébként. A többség nem szereti a Képviselő' Uľat,
eZ okoz fľusztrációt neki, és ezért ilyen provokatív. Kéľi, hogy Képviselő Uľ ne

mellébeszéljen, hanem álljon ki a váIasztók elé és mondja el nekik, hogy akkora demokrata,
hogy Garancsi ügyben tartana népszavazást, migráns iigyben meg nem. Egyebekben meg,
hogy megint hazudott, az már napi rutin, már nem is ikszelgeti, hogy hányszoľ. A kerítést
katonák építették, nem Tiborczék, és olyan dĺóthálóból, amit a bortönlakók készítettek. Nem
tudja, hogy ott hol lát üzletet a Képviselő Űr, de ezen túl kell lépni, mert a Képviselő Úr
demagógiai indexe közismerten magas. Arľa kéľi, hogy a választókka|,ha beszél, mondja el
nekik, hogy a biztonságukat tudja-e garantálni az elkövetkezeĺđo 20 évben, vagy nem. Most
az ország, az emberck, és a gyermekeik bíztonstĺga a legfontosabb, erľől kell beszélni!
Képviselő Ur meg tudja-e mondani sajĺít gyermekeinek, 25 év múlva ők olyan kulturális
közegben és olyan biztonságos országban nőnek majd fel, mint amiben Képviselő Ur felnőtt.

Ha eń. tudja nekik és aváIasztóknak garantá'|ĺi, akkor hitelesnek gondolja az álláspontját, de

alníg ezt nem mondja, addig politikainak gondolja. Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az emberek azért felnek jogosan, mert olyan kultuľális külonbségek vannak a

bevríndoľlóknak a magyar keresztény kultúľától, ami alkalmatlanná teszi őket a

beilleszkedésre. ok adott esetben valóban egy háboľús környezetbőljönnek, de lehet, hogy ők
háborus veteránok, és.meg lehet nézni a YouTube-on, hogy milyen módon haĺcolnak. Hogyan
prőbá|na Képviselő Ur egy ilyen embert integrálni, akinek azért kellett hogy eljdjjön, mert
esetleg az o csapata éppen visszaszorulóban volt, továbbá o|yan helyľől jönnek, ahol a nőket
aľucikknek tekintik. Képviselő Ur szerint, aki ilyen kozegben nőtt fel, az pźn hetes
tanfolyamon megtanulja, hogy hogyan kell euľópai kulturkörnyezetben bánni a nó|<keI? E*.
nem hiszi. Nem szabaď elfelejteni azt sem, hogy a legtöbb Nyugat-Euľópában tĺjrtént

merényletet olyan emberek kĺjvették el, akik évtizedekkel korábban letelepült emberek
lesztrmazo|tai. Mindez ań. mutatja, hogy az integráció teljes mértékben sikertelen, mert ha
egy 3. geneľációs bevándoľló merényletet kĺjvet el, meg egy első generációs bevándoľló,
akkoľ Képviselő Ur hogy tuđja garantáIni a jőzsefvarosiak biztonságát. Józsefuáros különösen
éľintett, meľt ide akarnak j önni. Menj en végig a Népszính źu utcán, beszélj en az ott élőkkel, ők
felnek kimenni és máľ nem szeľetnek ott lakni. Ezzel egyĹitt a népszavazást kicsit kevésnek
tartja, mert ennek az eredményét, vagy azt, hogy a magyar emberek nem akarnak ľájuk
kényszerített betelepültekkel egyiitt éIrll, eń'rogzíteni kellegy alkotmánymódosítás keľetében.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt Zentai oszkár képviselőnek.

Zentai Oszkáľ
Az elhangzottak a|apjáĺ úgy tűnik neki, hogy a baloldali képviselőknek nincs tapasńalata
aľról, hogy mi volt itt tavaly nyáľon a II. János Pá| pápa téľen és a Keleti pá|yauđvaron, a
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választókorzetében nagyon is megtapaszta|tákaz emberek, hogy milyen is, amikor egy frissen
fetújított teret ellep egy olyan embertcimeg, akiről azt sem tudják' hogy honnan jöttek és

hogyan, milyen az egészségiigyi állapotuk, vagy mik a szándékaik. Az mondj a e| akorzetében
élő embereknek, hogy október 2-án van annak a napja, amikoľ tudnak valamit tenni ez ellen.
Most a migránsok nincsenek ott a téren, de a brĺisszeli kvóta alapján visszajöhetnek, és

ugyanúgy nem tudják, hogy ők kik és mit akamak. október f-a az a nap, amikor rrtilrdell ott

lakó saját beállítottsága szerint elmondhatja a véleményét, hogy ő szetetné, hogy
visszajojjenek, vagy nem szeretné.

Dr. Kocsis M:áté
Az SZMSZ szerint nem engedéLyezhető, de az ügy fontosságára való tekintettel megadja a
szót dľ. Eľőss Gábor képviselő úmak.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Köszöni ezt a privilégiumot. Néhány fogalom nyilván tudatosan van összemosva.

,,BevándoľIőznak,,, mikozben menekiiltekľől van szó, nyilvánvaló, hogy az cjsszes gazdasági
bevándorlót Magyaroĺszág nem tudja befogadni, itt ez fe| sem merül, mert kí az, aki ilyen
lecsúszófelben lévő országban, amit megnyomoľított a Fidesz, le źrkama telepiilni. Senki nem
akar itt maradni ezek közül az emberek közül, viszont a menekültek befogađása az igenis
embeľiségi szempontból egy kĺltelesség, ami alól nem bújhat ki senki. Ha onĺjk kétségbe
vonják az alapveto bibliai tanításokat, Feľenc pźtptú, Szent Istvánt és mindenkit, akkor peľsze
nem, de a menekültek befogadása meglátása szerint kĺjtelesség. Amirő| a népszavazást
kezdeményeńék, az nincsen.1200 valahány ember betelepítését a kormány elfogadta, más
kvótáról nincs szó, egy atomeľőmű kényszeľ-betelepítését, az orbźn-Putyin paktumot már
eldöntötték népszavazás nélkül. Viszont, amiben ma emberek meghalnak, azok nem
merényletek. Pintér Képviselő Úrnak mondja, hogy akit elítéltek Magyarországon
terroľizmusért, az egy loĹtik által támogatott ember: Bud,ahźzy György. Ő és tettestáľsai

azok, akiket elítéltek. Ferencz oľsolya képviselő asszony mondja, hogy ,,szégyen'', akkoľ ő is
támogatja a terroľistákat. onök azok, akik tlámogadak a teľroľistákat, miközben
Magyarországon abba halnak meg az emberek, hogy a lerohasztott egészségügyben, ahonnan
menekülnek az oľvosok és az ápolők, naponta halnak meg korhazi fertőzésben, hogy nem
kapjak meg a megfelelő ellátást. Ez az igazi tragédia és ez el|en kellene népszavazás, a
megszorítások ellen.

Dr. Kocsis }ĺáúé
Ha ez mind ígaz lenne, a Képviselő Úr lenne a polgármester, alig két éve volt rá esélye, hogy
elmondja, valószínúleg meg is tette, de nem volt nagy hattsa. Mi lenne, haazon gondolkodna,

hogy nem igaz. Nem gondolja, hogy Képviselő Urľal vítába kellene szá|lnía. Az, hogy az
á|Lamalapitó Szent István királý szájźra veszi, az is fi'ľcsa, de ezeĺ még tul tud lendülni,
ugyanis az óáItaIavallott és lefektetett elvekkel szemben Képviselő Urnak mźr a léte is ott áll.
Ezze| a fajta uszítő, pľovokatív, közönséges, gonoszkodó, anaľchista, évek óta taľtó

viselkedéséve|... ań. is tudja, hogy az EgyĹitt-PM azért jott létre, hogy egy-egy képviselővel
bejussanak az önkormtnyzatokba és ott pľovokálják a dolgozni vágyőkat. Azt is tudja, hogy
ez va|arri olyan ktildetés, amiről Sosem fognak beszélni, de eń. nem is váĺja e|, de amikor
á||amalapító Szent István kiľáIyról beszél és az á|tala megfogalmazott intelmek vonatkozó
tészéro|, akkor vagy tźĄékozat|arl, vagy torzit, vagy ahogy szokott, tudatosan hazudik.
Ugyanis ha az lenne, amire Képviselő Ur utalt, akkor az A'rpáđ-háziak, és az utánuk
következő magyar uralkodók sem tettek volna meg mindent azért, hogy a más kulturájú
oszmán vagy egyéb betolakodók megfékezésére eľőfeszítéseket tegyenek. Képviselő Ur
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nagyon érdękeseket mond, de amikor az á||ama|apító Szent István király nevével dobálózik,
akkor azI tęgye mérlegre, hogy ő kikről beszélt, és a keľesztény Európa a|apja az a kozos
értékĺend, akikkel valő azonosulásuk egyik kifejeződése volt azBurőpai Unióba való belépés
is. Szívesen alkotnak közosséget azokkal az embeľekkel, akikkel azonos értékbeli, hitbeli,
erkölcsi és mindenféle alapokon állnak. Nem tegnap óta, hanem hosszú-hosszu évszázad'ok,
évezredek óta' Nem állnak szívesen a megkérdezéstik nélkül olyan szovetségben, társaságban,
ahol ezek az értékek, ezek a kozös gyökerek, ez a kozös nyelv, akárcsak az emllitetĹnőkkel
szembeni, vagy háborús, vagy tertiletfoglalási kultúra nincs összhangban a magyaľokkal, nem
szeretnének a megkérdezésük nélkül kcizcisséget alkotni. Ha a többségi,gy dönt... đelátja,
hogy a Képviselő Urat nem éľdekli, amit mond, csak azért jon ide, hogy a saját véleményét
elmondja, ettől fiiggetlenül elmondja, hogy ha a magyal embeľek úgy döntenek, hogy ez
rendben van, akkor ugy |esz, de ne féljen őket megkérdezni. A kockázatokról nem szeretne
beszélni, mert aztmár tobbször elmondta. Megadja a szótKaiser Képviselő Úrnak.

Kaiseľ József
Egy-két dologra szeretne reflektálni. Például az 1284 betelepítettre, amire a miniszterelnok és
a belügyminiszteľ nemet mondott, a beliigyminiszterek tanácsa mondott igent, megkerülve az
Európai Tanácsot. tlső volt, aki tiltakozott, majd Szlovákia tiltakozott, és el is indult a peľ
emiatt. Képviselő Uľ megint hazudott. Az életminőségľőlbeszél, akkor, amikor napi képeket
lehet kapni Páľizsról, Rómáról. Személyesen |átta Rómában azokat a bevándorlókat, ak1k az
utcán éltek és nem voltak hajlandók egyĹittműködni a hatósággal. Ellepik az utcákat, tereket
és a turistfüat ľabolják ki. Nem lehet nyugodtan menni és élni, meg lehet erľol kérdezni az ott
élőket. Az Unióba lépéskor vállaltak a jót és a rosszat is, igazáből nem Unió-párti és nemmel
szavazotr. aÍrno e kérdésben, de ami jő, a szabad'utazás, a szabad munkaeľő, ami rossz, hogy
évtizeđekkel eze|őtt egy gyenge országíparti, a kereskedelmét leľombolták és elvitték. Ezeket.
vállalták a magyarok és most is az Unióban vannak, és szeľetnék, hogy eZ aZ unió erősebb
legyen, annak ellenére, hogy nemme| szavazott, đe azt nem vállalták, hogy be lehet telepíteni
I,2, 5, 10, 30 ezer btlrmilyen más vallású embert ide az országba. Mutasson meg Képviselő
Űr az a|apszerződésben bármi ilyesmit. Jakabfy Képviselő Úrnak monđja a külön szavazásrőI,
hogy a 2. határozati pontban nęm az van, hogy igennel, vagy nemmel kell szavazni, hanem
csak hogy felkérik a lakosokat, hogy vegyenek részt a népszavazáson.

Dľ. Kocsis Máté
Az az étzése, hogy pont ezt a pontot akaqatĺĺmogatni Jakabfy Képviselő Úr, elmondta, hogy
magźwa| a népszavazás intézményével egyetért, ezéft kért külön szavazást a 2. hatźlrozati
pontról. Azt, hogy Ferencz oľsolya támogatja a terľoristĺíkat, az meg már annyiľa beteges,
meg gyeľekes, hogy el is mentek mellette szó nélkül. Megadja a szőt Sáľa Botond
alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond Attila
Sokszor előkerül maga az Ellrőpai Unió intézménye, múködése. Azt gondolja, hogy az
Európai Unió ma sem jogrendszerében, sem intézményében nincs felkészülve ana, arrli
történik. Rossz vá|aszokat ad'' ezért nem tart a kilépéstol, vagy kizárástőI. Egy államközösség
lépett ki, annak is a tárgyalásoknak az időpontj źt kezd1k ha|asztgatni, mert nem tudják, mit
csináljanak. Ań gondolja, hogy olyan népvándorlás zajIik Euľópában, ami olyan szinten
terheli meg a nemzetá|Iamokat, és olyan ĺemzetáIlamokban élő állampolgaľokat érintő
kérdés, amire ma aZ Európai Unió nem tud választ adni, nem csak az ań" vezető politikusok'
sem politikai szempontból, sem jogrendszerében, sem működésében, semmiben. Nem tart
attól, hogy mi fog tĺjrtérmi Magyarország tagságával a népszavazás eredményeképpen.
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Szerinte semmi. Az a vé|emény' amit ma eszkozként, vagy megoldásként az Európai Unió
politikus vezetoi felvetnek, aZ ÍIem az eutopai embeľek véleménye . Ezt ana alapozza, hogy
nézzék meg a :artomtnyi választások eľedményét Németországban, ĺézzék meg az
állampolgáľok ľeakcióit Ausztriában, és mindenhol máshol, teljesen ellentétes azza|, amit ma
az Euľópai Unió vezetősége, vagy a politikai irányítása elképzel megoldásnak.
Magyarországon lehetőség van ar-ra,hogy az embeľek elmondják' hogy egyetéľtenek-e azza|,

amit Európa iľányként szabott, ezért fontos, hogy Józsefuárosban minél több ember részt
vegyen ebben, és foglaljon állást. Az eurőpai és magyar emberek véleménye nem az lesz, amit
azIJniő vezetősége képze|. Jelenleg azórténlk Európában, hogy nem tudják senkinek sem a
biztons ágát gar antáIni, ko ckázatotj e 1 ent az, ami ma Euľóp áb an zaj|ik.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Abszurdnak tartja, hogy Erőss Képviselő úľ terľorizmussal vádolja őt, meg a Jobbikot. Ne
felejtsék el, hogy a Budaházy-ügyben olyan súlý cselekményekről van szó, hogy lábtörlő
felgyújtása, és a Képviselő ut azza| hozza eú. egy szintre, hogy valaki bemegy valahova és

gépfegyvenel lemészárol 40 embert, vagy többszáz embert elüt autóval. Súlyozni kell a

különféte búncselekményeket. A bíľóság nem bizonyitotta ań., hogy a Jobbik kéľte fel, vagy
támogatta volna Budaházý, ilyenĺől szó sem volt sohasem. Kéľi Képviselő urat, hogy ilyen
butaságokat ne mondjon, inkább azzal fogla|kozzon, hogy amikor 2006.ban a balolđali
kormány október 23-a 50' évfordulóját szétverette és arnak a felelőseit nem büntették meg
megfelelő módon.

Dr. Kocsis M:álté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselonek.

Dr. Feľencz oľsolya
Szent István királyt ne vegye senki a szájára, aki nem ismeri az éIetmuvét, minden nép, vagy
náciő, akit befogadot., az megkeresztelkedett. A 10 paľancsolat a királyi Magyarországon é|ő

nemzetek közösségének az a|apja, e|lhez nęm tartozikhozzá az íszlám.Itt kulturális eltérések
vannak, melyek veszé|yeńetik a magyat nemzet fennmaradását. Gytĺlĺlletet a baloldal és

hangadóik keltenek. A magyaľ nęmze! a kereszténység, a patľiotizmus, és a normális,
valóban euľópai élettel szemben, amikor azt akĄak minden erővel és manipulációval, hogy
gyakorlatilag Euľópa felszámolja onmagát, az cisszes többi, amikoľ ,,negédes'' indokokĺa
hivatkoznak , az nem átlja meg a helyét. Ne keverjék a szavakat, ezek nem menekültek, hanem
inváziő zaj|ík. A valódi menektilteket úgy lehet megismerni, hogy ténylegesen indokoltan
kérnek, és megváľják, amig a helyzetüket megoldjak. A Fidesz vezette Magyarorczág
álláspontja az, hogy a geopolitikai problémákat ott kell megoldani, ahol előállnak, és

Magyarország helyzetét nem lehet destabilizá|ni azért, mert bizonyos hatalmi kĺjröknek a

világ globális játékterén ez érdeke lenne. Az, hogy a baloldali anarchista ktjrcik ismét
Magyarország đestabi|izáIásában érdekeltek, ez nem újđonság' ezt teszik már tcjbb mint egy
évszźzada. Az,hogy Erőss Gáboľ is ezek kozé tntozik, az sem lepi meg. A valódi terrorizmus
az, arrikor egy nemzetet a létében fenyegetnek meg' itt most ett szerctnék onĺjk.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Ha vannak is valódi menekültek köztük, amit nem vitat, akkor a segítséget kell odavinni, és

nem a bajt kell idehozni Képviselő Úr, aki pedig nem menektilt, mert azt ís vitatja Képviselő



Uľ, hogy van kcĺztĹik, aki nem menektilt, annak be kell taľtani azokat a játékszabályokat' amit
a sĄát országában a magyaÍ emberek előírtak, mint ahogy Képviselő Ur ha külföldre megy,
ľendesen viselkedik - ha már itthon nem szokott -, igyekszik figyelembe venni az ott é|ó

emberek kultúráját, szokásait és nem provokálja őket. Aki nem igy áll egy másik
táľsadalomhoz, egy másik kultúrához, egy másik nemzethez, az ellen fel kell lépni, mert az
nem a tisztelet kultúrája, és az, ha valaki menekült is és nem bevándorló, pedig minden jel
arra mutat, hogy ezek az embeľek gazdasági bevándorlók, ha menekült is, akkoľ is el kell
fogadni azokat a feltételeket, amit kínálnak. Az sem a tisztelet jele, hogy a felajánlott
segítséget ellöki, és nem a helyben szokásos módon intézj ügyeit. Sem az Unió, sem
Képviselő Uľ nem tud arra garanciát adni, hogy ezek ártat|an,hazájukból menekülő embeľek,

arról nem is beszélve, hogy jelentős részük 18-40 év közotti férfi. Ez azért furcsállja, mert ha
háboru van egy országban, akkoľ a nők, gyeľekek, meg az.idósek menekülnek eloször' nem a
férťrak. Furcsa szokás lenne, ha ez ott is fordítva lenne. Eppen ez kérđője|ezi meg az egész

folyamatnak a mibenlétét, azza| együtt, hogy rengeteg olyan ember van, aki valódi segítségre
szorul, đe ezt a segítséget Európának oda kell vinnie és nem a bajt kell idehoznia. Megadja a

szót Vörös Tamás képviselőnek.

Vöľös Tamás
Az elmúlt hónapokban olaszoľszágba éĺkezó migľánsoknak I oÁ-a volt az, aki háborús
övezetből jött. Ugyanezek az embeľek Töľökországból, Görögországbő|' Macedóniából,
Szerbiából, Hoľvátországbő|, Szlovéniából és Magyarorszźlgről mi elől menekülnek, mi
üldözi őket a leggazđagabb régiójába a vl|ágnak, például a skandináv országokig, vagy
Németországig, Európa gazdaságilag fejlett részeibe. Jormek utánuk, vagy valaki keľgeti
oket? Nem! Itt nyilvánvaló, hogy itt a gazdasági motiváciő számít és semmilyen veszély nem
fenyegeti ezeket az embereket onnantól kezdve, hogy Szíľia területét elhagýák egy jobb élet
reményében. Azokat a gazđasági javakat keľesik, amit az európai emberek, az itt éIok
termelnek meg. Nem arľól szól, hogy háboľús menekülteket befogadnak-ę az orszáeok, vagy
nem. Ilyen szempontból a jogi szabá|yozás cinmagában elégtelen. Az hogy Képviselő Ur
összekeverí azUniő döntéshozó grémiumait, és mindent mond, abba nem szeľetne belemenni,
mert az nagyon hosszú ideig tartana és felesleges'

Dr. Kocsis Máté
Alpolgármester Asszonynak adja meg a szőt.

Sántha Péterné
Az tunt fel neki, hogy onok, akiknek évtizedeken keresztiil a templom, ffi98 a vallás

,,szitokszó'' volt, most a pápával érvelnek. Szeretné mindenki szánáta tisńźlba tenni azt a
kérdést, hogy nagyon sokan homályosan látnak ebben az ugyben, és a Római Katolikus
Anyaszentegyhaz feje is csak hitéleti kéľdésekben tévedhetetlen, nem biztos, hogy ebben a

kérđésben o va|őjában az, ecÍe szerette volna a figyelmet felhívni.

Dr. Kocsis Má!té,
A napiľend vitáját\ezárja. Szavazásta bocsátja ahattlrozati javaslat 2. pontját.

A Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsetvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy felkéľi a józsefuaľosi választópolgĺárokat, hogy a 2016. október 2-ai ĺépszavazásoĺ
vegyenek résń.,nehagyják, hogy mások dontsenek jövőnkľől és biĺonságunkľól'

Felelős: polgármesteľ



Hatáľidő: 20|6. októbeľ 02.

l or. Kocsis lŕrálté
i Megá|Iapítja, hogy 14 igen,2 ellenében, l.artőzkodás nélkül a Képviselő-testület elfogadta a
. lratározatot.
:;: sZ^vAZ^sNÁI- ĺprpN VAN 16 rcÉpvIsprol a HATÁRoZATHoZATALHIZEGYSZERÚ SZóToBBsÉc szÜrSÉGES
' Haľ,ą.Roz,ą.ľ:
l r88D016.(IX.08.) l4IGEN 2 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL
'

: e Budapest Fővaros VIII. keľütet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete úgy dont,
. hogy felkéri a józsefuarosi választőpo|gárokat, hogy a 2016. október 2-ai népszavazáson

vegyenek tészt, ne hagyják, hogy mások döntsenekjövőnkľől és biĺonságunkĺól.

] Felelős: polgármester
l Hatáĺiđő:20l6. októbeĺ 02.

.. Dr. Kocsis Máté
l s zavazásrabocsátja ahatźlrozati javaslat többi pontját.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1. egyetért és támogatja a kényszerbetelepítés elleni népszavaztst, figyelemmel a

Magyarország és Euľópa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló
2015. évi CLXXV. tĺjrvénv rendelkezéseiľe is.

Felelős: polgármesteľ

] 2. az 1. pontban és a 18812016. (IX.08.) szźtmű hatźľozatban foglaltak megvalósítása
érdekében kĺjzérdekiĺ tájékoztatási programot indít, melyben a jőzsefvárosi választópolgaĺokat

]., Znépszavazáson való részvételre buzdítja.

. Felelős: polgármester
H atáridó: 2016. szeptember 08.

3. felkéri a polgáľmestert az I-2. pontban és a 18812016. (IX.08.) szttmű hattrozatban

. 

' 
foglaltak végrehajtására.

.i

;-] Felelős: polgármester
;t Hatfuidő..2016. október 02.
,,.;
.:: ł,:.i ą. felkéľi a Józsefuaros Ktjztjsségeiét Nonprofit Zrt. igazgatősági elnökét' hogy a
, népszavazás időpontjáig a Jőzsefváros újság minden |apszźrnźtban biztosítson két oldalt a

l népszavazással kapcsolatos cĺnkormtnyzati felhívások kozzététęIéľe, illetve a képviselői

' 
. mandátumok arányában biztosítson megsző|a|źtsi lehetőséget a testület tagjainak.
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Felelős: Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2016. október 2.

5. a) a 2016' évi költségvetésben 10.000,0 e foľintot biztosít a kényszerbetelepítéssel - a

ĺép szav azás s al - ö s szefii g gő ko zérdekű táj éko ztatásr a.

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

általános tartalékon belĺJ| az általános larta|ék elóirányzatttrő| _ kötelező feladat - 10.000,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|oirányzatára.

c) felkéri a polgármestert, hogy a2016. évi koltségvetési rendelet következő módosításánál a
haÍár ozatban fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Határiđó: a) és b) pontok esetében f0I6. szeptember 8., c) pont esetében a 2016, évi
költségvetési rendelet következő módosítása

Dr. Kocsis M:áLté

Megállapítja, hogy 13 igen, 3 ellenében,0 tartőzkodással a Képviselő-testület ahatározatot
elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z MINO S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
ĺ89/2016.(Ix.08.) 13 IGEN 3 NEM 0 TARTŐZKODÁSSAL

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1. egyetért és támogaÍja a kényszerbetelepítés elleni ĺépszavazást, figyelemmel a
Magyarorsztĺg és Európa védelmében a kotelező betelepítési kvóta elleni fellépésről szóló
2015. évi CLXXV. törvény ľendelkezéseiľe is.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 8.

2. az 1. pontban és a 188/2016. (IX.08.) szénrľĺl határozatban foglaltak megvalósítása
érdekében közéľdekű tájékońatźtsi progľamot indít, melyben a jőzsefvárosi választópolgáľokat
a népszav azáson való részvételre buzdiť1a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 08.

3. felkéri a polgármesteľt az I-f. pontban és a 18812016. (IX.08.) számú határozatbaĺ
fo glaltak v é, gr ehajtásáĺ a.

Felelős: polgármester
Hattxídő : 20 I 6. október 02.

t.
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4. felkéri a Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. igazgatőstryi elnokét, hogy a

népszavazás időpontjáig a Józsefuáros újság minden lapszámtlban biztosítson két oldalt a
ĺépszavazással kapcsolatos önkormányzati fe|hívások kozzétételéľe, illetve a képviselői
mandátumok arányában biztosítson megszólalási lehetőséget a testtilet tagjainak.

F elelő s : Jó zsefu áro s Kö zö s sé gei éĺt Nonpr ofit Zrt. igazgat,3 s,ág elntjke
Hatźlriđo : 20 1 6. október 2.

5. a) af0t6. évi koltségvetésben 10.000'0 e forintot biztosít akényszerbetelepítéssel _ a
nép szav azás s al - ĺj s szefii g gő kö zérdekű táj ékoztatásr a.

b) az a) pontban foglaltak miatl az onkoľmányzatkiađás 11107-01 cím működési cél és

általános tartalékon belül az általános tartalék e|őírányzatfuőI - kate|ezo feladat - 10.000,0 e

Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - tjnként vállalt feladat _ dologi e|óirtnyzatára.

c) felkéri a polgármesteľt, hogy af0I6. évi költségvetési ľendelet következő módosításánál a
hattľ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) és b) pontok esetében 201,6. szeptember 8., c) pont esetében a 2016. évi
kĺiltségvetési rendelet kĺjvetkező módosítása

Tájékoztatók

1 Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testiileti határozatokI. 
végrehajtásáľóI, aZ e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszkiĺziik átmenetĺleg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lekötéséľől
(írásbeli tájékońatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis ľĺ.áté
A napiľend vitájátmegnyitja. Kérdés, hozzásző|tts hiányában \ezáqa. Szavazni nem kell róla.

) Tájékoztatő a2016. évi kii|tségvetés teljesítéséľől
(írásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vítájátmegnyitja. Kérdés, hozzászőIás hianyában |ezáqa. Szavazni eľről sem kell.

Felvilágosítás kérés
(Szó szerinti leiratban)

Dr. Kocsis M.áté
Kérdések, szokásos képviselői kéľdések kovetkeznek. Erőss Gábor, paľancsoljon!
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Dr. Erőss Gáboľ
Köszönöm a szőt. Három kérdésem volna, az egy1k a Nemzeti Múzeum kertjével, Múzeum
kerttel kapcsolatos, itt is hát ktilĺjnbcjzo hírek vannak, egymásnak ellentmondó hírek
egyébként, hogy most újabb fakivágás készül-e, avagy nem. Tudom' hogy önöknek nem
fontos az, hogy csökkentsük az amugy is nagy környezetszennyezést és légszennyezésÍ- a
keľületben, de nekem fontos, ezéľt kéľdezem, hogy békén hagyják-e a fákat így egész roviden'
és egész egyszeľűen, vagy egy kicsit ľészletesebben, ugye kiemelt beruházás ez is, tehát. azt
szeľetném kérni, hogy az onkormányzat kérje, hogy a tervekęt hozzttk nyilvánosságra,
nemcsak a |átványterveket, hanem a részletes terveket. Kérje az onkormtnyzat, hogy
amennyiben készült fakataszteľ, ań. is hozzák nyilvánosságra, illetve külĺjn-külön minden
fáná|, ahogy az orczy-kertnél végül a tilrtakozáts hatására megtörtént, hogy minden egyes
fźnak a további sorsáról számoljon be a beruházástvégző szetv,vagy cég, vagy mindkettő. A
határozatot fuggesszék ki időben, ne aZ legyen, mint az oľczy-kert esetében, és a
nyilvánosság bevonása, amiről egyes sajtóhíľek, ĺjrömteli sajtóhíĺek szólnak, az a|<kot tényleg
valósuljon meg oly módon, hogy tényleg időben és éľdemben fudjanak a helyi lakosok, hát
elsősoľban a palotanegyediek nyilván hozzásző|ĺi ehhez. A másik az épp az orczy-kertte|
kapcsolatos, hogy szeretném, hogyha ęgy, a friss helyzetről beszámolna, akáĺ abenlháző, akár
abęruházőtól kért adatok a|apjáĺ az onkormćnyzat, mégiscsak szintén a kerület tulajdonképp
legfontosabb kozpaľkjaról van szó. Es a harmadik az peđig elsikkadt a legutóbb.........(a
miĺcrofon a hozzászóĺási idő ĺejártakor kiknpcsolt, a hozzászólás többi része nem hallható)

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Folytassa Képviselő Úľ!

Dľ. Eľőss Gábor
Köszĺjnöm, az pedig csak aľmyi, mert belementĹink egy ilyen adok-kapokba, és végén a
kérdés, mintha elsikkađt volna, nem szeretném, hogyha így l.rlrténne, úgyhogy akkor most
felvezetés nélkül kérem megint, hogy a Juharos Róbeľt polgármesteľi tanácsadő rész&e ebben
a ciklusban folyósított megbízási díjak, akźlr a személyi kifizetés, akáľ céges kifizetésľől
kapjak egy ĺisszesítést, hogy ĺĺsszesen aZ onkoľmanyzat merrnyivel jutalmazta az ő
szo| gáIatait. Kö szcjnöm.

Dr. Kocsis Nĺáté
Meg fogja kapni, Képviselő Úľ. Alpolgármester Asszony váIaszol az e\ső kérdésére.

Sántha Péterné
Köszönom szépen a szőt, Polgármesteľ Úr. Jelen voltam a díjkiosztó Ĺinnepségen a Magyar
Nemzeti Múzeumban, Iáttam a pá|yamuveket, I., II., III., díjat adtak ki, valamint három
pályamúvet megvásaľolt a Magyar Nemzeti Múzeum, meľt hasznosítható ötletek vannak
benne. A pá|yázat kiírója elmondta, hogy a fák megvizsgá'|ása után csak a beteg fákat
távolítjfü el, illetve az évtizedek soľán odakeľiilt gyomfiíkat. Minden más szép fźlt

megtartanak. Aľra nem tudok vtiaszt adni, hogy a terveket mikor hozzák nyilvánosságľa,
valószínű nyilvánosságrahozzźtk, de úgyis a napokban fogok talá|kozniFőigazgatő Urral' és
megkéľdezem. Köszönöm.

Dr. Kocsis Máté
Mi volt a második kéľdés? (A háttérből beszéd hattatszik.) Majd leírjuk, Képviselő Úr. A
harmadik meg a, ja Juharos Úr volt, jó akkor az ngyvéd ił és az onkormányzat közotÍi
szerzőđéseket bocsássuk a Képviselő Uľ rendelkezéséľe. Nem ismeľem a számokat. de attól
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tartok' hogy Képviselő Úľ tobbe keľül az onkormányzatnak, a Juharos meg legalább dolgozik
is valamit. Szilágyi Demeteľ képviselő úr, parancsoljon!

Dr. Szilágyi Demeteľ
Köszönöm szépen a szőt, Polgármester Úr. A Gutenbeľg tér környékén élők közĺjtt régőta,
hónapok őta beszédtéma, hogy egy iszlám kultuľális kozpont keľül kia|akitásra, ez
saitóhírekben is szerepelt két héttel eze\ott nagyiából, ahol talán még annyival egészítették ki
ezt az információt, hogy aggályosnak talá|jak biztonsági szempontbő| ezt a funkciót itt.

Nekem az vo|ĺa a kérdésem, hogy az onkoľmányzat milyen hatáskoľrel rendelkezik a

kialakítandó funkció tekintetében. Koszönöm.

Dr. Kocsis Nĺ'álté
Nyilván a Képvisel o TJrhoz, mint a koruet képviselőjéhez is eljutottak ezek a lakossági
megkeresések. Alapvetően nehéz helyzetben vagyunk, mert egy onkormányzat abba, hogy
egy magántulajdonban ki hogyan gyakorolja a va||ásźú, a ťolfogásunk, meg az
AlaptörvényĹink értelmében nem tudunk, és nem is akarunk beleszólni, ez mindenkinęk a

magánügye. Egy szabađ országban mindenki ott gyakorolja a hitét, ahol óhajtja, különĺjs
tekintettel, ha eú. a sajźú. tulajđonában teszi. A mi információink szerint egyébként nem

imaház készül oft, hanem kulturális központ. Természetesen nem tudom, hogy mi
kül<jnbözteti meg az iszlám hittĺeknél a kultuľális központot az imaháńól, ekképpen ebben

nem foglalnék źi|ást. Kozigazgatási, vagy önkormányzati értelemben ennek a

magántulajdonnak a kezelése az teljesen értelmezhetetlen, ugyanakkor, ha igazak a hírek,
amit a sajtó íľt aziszIźrrl kultuľális kĺizpont vezetójérő|. akkor azviszont belügyi kérdés, és

nem önkormźnyzati. Ekképpen elkészítettünk egy levelet a Beltigyminisztéľium számźra,
amiben tttjékoztatást kéľĹink atekintetbe!, hogy jelent-e a környékbeli lakók szttmára

bármilyen kockázatot ez a |étesítmény. Es amennyiben igen, akkor további intézkedését
fogjuk kérni a Beltĺgyminisztériumnak, amennyiben nem, akkor pedig kulturális központként
a továbbiakban fogjuk fül, és vélemények eltérésével ugyan, de fogadjuk el annak a

műkĺjdését. Amint ez a vźllasz meglesz, akkor nyilvan tolmácsolja a lakók felé, hogy a
lakókkal is ismertetni fogjuk, meg nyilván ĺjnnel is, mint a körzet képviselójével. Es még
annyit engedjenek meg, hadd tegyek hozzá' hogy nyilvánvalóan az íngat|an évekkel ezelottí
értékesítésekor, hogyha eZ a szempont egy pillanatig is ismeľtté vá|t volna az onkormźnyzat
szttmára, akkor még lehetttink volna mérlegelési helyzetben, most már nem vagyunk. A
fennálló probléma pedig belügyi kérdés, ekképpen az onkormźnyzat azza| nem tud mit
kezdeni. Ha elfogadhatő ez így, Képviselő Ur. Pintér Attila.

Pintéľ Attila
Köszönöm a szőt, Polgrírmester Úr. Először is volt egy kéľdésem, íľásbeli kérdésem, június 8-

án, hogy aľra sztiletett-e mar vá|asz? Két hete megkérdeztem a Jegyző Asszonyt.

Dľ. Kocsis l.Iáté
Mi volt a kérdés?

Pintér Attila
A tisztviselőtelepi sebességcs<ĺkkentő eszköztjkkel kapcsolatban, csak vgye ez mar harom
hónapja volt, tehát, hogy van-e váIasz, vagy nincs vtiasz. Akkoľ, ha lehet, akkor aú.

szeľetném majd megkapni. Köszönom. A másik pedig' hogy én is jelentős számű e-mailt
kaptam ezze| a tervezett Gutenberg térí isz|ám kulturális központtal kapcsolatban, és ugye
már korábban sző volt arról, hogy a Népszínház utcttban milyen áIdat|an állapotok alakultak
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ki, és így a lakosok attól félnek, ugye egyľészt, hogy tulajdonképpen Budapesten, mondjuk ki
az elsó ,,no-go'' zőĺa az itt a Népszinhźz utca, és most már folyatásként a Gutenberg tér

környékén fog létrejönni, és ilyen módon tulajdonképpeÍI aZ onkormányzat erófeszítése, amit
az MNP proglamban, a Coľvin progľamban' meg az orczy pľogramban tett, hogy jelentős

számt, hát mondjuk ki, lumpenelemtől, akik megnehezitették a kerületi lakosok életét és

társadalmi egyĺittélésre képtelenek voltak, ezen programok segítségével sikeľĹilt tőlĹik
megszabadulni. Most majd mások jönnek, sőt már itt vanĺak. Ez a kulturáIís kozpont azért
jöhet létre, mert ez azt je|enti, hogy máľ annyian élnek itt, hogy igény mutatkozik arra,hogy
intézményesüljon az ő kulturális életiik. Ugyhogy kíváncsian váľom ęń' a

belügyminisztériumi vá|asú., đe hát majd meglátjuk, mert szerintem túlságosan is egy liberális
orszćtgban, egy nagyon EU-konform. ...(a miĺcrofon a hozzászóĺási idő ĺejártakor
kikapcsoĺt, a hozzdszólás tobbi része nem haĺlható)

Dľ. Kocsis Máté
Egy dolgot még megtehetĺink, Alpolgáľmester Úrral beszéltünk eľľől' hogy megpróbálj:uk az
ingatlant onkormányzatként visszavásárolni, tehát ajánlatot fogunk tenni eITe a
tulajdonosnak. Ez lenne a legmegnyugtatóbb az én véleményem szerint is, bár ebben az
ügyben teljesen mindegy, hogy én mit gondolok egy ilyen iszlám központról, a helyzet ennél
jóval bonyolultabb. Egy tény, hogy a kockázatokľól folyamatosan, és |eghatározottabban

tájékoztattlst fogunk kémi, sőt a Belügyminisztériumot amennyiben szükséges, cselekvésre is
felszólítjuk, mi pedig megpróbáljuk ajanlattétellel magunk megszeÍezni aziĺgatlant. Az lenne
ta|án a legbékésebb módja ennek a rendezésnek. Amennyiben nincs további kérdésük,12 ora
00-koľ azu\éstbezárom. További ió munkát kívánok mindenkinek!
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