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Készült Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzatKépviselő-testület
2016. november 10-én (csütörtok) 9.00 órakor a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal III.

emelet 300-as taryyalőjźhan megtartott 8. rendes üléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis }i/láté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dr. Erőss
Gábor, dr. Ferencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakab$' Tamás,
Kaiser Józset Pintéľ Attila, dr. Saĺa Botond, Simon György, Soós Gyclľgy,
Vtirös Tamás. Zentaí oszkĺĺľ

Távol maľadt: Komássy Ákos, dr. Szilágyi Demeter

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péteľné _ alpolgármesteľ, Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Eľĺka _
a|jegyző, dr. Kovács Gabriella _ a|jegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet
vezetoje, Tóth-Fábián Melinda . Polgármesteri Kabinet vezeto-he|yettese, Tĺóth Tímea .
Polgármesteľi Kabinet vezető-helyettese, dr. Dabasi Anita _ <lnkoľmányzati fotanácsadő,
Wiest Eleonóra _ önkormányzati fotmácsadó, dr. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője,
lMátraházi Judit _ Személyiigyi Iroda vezetoje, Fábián Máľta - Belső Ellátási Iroda
vezetóje, Bodnáľ Gabriella - Szeľvezési és Képviselői Iľoda vezetoje, dr. Visnyay Noémi -
Jogi Iroda vezetője, Kósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezetője, Majeľné Bokoľ Emese - Belső
Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza KrÍsztina _ Humĺánszolgáltatási IJgyosnźiy vezetóje,
dľ. KaszanyĹKollár Zsuzsanna - Családtĺĺmogatási Iroda vezetője, Kincses Ibolya -
Humánkapcsolati lrodavezetője, Tóth Csaba _Igazgatási Iroda vezetóje, Páľis Gyuláné _
Gazdasági vezető, Csendes Antalné _Pénzngyi Ügyosztály vezetője, dľ. Galambos Eszteľ
_ Gazdźikodási Ügyosńá,|y vezetője, Feľnezelyĺ Gergely Sándoľ DLA - Foépítész,Iványi
Gytingyvér - Vaľosépítészeti Iroda vezetője, Bajusz Feľenc _ K<jzterület-felügyeleti
Ügyosĺály vezetője, Szép Péteľ - Polgáľmesteri Kabinet refeľense, Mezeiné dr. Ludvai
Erzsébet - Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. ker. hivatalvezető-helyettese, Tar-
Bárcry Szilvĺa - JSZSZGYK Családsegítő Központvezetője,Yáczi Miklĺisné - Józsefuarosi
Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ, Józsefuáľosi KábítószerĹigyí Egyeztető
Fórum munkatĺĺľsą,Annus Viktor _ Rév8 Zrt. vezérigazgatőja, dľ. Pesti lvett _ Józsefuarosi
Gazđá|kodasi Központ Zrt. Igazgatőság elnöke, Faľkas Ors - Józsefuiĺrosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péteľ - Józsefuaľosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. Varosüzemeltetési igazgatőja, ľ'Iező János - Józsefuaľosi Gazdálkođási
Kcizpont Zrt.Patko|ásiigazgatója, Mach József _ Józsefuaľosi Gazdá,|kodási KözpontZrt.Uj
Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Kovács Barbaľa - Jőzsefváĺos Ktizösségeiéľt
Nonprofit Zrt. Igazgatőstry elnöke, dľ. Hoľváth Szitárd _ Jőzsefvárosi Szent Kozma
Egészségügyi Kcizpont fi5igazgatőja, dr. Tárnokiné Joó lldikó _ Napraforgó Egyesített
ovoda vezetóje, Koscsĺóné Kolkopf JudÍt - Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék vezetője,
Nagy Gáboľné _bizottsági külsős tag, Gódoľ Lász|ő - fiiggetlen ingatlanszakértő.



Dľ. Kocsis Máté
Köszĺjnti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016. évi 8. rendes iilését, me|y az SZMSZ 8-

I0-I2. $-aiban foglaltak alapján keľiilt összehívásľa, megnyitja. Távolmarađást.Í bejelentette
Komássy Ákos képviselő, valamint késésĺiket dr. Ferencz oľsolya és dr. Szllágyi Demeter
bejelentették. Megállapitja,hogy jelen van 15 képviselő, a minősített szótöbbséghez I0, az
egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangzó szavazatra vaĺ szfüség. A Képviselo-testtĺlet
következő rendes ülésének vźnhatő időpontja, 20|6. december l-e (csüt<lrtok) 9 óra.

Tájékońatja a Képviselo-testiiletet, hogy a 4lI. ,,Javaslat a józsefuárosi bérlővédelmi
pľogrammal kapcsolatos dtintések meghozata|ára és az tinkormányzati gazdálkodás
komplex szabá|yozálsára'' előterjesztést aZ előterjesztő visszavonta, továbbá 1 daľab
stirgősségi indítvĺány érkezett, melyet 712. számon javasol napirendre venni ,,Javaslat egyes
iinkormányzati rendeletek módosítására'', melyet szavazásra bocsát.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősséget 13 igen, 0 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B SÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
205t2016.(xl.10.) 13 IGEN 0 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy indokoltnak |átja a stirgősség okát a siirgősségi
indítvlányként beterjesztett alábbi előterjesĺésnél: 1

7/2. Javaslat egyes iinkoľmányzatirendeletek módosítására

Előterjesĺő: Danada-Riman Edina - jegyző

Dľ. Kocsis NIáúé
Ügyrendben megadja a szőt dľ. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Eń,az előterjesztést megkaptak? (A háttérből beszéd hallatszik.) oké.

Dr. Kocsĺs N.ĺ.áté
Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezđése éľtelmében a módosított napirendi javaslat szavazása
következik.

1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

1. Javaslat kiizteľiilet.használattal kapcsolatos diintések ellenĺ fellebbezések
elbíľálására
(írásbeli előterj esĺés)
Elotetjesńő: Soós Gyöľgy -Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elncjke



2. Pénziigyi' költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóió 112016. (II.04.) iinkoľmányzati
rendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Városrehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

1. Javaslat a Corvin Sétány pľojekt keretszerződés kiiztis megeryezéssel
tti rténő |ezár ásár ől szĺĎlĺi m egállap o d ás mó d os ításár z
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utcaĺ ktizteriilet megújítása és
funkciĺíváltása,, e|nevezésiĺ progľam rBn-roz,,B'' jelű pźiyánatratöľténő
benyújtására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

3. Javaslat az ,,Európa Belvárosa Pľogram _ III. ütemo' elnevezésű pľogľam
ľÉn_roz o,Ao' j elű p á|y ázatr z tö rténő b enyúj tására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Gazdálkodást, Gazdaságĺ Táľsaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Brĺódy Sándor utca 15. szám a|att
talLáihatő in gatl a n p á.ly áaat ú tj á n tö rtén ő éľtéke s ítés ére
(írĺĺsbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,

igazgatősági eln<jk

2. Javaslat a Budapest VIII. keľület, Víg u. 39. szám alatti telek
elidegenítés éľe kĺírt pá|y ázat ered ményének m e gállapítás ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺlzpont ZÍt.,

ígazgatősági elnök



5. Vagyonkezeléssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a lol<Í.:sz módosításával kapcsolatos diintések meghozatalára
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

6. Hum á nsz o|gáitatźlssal kapcsolatos előterj esztések

1. JavaslatJózsefváľossportkoncepciĺíjánakelfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentaí oszkar - képviselő

2. Javaslatháziorvosifeladatokellátásánakjövőbenibiztosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgrírmester

7. Egyéb előteľjesztések

t. Javaslat,,ÉLETMENTO PoNT'kialakítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

dr. Saĺa Botond - alpolgáľmester

2. Javaslategyesönkormányzatirendeletekmĺídosításáľa

Előterjesztő: Danada-Riman Edina - jegyzo

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testůiletĺ határozatok
végrehajtásáľĺól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľőI' a
jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jellegű lektitéséľől
(írásbeli tźĄ ékoztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lĺálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendęt 14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

il



SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z 

^THo 
Z AT ALHI Z EGYS ZERÚ s zoľo g g s Éc s zÜrsÉcp s

H,ą.ľÁRoza.ľ:
206t2016. (K.10.) 14IGEN 0 NEM r ľłnľózxolÁssa.r,

Napiľend:

1. Zárt tilés keľetében táľgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat ktizteľĺilet-használattal kapcsolatos dtintések elleni fellebbezések
eIbírálására
(ínásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós György _Yźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

2. Pénzügyi' kiiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a 2016. évi kiiltségvetésről szől'ő 112016. (II.04.) tinkoľmányzati
rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Váľosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előteľjesztés

t. Javaslat a Coľvin Sétány pľojekt keľetszerződés köziis megegyezésse|
tfi rténő |ezár ását ől szó ló megállap odás módos ításár a
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó utcaĺ közteľület megújítása és
funkcióváltása'' elnevezés Íĺ p ľo gram ľÉn-xo z,,B'' j elű pá./ry ázatr a tö rténő
benyújtásáľa
(írasbeli előterj esaés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgĺármester

3. Javaslat az ,,Európa Belváľosa Progľam _ III. ütem'o elnevezésű pľogľam
ľÉn_xoz,,A'' j elĺĺ páiy ázatra tłirténő benyújtására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ



4. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bľódy Sándor utca 15. szálm a|att
található ingatlan páůy ázat útj án ttiľténő értékesítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.,

ígazgatősági elnök

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telek
elĺdegenítéséľe kiíľt pá.Iyá,zat eľedményének megállapításáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.,

igazgatősági elnök

5. Vagyonkezeléssel, váľosiizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslat a ĺoxnsz mĺódosításával kapcsolatos dłintések meghozatalára
(íľásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

6. Humánsz o|gáůtztźlssal kapcsolatos előterj esztések

t. JavaslatJózsefoárossportkoncepciójánakelfogadásáľa
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Zęĺtai oszkaĺ - képviselő

2. Javaslatháziorvosĺfeladatokellátásánakjiivőbenibwtosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

7. Egyéb előteľjesztések

1. Javaslat,,ÉLETMENTŐ PONT'kialakításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Sara Botond - alpolgármester

2. Javaslategyesiinkoľmányzatĺrendeletekmĺídosításáľa

Előterjesĺő: Danada-Rimán Edina - jegyzo



Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásárĺíl, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekrőI és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésű ľészének pénzpĺaci jellegű lekötéséről
(írás b eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

I)r. Kocsis Nĺálté
Zártulés következik, kéri, hogy ennek feltételeit biztosítsák.

1. Zárt iilés keretében tárgyalandó előterjesztések

Napiľend 1/1. pontja
Javaslat közteľiĺlet-használattal kapcsolatos diintések ellenĺ fellebbezósek
elbírálására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós György _Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ęlnĺjke

A napirend tdrglalása zőrt iilés keľetében ttjrtént az Miin. 46. s (2) bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napiľend tdrgyalása során elhangzottakat és a meghozott 207/2016. (ruJL.),
208/2016. (XI.l0.) számú hatdrozatokat az 1. zúrt iłlésről késziilt jeglzőkiinyv tartalmazza.

2. Pénzügyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 211. pontja
Javaslat a 2016. évĺ kłiltségvetésről sző|ő 1ĺ20t6. (II.04.) tinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis ľ.Iáúé
TźĄékoztatja a Képviselő-testületet hogy egy kcinywizsgálói feljegyzés kaptak
pótkézbesítéssel, a rendelet-tervezet paragľafusainak szźlmozásźlban egy elírás történt,
helyesen a rendelet-tervezet 5 $-ból źi1.. Ezzel akiegészítéssel kezeljék az előterjesztést, a
napiľend vitt!át megnyitja. Yítźlt |ezarja, és szavazásra bocsátj a a határozati javaslatot. Eľőss
Gábor rlem szaYaz?. (A háttérből beszéd hallatszik.) Valószínűleg későn jeIezte dr. Eľőss
Gábor Képviselő Ur hozzásző|ási szándékát. (A háttérből beszéd hallatszik). Ezen tul
szótagolva fogja mondani, lassan. Ügyľendi javaslatot tesz a víta újbóli megnyitásiíra,
szav azást a bocsátj a az lj;gyt enđi j av aslatát.

(Simon Gyorg,l képviseĺő 9 óra 24 perckor kiment az ülésteremből, ígl a Képviselő-testület
létszáma I4 főre csokkent.)

ZART ULES



Megállapítja, hogy a Képviselő-testület azigyrenđi javaslatát i3 igen 1 nem' 0 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z 

^T 
AL]FI)Z EGYS ZERU S ZóTOBB s Éc szÜrs ÉGES

HATÁRoZAT:
209t2016. (Xr.1o.) 13 IGEN 1 NEM O TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát a napiľend
vitájanak új bóli me gnyitásaľól.

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Napirend vitáját ismét megnyitja, és megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Jó, hogy tudnak eľről beszélni, mégiscsak költségvetés módosításról van sző. Az I.I2 kapcsán
kérdezi, hogy ez a honlap tartalomfejlesztés, amiľől sző van, az ercdménye mikor válik
közkinccsé. A gépjáľmiibeszeľzés, ahol a platós gépjárműnél is, és a dobozos gépjárműnél is
egyaránt több millióval meghaladja a beszerzési tĺsszeg az eLőre teľvezettet. Erľe mi a

magyarázat, hogy az előzetes becslés ennyire alulbecsülte ezt az cisszeget? A
Rendőrkapitźnysag önmaga ftilajánlotta, hogy a megmaradt 20 millió forintot, ami nekik lett

szánva, ań, a Jőzsefuaľos Közbiztons ágáért Kozalapítvány kapná meg, a működési feladatok,
illetve fejlesztési feladatok címen, 12, i||etve 8 millió forint összegben, ez konkľétan mi lesz,
mire fogja akozalapitvány ezt ap|uszpéĺut költeni? Az e|ozetes kĺitelezettség-vállalásoknál
jelzi, hogy van egy régi és komoly vitájuk aľról, hogy a kozszolgálati bérlakásokat, ań.

hogyan és milyen mennyiségben, és me|y házakban lehet, és érdemes kijelölni. Vonatkozik-e
azoka a hźnakra, amelyek a Magdolna III. progľamban voltak, ez az előterjesztésnek a
konkľét pontja, hogyha igen, akkor kéri, hogy szavazzaĺak erről külon.

Dr. Kocsis Máté
Elsőként váIaszadásra megadja a szőt Egry Attilźnak, a kĺiltségvetési Ĺigyekért felelős
alpolgármesternek.

Egry Attila
Az I.|2-ve1kapcsolatban elmondja, hogy azElxőpa Belvárosának van egy honlapja, ame|y a

projekttel kapcsolatosan végig üzemel, hosszú évek óta mfüödik. A projekt a zźnásához

közeleđik, igy a finanszirozás elfogyott, al.lhoz, hogy a honlap tovább tudjon mfücidni, úgy
dĺjntĺjtt, hogy az alpolgármesteľi keretből biztosítj a azt, hogy év végéig ez a honlap tovább
működjĺin, és a híreket tudja szo|gtitatru a palotanegyediek száĺnára. BáÍki iďormálódhat
arról, hogy a Palotanegyedben milyen fontosabb események tĺjľténnek. Az átcsoportosítással
év végéig töľténik męg a ťlnanszírozás, és a kcjvetkező évi költségvetésben ennek valahol'
megfelelő helyen keresnek egy soľt.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgrĺrmesternek, a 2. kérdésre válaszoI.



Dľ. Sára Botond
A haszongépjárművekbeszeruéséről a költségvetés döntött, akkor a koltségtewezéshaszntit,
és meghatározott km-rel futott gépjáľműre szólt, de ilyen gépjárművet nem lehet kapni. Aki
haszongépjárművel dolgozik, az ađđig dolgozik, amíg szét nem esik alatta, ez egy rossz
koncepció vo|t, ezért az a céIszerű, hogy új gépjármúveket szetezzenbe az onkormányzat,
már csak azéttis, hogy a kĺivetkező 10 évben ne kelljen ezzelfog|alkozni, ezviszont ennyivel
drágźhb. Aľra, hogy mikor lesz erĺrek eredménye' nem tud válaszolni, mert a beszerzési
e|jarástlt a JGK folytatja le, de a költségdiffeľencia ezze|magyarźzhatő.

Dr. Kocsĺs N{.áté
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzónek, akozbiztonsági kéľdésrc vá|aszol.

Danada-Rimán Edina
A Kuratórium fog dönteni, hogy mire haszná|ja fel, nyilván az alapítő okiratban
meghatźrozott feladataira. Az előzetes tervek alapján a Tűzoltóságnak egy ügyintézo autő
beszeľzése kerül beszerzéste ebből. A Kozbinonsági Koza|apítvány tulajdonában lévő
rendőľségi szolgáIati lakások felújítására fogja fordítani, és további jutalomĺa a rendőrség
tészéte.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Megadja a szőt dr. Pesti lvettnek, a JGK ígazgatősági elnökének, a 4. kérdés
megváIaszolásaľa.

Dľ. Pesti Ivett
A közszolgálati lakásoknál a testtilet 150 lakást jelĺllt ki a tavalyi év végén, aminek nagyjából
most érnek a végére, a decemberi testületi ülésre kívanjfü előterjeszteĺi azon lakásokat,
amelyek nem keľültek ilyen formán, effe a célľa felhasznáIásra,jelen állás szerint 40 lakás,
amit vissza kívánnak adni további hasznosítás cé|jára a fulajdonosnak. Azokat a lakásokat,
amelyeket akonisn:ĺiselők kiválasztottak és bérbeadásra keľĹilnek. ezeknél abérbeszźmlításra
kerül sor, hiszen minden lakást fel kell újítani. Ezek a lakások
bekoltözhető állapotúak, és ezehe a bérlőknek bérbeszámításľa
szeľepel ebben az előterj esztésben.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt dr. Sáľa Botond alpolgáľmestemek.

nem
lesz

felújított, és nem
lehetőségfü, ezért

Dr. Sáľa Botond
Képviselő Úrnak az vo|t kérdése, hogy volt-e olyan önkoľmányzati đoIgozó, aki bérbevételi
kéľelmet nffitott be az MNP III pľogramban folytatott épületből. Eľre nem fudnak vźiaszo|ĺi,
hogy volt-e olyan, aki kiválasztotta azt a lakást, vagy nęm, ezt most nem fogja tudni
megmondani.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źls nincs, ezért a napirend vitáját |ezárja, és
szavazásta bocsátja dr. Erőss Gábor javaslatara ahatźlrozati javaslat 8. pontját.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy



1.l a) 2017. évre előzetes kĺjtelezettséget vállal kozszoIgá|ati lakások bérbeszámításfua bľuttó
137.300,0 e Ft-ra és hlŁfelügyelői szolgálati lakások bérbeszámításźlra bruttó 25.000,0 e Ft-ľa,
melynek feďezete a20I7 . évi lakbérbevételek.

b) felkéri a polgźlrmestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénéI az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. évi költsésvetés tervezése.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a javaslatot 11 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással
elfogadta.

SZAVAZASNÁL JELEN VAN tł rÉpvIspro
A HATÁR oZ AT Ho ZATALHoZ MINo SÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
2|0ĺ2016. (xI.10.) 11 IGEN 1 NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

I.l a) 2017. évre előzetes kĺjtelezettséget vállal kozszolgáIati lakások bérbeszámítására bľuttó
137.300,0 e Ft-ra és hazťeltigyelői szolgálati lakások bérbeszámítására bruttó 25.000,0 e Ft-ra,
melynek feđezete a20I1 . évi lakbérbevételek.

b) felkéri a polgármestert' hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséné| az a) pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatźridő:2017 . évi k<jltsésvetés tervezése.

Dr. Kocsis lNĺáLté

S zav azásr a b o c s átj a a hatźr ozati j avaslat 1 -7 p ontj át.

A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

|.l a) 2017. évre a lőzsefváĺosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. kozszolgáltatási feladatellátása
érdekében bruttó 92.500,0 e Ft-ra előzetes kcitelezettséget vállal paľk és fasorok
karbariartására, melynek fędezetéil az onkormĺĺnyzat ađő és egyéb saját bevételeit jelöli
meg.
b) felkéri a polgáľmestert, hogy a 20|7. évi költségvetés teľvezéséné| M a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő:20|7 . évi költségvetés tervezése
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2.l a) 2017. évre a Józsefiláros Közĺisségeiért Nonproťlt Zrt. kozszolgáItatási feladate||źiása
érdekében nyomdai szolgáItatásra bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadvanyokra bruttó 15.000,0 e
Ft összegben előzetes kötelezettséget vá|IaI' melynek fedezetéül az Önkormáĺyzat adó és
egyéb saját bevételeit jelöli meg.

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. évi költségvetés teľvezése

3.l a) a2016. évi paľkolás bővítés miatt a feladatellátáshoz szĹikséges 1 db dobozos gépjármű
beszerzéséľe a Józsefurĺrosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-nek 4.|27,5 e Ft felhalmozási célú
egyszeri támogatást biztosít, 2016. december 31. napjáig történő megvalósulás és elszámolási
kötelezettség mellett.

b) a határozat a) pontja alapjáĺ felkéri a polgáľmestert az egyszeÍi támogatźlsi szerződés
aláirźsfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 11.

4.l a Jőzsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-vę| kötött váľosiizemeltetési kozszol'gźitatási
szerzőđés 2016. kompenzáció ĺisszegének módosítása miatt felkéri a polgármesteľt a 20|6. évi
kozszolgá|tatásiszerződésmódosításáraésaIáirásźra.

Felelős: polgármester
Határiđő : 201 6. november 1 5.

5.l a 10912016. (V.05.) szźlm,ű' hatáĺozat 3./a) pontjának szĺjvegezését az alábbiak szerint
módosítja

,,az onkormtnyzat a ľÁvĺop-3.3.2-8lL-2o0LOo2,,Komplex kĺizoktatiísi esélyegyenlőségi
pľogram megvalósítása a Józsefuaľosbaď, címtĺ pá|yźzatban 20|6.07.3l-ig vállalt
iskolabusz projekteredmény fenntartását a 201612017. tarÉwe meghosszabbítja és ezért a
mfüöđési önként vá|Ialt feladatľa előzetes kötelezettséget vá|Ia| 2017. éwe 3.769,4 e Ft
összegben, melynek fedezetéül az onkormtnyzat közhatalmi és egyéb saját bevételeit
jelöli meg.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. évi költségvetés teľvezése

6.l a) a Budapest Rendőr-fokapitźnysággal2016. évre a térfigyelő tevékenység során végzetť
tű|szolgźiatra kötött szerződésben biztosított 78.000,0 e Ft keretĺisszegu tźtrnogatás összegét
2016. november 10. napjával 58.000,0 e Ft-ľa módosítja.

b) a Budapesti Rendőr-főkapitĺínyság és a Jőzsefvárosi onkoľmányzat kozĺjtt 2015. december
15-én létrejött Megállapodást a hatźrozat |. szźtmt melléklete szerinti tartalommal módosítja
és felkéri a polgármesteľt a szerződés módosításának a|áírásźra.

tL



Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. november 1 0.

7. a) a Józsefuaľos KözbiĺonságáértKöza|apíÍváĺy 2016. évi támogatási ĺisszegét 20.000,0 e

Ft-tal megemeli.

b) a Józsefuarosi onkormanyzat és a Jőzsefvźxos Közbiáonságáért Közalapítvźny kozott
2016. februar 9-én létrejött tźlmogatásí szerzőđést a határozat 2. számű melléklete szerinti
taľtalommal módosítja és felkéri a polgáľmestert annak aláításźĺra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. november 10.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a javaslatot 11 igen, 0 nem, 3 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATARo Z ATH)Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT S ZóTOB B S ÉG S ZÜKSÉGES
HATAROZAT:
2t1ĺ20|'6. (X.10.) t.l IGEN 0 NEM 3 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍ'ilet úgy dönt, hogy

I.l a) 2017. évre a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt' kozszolgáItatźsi feladatellátása
érdekében bruttó 92.500'0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal park és fasorok
karbaĺúartźlsara, melynek fedezetéu| az Önkoľmanyzat adő és egyéb saját bevételeit jelöli
meg.
b) felkéri a polgrírmestert, hogy a 2017, évi költségvetés tervezésénél az a) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 201.7. évi költségvetés tervezése

2.l a) 2017 . évrc a Józsefuaros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. kozszo|gá|tatási feladate||átása
érdekében nyomdai szolgtlltatásra bruttó 54.512,0 e Ft, egyéb kiadványokľa bruttó 15.000,0 e

Ft ĺisszegben előzetes k<jtelezettséget váIIa|, melynek fedezetéĹil az onkoľmźnyzat adó és

egyéb saját bevételeit jeloli meg.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a 2017. évi ktiltségvetés tervezésénél aZ a) pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: 2017 . évi koltsésvetés tervezése
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3./ a) a2016. évi parkolás bővítés miatt a feladatellátáshoz szükséges 1 db dobozos gépjármtĺ
beszerzésére a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-nek 4.127,5 e Ft felhalmozási célú
egyszeri támogatást biztosit,2016. decembeľ 31. napjáig töľténő megvalósulás és elszámolási
kötelezettség mellett.

b) a hatĺározat a) pontja a|apján felkéľi a polgármestert az egyszeľi támogatási szerződés
aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő : fII 6. november 1 1 .

4.l a Jőzsefulíľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött viírosiizemeltetési kozszo|gźitatási
szerződés 20|6.kompenzźrció összegének módosítása miatt felkéľi a polgármesteľt a20|6. évi
kĺ}zszolgáltatźsíszerződésmódosítasáraésa|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. november 15.

5.l a |0912016. (V.05.) sztlmu hatźnozat 3.la) pontjának szövegezését az altĺbbiak szerint
módosítja

,,az onkormányzat a ľÁuop-3.3.2-8l1-200l-OO2,,Komplex k<jzoktatási esélyegyenlőségi
program megvalósítása a Jőzsefvźlrosban'' című pá|yázatbarl 20l6.07.31-ig vállalt
iskolabusz projekteredmény fenntaľtását a 201612011. tanévrę meghosszabbítja és ezérÍ. a
mfüöđési onként vállalt feladatra előzetes kötelezettséget váIIa| 2017. évre 3.769,4 e Ft
ĺisszegben, melynek fedezetéül az onkormźnyzat közhatalmi és egyéb saját bevételeit
jelcili meg."

Felelős: polgáľmester
Hattnídó: 20|7 . évi költségvetés tervezése

6.l a) a Budapest Rendőr-főkapittnysággal2016. évre a téľfigyelő tevékenység során végzett
til|szolgáIatra kötött szerzođésben biaosított 78.000,0 e Ft keretösszegíi támogatźls ĺisszegét
20|6. novembeľ 10. napjával 58.000,0 e Ft-ľa módosítja.

b) a Budapesti Rendőľ-főkapitányság és a Józsefuráľosi onkorményzatkĺjz<jtt 2015. decembeľ
l5-én létrejött Megállapodást a hatáĺozat l. szám,Ű melléklęte szerinti taľtalommal módosítja
és felkéri a polgáľmestert a szerzođés módosításának a|áirźsźra.

Felelős: polgármester
Hatźridő 20I 6. novembeľ 1 0.

7. a) a Józsefuáros KözbiĺonságáértKozalapítrány 20|6. évi támogatási összegét 20'000,0 e
Ft-tal megemeli.

b) a Józsefuaľosi onkormanyzat és a lőzsefvátos Közbiztonságáéľt Koza|apíwány közott
2016. februaľ 9-én Iétrejĺitt tźrnogatásí szerzőđést a határozat 2. számu melléklete szerinti
tartalommal módosítja és felkéri a polgármestert annak a|áítására.
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. novembeľ 10.

A 2||lf0|,6. (xI.10.) számű határozat mellék]eteit a jegyzőkiinyv 1. számú mellék|ete
tartalmazza.

Dľ. Kocsis M:áté
Szuĺazásľa bocsátja a2016. évi költségvetésľől szőIő llf016. (II.04.) önlĺorrrrányzati ľendelet
módosításáról szóló rendelet-tewezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 2612016. (XI.10.) önkormányzati ľendeletét 1 1 igen,
1 nem, 2 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľA.sHoz vnĺŐsÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsaľvÁnos xÉpvlsrr.o-ľnsľÜĺ-BľB 11 IGEN, 1 NEM, 2
TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosl oľxonnĺÁNyzl'ľ xaľvrsrr,o
TESTÜLETENEK 26 ĺ20 |6. (xI. 1 0.) oľronľĺÁlw ZATI RENDELEľET,ą. 2 0 1 6. ÉvI
ror,ľsncvETESRoL szoĺo 1ĺ20|'6. (II.04.) oľronnĺÁľyz,ł.ľI RENDELET
nzróoosÍľÁsÁnol

2. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztés

Napiľend 3/1. pontja
Javaslat 

^ 
Coľvin Sétány pľojekt keretszerződés kiizös megegyezéssel

tii rténő |ezár ásár ől szĺíló m egáIlapo dás mó dos ításár a
(írásbeli előterj esaés, POTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áúé
Napiľend vitájźú megnyitj a, megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nem fud szó szerint idéZil, mert megtréfá|ta a technika ördöge, nem|átja az előterjesztéseket.
A tegnap megkapott Corvin Sétány szerzőđésmódosításban (elég frissek még az é|ményeí)
van egy olyan dolog, ami kísértetiesen emlékezteti a T16-os eljarásra, amelyben máľ
négyszer-ötszĺjr kiírták pźlLyźzatra a T<jmő utca 16-ban levő jó paĺ Iakást, és eń. még mindig
nem vitte el senki, viszont a szeruőđés kötelez arra,hogy az onkormźnyzat a tulajđonától
próbáljon meg megszabadulni. Az torténik az e|őtęrjesztésben, hogy a Bókay 43-ná1 is
hasonló eljaľás kerül bevezetésre, amit ha nęm csinálnak meg, sokkal jobban megszigorítva
most már határidőkkel ellátva' úgymond ilyen ,,Jakabfy-biztosrď' megcsiná|va a szerzőđést,
hogyha nem teljesítik a szerzodést, akkor meg 100 millióval kötbérezik meg az
Önkormanyzatot. Ez kifejezetten hátrányos az onkormtnyzat számźra. Előszöľ is lebontásra
kĺjtelezettséget vállalnak, és utiĺna a sima telket kell, hogy árulják. Viszont, hogyha kikeľülne
ebből a szerzodéses rendszerbo!' ez az ingat|arl, akkor az onkormányzatnak sokkal jobban
megérné, hogy nem is bontja Ie eń. a házat, az áIlapota nem indokoIja még, hogyha a
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tulajdonnal ľendesen tudtak volna renđelkezni, akkor nem kellett volna kiköltöztetni a
bérlőket, akár i$ béľbeadással is hasznosíthatták volna. Ez egyszerűen hátrányos az
o nko rm ány zati v agy onr a nézv e.

Dr. Kocsis NIáté
Mcgadja aszőt Egry Attila alpolgármcstcrnck.

Egry Attila
A Bókay utca 43-as ingatlannak a tulajdoni szerkezete egy kicsit bonyolultabb, az
onkormányzat nem l/l-es tulajdonos, hanem kĺlzös osztatlan tutajdoni hanyadban vannak
pont a partnerrel, aki a befektető. Ekképpen ennek az épuletnek a további hasznosítása nem
teljesen egyénelmű, hogy hogyan lehetne megoldani azon a módon' ahogy Képviselő Úr
gondolja. Masrészről van egy 2014-es képviselő-testtileti dĺintés, amely egy szeruődés
|ezátástőI szól, ahol a Bókay utca 43-ma1 kapcsolatb afl az Önkormányzat azt vállalja, hogy
kikĺjltözteti a bérlőit, lebontja az épi|etrészt, majd pedig telket telekre cserél. Ez az induló
helyzet, ahol most a befektető javas|atźtra a módosításban elkezdtek gondolkodni, és azt a
lábat gondolják csak vźitoztatni, hogy kikciltĺjztetés és lebontás után nem cserélnek telket,
hanem meghirdetik nyílt páIyźnaton, és úgy éľtékesíti az onkormányzat eń azingatlant. EzzeI
pluszbevételre tesz szert a költségvetés, bátran kijelenthetik, hogy ebből fejlesztéseket tudna
az onkormźnyzat megvalósítani, hogyha ez sikeľülne. A T16-tal kapcsolatbanlźtnía kell a
Képviselő-testületnek, hogy minden bizonnyal azértnem érkezett ajźln7at, meľt nagyon magas
volt az érték, amin kiírták, ez egyľésztó| nem baj, hiszen az onkormtnyzatnak az az érdeke,
hogy minél magasabb bevételre tegyen szert, de ez az indok arra, hogy elhtz'őđik az a
páIyáztatás' az onkormtnyzat egy hatĺĺľozott á||áspontot képvise| azza|, hogy többedjére is
ezen a magas aron kívánja értékesíteni az ingatlant. Bízzanak abban, hogy lesz a kĺivetkęző
kciľben jelentkező, ha nem, az onkormtnyzat még mindig dönthet amellett, hogy az éľtéket
csökkenti, mert a piací źtr fölött hirdették meg a Tcimő utca l6-ot.

Dr. Kocsis lNĺ.áLté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Reagál arra, arrlit Alpolgáľmester Úr mondott, éppen napirenden van a Víg utca^ 39.
telekéĺtékesítés, amiľe érkezett egy érvényes pá|yźzat, és a kiírásnál magasabb áron. Am' źtta

a Yíg utcai teleknek magasabb, mint a Tömő utca 16.' amire kiíľták, annyira ĺem |átja a
külĺinbséget a Tömő utca és a Yíg utca kiilönbségében. olyan szerzodést kötöttek, amivel
gyakorlatilag|azźrtak másokat abból, hogy megvásaĺoljak a Tomő utca 16-ot gyakorlatilag,
elméletileg teľmészetesen nem' ezzę|kedvezot\enhelyzetbe hoztamagát az onkorményzat. A
Bókay utca 43. kapcsiĺn hasonló helyzetbe kerülhet az onkoľmtnyzat. Az aprob\émźtja,hogy
a Képviselő-testület arról dönt, hogy valamikoľ, ha a partner ezt kérí, egy előre nem látott
aron hirdessék meg ezt a te|ket. ( A háttérből beszéd hallatszik). Hallja a közbekiabá|ást, az
értékbecslés után, de most a Képviselő-testület eľről dĺjnt, hogy majd 3 hónap mu|va ezt a
telket el fogja adni, nem látnak źtrat, hogy mennyiért fogjak eladni, tehát most döntenek az
eladásról, de úgy, hogy a Képviselő-testtilet nem látja az áľat. Nagy problémĺĺnak látja
továbbá ... (a milĺrofon a hozzászólási idő lejórtakor kikapcsolt, a hozzászólás tÓbbi része
nem hallható). Ak<kor majd folytatja.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgáľmesteľnek.



Egry Attila
Képviselő Ut párhuzamot vont aYíg utcai telek, és a Tĺjmő utca 16. ingatlannal kapcsolatban.
Felhívja a Képviselő Ur figyelmét, hogy a Tĺjmő utca^16-nál nem telket éľtékesítenek, hanem
felépítményt, és a felépítettháznak, a lakásoknak a m, ára az, ami az egyik oľalon van, mint
m" ár, a másik tészen pedig egy beépítetlen ĺiľes telekľől beszélnek, a két m" áľat nem lehet
összehasonlítani és két külon helyén is van a kerületnek, így abszolút az alma, és a korte
esetével állnak szemben. A Bókay utca 43-mal kapcsolatban nem járnak így, mert az építési
telek kerül meghirdetésre, és az építési telek értékesítése szemmel láthatóan sokkal
egyszenibb, ha megnézik a Bacsó Béla utcai ingatlant is, hogy milyen sikeresen ť'lđta az
onkormányzat értékesíteni. Mindig sokkal egyszenĺbb, mint egy ĺégi bérhźnnak egy
résztulaj donát értékesíteni.

Kocsis lN/ĺáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Az e|őterjesztésben látta, hogy a Bókay utca 43-baĺ még laknak, hogy áll a kiköltözés,
szigoru hattridi5t vállalna az onkormtnyzat, ha most novembeľ 10-én még laknak aházban,
és az onkormtnyzatnak még dönteni kę|| az épület bontásáról január 31-ig. Eznem biztos,
hogy sikerülni fog, és akkor fizethetnek 100 milliót. A Szigony utca kapcsán hasonló kĺjtbér
előírások vannak, november 30-ig át kell, hogy menjen ez a ftjldhivatali bejegyzés, ha jól
értelmezte. Tegnap este kapták meg eń. az anyagot' nem biztos' hogy sikerült alaposan
áttanulmĺínyozĺia minden részletében' nagyon sok fenntartása van ezze| aZ anyaggal
kapcsolatban.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megadj a a szőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila.
Képviselő Ur nagyon jól észrevette a szętződésmódosításban a hatfuidőnek a változását.
Felhívja a figyelmét, hogy minden esetben, ahol hataľiđőt módosítottak' azígazábő| a korábbi
véghatáĺiđonek a meghosszabbitásat jelenti. Az eredeti |ezárő szerződésben december 3l-ig
kellett volna elkésztilni mínd az első ütemű közterĹilettel, mind pedig aházak,aak a bontásával
és átadásával. Ebben néminemű csúszás tcirtént, elhúzódott a bérlőkkel valő tźrgyalás, komoly
szempont volt, hogy a bérlőkkel békésen, és rendezetten tudjanak megállapodni. A mai napÍa
sikeľĹilt minden bérlővel megállapodni, a bérlők ĺagy tésze kik<jltözött, pont a Bókay utca43-
ban még bennlakik két bérlő, de mar megállapodtak veltfü, a VPB-n jáľt mind a két
megállapodás' és a napokban jár|e akiköltcjzési hataľidejfü. otieleĺek, hogy még két hétre
szĹikségük van, de ez egy jól kezelhető időpont, tehát november vége előtt biztosan
kikĺilttjznek, és addig a JGK is fel tud készülni ennek az épületnek a gźĺzrőL, villanyról való
lekĺjtésére, majd utána pedig abontásátra. AzzaI, hogy ezeket ahatáridőket módosították, akĺír
a bontásnál 

' 
ez év vége, đecember 31-éig sikeľiilt kitolni, és az onkormányzatnakpluszidőhöz

jutni, és ez áIta| a kĺitbéľfenyegetettség is eItolódott . Azza|, hogy egy november végi időpont,
december eleji időpont bekerült a ftjldhivata|í beadtlsra' megint csak pluszidőt nyert az
onkoľmányzat. A Fĺildhivatalbarl az átvezetés és a telekegyesítés az egy 2-3 hónapos
pľocedúra, ezze|is azeredeti szerzőđéslezárés szerint december 3l-ére kellett volna végezĺi,
ha november végén beadják, akkor a Földhivatal nem dĺlntött volna, és ęzze| a paľtneľ jogosan
jelezhette volna igéĺyét a kötbénel. Itt a paľtner elismerte azt, hogy az onkormtnyzat
mindent megtett a táĺgyalások során azért, hogy a bérlőkkel megállapodjon, és egy normális



ütemben indította az épĹileteknek a bontását is' és ennyi időt vett igénybe. Ezt a partner
tudomásul véve, hajlandó módosítani a szerzóđést és aztkéri az onkormányzattő|, hogy adja
be a papírokat a Földhivatalhoz, és az ottani bĺirokĺatikus pľocedúrźtnak az idejét mĺíľ nem
számítjabele az eljaľásrendbe, és ezze| már az onkorm ányzat teljesíti a kĺjtelezettségét.

Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Javasolja, hogy a Tömő utca 16. esetében vegyék ki a folyamatos pá|yáńatást, mert ennek
nincs értelme, és ilyen módon az onkoľmĺányzat belesodródik abba, hogy az igazságýgyi
szakértői értekbecslés megállapított ĺisszegéhez képest egyre alacsonyabb áron adja el ęń. az
ingďlant. Nem tartja jónak, nem kellene, hogy ilyen tigybe keveredjenek, meg kellene
egyezni a befektetővel, ha nem kell neki ez a telek, mert lebontaná eń. a hźu'at. Keľessenek
egy másik megoldást, amivel nem kerül az onkoľmáĺyzat egy ilyen kellemetlen he|yzetbe,
mert ne azt a Iátszatot keltsék, hogy minél olcsóbban odaadjak a Corvin befektetői részére.
Próbáljanak meg egy ilyen megegyezést átvinni.

Dr. Kocsis NIáúé
Megadja aszőt Egry Attila alpolgáľmesternek.

Eg.y Attĺla'
Képviselő Ur felvetésére, minden egyes fordulóban sor került ana, amikor tĺíľgyalnak a
paľtnerrel, a Tĺimő utca 16-nak ahe|yzete, az Önkormtnyzat egy hatźrozott á||áspontot taľt
fenrl, ez pedig a bevétel maximalizá|ása. Egyelőre nem keľesnek más megoldást, hogy
miképpen tudnák eń. a telket rendezní, minden egyes alkalommal elmondják, hogy ezt a
magas éľtéket gondoljak ellenértékképpen a Tömő utca 16. ingatlannal szemben, és nem
kívan az onkormźnyzat vźitoztatni' látszódik, hogy hosszú idő óta kitaľt az onkormźnyzat
ezen á||áspontja mellett, érdemes eztfenrfiartani. Most egy páLyazati szakaszban vannak' nem
szeretne hatérozottan ál|ást foglalni, varJak meg, hogy ez a pźiyázat lezáru|jon, és utiána

eldtjntik, hogy az onkormanyzat vá|toztat-ę ezen a stratégíźn, đe azt még Képviselő Úrnak
elmondja, hogy ezzel az ingat|arrlal kapcsolatban van 3 éľtékbecslés is, ami a 100, és a 180
millió kĺjzötti szórásban helyezkedik el, és ebből az onkoľmányzatkiválasztotta a 180 miltiót.
Ez az induló érték, és ehhez ragaszkodnak a képviselő-testiileti dontéseknél. Itt még véletlenül
sincs az a|tńszat,hogy az onkormanyzatprőbá|1a alacsony éľtéken azingatlaĺÍ éľtékesíteni,
ellenkezőleg, ahogy mondta, a piaci érték ťolött vannak most, itt tart az onkormźnyzat és azt
gondolják, hogy ezen az értéken értékesíteni tudják.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzászőLźts nincs, ęzért a napiľend vítájat Lezáĺja, és

szavazásrabocsátjaahattlrozati javaslatot'

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy
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1. elfogadja a határozat 1. számu mellékletét képező a ,,Corvin Sétány pľojekt
kerctszeruődés kĺjzös megegyezéssel történő |ezárásárő| sző|ő megállapodás f. számu
módosításď'elnevezésrĺ a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-vę!2014. szeptember 15-én
kötott megállapodás módosítźsát tarta|mazó dokumentumot és felkéri a polgármesteľt
annak a|áfuására.

Felelős : polgiírmesteľ
Határidő:2016. november 10.. hataridő aza|áírága20l6. november 20.

2. elfogadja a hatźnozat 2. szźlm.ű mellékletét képezó ,,Ingatlan Csercszerződés II.
E|őszeruoďés 2. széĺrlú Módosításď, elnevezéstĺ, a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-vel
2014. szeptember 15-én kötött e|oszeruodés módosítźsáthrtalmazó dokumentumot és
felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határiđo : f0| 6. november 1 0.. határid o az a|źirźsra 20 I 6. november 20.

Dr. Kocsis Nĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 11 igen, 3 nem szavazattal,tartőzkodás
nélktil elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZAT ALlľrc. Z EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrSÉGE S
HATAROZAT:
2Í2/20|6. (xI.10.)

A Képviselő-tęsttilet úgy dtint, hogy

1. elfogadja a hatźnozat l. szźmľ(l męllékletét képezó a ,,Corvin Sétrĺny projekt
keretszeruodés ktjzĺis megegyezésseltörténő |ezárźsárőI szóló megállapodás 2. sztmil
módosítása,, e|nevęzéstĺ a Corvin Zrt.-vel és a Rév8 Zrt.-ve| 2014. szeptember 15-én
kötött megállapodás módosításáń tarta|mazó dokumentumot és felkéľi a polgáľmestert
annak a|áitásźra.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2016. november 10." hatĺáridő az aláírźsra20l6. november 20.

2. elfogadja a hatátozat 2. szźtmí mellékletét képezo ,,Ingatlan Csereszerződés II.

E|őszerzőđés 2. szźlmú Módosításď' elnevezésű, a Corvin Zrt.-ve| és a Rév8 Zrt.-ve|
2014. szeptembeľ 15-én kötött előszęrzőđés módosításáttarta|mazó dokumentumot és

felkéľi a polgármestert annak alźútásfua.

Felelős: polgrírmester
Hatźrido:2016. novembeľ 10.. határidő az aláírásra20l6. november 20.

A 21212016. (K.10.) számrĺ határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

11 IGEN 3 NEM O TARTOZKODASSAL
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Napirend 3/2. pontja
Javaslat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy Ottó u.tcai ktizteriilet megújÍtása és

funkciĺiváltása'' elnevezésű program TER-KOZ,,B'' jelű pá|yázatra ttiľténő
benyrijtására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis Nĺáté
Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Az előterjesztés is tarta|mazza, hogy itt |esz ez a bizonyos Trianon Emlékmíi, és apá|yázati
kiírással ĺisszhangban van, ahol az szetepel, hogy az emlél<ĺlű közvetlen köľnyezetét kell
megterveznie a képziimuvészeknek, de tényleg összhangban lesz-e a kettő, hogyha
párhuzanosan zajlik a két folyamat, tehát ezhogy biztosítható. Nem az egymásutániság lenne
a logikusabb ebben az esetben?

f)r. Kocsis Máté
Igen, bińosítható. Megadj a a szőt Santha Péterné alpolgármesternek.

Sántha Péterné
Jĺjvő hétęn egy körben bíráIjak a beérkezo pá|yźnatokat, ame|yek a trianoni emlékművel
kapcsolatban 15-ei határidősek.17-én a Helytĺirténeti Tanács iil ĺjssze véleményezni, és22-én
pedig aBírźtlő Bizottság. Tényleg nem egyszenĺ a feladat, de mivel abírźtlat előbb elkezdőđik,
az emlékmtĺ kiválasztása, ezért utana a teľĹiletrendezés alkalmazkodhat az emlékmű
megj elenít éséhez, ezt az iráný fogi ak követni.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Véleménye szerint azért van itt egy kis kapkođás, aminek ta|źn koze van ahhoz, hogy a
Trianon Emlékmtĺ kapcsán Józsefuáros onkormányzataegy éven keresztĹil teljesen elfelejtette
ezt megvalósítani. Jóindulatú feltételezéssel mondja azt, hogy elfelejtette. Hogyha
rosszindulatu lenne' akkor mást mondana,hogy ta|án ęz nem fontos.

Dr. Kocsis lĺ.áúé
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Szerencsére Alpolgármester asszony értette a kérdését, most még nem tudjĺík, hogy milyen
Iesz a díjnyertes pálryaníí Jó lenne, ha a k<irnyezetéve| <isszhangban lenne, ezért javasolta. A
vá|asz az kie|égitó, ez ugyis később fog zaj|arli, az egymásutániság az megvan. Ne
elő|egezzék meg, hogy most tuđjfü, hogy milyenlesz, meľt most még nem tudhatjak. Ugye?

Dr. Kocsĺs Nĺáté
Megadja a szőt Sĺĺntha Péterné alpolgáľmestęrnek.
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Sántha Péteľné
A pályamúvek közül még egyet sem látott eddig, viszont azértkért szót, hogy megnyugtassa
Pintér képviselő urat' hogy nem felejtették el, valóban folyamatosan keresték a megfelelo
helyszínt aFőépitész Iľodával. Minden lehetséges teľet végigjáÍták, megĺézték, megpľóbálták
elképzelni. Voltak gondolataik, például a Ludovika térre, de ott a Főváros kért9, hogy azt
hagyják meg. Abszolút nem szándékos, bíz1k abban, hogy elhiszi Képviselő Uľ, legalább
annyira szívügye a Trianon Emlékmtĺ, mint Képviselő Uľnak. Kapkodás nincs, meg fogjĺĺk
olđani, szépen, nyugodtan és20I7.június 4-én ott fognak megemlékezni.

Dr. Kocsis Máté
Megátlapítja, hogy további kérdés, hozzäszőIás nincs, ezért a napirend vitájźLt |ezárja, és

szav azásr a bocsátj a a hatźn ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. a Képviselő-testÍilet If9l20I6. (VI.02.) szátmű hatátozata a|apján a Józsefuarosi
onkormanyzat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utcai közterület megújítása és

funkcióváltása program,, tźľ:gyĹl páIyázatot nýjt be a Fővaľosi TÉR-KOZ ,,B''
pá|yázaton.

Felelős: polgármester
Határidő 20| 6. novembeľ 1 0.

2. a Képviselő-testület 12912016' (VI.02.) szttm,ű hattnozata szeľint a határozat 1.

pontjában foglalt pá|yázati dokumentációt a Rév8 Zrt. á|Iítja ĺissze az a|ábbi
progľamelemek megvalósításával és teľvezett ktĺltségekkel, egyben fe|hatalmazza a
p o l gáľme st ert a p áIy ázat a|áir ásár a.

A proiekt megvalósításanak becsült koltségei (ezer Ft-ban megadva)
Projektelem
megnevezése

Projekt részelemek Becsiilt bruttó
koltségek (br.

ezer Ft)

Támogatás
(br. ezer Ft)

onrész (br.

ezer Ft)

Epítéses
eszkozbeszęrzés
(tĺímogatás
intenzítás 65%o\

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000
Műszaki ellenőrzés 1 000 6s0 3s0
Tervezői múvezetés 500 325 175
Kozbeszerzés s00 325 175

Nem beruhazási
elem (támogatás
intenzitás 50%)

Közösségi és kulturális
rendezvények,
kommunikáció

2 000 I 000 1 000

Előkészítés
(támogatás
íntenzitás 50oÁ)

Kcizösségi tervezés 3 400 1 700 1,700

Páůvá,zat összesen 67 400 43 000 24 400
Pá,Iyźnatban el nem
számolható

Kcizössési tervezés 1 400 0 t 400
Hatósási díiak I 000 0 1 000

Mindässzesen 69 800 43 000 26 800

fo
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Felelős: Rév9 Zrt,, polgármester
Határido: 2016. novembeľ 30.

az I. pont szerinti program megvalósításához a Képviselő-testület 202/2016. (X.06.)
számuhatáĺozatában biztosított 5.800 e Ft-on túl, további 21.000 e Ft önkormányzati
örľészt biztosit, előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2017. évi költségvetés
teľhéľe önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkormányzati felhalmozási
bevételeket jelöli meg'

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6. november 10.

nyertes pá|yázat esetén a Buĺĺapest lozsefvźrosi onkormáĺyzat vá||alja, hogy az
érintett ingatlant a projekt LęzárźlsátőI számított 5 éven belül nem idegeníti el, és
vá||a|ja, hogy a pźiytzat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven át
működteti' továbbá felhatalmazza a po|gármestert az erĺó| szóló nyilatkozat aláírźsáľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. november 1 0.

felkéri a polgáľmestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséné| a határozatbarl
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. évi k<iltsésvetés tervezése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 14 igen,0 nem szavazattal,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ nĺnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
213ĺ2016. (xI.10.)

A Képviselő-testiilet úgy đtint, hogy

1. a Képviselő-testület 12912016. (vI.02.) sztlmu hatétrozata a|apjźn a Józsefuarosi
onkormanyzat a ,,Tisztviselőtelep - Bláthy ottó utcai köZteriilet megújĺlása és
funkcióváltása prograrĺ,, táĺgý páIyźaatot nyujt be a Fővárosi TER_KOZ ,'B''
pá|yázaton.

Felelős: polgáľmester
Haténdő : 201 6. november 1 0.

4.

5.

14IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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2. a Képviselo-testĺilet 12912016. (VI.02.) számu batározata
pontjában foglalt pá|yázati dokumentációt a Rév8 Zrt.
programelemek megvalósításával és tervezett költségekkel,
p o l gármest ert a p tiy ázat aláír ásár a.

szerint a határozat 1.

áIlítja cissze aZ alźhb1
egyben felhatalmazza a

A nroiekt mesvalósításának becsült k<jltsései (ezer Ft-ban megadva)
Projektelem
megnevezése

Projekt részelemek Becsült bruttó
költségek (bľ.

ezer Ft)

Támogatás
(br. ezeľ Ft)

onĺész (br.
ezer Ft)

Epítés és
eszkozbeszerzés
(támogatás
intenzitts 650Á)

Kivitelezés 60 000 39 000 21 000

Műszaki ellenőrzés I 000 650 350

Tervezőí művezetés s00 3f5 175

Kozbeszerzés 500 325 175

Nem beruhlŁási
elem (támogatás
intenzitás 50%)

Kcizcisségi és kulturális
rendezvények,
kommunikáció

2 000 1 000 1 000

Előkészítés
(támogatás
intenzitás 50%)

Közosségi tervezés 3 400 1 700 1 700

Pá|vázat összesen 67 400 43 000 24 400
Péilyźnatban el nem
számolható

Köz<jssési tervezés I 400 0 r 400
Hatósási díiak 1 000 0 1 000

Mindtisszesen 69 800 43 000 26 800

J.

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester
Hatźriđő: 201- 6. november 3 0.

az |. pont szerinti program megvalósításźůloz a Képviselő-testtilet f02l20l6. (X.06.)
száműhatározatźtban biztosított 5.800 e Ft-on tul, további 21.000 e Ft önkormtnyzati
onrészt biztosít, előzetes kötelezettségvállalás keretében a 2017. évi költségvetés
terhéľe önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az tinkormźnyzati felhalmozási
bevételeket jelöli meg.

Fęlelős: polgáľmesteľ
Hatarídő: 2016. november 1 0.

nyeľtes pá|yázat esetén a Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat vállalja, hogy az
érintett ingatlant a projekt Lezźtrásátő| számított 5 éven beliil nem idegeníti el, és

vźila\ja, hogy a pźiyźnat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven at

műkĺjdteti, továbbá fe|hata|mazzaapolgármesteľt azeto| szóló nyilatkozatalźńrásźlra.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2016. november 1 0.

felkéri a polgármesteľt, hogy a 2017, évi költségvetés teľvezésénél a hatźttozatban
fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. évi költségvetés tervezése

zf

4.

5.



Napirend 3/3. pontja
Javaslat az ,,Európa Belváľosa Program - III. iitem'' elnevezésű program
ľÉn_ro z,,A'' j e| ű p á|y ázatr a tö rténő b enyúj tás áľa
(írásbeli előterj esztés)
Előtcťcsztő: dr. Kocsis Mátć _ polgármcstcr

Dr. Kocsis lM{.álté

Napirend vitti1át megnyitja. Megźi|apítja,
hozzászőIás nincs' ezért a napirend vitáját
javaslatot.

hogy a napiľenddel kapcsolatban kérdés,
Iezárja, és szavazásra bocsátja a haÍározati

2.

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

1. a 72912016. (VI.02.) számí határozata a\apján, a Jőzsefvárosi onkormźnyzat a
,,Európa Belváros Program III.'' tárgyú páIyazatotnýjt be a Fővárosi TÉR-KOZ ,,A''
je|upá|yázaton.

Felelős : polgiírmester
IJatźridő: 20I 6. november 1 0.

a 12912016. (VI.02.) sztlmű hatáĺozata szerint, a hatfuozat 1. pontjában foglalt
pá|yźuati dokumentációt a Rév8 Zrt. áIlitja ĺissze a határozat |. szám,ű mellékletét
képezo költségtábla szerinti pľogľamelemek megvalósításźxal és tervezett
koltségekkel,egybenfe|hata|mazzaapolgármestertapá|yźnata|áírására.

Felelős: Rév8 Zrt., polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 30.

az 1. pont szerinti program megvalósítźsźůloz a 12912016. (VI.02.) számtl
hatźlrozatźtban biztosított4.927,600,- Ft-on túl, további224.616.I55,-Ft önkormányzati
önľészt biaosít e|ozętes ktitelezettségvállalás keretében a 2017. évi költségvetés
teľhére tinként vá||alt feladatként, melynek fedezetéül az önkoľmźnyzati felhalmozási
bevételeket jelöli meg.

Felelős: polgármester
HaĹĺridő: 2016. november 10.

nyertes pá|ytuat esetén a Budapest Jőzsefvźrosi onkormtnyzat vá||a|ja, hogy az
érintett, önkormányzati tu|ajđonú ingatlanokat a projekt IezélrásátőI számítotl5 éven
belül nem idegeníti el és vállalja, hogy apá|yazat keretében megvalósított funkciókat
legalább 3 éven át működteti, továbbá fe|hatalmazza a po|gármesteľt az erró| sző|ő
nyilatkozata|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtrido: 20l 6. november 1 0.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénéI a határozatban
foglaltakat vegye figyelembe.

3.

4.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017. évi kĺjltsésvetés tervezése

Dr. Kocsis Nl.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatározatot 14 igen, 0 nem szavazatta|' tartózkodás
nélkiil elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 14 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z vĺnqo s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
f14ĺ2016. (xI.10.)

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a 12912016. (VI.02.) számű hatátozata a|apján, a Jozsęfvźrosi onkoľmányzat a

,'Európa Belváros Program III.'' tárgý ptůyźzatotnýjt be a Fővárosi TÉR_KOZ,,A''
je|ťipá|yázaton.

Felelős: polgármester
Hattxidő: 201 6. november 1 0.

a 129120T6. (VI.02.) számu határozata szerint, a határozat 1. pontjában foglalt
pá|yźzati dokumentációt a Rév8 Zn. á|Iítja cissze a határozat I. szttm,ű mellékletét
képezo költségtábla szerinti progľamelemek megvalósításáva| és tewezett
költségekkel,egybenf e|hata|mazzaapo|gfu mesteľtaptiytľataláirtsára.

Felelős: Ptév8 Zrt., polgármester
Hataľidő: 2016. november 30.

az 1. pont szerinti progľam megvalósításához a 1f9l2016. (VI.02.) sztlmiĺ
hatźlrozatában biztosítofi 4.927.600,- Ft-on tul, további224.616.|55,-Ft önkoľmanyzati
ĺinľészt biztosít előzetes kĺjtelezettségvállalás keretében a 2017. évi kĺiltségvetés
terhére önként vállalt feladatként, melynek fedezetéül az önkorményzatí felhalmozasi
bevételeket j elĺili meg.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 20I 6. november 1 0.

nyeľtes páIyázat esetén a Budapest Józsefuarosi onkormányzat vá||a\ja, hogy az
érintett, önkormĺányzati tlJ|ajđonú ingatlanokat a projekt |ezárásátő| számitott 5 éven
belül nem iđegeníti el és vállalja, hogy apáIyázat keretében megvalósított funkciókat
legalább 3 éven át működteti, továbbá fe|hatalmazza a polgćlrmesteľt az eľ.ol szőIő
nyi|atkozataláírásźna.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. novembeľ 1 0.

14IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL
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5. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés tervezéséné| a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határido:2017 . évi költségvetés tervezése

A 2|4ĺ201'6. (K.10.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú mellék|ete
tartalmazza.

4. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintő előteľjesztések

Napĺrend 4ĺ1.pontja
Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bľódy Sándoľ utca 15. szám a|att
találh ató in gatlan p áůy áaat útj án tti ľtén ő éľtékesítésére
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefulĺĺosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,

igazgatóstlgi elnĺik

Dľ. Kocsis M:áúé
Napirend vítźIjtń megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Hogyha pá|yázatot írnak ki, de k<jzben meg az előterjesztés is részletesen leírja, hogy
va|őjában aPźnmány Péter Katolikus Egyetem a vĺĺľományosa ennek az épületnek, nem lehet-
e egyből megállapodást kötni velĹik, hamtn úgyis tudjak a nyeľtest. Ha pedig páIyźzat, akkoľ
viszont nem lęhetne-e, hogy nem tudják előľe a nyertest. A logikai koherenciát keresi a
javaslatban, egyfajta dicséretes őszinteség, hogy előre megmondjĺák, hogy ki fogja nyerni a
pá|yázatot, de ez akettő nehezen fér ĺjssze. Kicsit hibľid megoldásnaktartja.

I)ľ. Kocsis lN{áté
Zo|dmego|dás. Megadj a a szőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Az onkormźnyzatnak az ingat|arléľtékesítési gyakoľlata kifejezetten, hogyha nagy értékrĺ
ingatlanľól van sző, akkor az két alappilléren nyugszik. Az egyik az, hogy akkor íťák ki
pá|yázatot, hogyha Iátjźk., hogy van érdeklődés az iĺgat|anra,Iega|ább egy komoly érdeklődő
jelentkezik, másrészről, hogyha |atjti<, hogy annak a funkciója, amire hasznosítani akafiálk, az
egybevág az onkoľmźnyzat KeľĹiletfejlesztési Stratégiájával. A Bľódy utca 15-tel is ez történt,
a Pázmáĺy Péter Katolikus Egyetem mźr kĺjrĹilbeliil 5 éwel ezelőtt megkeľeste az
onkoľmlányzatot azzal, hogy őket éľdeke|né az ingatlan, mert az ingatlannak ahźĺtső részę
összetalálkozik amostani egyetemi ingatlannal . ou en' össze fudnfü nyitni, és egyben tudnfü
hasznosítani, és azőta folytak az egyeztetések, hogy miképpen lehetne ezt megvalósítani,
illetve felmérték az ingatIarlt, és gondolkodtak beĺľte, hogy egyáltalan meg tudják-e ezt az
ingatlant fejleszteni. A Képviselő Ur felvetése, hogy csak úgy adjuk oda eń, az iĺgatlarú az
egyetemnek, erre sajnos a jogszabályok nem tesznek lehetőséget, még megígérni sem tudják
nekik, nemhogy odaadni. Itt az onkormĺínyzatnak egyetlen egy lehetősége vaÍl' az
éľtékbecslést elkészítette az ingatlanĺa, 826 millió foľint jĺitt ki, nem is egy kicsi éľték, és nyílt
pá|yázatot hirdetett. A nyílt pá|yázatban előfordulhat az,hogy olyan pá|yazat érkez7k, ami egy



másik megvalósítás. Az onkormányzatnak lehet dĺjntési lehetősége, lehet, hogy valaki sokkal
tĺjbbet igér ezért az ingatlanéľt, és egy egész másik he|yzet alakul ki. Ezekkel az
alternatívákkal az onkormźnyzat nem tud mit kezdeni, a nyílt versený nem lehet szfüíteni,
így csak bizakodnak abban, hogy akáľ az egyetem vásáľolja meg. Természetesen, ha bárki
más, aki megfelelően hasznosítja azt figyelembe véve, hogy ez egy műemléképület és

szeľetnék' hogyha a műemlék úgy keľülne helyreállításra, hogy azméItő legyen, és a negyedet
továbbgyarapítsa, akkor onnantólkezdve az onkormányzat megtett mindent annak éĺdekében,
ho gy az in gatl anj ával maximáli s gondo s s ágga| j źtrj on eI.

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

Dr. Erőss Gáboľ
Köszöni a vá|asú', nagyrészt megválaszolta Alpolgármester Ú,, de az az egy
megválaszolatlanul maradt, hogyha amit támogat, ez egy nyíItpźiyazat, akkor miért kell ilyen
hosszasan értekezni az e|oterjesztésben aľľól, hogy majd a Pázmźny így meg úgy. A Károli
Gáspar Református Egyetem, egy másik egyhází felsőoktatási egyetem' amely szintén ott van
a szomszédban,tehát egytt|taIźnnem képtelen ötlet az,hogy esetleg ők akaĺják megvásaĺolni'
Lehet, hogy majd ők akaĺjak megvásárolni. Itt jelzi, hogy tanított a Kiĺľolin, még mielőtt
kiderülne. Nem tud aľról, hogy meg akarják vásarolni, máľ nem tarit a Károlin, mindenesetre
miért nem lehet egyszeriien kiírni apźiytuatot? Eza kérdés.

Dľ. Kocsis Máté
Figyelembe fogjak venni a Képviselő Úr altal elmondottakat is. Köszöni a tźljékoztatást a
felsőoktatási eloéletéről. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ęzért a
nap irend v itáj źú |ezźĺq a, é s szav azásľa bo c s átj a a határ o zati j av as l atot.

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1.) hozzźljźlru| a Budapest VIII. kerület, Bródy Sandor u. 15. sz. a|aÍti,36623 hľsz-ú ingatlaĺl
pźiy źnaton történő értéke síté s éhez.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. november 10.

2.) elfogadj a ahatźĺrozat mellékletétképezo, a Budapest VIII. kerĹilet, Bródy Sándor u. 1 5. sz.
alattí, 36623 hĺsz-ú lakóépület elidegenítéséľe vonatkoző páIyazati felhívást az a|źlbbi
feltételekkel:

a) a minimális vételár: 826.000.000,- Ft,

b)apá|yazatbírá|atiszempontja:a|egmagasabbmegajanlottvételfu ,

c) az ingatlan kízár ő|ag oktatási cé|r a haszno s Ítható

d) aján|ati biztosíték a minimális vételár lUoÁ-a:82.600.000'- Ft

e) a nyertes pá|yázőval előszerzóđést kot az onkormányzat, arĺe|y a|apján a nyertes
pá|yazo a véte|źr 15 %-at előlegként megťlzeti, me|y az ingatlan kitirítésének fedezetétil
szolgáI.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 10.

3.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eredményére vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-
testület elé jóváhagyás végett. Amermyiben a pźůyázat eľedménytelenül záruI,
felhatalmazza aYttrosgazđźt|kođási és Pénziigyi Bizottságot a pá|yźnatot |ezźlrő eredmény
megálIapítására.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. februáĺ 17.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja" hogy a Képviselő-testĺilet ahatźltozatot 13 igen,0 nem, 1 taľtóZkodas mellett
elfogadta.

9ZAVAZASNÁL JELEN VAN 14 rÉpvlspro
A HATÁR oZATHo Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
2t5t2016. (K.10.) 13IGEN 0 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

|.) hozzájarul a Budapest VIII. kerÍilet, Bródy Sándoľ u. 15. sz. alatti,36623 hľsz-ú ingatlan
páIy ázaton töľténő éľtéke s íté séhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 1 0.

2.) elfogadjaahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. keriilet, Bľódy Sandor u. 15. sz.
a|atti, 36623 hľsz-ú lakóépület elidegenítésére vonatkoző pá|yazati fę|Iĺvást az aLábbi
feltételekkel:

a) a minimális vételaľ: 826.000.000,- Ft,

b) apá|yazatbfuáIati szempontja: a legmagasabb megajanlott vétę|ár,

c) az ingat|an kízár ő|ag oküatasi célra haszno sítható

d) ajánlati biztosíték a minimális vételár |0%o-a:82.600.000,- Ft

e) a nyertes páIyazőval előszerződést kot az onkormrínyzat, amely a|apjm a nyertes
páIyáző a vétę|át 15 %-át előlegként megfizeti, mely az ingatlan kitirítésének feđezetétil
szolgá1.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorlgazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. novembeľ 10.
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3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a veľsenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a páIyázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jővahagyts végett. Amennyiben a páIyázat eredménytelenül záru|,

felhatalmazza aYárosgazdáIkodźtsi és Pénzügyi Bizottságot apáIytzatotlezárő eredmény
megállapítására.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2011. ťebruár 17.

^ 
215120|6. (xI.10.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 4. számú melléklete

tartalmazza.

Napirend 412. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Víg u. 39. szám alatti telek
elidegenítésére kiíľt páůy ázat eľedményének megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt',

ígazgatósági elnĺik

Dľ. Kocsis Máté
Napirenđ vitájat megnyitja, megađja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Pont ennek a cégnek volt a közelmúltbal;n ęgy hasonló vásár|ása, igaz, a belvaĺosban, ahol
tudjĺák, hogy jóval magasabbak az ingat|anárak, dę mégis a Sas utcában ennek a hatszoľosa
volt a 

^, 
t,ĺ. Pintéľ képviselőtársa egy másik napiľendnélmegdicsérte ezt az előterjesztéstmtr

előre, hogy a pá,Iyźlzati alsó hataron felüli ajćn|at érkezett. Mennyire tudnak biztosak, lenni
abban, hogy nem érhet többet ez a telęk? Lehetnek-e abban biztosak hogy aZ

ingatlanfejlesztőnek nincsenek se rokoni, se egyéb céges kapcsolatai semelyik józsefuaľosi
dcjntéshozóval?

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt dr. Sára Botond alpolgármestemek.

Dr. Sára Botond
Amikor a kiíľásról tárgyaltak, Képviselő Úr volt az, aki azt mondta, hogy ezt az ingatlant nem
lehet eladni' meľt annyira kicsi az alapteriilete. Most van egy jelentkező, apiacl aľ ftilött ígér,
és most azt mondja Képviselő Ur, hogy túl alacsony M fu, amit ígérnek. El kellene dönteni,
hogy melyik állítása azigazKépviselő Ur, meľt egy kicsit zavarbanvannak.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Majdnem, de mégsem pontosan emlékszik, nem azt mondta, hogy túl kicsi. Valóban aú,
vetętte fel ő is, de Jakabff Tamás is, hogy lehetne más funkciőrahasznźllni egy iires telket,
mint aĺĺa, hogy beépítik, ő aztjavasolta, hogy a Német utcai iskola hasznosíthassa, amelyik
elég szfüĺisen van ott az udvaľán. Felvetette, hogy k<izösségi kert' vagy jźúszőtér is lehetne, és
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azt monďÍák, hogy olyan szuk az a telek, oda se süt a nap, úgyhogy inkább mégiscsak adják
e|. Ezt mondták, most van egy he|yzet, adjfü e|, étkezett egy páIyćuat. Még egyszer felveti,
hogy hatod a u *, tr még így is, mint ott. Nem azt mondta, hogy 30 oÁ-ka|, vagy 50 %,-kal
alacsony, hanem, hogy hatoda. Ezéĺt kérdezi' hogy jól megfontoltźlk-e? Volt egy másik
kérdése, hogy biztosak lehetnek abban, hogy az ingatlanfejlesztő cégnek nincsenek rokoni
vagy cé ges kapcso latai j ózsefu áro si döntésho ző|łka|?

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Biztos, hogy nem, de nem biĺos abban, hogy Képviselő Úmak nem ľokona a cégtulajdonosa.
Maga a cég is lehet' hogy rokona. Bármi lehet, Képviselő Úľ. Annyiľa unalmasak mt.ľ ezek az
ócska, ilyen csúsztatós, iIyen homályosítós nő, rokon, van-e rokon, nincs-e rokon, van-e
ľokon, ez olyarl szánalmas. Komolyan mondja, a falnak lehet menni tőle. Nincsenek ľokonok,
képzelje el Képviselő Ur. Lehetne sza|aďni, mivel szavazői nincsenek, csak médiái, csak oda
lehet szaladgálni. Inkább csak a szavaző1hoz szokott szaladgálni' hogyha valami kérdése van,
de Képviselő Ur elszalad a médiához és Ie lehet ími, hogy a rokonok, meg a mutyi.
Borzalmasan unalmas már' van 3 év ebből. Atyaisten. Mi van, ha kideľül, hogy a Képviselő
Úr rokonai, akkor mi van? Most csak felteszi a kérdést. Tagađja, hogy a rokonai a cég
tulajdonosai? Erőss Gáboľ tagadja, hogy a rokonai lennének. Megkéri az ingat|anszakérto
urat, aki ebben az igyben e|jźlrt, hogy néhány világos mondattal tegye éľthetővé, hogy miért
így alakult ennek az ingatIanrlak az értékbecslése, és hogy helyesen járt e| az onkoľmányzat,
amikor az értékesítés mellett dönt<jtt' vagy sem. Illetve, hogy az ingatlanaľ tekintetében
megfelelő döntést késziil-e hozni a Képviselő-testület.

Gódor Lász|ő
A szakmai részéhez szeretne néhany mondatot hozzźńenni. Az éľtékkel és az érték
ĺjsszehasonlítással kapcsolatban. A tĺjbbire Polgármester ur megfe|e|o vźiasń. adott. A Sas
utcai telek és ez a telek nem összehasonlíthatő, annáI is inkább, mivel ez a telek szí!k,
keskeny, nagyon ľossz a benapozhatósága. A múltban Képviselő Ur azt mondta, hogy talan
jtiszőteret kellene ezen épiteni, de nem biztos, hogy ez így volt. A telekáľ mindig a
beépíthetőségét, és a beépítésből keletkezett hasznot kell, hogy ii|<rozze. Ennél a teleknél ez
maximálisan megfelel, mivel a beépíthetősége, a zĺildfelületbiztosítása, az épitménymagasság
szint, homlokzatszint magassága elég keményen meg van hataľona a JoKESZ-ben. Azt
mondja, hogy a telek forgalmi értéke, méghatul alacsony is lett volna, egy meghirđetés útjĺán

mindig az a cé|, hogy a lehető legmagasabb éľtéket hozzźk ki abból a téĺrgyi ingatlanból.
Ebben az esetben ennyit sikerĹilt ezzel apá|yźzattal kihozni.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźszőIźts nincs, ezért a napirend vitźljźt |eztlrja, és

szav azásr a bo c s átj a a határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dont' hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szttm aIatĺi,34919 hľsz.-ú, 555 m2 alapteľülettĺ, a
Csarnok negyedben talá|hatő telekingatlan elidegenítéséľe kiíľt nyilvźnos ptĺ|yźnatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáĺidő: 20I 6. november 1 0.
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2.) a pá|yazat nyertesének a Zesan Real Estate Ingatlanfotga|mazo- és Épíftető Koĺlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., cégnyilvántaľtási
száma: Cg. 01-09-738816, ađőszźlma 13506843-2-43) nyilvánítja, a vételárat
126.000.000,- Ft + ÁFA összegben á||apítjameg.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattlriđő : 20I 6. november 1 0.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.4 az ingatlan-adásvételi szerződés
a|źńrására.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. ďecember 22.

I)ľ. Kocsis Nĺ'áLté

Megállapítja, hogy a Képviselo-testĹilet a hatźtrozatot 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN tą rÉpvlspró
A HATÁR o Z ATIľĺIZ AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc szÜrsÉcp s
HATÁRoZAT:
21'6t20|,6. (K.10.) 12IGEN 1 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szétrrr a|atĺi,34919 hĺsz.-ú, 555 m, alapterületű, a
Csarnok negyeđben talá|hatő telekingatlan elidegenítéséľe kiírt nyilvános pá|yźnatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvanítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2016. november 1 0.

2.) a pá|yazat nyertesénęk a Zesan Real Estate Ingatlanfotgalmaző- és Építtető Korlátolt
Felelősségrĺ Társaságot (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56., cégnyilvántarttsi
szźtma: Cg. 01-09-738816, aďőszźłrla: 13506843-2-43) nyi|vánitja, a véte|źrat
126.000.000,- Ft + Áľ.a. összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2016. november 10.

3.) felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t az ingatlan-adásvételi szerzőđés
a|áitásfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2016. december 22.
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5. Vagyonkeze|éssel, váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 5/1. pontja
Javaslat a JOI(E SZ mĺí d o s ítás ával kap cs olato s dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

f)ľ. Kocsis Nĺ'áúé
Napirend vitźtját megnyitj a, megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

JakabĘ Tamás
A Gallz területen behtzgáĺtźt< a térképen az atakat, a ľengeteg tulajdonossal egyeztetiek,
fülosztottfü tömb<ĺkre ezt ateru|etet. A legfontosabb döntés' hogy a váItoztatási tilalmat meg
fogiák szüntetni. Volt egy olyan elképzelése, hogy aváItońatási tilalom akkor fog megszűnni
a Ganz gyártelepen, ha egy végleges megoldást találnak arua, hogy mi legyen ezze| az
egésszel. Nem azt gondolja végleges megoldásnak, hogy ftilosszák tömbökre, és a tcjmbökben
legyenek telkek, hanem egy hosszú távú hasznosítása történjen ennek a tertiletnek, ami nem
olyan, mint a mostani' nem ez a renđezet|en, kereskedelminek Látsző, de nem kereskedelmi,
nem megy bele, hogy milyen sztoľi zaj|ik ott. Pont vgyanaą mint ami az út másik oldalan par
éwel ez e|ottig. Azt reméIte, hogy lerombolás és újjáépítés fog következni valamikor és

megpľóbálnak mindent megtenni annak érdekébęn, hogy ne konzerválődjanak ezek az
állapotok. Habehinzźi< az utakat, és engedik, hogy kialakítsfü a telkeket, hogy az osztatlan
ktjzos tulajdonból kijöjjenek és mindenkinek meglegyen a saját telke, attól fél, hogy hosszti
távra ezek az á||apotok fognak konzerváIődni. Van-e valami ľemény aÍÍa, vagy valami
stratégia arra,hogy megtörténjen valami komolyabb változás is?

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Feľnelyi Gergely Sándoľ foépítésznek.

Feľnelyi Geľgely Sándoľ DLA
Képviselő Uľnak az észĺevételére reagá|va, ő másképp |átja, éppen az konzervá|ja azokat az
állapotokat, amiket látnak aGanz-teruleten, ha maľad az osztatlan közĺjs tulajdon. A probléma
az, hogy 130 köríili maganfulajđonos van) az onkormanyzatnak egy kis tulajdon tésze van,
egy óvoda, a Golgota tér egy része a Galu-terulethez tartozik. Ez nem teszi az
onkormĺínyzatot képessé arca, hogy bĺíľminek a lębontását, vagy újjáépítését előre tudja
mozdítari, viszont az az á|Iapot, hogy osáatlan közĺjs minden, azok a tulajdonosok, akik
bontanának és újat építenének, az osztatlan kozĺis tulajdonban nem tudjak megkezdeni a
bontást. A stratégia épp aról szól, hogy segítik' hogy azosztatlarl közĺisből létrejĺijjön egy
tömbökÍe darabolt és ezátal az ĺngatlartendezettség szempontjából egy jobb helyzetbe kęrĹilő
teľiilet, ezzel segiteni tuđják azokat a tulajdonosokat, akik saját maguk meg tudjfü kezďeni ezt
a megújítást.

Dr. Kocsĺs M:áté
Megadja aszőt dr. Kovács Gabriella a|jegyzonek.
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Dľ. Kovács Gabriella
Ez az állapot azért Iétęzhet évtizedek óta, mert zárt az egész, és amikor ezt a zźlrtságot sikeľül
feltörni, azá|ta|, hogy ott utak létestilhetnek, attő| az állapottól remélik aZ źÍ|áthatőságot, és a
hatóságok sokkaljobban hozztfémek, és sokkal jobban be fogják tudni azonosítani, mert itt
az aprobléma, hogy azonosíthatatlanok az oÍt múködő vtilalkozások. Ha ott út lesz, és tĺjmb
lesz, és kisebb egységekben lesz a tulajdon, akkor źĺIáthatőbb |esz az egész.

Dr. Kocsis l/Iáté
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Fóépítész úrral egyetért, hogy ez mozdiÍja ki a Ganzt abból, hogy a káoszt feloldják. Az
orczy negyed egyik képviselójekéĺlt an. kell mondania, hogy ez a Ganz töľténet rátelepszlk az
otczy negyedre, a Tisztviselőtelepľe, a kolóniára, egyszeĺúen azok az źi|apotok, amik a
Gaĺuban vannak, ezze||ehet megoldani, hogy a tulajdonosoknak adnak egy esélý arra,hogy
a saját tulajdonukka| an. kezdjenek, amit akaľnak, és amí az onkormanyzat érdekeinek is
megfelel. Ezért kre|í eÍre aZ onkormányzat a tu|ajdonosokat, a tulajdonosok kérésére, hogy
tudjanak továbblépni és fudjanak bontani, építeni, ők is egy keľeskedelmi lakóĺjvezętre
gondolnak, főleg az orczy út felőli tészéte, és ha ez megindul, akkoľ meginđul az egész
Ganzĺak a története. Az onkormtnyzat nem szólhat bele a tulajdonosoknak az életébe, nem
bonthatja le az tulajdonukat. A tulajdonĺól szóló jog a liberális eszlne egyik legfobb zászlős
hajója. Ha valamit akaľnak tenni a Ganznegyeddel, akkor pontosan ilyen szabályozással kell
segíteni azt, hogy legyen vźl\tozts. Főleg azért is, mert a környékbeli lakók sokszoľ félnek a
Ganznegyedből kijĺivő emberektől, akozbiztonságérzetfü rosszabb, ez javithatja.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Próbál még világosabban beszélni, Főépítész úrľal egyetért, hogy a lerombolás, Íljjáépités az
egy óriási beruhźzźs, nyilván az onkormźnyzat ezt nem fogja megcsinálni, az az egyéves
koltségvetéssel vetekszik, több 10 milliáľdos lenne ez a beľuhźnás. Yiszont jöhet eÍTe egy
nagyberuhazó, jöhet valami állami szereplő, akik ott rendet tehetnek, nyilván eddig nem jött.

Erre vonatkozott a kérdése, tényleg nem akar jönni senki? Amikor tömbösítik és telkekľe való
osztásra megadja az onkormźnyzat az engedéIý, megszűnik az osztatlan kc'zös tulajdon,
onnantól kezdve akár egy áIlami kisajátítás, akár egy nagybefektető áIta|i vásárlás nehezebbé
fog válni. Azt, hogy az osztat|an közcĺs tulajdonból megcsiná|jzk a saját telktiket, óriási
ingatlanérték novekedést fog az ottaní tulajdonosoknak jelezni. Ha mégis valaki jĺinne és

felvásarolná, sokkal később fog jtinni valaki, aki nagybenńźnást fog ott végeznl'. Az utóbbi
években, vagy mostanában nincs-e esetleg kilátásban valami? Például egy állami beruhźzás,
amit ide tuđnának vonzaĺi ęrÍę a teľületľe. Ha eń' meglépik, hogy felosztjfü telkekľe, akkor
ennek a lehetőségét csökkentik a jĺivőben.

(Dr. Ferencz orsolya képviselő ]0 óľa 18 perckor megérkezett ąz ijlésterembe, így a
Képviselő-testület létszáma I 5 Jőre emelkedett.)
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Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt V<jľtjs Tamás képviselőnek.

Vtiľiis Tamás
Ez a |og1ka nem á||ja meg a helyét, a ľendezetlenség pont az ellen hat, hogy egyszer adott
esetben a köľnyóknck a rchabilitációja mcgkczdődhessen. Az elmúlt 25 évben, amióta a Ganz
államosítása megszúnt, szeparźiődott a tulajdon, és ez a kaotikus fulajdonjogi he|yzet
kialakult, ez volt eddig. Pont eľről beszélnek, hátha ez a 25 éve fennálló helyzet hozza eI a
megváltást. Nem hońa el, nyilván valamit vá|toztatni ke|I. Azzal érvelni, hogy ez lerme a
csábító a befektetőknek, azt gondolja' hogy az éLet bizonyította, hogy rLem az, fiiggetlenül
attól, hogy az űj helyzet tetszik-e, vagy nem tetszik. A rendezettség iranyźha 1.rlrténő haladás
az mindenképpen jó, minden esetber1 a Ganz-te|ep esetében is' egy befektetőnek is inkább az
az érdeke, hogy adott esetben egy akcióterület az rcnđezett legyen. Tudjon tárgyalĺi a
tulajdonosokkal, tudja, hogy az az ingatlan az kthez tartozik. Kik a tulajdonosai pontosan,
nagy katyvasz, meg osztatlan közös tulajdonok vannak, akkoľ nagyon nehéz igazźlbő| aú. is
eldönteni, hogy kivel kéne tĺárgyalni egy beruhazónak. Függetlenül attól, hogy az állami, vagy
piaci szereplő. Ez az irarry jő írány, aŻ. eńsíti és azt generálja, hogy ez a terület
értékesíthetővé, hasznosíthatóvá váljon a mostani vagy a leendő tulajdonosok által, akik
megvásĺíroljfü ezeket a Ietíszttvott tömbösített ingatlanokat. Ez',inkább jő hány' mint rossz
fuány, ráadásul kipľóbáltfü azt az állapotot, amiről Képviselő Ur beszélt, az meg nem volt
sikeres.

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját lezáľja, szavaztsra bocsátja a Jőzsefvźrosi Keľĺileti Epítési Szabá|yzatáĺő|
(JOKESZ) szőIő 66/2007. (X[.12.) önkormźnyzati rendelet módosításáľól szóló ľendelet-
tewezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a2912016. CXI.l7.) ĺinkormányzati ľendeletét 13 igen,
0 nem, 2 tartőzkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsxÁr JELEN VAN ts rÉpvlsBro
A RENDELETALKOTÁSHoZ MINOSÍTETT SZoTÖBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsEľvÁnos rÉpvrsnr-o-ľnsrÜr,nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET JoZsEBVÁnosI oľronnĺÁľĺyzĺ.ľ xEpvrsnr,o
TEsTÜLEľÉľnr 29D0t6. (xI.17.) oľronnĺÁNYZATI RENDELETET A
ĺózsn,ľvÁnos KERtiLETI nľÍľľsĺ SZABÁLYZATÁRoL 1ĺóxnsz; szoĺo
66t2007 . (xII. 12.) oľronnnÁlwzĺľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

6. Humánsz o|gáltatással kapcsolatos előteľj esztések

Napĺľend 6/1. pontja
Javaslat Józsefváros sportkoncepciój ának elfogadására
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: đr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai o szkźlr - képviselő
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Dr. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakbfy Tamás képviselőnek.

Jakbs Tamás
Előre jelzi, hogy meg fogja szavazní ezt a koncepciót, de úgy gondolja, hogy ez nem egy
koncepció. Az, elso tizenolda.lon van egy rész|etekbe menő, nagyon alaposan kidolgozott
leírás a jelenlegi helyzetről. Utána van egy jĺivőkép, hogy mit szeľetnének csinálni, ezleme a
lényeg' de csak egy oldalas felsorolás látható. Bullet point-szenĺ szerkezetbe van sorolva. Ugy
étzi, hogy ez koncepciónak kevés, de a váztń megadja. Kiegészítő javaslata van a kozéptávű
célokhoz, d.) pontként beírná, hogy szabadtéri fitneszgépek felállítása, ha lehet, akkoľ
településrészenként, városnegyedenként 5-6 helyre. Nyilván ennek a költségeit meg kell
fontolni, de úgy gondolja, hogy egy koncepcióba ez beleillik. Nem tud róla, hogy
Józsefuárosban lenne ilyen jelenleg, egyébként nagyon népszeľű vaľosszeľte.

Dr. Kocsis M.áLté
Van ilyen. ASztnados útnál, a Ciprus-haz m<lg<ltt. A d.) pont azL<tvźiőan alkalmas aľra, hogy
elérjék a kívánt célt. Elfogadják módosító javaslatnak, sőt nagyszeru cĺtletnek taÍ:tják, de van
ilyen a kerületben. Azt is lehet, hogy a jövő évi költségvetésben figyelembe vesznek akiír
minden körzetben egy ilyet, és kérnek valamilyen állami támogatást ette) az egészséges
életmódra való szoktatás, az egészséges életmód népszerűsítése, az egészség megőtzése, a
sport jegyében. Ezek hasznos városi funkciók. Kiváló ötletnek tar:tja. Elfogadjfü és

támogatják. A koncepciót koncepciő-vázlatnak javasolj a átnevezni. Ezze| a módosítással kéľi
tovább tźltgyalĺí az előteľjesztést. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Ugyanazt akartajavasolni, amit Jakabs Képviselő tľ. Még nyáron, a Polgáľmesteri Hivatal
sztinete előtt jeleńe a Hivatalnak, hogy volt egy pá|yázat, amit az EMMI irt ki,
önkoľmányzatokpáIyázhattak kiiltéri fitneszparkok megvalósitására. Eń. je|eńe a Hivatalnak
és kérte, hogy pľóbá|jarnk erre felkésztilni. Nem történt semmi akkor. Reméli, hogy
Polgármesteľ úr így, hogy az LMP és a Jobbik javaslatát magáévá tet1e, a kültéri
fitneszpaľkok megvalósítása érdekében hatékony lépéseket tesz. Továbbá javasolja, hogy a II.
János Pá|pápatéren legyen egy futókör. Azt is meg lehetne valósítani.

Dr. Kocsis Máté
Legyen futókĺĺr! Ez sem rossz' hibátlan ötlet! Formábaĺvan az e||etuék. Azmás kéľdés, hogy
a Fővárossal le kell egyeztetni, de ez nem okoz gondot. Zentai Elnĺjk úr, parancsoljon!

Zentai oszkár
Előterjesztőként befogadja ezęket a javaslatokat, đe el szeretné mondani, hogy mind a
futókörľől, mind a kiiltéri fitnesz eszközök telepítéséről mar korábban bęszélt Egľy Attila
alpolgáľmesteľ úľľal, úgyhogy nem csak az eI|enzék, hanem a kormányoldal részéľől is
megjelentek maĺ ezek az elképzelések.

Dr. Kocsis Máté
Széleskönĺ ĺisszefogás! Hozzźúeszi, hogy neki miír a Roma Nemzetiségi onkormanyzat is
je|ezte korábban ęzt az igényét, tehát teljes társadalmi ĺisszhang van fitneszpaľk-iigyben. A
napirendvitźtjtt|ezźĄa.Szavazásrabocsátjaahattlrozati javaslatot.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képezó, Budapest
Főváľos VIII. kertilet Józsefuiírosi Önkormányzat 2016 2019. évekre szóló
sportkoncepciój ának v ázlatát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 10.

Dr. Kocsis Nĺ.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺ.ilet 15 igen, 0 nem, 0 taĺtózkodással a hatáĺozatot
elfogadta.

}ZAY AZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIsplo
A I{ATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERU S ZóTOBB s Éc s zÜrcsÉcp,s
HATAROZAT:
217ĺ201,6. (K.10.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

i A Képviselő-testület úgy dtint, hogy elfogadja a határozat mellékletét képezo, Budapest
: Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefvarosi onkormányzat 2016 2019. évekĺe sző|ő
] sportkoncepciójának váz|atát.

Felelős: polgáľmester
. Hatźriđő:20l6.novembeľ 10.

. A 2|712016. (xI.10.) számú határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 5. számú mellék|ete
: tartalmazza.
l

- Napirend 6ĺ2. pontja
] Javaslat háziorvosi feladatok ellátásának jiivőbenĺ biztosítására
, (írásbeli előterjesztés)

:: lőterjesaő: dľ. Kocsis MźLté - polgármester

l

, Dr. Kocsis Mláúé

i A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászó|ás hiányában |ezźlrja. Szavazásra bocsátja a
l hatfuozati javaslatsoľt.

i

. A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1

i I. a Budapest Józsefuaľos kozigazgatási területén múködő 18. szźlmu oľvosi korzet
j egészségügyi feladatait 20|7. januar 01. napjától a Józsefuáľosi Szent Kozma
j Egészségügyi Központ |átja e|, amennyiben a praxisj og M aľra jogosu|t źita| 20|6.

i 
oecember 31. napjáig nem kerĹil eliđegenítésre.

l Felelős: polgármesteľ
H atźlidő: 20I 6. november 1 0.
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2. a Budapest Józsefuáros közigazgatási területén műkcjdo 55. számu házi gyetmekorvosi
körzet egészségtigyi feladatait 2017. január 01. napjától a Józsefuaľosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ lźtja eI, amennyiben a pľaxisjog az arľa jogosult által 2016'
đecember 31. napjáig nem keľtil elidegenítésľe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2016. november 10.

3. a Budapest Józsefuáľos kozigazgatási teľületén működő 11. számű orvosi korzet
egészségÍigyi feladatait továbbra is a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ
|átja e|, amennyiben a praxisjog az aľľa jogosult á|taI2016. december 31. napjáig nem
kerül elidegenítésre.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: f0I6. november 10.

4. a) a Józsefuĺírosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engeďéIyezett álláshelyeit f017.
januaľ 01. napjátó| határozott idore f0I7. június 30. napjáig 6 fovel megemeli, így a
kĺiltségvetési szerv engedé|yezett létszáma 292 főtol298 főre váItozik (szakmai álláshely:
f23,technlkailkisegítő álláshely 75), melynek fedezetét oEP finanszírozźsbőI biĺosítja.

b) felkéri a polgármesteľt' hogy a 2017. évi k<iltségvetési ľendelet tervezésekor a
hatfuozatbaĺ foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: a) pont esetében: 2016. novembeľ 10., b) pont esetében a 2017. évi
ktĺltségvetésről szóló önkormány zatí reĺdelet tew ezése.

5. felkéľi a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőját az oEP
ťlnanszirozási szerzőđés megkötésére, valamint a műköđési engedélyezési eljáľás
lefolytatásara.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. novembeľ 30.

6. fe|hataImazza a polgármestert a feladatellátás további biztosításźhoz szĹikséges
do kumęntu mok aIáír źstlr a.

Felelős: polgĺírmester
Hatfuidő: 201 6. novembeľ 3 0.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 15 igen, 0 nem, 0 taľtóZkodással a hatźnozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ vnqo s ÍľBTT SZóToBB S ÉG SZÜKS ÉGE S
HeľÁRoza.ľ:
2t8t2016. (xI.10.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuáros kozigazgatásí teriiletén műkddő 18. szźtrní orvosi korzet
egészségügyi feladatait 2017. január 01. napjától a Józsefuárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ Látja el, amennyiben a praxisjog az affa jogosult á|ta| 2016.
december 31. napjáig nem kerül elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. november 10.

2. a Budapest Józsefuáros közigazgatásí területén múködő 55. szźlĺrlt hazi gyetmekorvosi
kĺirzet egészségtigyi felađatait 2017. januźtr 01. napjától a Józsefuĺírosi Szent Kozma
Egészségtigyi Kĺizpont látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult áItaI 2016.
december 31. napjáig nem kerĺil elidegenítésľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 1 0.

3. a Budapest Józsefuáros kozigazgatási területén mfü<jdő 11. számís orvosi kĺjrzet
egészségügyi feladatait továbbra is a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ
Iátja eI, amennyiben a praxisjog M arľa jogosu|t á|ta| 2016. december 31. napjáig nem
kertil elidegenítésre.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. november 10.

4. a) a Józsefuĺĺrosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedé|yezett álláshelyeit 2017.
januaĺ 01. napjátó| határozott idfue f0I7. június 30. napjáig 6 fővel megemeli, így a
kóltségvetési szeľv engedé|yezętt létszáma292 fotőI298 f&e vá|tozik (szakmai álláshely:
ZL3,tecbnlkai/kisegítő álláshely 75), melynek fedezetét oEP ťlnanszítozásbólbiztosítja.

b) felkéń a polgármestert, hogy a 201'7. évi kĺĺltségvetési rendelet tervezésekor a
hatáĺ ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetében: 20|6. november 10., b) pont esetében a 2017. évi
költsé gvetésrő l szóló önkoľmány zati r ende|et tervezé se.

5. felkéri a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Kozpont főígazgatőját az oEP
ťĺnanszirozási szerzőđés megkĺltésére, valamint a műkĺjdési engedélyezési eljaľás
lefolytatására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. novembeľ 30.

6. fe|hata\mazza a polgármestert a feladatellátás további biztosításźthoz sztikséges
dokumentum ok a|áír ásfu a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 30.

7. Egyéb előterjesztések

Napirend 7ĺ|.pontja
Javaslat,,ÉLETMENTO PONT' kialakítására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

dr. Sáľa Botond - alpolgármester

Dr. Kocsis N I.áLIé

A napiľend vítájat megnyitja. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila,.'<--'Támogatja az,,ELETMENTO PONT'' kialakítását. Nagyon fontosnak tĄa, hogy Józsefuaros
támogassa a rászoru|ő embereket, azokat, akik kiszoľu\tak az utcara, és az utcán kénytelenek
élni annak ellenére, hogy számtalan hajléktalanokat-ellátő iĺtézmény működik nem csak
Józsefvĺĺrosban, hanem Budapesten. Nagyon sok van, csak Józsefuaľosban 8-9 ellátó. Ezt az
,,ÉLETMENľo poNľ,,-Ot az egyik hajléktalan-ellátóval szemben tervezĺ az onkormźnyzat
megnyitni. Ez nagyon szemléletesen mutatja azt, hogy nagyon sok ellátó szervezet állami
fonásból jut pénzhez, és va|ahogy ezek a forľások... nem tudja, mi történik veliik, de a
helyzet az, hogy a hajléktalanok az utcán élnek. Ez már a rendszervá|toztatźs őta, 25-26 éve
így van, annak ellenére, hogy szerinte nincs kevés pénz a hajléktalanok ellátásáľa. Az is
probléma, hogy nem tudják, hogy hány hajléktalan é1 itt. A hajléktalan-ellátásban éľdekelt
mindenfele civil, vagy zlgegyhén, mert ilyen módon ők folyamatosan kérhetnek pénn, a
hajléktalanok ellátásáľa, aminek az az eredménye, hogy nem lehet.sztlmontartari, hogy hany
hajléktalan van, és mennyi pénz kell az elIátásli<ĺa. (Hangjeĺzés)

Dľ. Kocsĺs M:áLté

A szó ismét Pintér Attila képviselőé.

Pintéľ Attila
Tehát, varĺ pénz az ellátásra' csak a fę|használás nem hatékonyan történik. Polgármester ur
valamikor hajléktalanügyi biĺos voLt. Az előző ciklusban szó volt erről, a koľmiíny kinevezte
Polgármesteľ urat. A hajléktalan-ellátáshoz az elmúlt 25 év a|aÍt nem nyúltak hozzźl
kormánypĺĺľtok. Most ez a kormtĺny van 6 éve, és lehet mutogatni visszafelé' hogy ezt a
hajléktalanĺendszert ki alakította olyanľa, amilyen, de ennek a kormánynak sem sikerült
hatékonyan hozzányulni ehhez az e||átáshoz, hogy azt e| lehessen érni' hogy ezeknek az
embereknek hatékonyan lehessen segíteni. Legyen egy hely, ahova be lehet őket vinni, és el
lehet őket látni, és nem kényszeru| Iőzsefuáros önkoľmányzatamások helyett hajléktalanok
e||átáséra, mert itt arról van szó, hogy ezért a fe|adatért, amit most az onkormányzat néhany
millió forintból ellát' mások ennél sokkal többet kapnak, és nekik ez a fe|adatuk. Nem
beszélvę a nem ĺinkormányzati, źilami fonásokľól, mert nagyon sok cégtől éľkezik felajánlás,
és az ađő I oÁ-a eze|<hez a szervezetekhez.
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Dr. Kocsis Nĺ.áté
Büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy soha semmilyenfé|e kormźnyzati
tisztséget nem viselt, kormánybiztos sem volt, nem kapott a kormánýól semmilyen
kinevezést semmire, és hajléktalanügyi biĺos sem volt soha. Egy dologgal keverheti össze
Képviselő úr, hogy amagyaÍ ĺinkormányzatokől szóló törvény megalkotásánttl ő volt az, aki
az Mĺjtv-bcn, az önkormányzatok kötclcző fcladatai kĺizó m.) pontként besoľoltatta, majd'
elfogadtatta az országgyűlésben, hogy minden település köteles a saját területén hajléktalanná
vált emberekľől gondoskodni. Eppen azt erősitve, amit Képviselő ur is mondott. Most is
feĺľrtartja azt, arcit akkor monđott, hogy képtelenek minden hajléktalan el|źttására, đe a
józsefuáľosi rászorulókat' illetve alőzsefváĺosban hajléktalannáváIt embeľeket ez avttrosrész
képes ellátni és képes róluk gondoskodni, de a keriilet nem szeretné és nem is képes ellátni a
szegedi, az ajkai, az őzđi hajléktalanokat. Az orszźrygyulési frakción beltil ezeLĺĺrek a
témáknak, a belső munkamegosáas szerint valóban volt felelőse, de ez semmilyen közjogi
tisztséget nem jelent. Az előkészítésben volt feladata. Annyira érzékeny a téma, hogy nehéz
ehhez hozzáný|ni. PáÍ évve| eze|őtt véletlenül kiejtette a szájźn, hogy a hajléktalan-ellátás
nem jól műkcjdik' és azőta cipeli magán a ,,szegényellenes'' je|zot. Nem javasolja, hogy
Képviselő úr kotorásszon a hajléktalanellátók zsebében, és pénńźncájában, mert csúnyán
megtitheti a bokáját. Azt gondolja, hogy amagarészérőI mindent megtett, hogy ez ahe|yzet
vá|tozzon. Ha valaki még érez magábarl lendĹiletet, akkor az ezze| jfuő média-lejarató, és
egyéb veszélyekľe való figyelem felhívás mellett jó munkát kívan neki. Itt a VIII. kerĹiletben
sajnos nem iróniából tették az oltalom Karitatív EgyesĹilettel szembe az ,,ELETMENTO
PoNT''-ot, hanem ott van erre alkalmas terület, és ott Van eÍTe kereslet. Nagyon sok ember a
mínusz fokokban is kizarásra kerĹil ezekbő| az ellátókból, mert nincsenek meg a szfüséges
papírjai, nincsenek éppen az ongondoskodásnak azon a szintjén, hogy befogadhatóak
legyenek, és ilyenkor egy valamirevaló hajléktalanellátó teľmészetesen kiziĺľja az utcźtra a
hajléktalant. Ekképpen az onkormtnyzatnak ktitelessége, hogy ezehol az emberekĺől is
minimál ellátási feltétęlek mellett éppen az éIetmentés céljából _ azért is viseli eń anevet ez a
hely _ azt a minimális gondoskodást megadják, hogy legalább az életfübe ne kerüljön.
Nagyon sok ponton osztja azt, arrrit a Képviselő úr elmondott. Ha visszakercsi, ezt az
interneten ő koľábban mźn szővá tette, és meg lehet nézní, hogy milyen hisztérikus ľeakciók,
és đurva szeméIyeskedések érkeztek válaszként ezekre az ügyelľe. Megađja a szőt dr. Erőss
Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Próbál iryy hozzászőLní, hogy a régi vitlĺkat ne elęvenítsék fel, mert nem sok értelme volna.
Támogatja az előterjesztést, de szeretné felhívni a figyelmet, hogy most is olyan
előterjesztéstől szavaznak, ami pénzébe fog kerülni az onkormányzatnak, de ha nem az
Önkoľmányzat ťlzeti, akkor normatív állami pénzbe, szővalkozpéĺube fog kerĺilni. Meg kell
tenni mindent azért, hogy a hajléktalanná vá|ást mege|őzzék. Az onkormányzat bér|akás
politikájanak ebben nagy szerepe van' tehátha a felhalmozott adósság miatt - hangstl|yozza,
nem más miatt _ sorra kerĺilnek utcára családok, ezek egy tésze utcźra kerül ténylegesen,
másik ľésze nem, szeľencséľe, akkor az onkormányzat magának teľmeli a problémát itt
helyben, anitanźn súlyos kozpénzból kell megoldani. Eztény|eg fokozott felelosség. Anyagi
értelemben is megéri, hogyha az onkormźnyzat mindent megtesz azért, hogy ne váljanak
haj léktalanná családok.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja a szőtVörös Tamás képviselőnek.
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Vöľtis Tamás
Visszautasítja még ań. a sejtetést is, hogy az onkormányzat bármi|yen módon résń. vesz a

hajléktalanság fenntartásźlban. Kérđezi, hogy Képviselő ur ismer-e olyan statisztikát, hogy
jelenleg Józsefuáros teľületén vagy környékén élő hajléktalanoknak va|aha volt-e bármiféle
közük a Józsefuárosi onkormányzathoz, adott esetben voltak-e lakói önkormányzati
ingatlannak. Gyanítja, hogy ilyen statisztika nincsen' de ha lenne, sem tudná alátámasztaĺí
azt, amit mond. A hajléktalanság avi|ág minden táján|étezo jelenség. Ez sajnos egy olyan
externália, amit a társadalom kitermel magából. A kéľdés inkább az' hogy ezeket az
embereket hogyan lehet ellátni. Most nem szeľetne belemenni, hogy önmagában az, hogy
helyet csinálnak nekik, azzaI megoldjak-e a pľoblémát. Ezek az emberek súlyos, sokszoľ
mentális betegségektől szenvedő emberek. A maguk eL|źtására nem alkalmasak. Képtelenek
aľľa, hogy ęllássák magukat akkor is, hogyha a megfelelő infľastruktúľát és az arryagiakat
biztosítják ľésziikľe. Ez egy speciális ellátást igényelő töľténet, Sajnos ma is gondot okoz
Magyarországon, hogy ezt az a|apvető normát végľehajtassa a magyar áIIam, az egyik
legnagyobb keľékkötői pont azok a baloldali szervezetek és baloldali politikusok, és azok az
elvtelen és egyébként semmilyen érdemben hozzá nem éľtő jogvédők, akik akadáIyozták
ebben a VIII. kerületet. Az gondolja, hogy ennek a kérdésnek a megvitatása az olyan mély
színvonalon volt, és plane nem a Józsefuaľosi onkormanyzat o|đalźról alakult ez ki, hogy
ennek még a folemlegetése is rendkívül karos. Ha van kerület, ahol a hajléktalanokkal
kapcsolatban kľitikát megfogalmaznak, az igencsak a VIII. kerület.

Dr. Kocsis M:áté
Par éwel eze|őtt azt is mondták, hogy felelősség és kĺjvetkezmény nélkül is tehetik, hogy
börtönbe za,ĺják a hajléktalanokat, meg hogy be akarjttkzarni. Tudjak a képviselők, hogy hany
hajléktalan került börtönbe? Egy sem. Tudjĺĺk, hogy hany kapott pénzbiintetést, vagy
pénzbírságot? Egy sem. De ai' akkorjó volt elmondani. Kĺjzben eltelt 4-5 év, és akkoľ most
mi van, mi lett a kĺjvetkezménye? Semmi. Az a jő,hogy az emberek megtanulták már ezeket
az tůIításokat kezelni. Ez ugyanolyan, hogy egy éven beltil, 20l3-barl, még azza| is
megvádoltźlk, ídézi ,,Robban a bomba Budapesten, és mindenki AIDs-es lesz''. Ezek olyan
állítások, amiket évekkel később számon kellene kérni, és nincsenek számon kérve. Az a

he|yzet, hogy az embęrek ilyen típusú becsapása és átverése, vagy a hírek ilyen iranyú
torzítása vi|ágszerte megbukott, Eń. is mondhatná, de nem ezt akarta mondani, hanem azt,

hogy egyre kevésbé hullik termékeny ta|ajta. Hajléktalan-tigyben is ugyanezt tudja a

képviselőknek 
'' 
elmondani, és ezze| a napirendi vitát le is zźrja, mert egy egyszerú

,,ELETMENTO PoNT''-ról kell döntenifü. Józsefuáros ĺinkormányzaÍa, ahogy korábban is,
most is mindent megtesz azért, hogy ebben a viíľosrészben senki sem fagyjon meg azutcén
még akkor sem, hogyha a hajléktalan-ellátással kapcsolatban vaĺmak kÍitikáik. Szavazásra
bocsátj a a hatfu ozati j avaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kijelöli a 35315 helyrajzi számiĺ, teľmészetben a Budapest Vlll.'keriilet, D*"'kó u. 18.

szźnrl a|atti ingatlan kĹilső és belső kerítés k<jzötti területét ,,ELETMENTO PONT''
iizemeltetésére,2016. december 15. és 2017. febľuár 28.kiózottí időtartamľa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. decembeľ 15.
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2. a.) felkéri a polgármestert, hogy kössön megállapodást a Jőzsefvźnos Kĺjz<jsségeiért
Nonprofit Zrt.-ve| ahatározat I. számí mellékletét képezo tartalommal , a 35315 he|ytajzi
számű ingatlan haszná|atára,, aĺ.rlak éľdekében, hogy a területet a Józsefuárosi
Gazdálkodási Közpon Zrt. ,,ELETMENTO PoNT''-ként üzemeltesse az 1. pontban
me ghatár o zott i dő s zakb an.

b.) felkéľi a polgármesteľt a hatźlrozatZ. a) pontjában szereplő megállapodás aláftásfua.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: a) pont esetén 20|6. novembeľ 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

a.) támogatźĺsí szerzódést köt az ,,ELETMENTO PONT,' üzemeltetésére 5.000,0 e Ft
összegben a Józsefuáľosi Gazdĺĺlkodasi KozpontZrt.-vel ahatározat2. számu mellékletét
képező tartalommal.

b.) felkéri a polgármestert ahatźrozat 3. a) pontjćĺban szereplő támogatási szerzőđés
aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetén 2016. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

ahatátozat 3. pontjában foglaltak míatt az Önkoľmányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belĹil a rendkívüli események (tuz, vihar, lakosságvédelmi
intézkedés) miatti költségekĺe, valamint a téli időjaľás soľán felmerült feladatokľa
tervezett e|oirźnyzatról _ önként vállalt feladat - 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11301 cím _ önként vállalt felađat - múkĺjdési célú támogatásoká|Iamháńaľtáson kívülre
e|ofutnyzatźra a Józsęfuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt. ,,ÉLBľMENTO PONT''
üzemeltetési és kĺjaeľület ellenőľzés kciltségeinek támogatása címén.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|6. november 10.

a.) önként vállalt feladatként a rendkívüli téli időjarási viszonyok során jelentkező
feladatok e||źúásáta, az,,ÉLETMENTO PONT- Józsefuiáľosi Gazdálkodasi KozpontZrt.
á|tal torténő tizemeltetésére 201,7. évtőI ę|őzętes kötelezettséget vá||a| hatźltozatlan időre
évente 5.000,0 e Ft összegbęrL az önkoľmányzatkozhatalmi és egyéb saját bevételeinek
terhére.

b.) a hatrĺrozat 5. a) pontja alapjan felkéľi a polgármesteľt a Józsefuaľosi Gazdálkođási
Központ Zrt.-vel kotött kozszo|gźitatźsi szeruődés módosítására és annak a|áitásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a) pont esetén 2017. évi és az ań. kĺjvető költségvetési évek teľvezése, b) pont
esetén legkésőbb 2016. december 31.

felkéľi a polgármesteľt, hogy a 2016. évi kĺiltségvetésről szóló rendelet kcjvetkező
módosításánál és 20l7-to| a taryyévi költségvetések készítésénél a hatźlrozatban
fo glaltakat vegye figyelembe.

J.

4.

5.

6.
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Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. februáľ hó,f0I7-to| az éves költségvetések készítése

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a hatźrozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z ľĺn,ro s ÍľBTT S ZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HeľÁRoz,ą'ľ:
219t2016. (xI.10.) 15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. kijelcjli a35315 he|yrajzi szélm,(l, teľmészetben a Budapest VIII.,keľület, Du+ó u. 18.

sztlrn a|atti ingatlan kĹilső és belső kerítés közötti területét ,,ELETMENTO PONT''
üzemeltetésére,2016. december 15. és 2017. februáľ 28. közĺjtti időtartamĺa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6. decembeľ 1 5.

2. a.) felkéľi a polgármesteľt, hogy ktlsscln megállapodást a Jőzsefvźros Közösségeiért
Nonpľofit Zrt.-vę| ahatározat I. számu mellékletét képező tartalommal , a 35315 helyrajzi
szźtmű ingatlan hasznźiatźlra, annak érdekében, hogy a területet a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. ,,ÉLETMENľo poNľ''-ként üzemeltesse az I. pontban
me ghatźn o zott i d ő szakb an.

b.) felkéri a polgármestert a hatéttozatZ. a) pontjźhan szereplő megállapodás a|áításéna.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: a) pont esetén 2016. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

3. a.) támogatási szerzőđést kot az,,ÉLETMENro poNľ,, uzęmę|tetésére 5'000,0 e Ft
összegben aJőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| ahatźnozatŻ. számumellékletét
képezo taľtalommal.

b.) felkéľi a polgármestert a hatáĺozat 3. a) pontjában szereplő támogatási szerződés
a|áirásáta.

Felelős: polgáľmester
Határídő: a) pont esetén 20|6. november 10., a b) pont esetén 2016. november 15.

4. ahatározat 3. pontjában foglaltak miat|. az onkormanyzat|<lađás 11107-01 cím műkĺjdési
cél és általános tartalékon belül a rendkívüli események (frlz, vihar' lakosságvédelmi
intézkedés) miatti költségekre, valamint a téli időjaĺás során felmerült felądatokľa
tervezeť.. elóirźtnyzatról _ ĺinként vállalt feladat - 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11301 cím _ ĺjnként vá||alt feladat _ mfüĺjdési célú támosatásoká||amháńartáson kíviilľe
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e|oirźnyzatára a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt. ,,ÉLETMENTŐ PONT''
üzemeltetési é s közterület ellenőľzés kĺiltsé geinek támo gattsa címén.

Felelős: polgiíľmester
Hatĺáľidő: 2016. november 10.

5. a.) önként vállalt feladatként a rendkívĹili téli időjárási viszonyok során jelentkező
feladatok ellźúźsára, az ,,ELETMENTO PONT'' Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.
által töľténő tizemeltetéséľe f0|7. évtől' e|ozetes kĺjtelezettséget'váIIaIhattrozatlan időre
évente 5.000,0 e Ft összegben az önkormányzatkozhata|mi és egyéb saját bevételeinek
teľhére'

b.) ahatźrozat 5. a) pontja a|apján felkéri a polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zĺt.-ve| kötött kozszo|gá|tatási szerződés módosításĺáľa és annak aláírásźra.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a) pont esetén 20|7. évi és az aú" követő költségvetési évek tervezése, b) pont
esetén legkésőbb 20116. december 31.

6. felkéri a polgármestert, hogy a 201'6. évi költségvetésről szóló ľendelęt ktivetkező
módosításanál és 20|7-to| a targyéví költségvetések készítésénél a határozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős : polg:íľmester
Hataridő: 2017. februar hő,2017-től az éves kciltségvetések készítése

A 219ĺ2016. (K.10.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 6. számű melléklete
tartalmazza.

Napĺľend 7ĺ2. pontja
Javaslat egyes iinkoľmányzati ľendeletek módosítására

Előterjesző: Danada-Rimán Edina - jegyző

Dr. Kocsis lNIáúé
A napirend vitájat megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
olvasási szünetet szeretne kéľni.

Dľ. Kocsis ľĺáúé
15 perc olvasási sziinetet rendel el.

Szünet

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitźtjźĺ újľa megnyitja. Megadj a a szőt Jakab$ Tamás képviselőnek.
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Jakbfy Tamás
A c.) pontban a belső ellenőľzési teľvnek a módosításáról van sző: ,,Az éves ellenőrzési tervet
a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetéľtésével móđosíthatja.
Helyi önkoľmányzat esetében a belső ellenőrzési vezetó a képviselő-testiilet egyetértésével
módosíthatj a az éves ellenőrzési tervet.'' Az e|őterjesztésben leírt törvényi hivatkozással
ellentétben ahatźltozatijavaslatban ań. javaso|ják, hogy a Testület által elfogadott ellenőrzési
terv, az a jegyző egyetértésével móđosítható legyen. Az első, meg a 2. monđat kĺlzött kell
valahogy dĺinteni, de szeľinte a2. monđat, arti a Képviselő-testületet ftja e|ő, az egy kivételes
szabźiy. Szerinte ez |enrle az irźnyađő. Az is kérdés, hogy van-e külön belső ellenőrzési terve
a Hivatalnak, meg az onkormźnyzatnak. Kérđez| hogy pontosaÍL ez melyikľe vonatkozik.
Látja, hogy ezek a munkacsopoľtok ideiglenes bizottsággá alakulnak, ami szerinte nem egy
rossz irány. Üdvcizli Balogh István Szilveszteľ urat a Smaľt City ideiglenes bizottságban. Ami
számára még fontos volt, hogy meghatároztźlk azokat az onszerveződő közösségeket,
amelyeknek tanácsokozási jogot adhatnak a bizottságok, illetve a Testiilet. Lenne még
javaslata a lista kibővítésére.

Dľ. Kocsis M.áLté
Megadja a szőt J egyző Asszonynak.

Danada.Rimán Edina
A helyi önkoľmányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak egy belső ellenőrzési terve van, amit
minden évbęn a Képviselő-testĺilet fogad el. Ennek a móđosítási jogköľére azért lenne
szfüség, ahogy eddig ís ez a jegyzőné| volt, ez egy j ogszab á|yvźitozás, azért indokolt, mert a
belső kontrollrendszer mfüödtetésekor olyan kockazatos tevékenységek meľĹilhetnek fel,
amikor a jegyző úgy ítélheti meg, hogy azonnal sziikséges egy ľendkívüli belső ellenőrzést
elrendelni. Ez a belső ellenőrzési terv módosítását vonja maga után. Természetesen eľről
minden évben beszámol a jegyzó a Képviselő-testületnek.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselĺĺnek.

Dľ. Erőss Gábor
Az egyík, amit felvetett volna, ugyanaz, mint amit Jakabff Képviselő úr mondott az
ellenőrzés kapcsán. Lehet, hogy nem figyelt eléggé, de mintha avźiasz nem oldotta volna fel
eń' az ellentmondást, hogy ebből a két monđatból mintha két SZMSZ módosítás következne,
és hogy itt a kettő közül melyik utat vá|asztják, az nem világos, hogy mi alapjĺín. A másik,
amit felvętne, az az, hogy ha mar ez az áta|akitás megtöľténik, hogy munkacsopoľt helyett
ideiglenes bizottság lesz, akkor ittttjra, mint a munkacsoport megalakítása kĺjrül beszéltek és

szóbeli ígéľetként el is hangzott, hogy ezek a munkacsopoľtok a szociális szempontok kiemelt
figyelembevételével általĺĺnos lakáspolitikai - most a táĺsashźziról beszél - javaslatokat is
tehetnek. Szóbeli ígéretként ęz elhangzott a többség részéro|, illetve Sáľa Botond
alpolgármester úr részérő|, aztán nem keľült bele, de most, hogy átalakul a munkacsoport
ideiglenes bizottsźrygź4 javasolja, hogy kerüljön be 2.8-as alpont egy egyszerű szöveggel,
például: ,,Lakáspolitikai javaslatokat tehet'' vagy valami ezzeltartalmilagmegegyező mondat.
Nem hinné, hogy ez bárkinek fźljna, viszont szerinte hasznos lenne, és cisszefi.iggne azza|, aĺrlj
a munkacsopoľt kapcsán elhangzott.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Mészar Erika aljegyzőnek.
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Dr. Mészáľ Eľika
Maga a helyi önkormányzat esetében határozta meg a jogszabály, hogy ,,... a belső
ellenőľzési vezető javaslatára a Képviselő-testület egyetértésével módosíthatő az évęs
ellenőľzési teľv'', ezt a mondatot kell figyelembe verrni, az e|ótte Iévő az egy költségvetési
Szervľe vonatkozik, és speciális szabályként definiálja a helyi önkormányzat esetében a
helyzetet. Tekintettel ana,hogy nem egy kizarólagos képviselő-testületi hatáskönől van sző,
ezéĺt javaso|ják azt,hogy a jegyzőre delegálj a át ahatáskört a Képviselő-testiilet a jegyző tůta|
elmonđott okok miatt. Tehát az SZMSZ módosítás arról szólna, hogy a belő ellenőrzési terv
módosítása az onkormźnyzatesetében a jegyző hatáskörébe keľülne.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabs Tamiĺs képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az az álláspontja a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy ez a kormányrendelet, eznem
önkormányzatok'ra íródott, hanem egy tetszőleges államhźztartási szervre érvényes. Tęhźú.aza
mondat, hogy: ,,Az éves ellęnőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv
vezetőjének egyetértésével módosíthatja.'', ez egy általános szabá|y. Viszont, a következő
mondata egy speciális szabályt mond, hogy..... a helyi önkormanyzat esetében a Képvisel<ĺ-
testület az, akinek az egyetértésével modosíthatja.'' Akkor jól érti, hogy azt foglalják most
rendeletbe, hogy átruhźzza ezt a hatáskĺjľét a Képviselő-testület' amit megtehet, meľt nem
Mötv-ben felsorolt kizaľólagos jogkĺiľ. Akkor ez rendben. Visszatérve az iłnszęwęzódő
közösségekhez, szeretne kérni a 4. fiiggelékről - ez a felsorolása ezeknek a szewezeteknek -
egy ktilön szavazást, amin tartózkodni szeretne, mert bár szerinte ezęk a szewezetek abszolúte
ide illenek, de közel sem teljes ez a sor. Legalább ahźlromszorosaľa bővítené eń. alistát, mźr
darabszźlmĺa.

Dr. Kocsis Máté
Kérdezi, hogy van -e konkľét javaslata a Képviselő úľnak, meľt itt 8 szewezet van felsorolva,
ennek a háromszoľosa az 24, tęhát 76 szervezetre kellene még javaslatot tennie. Amíg eń.
Képviselő úr átgondolja' addig megađja a szőt Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Lényegileg akkoľ most úgy is dönthetnek akáľ, hogy megtartjak ezt testtileti hatásköľben,
akkor tenne eITe egy javaslatot. A kompromisszumos javaslata, ha esetleg mégsem
tźtmogatntk ezt, hogy testĹileti hatĺáskĺĺr legyen, az peđig, az hogy rendeljenek tájékoztatási
ktjtelezettséget e mellé. Kvźz;i, egy azonnali, nem egy utólagos, tájékoztatási passzust, de a
|eg!ísnább az |enne, ha megtartaná a Képviselő-tęstület ezt a jogkört. A 2.8 kapcsiín most
nem tudja, de nem kapott még vá|aszt, és ott egy konkľét javaslata lenne. Az peđig az, hogy
,,Lakáspolitikai javaslatottesz kĹilĺĺnös tekintettel a szociális és környezeti szemponto|<ra.,'Ez
megfelelne a korábban megbeszélteknek és annak is, hogy készĹil a zöldstľatégia.

I)r. Kocsis Máté
Megadj a a szőt J egyzo Asszonynak.
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Danada-Rimán Edina
Higgye el Képviselő úr, hogy a jegyző többezemyi hatásköľéIlez ez egyáItalán nem hiányzik,
de az életszerűség azt diktálja, hogy ez jegyzői hatáskörben maradjon. Például, amikor
felmerül egy intézménynél egy szabáIytalanság, amit azoĺ.rtal ki kell vízsgá|ní, és azorľrali
intézkedésekľe lehet szükség, ahogy a Polgármesteľi Hivatal szakmailag felĹigyeli ezeket a
kciltségvetési szervękęt, akkoĺ nem tehetik meg, hogy megvárják a Képviselő-testületnek a
kĺjvetkező ülését és előteľjesztik és megindokolják, mert akkoľ éľtékes időt vesztenek ęzzeL
Teľmészetesen minden évben beszámol a jegyző a Képviselő-testĹiletnek arról, hogy mi volt
az iđén, az adott évben a belső ellenőrzés mire terjedt ki, milyen megá||apításokat tett. Ezzel
egyidejűleg elfogadja a következő évi tervet. Emlékei szerint az e|m'űIt 4 évben egyszeľ sem
volt a Képviselő-testület egyetlen tagtrźnak sem kifogása a jegyző döntésével szemben, hogy
melyik költségvetési szerveket milyen mélységig vizsgá|t, mert ez mindig szakmai indokok
a|apján történik a belso ellenőľzési vezető javaslatźĺra. aki egy független személy' csak a
jegyzónekÁrtoz1k beszámolási kötelezettséggel, és szakmai szabályok szeľint jár eI.Bár azt
gondolja, hogy az életszerúség miatt szükséges a jegyző hatáskorében tartani ezt ahatáskort,
de természetesen ez a Képv íselő-testiilet dĺjntése.

Dr. Kocsis M:áLté
Megadja aszőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Megértette, hogy lehetséges, hogy a Képviselő-testület helyett a jegyző, de jogilag valóban
lehetséges, külon szavazást kérne, meľt szerinte ez tarthatő lenne a Képviselő-testület
hatáskcjľében, ugyanis Jegyző Asszony vźiaszźlbarl' amikor valamelyik intézménrryel történik
valami, ami stĺrgős ellenĺĺrzést tesz kívánatossá, ez esetbęn szerinte rendkívüli ęllenőrzést
szoktak elrendelni, tehát ez teljesen kívÍil van az éves ellenőrzési terven. Külĺjn szavazástkér
erró| a passzusról. Nyilván rendkíviili ellenőrzést már korábban is rendelt el, de lehet, hogy az
a polgáľmester volt néhany éwel ezelőtt, lehet hogy azőta véitozott a szabtůy és most a
jegyző tuđja. onszervezodő közösségek, civil szervezetek körében nyilvan a 16 az egy
hozzávetó|eges szĺím, de el kell mennie előbb megkérdezni tőlük, hogy szeľetnének-e eÍre a
listaľa ft'lkerĹilni. Ezéľt mondja, hogy a mostani listáľól szeretne külön szavazást kéľni. Ha
|esz rá igény a résztikről is, akkor eztbźrme|y képviselő előterjesztheti a listanak a bővítését,
úgyhogy ebbe most nęm menne bele.

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájátIezźrja. Külön szavazástkért aKépviselő ur a rendelet a2. $-ró1, és a 10. $-
ró1. Aljegyző Asszony szerint a 2. $-ról történő kĹilön szavazás megköveteli a 10. $-ró1 való
ktilön szavazást is. A fliggelék nem kell, hogy kültjn felkerĺilj<in szavazásra' mert a 10. $ és a
fiiggelék ,,baÍátok,,' ha jól látja. Eľőss Képviselő úľnak is volt külĺjn módosító javas|ata a2.
szźlmű melléklethez. E|őszot erro| szavaz a Képviselő-testiilet. Kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak dr. Erőss Gábor módosító javaslataiĺó| a 2. szźlmu mellékletre vonatkozóan,
miszerint a Tfusashźzi Pá|yázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság feladat- és hatasköręi
kiegészülnek az alábbi 8. ponttal: ,,Lakáspolitikai javaslatokat tesz kiiltjnös tekintettel a
szociális és kĺirnyezeti szempontokĺa.''

Dľ. Kocsis NIáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 2 igen, 12 ellenében, I tartőzkodással a módosító
j avaslatot elutasította.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s rcÉpvĺspro
n. Ha.ľÁn o Z ATHIZATALHoZ unĺo s Íľpľr s zóľo g ľ s Éc szÜrs Écps
HATAROZAT:
220ĺ20|'6. (xI.10.)

14IGEN

2IGEN 12 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képvisclő-tcstĺłlet úgy dont, hogl nem.fogadja el dľ. Eľőss Gdbor módosító javaslatát a 2.

számú mell,źkĺetre vonatkozóan, miszerint a Tórsashózi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes
Bizottság feladat- és hatáskörei kiegészülnek az ąlábbi 8. ponttal: ,,Lakáspolitikai
javaslatokat tesz kült)nos tekintettel a szociális és kornyezeti szempontoĺtra.',

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásra bocsátja az I. hatźlrozati javaslatsort. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kültjn
szavazás késĺĺbb lesz.

A Képviselő-testÍ.ilet úgy đönt' hogy

1. a) a MagyaľoľszágheIyi ĺinkormanyzatairő| szőIő201l. évi CLXxXx. ttĺrvény 133. $ (3)
bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Fővaľos Koľmanyhivatal,a
kormĺánymegbízottja BP/l010/00317-I12016 ügyiratszáĺntĺ szakmai segítségnýjtás
megnevezésű megkeresésének a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi
onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szewezeti és
Működési Szabźl|yzatfuőI sző|ő 3612014. (XI.06.) <inkormlĺnyzati rendelet (sZMsZ) 7.
mellékletének 1.3.4. alpontjara és az 1.4.8. alpontjáľa, az SZMSZ 47. $ (2) bekezdésére,
valamint azSZMSZhatá|ytaLan jogszabá|yi hivatkozásokľa vonatkozó álláspontját.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő 2016. november 1 0.

2. felkéri a jegyzot, hogy a Budapest Fővaľos Koľmányhivatala kormánymegbizottját a
hatáĺozat 1. pontjában foglaltakról és az sZMsZ módosítás kĺirében megtett
intézkedésekĺől tái éko ztassa.

Felelős: jegyző
Hatźlriđó: 2016. novembeľ l 5.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselĺĺ-testiilet 14 igen,0 nem, I taĺtőzkodássa| az alábbi hatźrozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rcÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHI Z MINo S ÍTETT SZoToB B SÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
22112016. (Xr.r0.) 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

O NEM
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1. a) a Magyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ó 2011. évi CLXXxx. törvény 133. s (3)

bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Főváľos Kormányhivatala
kormánymegbízotla BP/l010i00317-112016 igyiratszźmu szakmai segítségnyújtás
megnevezéstí megkeresésének a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuarosi
onkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és

Mrĺködési Szabá|yzattrőI sző|ő 3612014. (XI.06.) onkormányzati rcĺďelet (SZMSZ) 7.

mellékletének 1.3.4. alpontjára és az I.4.8. alpontjára, az SZMSZ 47. $ (2) bekezdésére,
valamint azSZMSZhatáIya|aĺjogszabá|yi hivatkozásokľa vonatkozó álláspontját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 1 0.

2. fe|kéri a jegyzőt, hogy a Budapest Fővaros Koľmanyh ivata|a kormánym egbizottját a

határozat 1. pontjában foglaltakľól és az SZM\Z módosítás körében megtett
intézkedésekľől tái éko ztassa.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2016. november 1 5.

Dr. Kocsis NIáLté

S zav aztsr a bo c s átj a a II. hatĺáľozati j avas l at soľt.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. visszavorya a I42l2015. (VI. 04.) számtl, a2512016. (II' 04.) szźlmu, a24l20t6. (II.04.)

számű hatttrozatát és a hivatkozott határozatokban szereplő személyekke| a megbizási
szer ző đéseket 20 I 6. november 1 5 . napj ával me gsziinteti.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. november 1 5.

2. a) a Képviselő-testüIet és Szervęi Szeľvezeti és Mfüödési SzabźůyzatźrőI sző|ő
tinkormlĺnyzati ľenđelet 2016. november 15. napjĺín hatźtlyba lépő módosításával
egyidejrÍleg TársasházíPá|yazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottságot hoz létre.
b) a T ársashźzi P áIy źnatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság
elnökévé: GondosJuditot

tagt..vá: Dudás Istvĺínnét
Guzs Gyulát
Pintéľ Attilát
Dr. Eľőss Gáboľt

vźiasztjameg.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20|6. novembeľ 15.
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3. a) a Képviselo-testület és Szeľvei Szervezetĺ és Működési SzabáIyzatfuőI szóló
önkormányzati rendelet 2016. november 15. napján hatáIyba |épő módosításával
egyidejűleg Smart City Ideiglenes Bizottságot hoz létľe.

b) a Smart City Ideiglenes Bizottság

elnokévé: Dr. Ferencz orso|yát
tagsává: Vörĺis Tamást

Balogh Istvánt
Simon Györgycit
Komássy Akost
Jakabfu Tamást

vá|asztjameg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 1 5.

4. a hatttrozat 2-3. pontjában foglaltak míatt 20|7. évtől hatźnozatlan időre önként vállalt
feladatként előzetes kötelezettséget vti|a| évente 26.670'0 e Ft összegben az
Önkormányzat saját műkodési bevételének terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. november l5.

5. felkéľi a jegyzőt, hogy a hatáĺozat2-3. pontja alapjźn gonđoskodjon a személyi változások
átrezetéséről a szükséges nyilvĺĺntaľtásokban.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016. november 15.

6. felkéľi a polgármestert, hogy a hatátozatban foglaltakat a 2017 . évi és az azt követő évek
költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 . évi és az azt k<ivető évek költségvetésének készítése

I)r. Kocsis NIáté
Megállapítja, hogy a Képviselĺĺ-testĺilet 14 igen,0 nem, I tartőzkodással az alábbi hatźlrozatot
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc.Z vnĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATAROZAT:
222ĺ201'6. (xI.10.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy d<int, hogy
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1. visszavonja a 14212015. (VI. 04.) számu, af5lf0l6. (II. 04.) számú, a24/2016. (II.04.)
számű határozatát és a hivatkozott határozatokban szeľeplő személyekkel a megbízási
szerző déseket 20 I 6. november 1 5 . napj ával megszünteti.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0I6. november 15.

2. a) a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźlyzatźrő| szóló
önkormányzati rendelet 2016' novembeľ 15. napjan hatá|yba lépő módosításával
egyidejűleg TársashtziPtiytzatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottságothoz|étĺe.
b) a Társasházi P áIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság
elnĺjkévé: Gondos Juditot

tagsźxá: Dudás Istváĺmét
Guzs Gyulát
Pintér Attilát
Dľ. Eľőss Gáboľt

váIasĄameg.

Felęlős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. november 1 5.

3. a) a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabá|yzatźlrőI szóló
önkormányzati renđelet 2016. november 15. napján hatáIyba lépő módosításával
egyidejűleg Smaľt City Ideiglenes Bizottságot hoz létre.

c) a Smaľt City Ideiglenes Bizottság

elnökévé: Dr. Ferencz orso|yźt
tagsźxźľ. Vĺjľös Tamást

Balogh Istvánt
Simon Györgyöt
Komássy Akost
Jakabfv Tamást

váIasztjameg.

Felelős: polgĺírmester
Hatźrĺđő: 20I 6. november 1 5.

4. a hatźtrozat 2-3. pontjában foglaltak miatt 2017. évtől hatáľozat|arl időre ĺinként váIla|t
feladatként előzetes köteIezettséget vállal évente 26.670,0 e Ft összegben az
onkormany zat saját mfüödési bevételének terhére.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: 2016. novembeľ 1 5.

5. felkéri a jegyzőt, hogy a hatźtrozat2-3. pontja a|apjźn gondoskodjon a személyi változások
źú:ĺezętéséről a sztikséges nyilvántaľtásokban.
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Felelős: jegyző
Határidő: f0I6. november 15.

6. felkéľi a polgármestert' hogy ahatározatban foglaltakat a20I]. évi és az ań. követő évek
költségvetésének készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . évi és az ań' követő évek költségvetésének készítése

Dľ. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja Képviselő ír áItaL kÍil<jn szavazástakértz. 5-t, az alábbiak szerint:

,,2. s (]) Az SZMSZ Rendelet 3l. s (3) bekezdése heĺyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A Képviselő-testületnek az állandó bizottságoĺcra átruházott hatóskoreit e rendelet 7.

melléklete, a Képviselő-testület ideiglenes bizottsógainak hatáskoreit e rendelet 7/A. melléklete
tartalmazza. "

(2) Az SZMSZ Rendelet 3l. s-a a kĺjvetkező (6) bekezdéssel egészül ki:

,, (6) A Képviselő-testület ĺźltal elfogadott a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési
feladatoknt ellátó szervezeti egłségének éves ellenőrzési tervét a belső eĺlenőrzési vezető a
j e gyző e gyetérté s év el mó do s íthatj a.,'

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. november 10.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodassal a hatźlrozatot
elfogadta.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A I{ATÁR oZ ATH)ZATALHOZ MrNo S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
22312016. (K.10.) 13IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy az egyes önkoľmányzati ľendeletek módosításáról szóló
rendel et 2 . 5 - át el fo gadj a az a|ábbiak szerint :

,,2. s (]) Az SZMSZ Rendelet 3]. s (3) bekezdése helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,(3) A Képviselő-testületnek az áIlandó bizottsógolcra átruházott hatáskÓreit e rendelet 7.

melléklete, a Képviselő-testület ideiglenes bizottságainak hatáskoreit e rendelet 7/A. mellékĺete
tartalmazza. "



(2) Az SZMSZ Rendelet 3I. $-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,, (6) A Képviselő-testület által elfogadott a Poĺgórmesteľi Hivatal beĺső ellenőrzési
felad'atoknt eĺĺĺi,tó ,sze.rvezeti egł,ségének éve,s ellenőrzé,si tervét a bel'ső elĺenőrzési vezető a
j e gyző e gyetĺźrtés ével mó do s íthatj a.''

Felelős: polgármester

Határidő: 20I 6. november 1 0.

Dľ. Kocsis M:áté
Szavazźsra bocsátja Képviselő úr által ktilön szavazásra kért 10. $-t és a fiiggeléket, az
alábbiak szerint:

,,10. $ Az SZMSZ Rendelet e rendelet I. fúggeléke szeľinti j. fuggelékkel és e rendelet 2.

függeléke szerinti 4. függelékkel egészül ki.

.../2016. (.. ....) önkormđnyzatí rendelet l.fiiggeléke

A KEPWS ELcĺ-rrs rtjĺET IDEI GLENEý B IZo TTSÁGAI

1. TÁRSAsĺĺlizl pÁĺvÁzl,ror'ąr ELBÍfuíLo nueĺENEs BIZqTTSÁG TAGIAI:

ELNOK: Gondos Judit
TAGOK: Dudás Istvónné

Guzs Gyula
Pintér Auila
Dr. Erőss Gábor

2. SMART CITY IDEGLENES BIZoTrsÁG TAGJAI:

ELNżK: Dľ. Ferencz orsolya
TAGOK: Voros Tamás

Balogh István
Simon Gyöys!
Komóssy Akos
Jakabfy Tamás
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.../20I6. (......) önkormdnyzati rendelet 2. fiiggeléke

TANÁC S Ko ZÁil J o G GA L RE N D E L K E Z (i o lvs z n nvr z cÍ n tj ro z o s s É e r r
1. Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tiizoĺtó

Egyesület (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. Civilek a Paĺotąnegyedért Eg,lesület (]088 Budapest, Lőľinc pap tér 3.)

3. Erkel Ferenc Vegyesknr Alapínány (]088 Budapest, Szentkirólyi u. 26.)

4. Moravcsik Alapínány (1083 Budapest, Balassa u. 6')

5. Népszínház Kor ą Polgári Ertékekért (I0s7 Budapest, Berzserryi u. 4. I/l8.)

6. Társak a Teleki Térért EglesiźIet (086 Budapest, Teleki tér 24. I/]0.)

7. Magłar Emberi Jogvédő KčizponÍ Álapínány (]085 Budapest, Baross u. 28.)

8. Tiszniselőtelepi onkormányzati Eglesület (]089 Budapest, Bláthy ottó utca I5.)',

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. november 1 0.

I)r. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a hatátozatot
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN VAN ts xÉpvIspro
A HATÁR IZATHIZAT ALHIZ MrNo S ÍTETT SZóToBB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
224/20|6. (xl.to.) 13IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az egyes önkoľmányzati rendeletek módosításźrő| szőlő
rendelet 1 0. $-át és az I. és 2. fiiggeléket elfogađja az alábbiak szerint:

,,10. $ Az SZMSZ Rendelet e rendelet I. függeléke szerinti 3. fi]ggelékkel és e rendelet 2.

függeléke szerinti 4. ftłggelékkel egészül ki.

.../20 1 6. (.. ....) i)nkormúnyzati rendelet 1. fiiggeléke

A KEPWSELĺj-rrsrtjĺrT IDEIGLENES BIZUTTSÁGAI

1. T',iRsAs ĺĺzizl pliĺYÁZATo KAr E L B Í fuí,Lo n r rc ĺnvr s B IZ o TTSÁG TAGJAI :

ELNOK: Gondos Judit
TAGOK: Dudás Istvánné

Guzs Gyula
Pintér Attila
Dr. Erőss Góbor
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2. SMART CITY IDEGLENES BIZOTTSAG TAGJAI:

ELNOK: Dr. Ferencz Orsolya
TAGOK: Vöros Tamás

Balogh Isnćłn
Simon GyolE!
Komássy Akos
Jakabfu Tamás

.../2 0 1 6. (......) t)nkormdnyzati rendelet 2. fiiggeléke

rANÁ C S K o ZÁil J o G GA L R E ND E L KE Z ő o ľĺs z r nvĺ z ĺĺ o cÍ ro z o s s ĺ ep r
1. Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Kątasztrófavédeĺmt onkéntes Tűzoltó

Eglesület (]082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. Civilek a Palotanegyedért Egłesület (1088 Budapest, Lőrinc pap téľ 3.)

3. Erkel Feľenc Vegyeskar Alapínány (]088 Budapest, Szentkiróĺyi u. 26.)

4. MoravcsikAlapínány (I083 Budapest, Balassau. 6.)

5. Népszínház Kor a Poĺgdri Ertékekért (10s7 Budapest, Berzsenyi u. 4. I/I8')

6. Társak a Teleki Térért Eglesület (I086 Budapest, Teleki tér 24. I/]0.)

7. Maglar Emberi Jogvédő Kozpont Alapínány (1085 Budapest, Baross u. 28.)

8. Tiszniselőtelepi onkormónyzati Egłesület (1089 Budapest, Bláthy ottó utca I5.)',

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. november 1 0.

Dľ. Kocsis M:áúé
Szavazásra bocsátja az egyes önkormányzati rendeletek módosításaľól sző|ő rendelet-
teľvezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet 14 igen, 0 nem, l hrtőzkodással a ręndeletet
elfogađta.

AsZAv AZÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsrĺoz ľĺrľĺosÍrpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrsalo-TEsTÜr,nľn M IGEN, 0 NEM, 1

TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyzĺ.ľ xľpvrsnr-o
TEsTÜLEľnľnr 28D016. (xI.14.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELEľÉT ncyEs
oľronuÁľyza.ľI RENDELETEK ľĺóoosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis N.ĺ.áúé,

Szavazásta bocsátja a III. határozati javaslatsoľt.



Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 13a. $ (1)
bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Fővaľos Koľmányhivata|a
kormánymegbízottja BP/1010/00483-I/20I6 ügyiratszámu torvényességi felhívásában
foglaltakat, melyet a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testületének a 2016. szeptember 15. napjan megtaľtott rendkíviili zźtrt ulrésétóL
késztilt jegyzők<inyv és a Jőzsefvtrosban adomźĺnyozható kittintetésekľől sző|ő 1112016.
(III.10.) önkormányzati rendelet 2-3.$-źwal és 20.$ (1) bekezdés a) és b) pontjával,
valamint a 19 I 1201' 6. (IX. 1 5. ) számu hattlrozattlval <isszefüggésben tett.

Felelős: polgármester

Hatíridő: 20|6. november 1 0.

2. felkéri a polgármestert, hogy a Buđapest Fővaľos Kormányhívatala
kormánym e gbízott1 át a me gtett intézke dé s ekĺő l táj éko ztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 1 5.

Dr. Kocsis lľlálté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 14 igen,0 nem, 1 taľtózkodással az alábbi hatáĺozatot
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvIsBrŐ
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z ľĺnĺo s ÍľpTT S ZóTOB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
225t2016. (K.10.) 14IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Magyarország helyi önkoľmányzatďĺrőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény 134. $ (1)
bekezdését figyelembe véve elfogadja a Budapest Fővaros Kormányhivatala
kormiínymegbizottja BP/1010/00483-|120|6 iigyiratszźmi tĺirvényességi felhívásában
foglaltakat, melyet a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺíľosi onkoľmányzat
Képviselő-testÍiletének a 20|6. szeptember 15. napjan megtaľtott rendkívüli zźxt u|ésérő|
készĹilt jegyzőkönyv és a Józsefuarosban adományoz}latő kitĺintetésekľől szóló ||12016.
(III.10.) tĺnkormányzati rcndelet 2-3.$-ával és 20.$ (1) bekezdés a) és b) pontjával,
valamint a 19 I l20 L 6. (IX. 1 5.) szźmlll hatźlrozatźlval <isszefü ggésben tett.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 20|6. novembeľ 1 0.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy a Budapest Főváros Koľmĺínyhivata|a koľmánymegbízottját
a megtett intézkedéselaől táj ékoztassa.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. novembeľ 1 5.

Dr. Kocsis N'4.áté
Szavazásta bocsátja alőzsefvźtosban ađományozható kitüntetésekľől sző|ő 11/2006. (III.10.)
önkormányzati rende|et módosításáról szóló ľendelet-tetv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a rendeletet
elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINOSÍTETT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JozsEFvÁnos xoľvrsnľ,Ő-ľnsľÜr-nľn 13 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA rs ľĺnc,ł,LKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIII. KERÜLET JóZsEFVÁnosr oľxonľĺÁľyzaľ xÉpvrsnr,o
TEsTtjLEľÉľnx 27ĺ20Í6. (K.10.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETÉT A
ĺózsnrvÁnosBa.ľ ADoMÁll-Y ozlĺAT o KITÜNTEľÉsnxno L szoLo 11 t2006.
(I[.10.) oľronľĺÁľyzaľr RE,NDELET MoDosÍrÁsÁnól

Dľ. Kocsis M.áLté
Zárt ulést kell elľendelni a IY . határ ozati i avaslatról való döntéshez.

A IV. hgtdrozat tdrglaldsa zdrt ĺłlés keretében történt az Mön. 46. s (2) a.) bekezdése
értelmében. A IV ltatdrozat tárgyalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 226/2016.

(XI.I0.) szómú hatórozatot a zárt iilésrdl késziik 2. számú jegyzőki)nyv tartalmazza.

Tájékoztatók

1. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testÍileti batározatok
végľehajtásáľĺíl, az e|őző iilés őta tett fontosabb intózkedésekľőI, a
jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pénzeszkiizłik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegíÍ lekötéséľől
(írásb eli táj éko ztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzásző|ás hianyában lezĄa. Szavazĺi nem kell ľóla.

Felviláeosítás kérés
(Szó s zer inti l e ír ás b an)

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Ülesunk végén a szokásos lehetőség szerint képviselői kérdések következnek. Elsőként Erőss
Gábor képviselő urat illeti meg a sző.Parancsoljon!
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Dľ. Eľőss Gábor
Köszĺjnĺjm szépen. A Tavaszmező utca 6. szám működő, múkĺjdött Roma Parlament, illetve
Phĺalipe kapcsán kérđeznék. Itt volt egy kiürítés, aminek különböző indoklásai vannak.
Részben testületi napirend is volt máĺ ez a kérdés, a konkĺét kiürítést viszont' amint aľĺőI a
lrelyszírren lrreggyőződtent, valantifajta életveszély rrriatt ľendelték el. Az első kéľdéselrr az
volna, hogy mikor észlelték, hogy ez az életveszélyes helyzet az íngat|anban keletkezett,
illetve ta|á|koztak-e az érintętt szeĺĺezetek a JGK részéről, akiknek ez a dolga, vagy lett
volna? Megszűnt-e azőta az életveszély? Maguk a raktárba kĺjltĺjztetett festmények és iratok
azok tény|egesen az é|eÚeszélyes részen' vagy a nem tudom, leszakadó ftjdém által éľintett
részen voltak-e? A következó kérdéscsokor az pedig az ingatlan kiürítésével kapcsolatosan
zajlő peÍTe vonatkozik. Az egyiŁ hogy elismeri-e aZ onkormányzat, hogy a Roma
Paľlamentnek itt birtokjoga van? Ha igen' akkor ebből mi k<jvetkezik,ha nem, akkor ebből mi
kĺjvetkezik? A következő pedig az, hogy az épitészeti tervek, ez most már nem a keľiĺleté lesz,
az vllágos, de hogy ezek a tervek mégis nyilvánosak-e? Láthatjuk-e, hogy mi készül majd ott'
amennyiben ez a kiürítés visszafordíthatatlanná válik, és a beruházás összegét is kéľdezĺém.
(A hdttérből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő hallatszik)... akkor több időm nincsen,
köszönöm.

Dr. Kocsis M:áLté

osszességében, Józsefuaĺos onkoľmźnyzatanagyon öľül annak, hogy az Ä|Lam egy 1 milliárd
forintot meghaladó beruhazás keľetében Roma oktatási és Kulturális Ktizpontot hoz létre.
Nyilván ennek keľetében megvalósu| az a sztnđék is, ami korábban ebben az épiiletben
részben megfogalmazőďott, részben meg is valósult, aÍoma kulturális örökség megőrzése és
ápolása. A Képviselő úr olyan sok és szerteágaző kéľdést tett fel, hogyha megengedi, írásban
válaszolnĺínk onnek az SZMSZ szerint 15 napon beliil, ebben megpróbáljlk azokat a
kérdéseket is megválaszolni, amelyeket az onjelzése alapján is nem az onkormányzatkeze|,
de utána fogunk menni. Más típusú kérdései nem voltak' csak erľe vonatkozóak. Két
kérdéscsokor volt, ha jól emlékszem, ugye? Akkor mind a kettőt kérem, hogy a Hivatal
legyen kedves megválaszolni. Pintéľ Attila képviselő úr k<jvetkezik, paľancsoljon!

Pintér Attila
Köszönom szépen, Polgĺĺrmester ur! Az egyik kérdésemet Erőss Gábor képviselő ur inspiľálta,
szerintem egészítstik ki ezt a váIaszt azza|, az ó kérdésére adott vá|asń', hogy a Roma
Paľlament nevií civil szetvezet mióta haszná|ta ezt a helyiséget úgymond jogcím nélkiil, vagy
legalábbis megállapodás nélkül az onkormányzattal. Mióta lakott bent szeruődés nélkĹil,
szerintem azért ez fontos. Fizettek-e használati díjat, bérleti díjat, nem is tudom, hogy nevezik
ebben az esetben. Mennyi taľtozasuk van? Milyen állapotban hagýek a helyiségeiket, amiket
haszná|tak, a|.lhoz képest' ahogy azt áfveffék. (HáttérbőI beszéd hallatszik)... igen, kĺiszönĺim
szépen. Milyen tevékenységet folýattak ott tehát valóban, volt-e nekik valamilyen érdemi
hatásuk itt a ľoma kultura, oktatas emeléséľe. Köszönöm, ez lenne az egyik kérdésem. A
másik pedig tészben kapcsolódik az e|őző, az eggye| megelőző napirendhez, a díszpo|gźnl
címek'hez, most még van némi aktualitása. Néhĺĺny napja záĺőđtak az 1956-os forľadalom és
szabadságharc 60. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések. Józsefraľos díszpolgĺĺri címet
adott az '56-os szabadságharchoz kapcsolódóan az egykori szabadsághaľcosoknak és

szervezeteŁ'rlek. Én akkor maľ felvetettemeń',hogy szerintem PongráczGergelynek is kellene
egy diszpolgari címet adni. Megérdemelné a díszpolgaĺi címet. Akkor már most itt felvetem
novemberben, hogy legyen idő végheminni az ebhez sziikséges ttrgyaIást.

57



Dr. Kocsis Máté
Koszönjĺik szépen. Az első kéľdését akkor úgy értelmezzik,hogy az Erőss Gábor képviselő
úrnak adandó írásos váIasz kiegészül az oĺ kérdéseivel, illetve az affa adott válaszokkal
pontosabban. A második kérdésben pedig, tekintettel arra, hogy nem életszerutlen a felvetése,
nyilvánvalőan az on kérésének megfelelően figyelembe fogjuk venni a következő díszpolgári
címre jelölésekkor. Nem gondolom, hogy Pongrácz Getgely ne érdemelné meg aú., hogy
Józsefi'aros díszpolgára legyen, és köszönjük, hogy eľľe képviselő-testiileti ülésről képviselő-
testületi ülésľe felhívja a figyelmünket. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon!

Jakabs Tamás
Köszonöm szépen. Arľa való tekintetre, hogy itt a Roma Parlamenttel kapcsolatban, Pintér
Képviselő uľ kérdéseit tulajdonképpen lediktálta Kaiser Képviselő in, ezért szeľetném kérni,
hogy a vźiaszokat Kaiser Képviselő úrnak is kiildjék meg, valamint nekem! Kĺjszöncjm
szépen. A továbbiakban van még egy ügy, amely az utőbbi hónapban éľte Józsefuaľos
önkormányzatźń, ez pedig az Eu-Line neviĺ céggel kapcsolatos iigy, amely az Al,ltőra
Rendelőintézet teljes felújítását végezte el. Mint kideľült a pźiyázatában leadott
ľeferenciai gazolás az hazugstlg. Az egy aZ egyben nem.. ' va\őszíĺuleg nem is ők csinálták,
meg az ott megjelĺilt Uruguay-i Egészségiigyi Intézet felújítás nem is teljesíti azokat a

kcjvetelményeket, amelyeket mi az Auróra felújításra meghatźrońunk. Ań. tudom, hogy az
onkormanyzatĺak az az álláspontja' hogy azt nem nektink kellett volna kideríteni. Azt
szeretném kérđezni, hogy van-e arról álláspontunk, hogy eń' kinek kellett volna kideľíteni,
hogy ez a referenciaígazo|ás hamis, mert ha ez időbeĺ kidertil, akkor nem lehetett volna ezt a
szetzodést megkötni. Továbbá, mivel kideľült, hogy ez a cég hazudik, ezért ręmélem, hogy
azt a kovetkezmény legalább meghozzltk, hogy az ez utĺĺni kĺjzbeszerzéseinkĺe nem hívjuk
meg őket. Tudom, hogyha nyi|t akozbeszerzés, ettől fuggetlentil még jelentkezhet is akár, dę

legalább ań. tegyilk meg, hogy nem hívjuk meg őket. Megemlíteném, hogy azóta is, tĺjbb
munkát végeztek Józsefuaľosban, és a Trefort utcai palota is részben az o tulajdonukban ál1ó

cégnek kerĺilt eladásra.

Dr. Kocsis M:áLté

Saľa Botond válaszol onnek a kérdésére, az ęggyel mege|őző kéľését pedig értelemszerúen
teljesítjük, Kaiser úľnak is megküldjiik, meg onnek is megküldjĹik a lediktált, tollba mondott
kérdéseit a Képviselő úrnak. Paľancsoljon, Alpolgáľmesteľ úr!

Dr. Sára Botond
Koszonöm szépen, Polgármesteľ uľ! Képviselő úr tényként közli, hogy ez a refetencia, ez
hamis. Ezt honnan tudja? Ezt|ęirta egy újság, de senki nem tudja, hogy ezígy van, vagy nęm
így vaĺĺ, tehát óvatos lennék ezekkel atéĺyáIlításokkal. Egy ilyen tényt állítani legalább olyan
felelősség, ha az ellenkezője igaz, vagy ha igaz az áLIitás. Mi nem tudjuk, hogy ez így van,
vagy nem igy van. A közbeszerzési e|jźrásnak a folyamatában majd kérek segítséget, hogy ki
jogosult erľe, egyébként a kozbeszerzési szabá|yzat, vagy akozbeszęrzésró| szóló jogszaba|y

egyébként erről rendelkezik, tęhát nem az onkormanyzatban tilő emberek, akik a

kozbeszeruési eljĺírásban erre hivatottak, tehát eĺľe vannak bizottságok, de ezt majd
részletesen elmondjak. Amire még utalnék Képviselő,Úr, az, hogy ki indulhat elközbeszerzési
eljaĺásban és ki nem, és megtiltjuk valakinek, hogy nem indulhat eI, az ugyancsak ... az 2-8
évig terjed, Képviselő iľl. Ez körülbelül ugyanolyan á|Iítás, mint hogy megmondjuk, hogy
kiket hívunk meg' meg hogy ki indulhat el, mintha azt is megmondjuk, hogy ki nem indulhat
el. Tehát egy nyílt eljarásban bízzukmár apiacra, hogy ki az, akí ebben résztkíván venni, és
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ki az, aki nem. Tehát ezze| is óvatos
eljáľásából. Köszonöm.

Dľ. Kocsis Máté
Eľőss Képviselő úľ, parancsoljon!

Dr. Erőss Gáboľ

lennék, hogy valakit kitiltok egy közbeszetzési

Az egyik - még visszatéľve aTavaszmező utcttra- szeretném tehermentesiteni az apparátust,

úgyhogy megvá|aszolnám akkor Kaiser képviselőtĺírsam, és Pintéľ képviselőtáľsam kérdését.

Tudomásom szerint, legalábbis így is mondom, 5 éwel ezeIott felmondta az onkoľmźnyzat a
béľleti jogviszoný, pont az oĺáltal sugalmazott dolgokľa hivatkozva, azonban abirősttg előtt
a Roma Parlament bizonyította, hogy eleget tett a fizetési kötelezettségének, tehát nem
halmozott fel hátralékot, és a bíróság megsziinteto hatźrozatot hozott a felperes kilakoltatási
kéľelmét elutasítva, tehát magyaľul az onkoľmányzat kérelmét elutasítva, tehát a

sugalmazottakkal ellentétben. Legalábbis tudomásom szerint a kérdésnek ez a része, ez
egyelőre így á||. (Háttérből beszéd hallatszik)... hát de, részben eń.k&đeńék. A másik pedig
azvo\na, hogy ugye itt szóban is, amikor a testiileti ülésen napiľenden vo|t ez a kérdés, akkor
szóbeli ígéret is elhangzott atra, hogy megnyug1ató megoldást talá|nak ezeÍI szeÍvezetekujra
elhelyezése kapcsán. A Czibere államtitkaľ is ezeket a szetvezeteket ktilĺin levélben arľól
biztosította... ugyaneffől tulajdonképp. Ehhez képest, egyikőjtik esetében igen, a másikójuk
esetében nem sikerült megtalálru ęń. a megoldást, ami részben arľa is vezethető vissza, hogy
az onkormtnyzat eń' a feladatot kvazi de\egáIta a kerĹileti kisebbségi önkoľmányzat
vezetőjének, és nem talált ilyen megoldást. Akkor ezze| a konkĺét kérdéssel egészíteném ki
akkoľ a koľábbiakat, hogy szźndékában áll-e az onkormźrlyzatnak, hogy kcĺzvetlenül is
tárgya| az érinteÍtekkel, és az źita|uk megjelölt ingatlanokat is felveszi aÍTa a listaľa, amik
potenciálisan is szóbajönnek az ujra elhelyezés kapcsán? (A háuérből a hozzászólósi idő
lej ártát j eĺző cs engő hallatszik)

Dľ. Kocsis lĺĺ.áúé
Nyugodtan ťejezze be Képviselő ur a kéľdéseit!

Dľ. Eľőss Gáboľ
... de az a mási|<hoz kapcsolódna. Mondhatom? ott viszont azBu-Line-os ügy kapcsán, meg
aZ uruguay-i ügy kapcsán itt az tnkormźnyzatnak érdekében állna ennek utźnanézni. En eń. a
cikket úgy olvastam, hogy nem csak á11ít, hanem bizonyít is. Tehát amennyiben az a cikk, és a
bizonyítás is helýálló, akkor az onkormányzatot rutul becsaptak. Ebben az esetben az
onkormanyzat maga is kezdeményezhetne valamilyen eljaľást. Hogy ez most csalás, vagy
milyen eljaľás biintetőjogilag - Atpolgáľmester riľ jogász, én nem vagyok - úgyhogy ezt
vizsgźija-e az onkormźnyzat, hogy esetleg a hamis referenciát,vagy abízonyitékok alapján
vélelmezhetően hamis referenciát |eađő céggel szemben báľmilyen polgári, vagy büntető

elj árást kezdeményez? Köszönöm.

Dr. Kocsis ľIáLté
Saľa Botond alpolgármester úľ váIaszo| mind a két kérdésére, Képviselő úr.

Dľ. Sára Botond
Képviselő íľ, az á|Lítźsai azhazugság úgy, ahogy van. Személyesen is egyeztettem a Roma
Parlamentnek a képviselőjével, a Főváros is közremfütjdött nem csak a keľületi Roma
onkormanyzat, egyébként alapszabály nálunk, ezértmeg lehet minket vetni, hogy a keľületet
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éľintő roma ĺigyekben meg szoktuk kérdezni a keri.ileti Roma Kisebbségi onkormányzatot.
Alapvetoen hagyatkozunk egyébként az ő á|lźspontjukľa és javaslataikľa. 6 darab ingatlan
került kíváIasztásra. Ebben benne vo|t az is egyébként, amelyet ők első körben elfogadtak. A
megállapodás nem az onkormányzat miatt nem jött létre hanem, ha elolvassa a
népszabadságos cikket, akkor politikai hadüzenetet a Roma Parlament elnöke, aki egyébként
már nem az elncike, csak abban tünteti föl magát' tehát kcjľülbelül en-nyire hitelt érdemlő, amit
mondanak. Itt le is ztlmźtĺn ezt az tigyet, tehát mi igyekeztünk megoldani az ő helyzetüket,
nem kéĺtek ebből a segítségből a végén. A másik szewezet együttműködő volt, és az ó sorsuk
meg fog oldódni. Az Eu-Line ügyben pedig azt tuďnźĺrl tenni, hogy... Képviselő ur, azt
szeľetném kérdezĺi, hogy milyen hátránya szźrmazott az onkormźnyzatnak? E|készilt az
Aurórai utcai szakrendelő' minden mfüödik, nincsenek jelenleg garanciális problémák, de ha
lennének is, akkoľ nyilván kĺitelessége kijavítani akiviteIezőnek. Azt vitatják, hogy megépült-
e egy lift, vagy nem épült meg Uruguay-ba. Tehát az a kérdésem, hogy milyen hátĺtnya
szźrmazott az onkormźnyzatnak, annak ellenére, hogy még egyszeľ mondom' nem a mi
tisztĹink vitatni ań., ami abba a referenciaigazo|ásba le van írva. Nem tudjuk mi sem, hogy
igaz,vagy nemigaz, ahogy onök sem tudják, csak á||ítanakva1amit. onök sem tudják, hogy
igaz, vagy nem igaz. Egyébként a referenciaigazolásbal a pźiyáző biintetőjogi felelőssége
tudatában kijelentette azt, arnit áltított. Akkor tegyen feljelentést, Képviselő úr! Ha on szeľint
az, amit azujság\eírt, az úgy van, ha on biztos berľre, akkor tegyen feljelentést! Köszcjnöm.

Dr. Kocsis Máté
Jakabfu Képviselő úr, parancsolj on!

Jakabfy Tamás
Kĺjszönöm szépen. Pont ide szeretnék becsatlakozni. Tehát az, hogy ez a referencia hamis,
ennek a bizonyitéka nyilván nem az, hogy megje|ent az inteľneten egy cikk, hanęm az
Uruguay-i Egészségügyi Intézmény fenntaľtójának a nyiIatkozata. Nyilván nem véletlentil
hozott a vl|źry másik végéľől ez a cég egy ľeferenciát, hanem azéĺt, hogy éppen ezen jókat
lehessen vitatkozgatni, hogy onĺ'k sem tudjak, mi sem tudjuk. Jő,hźLt akkor meglátjuk, hogy
igaz lesz ez az á|lítás, vagy nem' akkor egy par héttel elnapoljuk ezt a đolgot, igaz |esz,
egyébként. A másik dolog, hogy én szeretném őket kitiltani akozbeszerzésekből. Nem! Nem,
szeretném kitiltani, nyilvan a 2-8 évíg' attól ijedtem meg ennyire' na mindegy, hagyjuk. Itt
anőIbeszéltem, nyilván megvannak a forumok, hogy ki tudja kitiltani akozbeszerzésekľől és

az nem én vagyok személyesen' nem az onkormányzabnk, hanem az ezze| foglalkozó
hatőság. Viszont, amit én mondtam, hogy van egy olyan kozbęszerzési eljĺĺľástípus, ami
hirdetmény nélkül indul, és kötelező ebben 3, vagy 5, vagy nem fudom hány darab céget
meghívni. Mi ilyen helyekľe rendszeresen meghívtvk az Eu-Line-t, és most, hogy kideriilt,
hogy az Eu-Linę... jó, nem derült ki 100 Yo-osan, de ki fog deľülni, hogy az Eu-Line nem...
tehát gyakoľlatilag hazudott egyszer, ezéĺt arra kértem Józsefuaros önkoľmanyzatáÍ., hogyha
lesznek még ilyen építőipaľi beľuhazások, amire nekiink kell cégeket meghívni, ne legyen
közte az Eu-Líne, nehogy véletlenül még egyszer ęz előforduljon. Amíg ezt nem tisztázzák,
vagy nem tisńaződik valahogy' addig próbáljuk elkerülni ennek a cégnek a megbízźsát!
Köszonöm.

Dr. Kocsis l.Iáúé
Alpolgáľmester úr, paľancsolj on !
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Dr. Sára Botond
Képviselő ,űt! Az Eu-Line részt vett egy minősített eljarási folyamatban. A kozbeszęrzési
eljárásnak ez ęgy része. Szerepel egy listán, nem tudjuk kirakni onnan! En azt tudom
mondani, ha hitelt érdemlően jogerős magyaľ bíróság megállapítj a,hogy ebben az eljárásbaĺ
valóban csalást követtek el, tehát nem valós' akkor értelemszeruenaz onkoľmányzatnaknincs
a jövőben dolga egy ilyen céggel, de ameddig feltételezés, meg sugalmazás, addig nem
tudunk ezze| a ténnyel mit kezdeni. Addig azzal a ténnyel tudunk mit kezđeni, hogy milyen
minőségben építenek. Ez egy fontos szempont. Ha nem jó minőségben épít' akkor nyilván
ugy anez a he|y zet. Kö szönöm.

Dr. Kocsis lĺáté
A mai ĺilést l1 óľa 38 perckor, megkĺiszonve mindenki munkáját, beztĺrom.

\
\
\
\

Viď'lt---\
Danada-Rimán Edina

jegyző

Kmf.

A jegyzőköÍLw az Möw-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet 2016,
november 10-i tilésén elhanszottakat hite tanúsítja.
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Bodnár Gabriella
Szervezési és Képviselői Iroda
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