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Késziilt Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvtnosi onkormźnyzatKépviselő-testÍilet
20|.6. december ĺ..én (csütörtok) 9.00 órakor aJőzsefvźrosi Polgármesteri Hivatal III.

emelet 300.as tárgya|őjában megtaľtott 9. rendes üléséľől

Je|en vannak: dr. Kocsis lll4:áté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egľy Attila, dr. Erőss
Gáboľ, dr. Feľencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabff Tamás,
Kaiser JózseĹ Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sáľa Botond, Simon
Gyöľgy, Soós Gyt!ľgy, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, Zentai oszkáľ

Jelen vannak továbbá a meshívottak:

Sántha Péterné - alpolgáľmester, Danada-Rimán Edina - jegĺző, dľ. Mészár Erĺka -
aljegyző, dr. Kovács Gabľiella - aljegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet
vezetője, Tó,th-Fábián Melĺnda - Polgáľmesteri Kabinet vezető-helyettese, Tóth Tímea -
Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, dľ. Dabasi Anita _ ĺinkoľmrínyzati fótanźrcsadó'
Wĺest Eleonóra _ önkormányzati főtanácsadó, dr. Balla Katalin _ Jegyzői Kabinet vezetője,
ľ.{átraházi Judit _ Személyügyi Iroda vezetoje, Fábián Márta - Belső Ellátási Iroda
vezetője, Bodnáľ Gabriella - Szęrvezési és Képviselői Iroda vezetoje, KĺĎsa Edit - Ügyviteli
Itođa vezetője, Majeľné Bokor Emese - Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza
Krisztina _ HumánszoLgáItattsi Ügyosztály vezetője' dľ. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna _
Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses lbolya _ Humrínkapcsolati Iroda vezetoje' dľ.
Kórĺódi F;va _ Hatósági IJgyosztá|y vezetője, Tóth Csaba _Igazgatási Iľoda vezetője, Páľĺs
Gyuláné - Gazdasági vezető, Csendes Antalné _ Pénzngyi Ügyosztály vezetője, dľ.
Galambos Eszter _ Gazdá|kodási Ügyosztá|y vezetője, Fernezelyi Geľgely Sándoľ DLA _
Foépítész,Iványi Gyiingyvér - Vĺírosépítészeti Iroda vezetője, Bajusz Ferenc _ KözterĹilet-
feltigyeleti Ügyosztály vezetője, Szép Péteľ - Polgármesteri Kabinet referense, Mezeĺné dľ.
Ludvai Erzsébet - Budapest Fővaľos Koľmanyhivatala VIII. ker. hívatalvezető-helyettese,
Molnár Gábor r.alezredes - VI[. keľ. Rendorkapitanyság vezetője, Sági Norbert tűzoltő
alezľedes Fővárosi Katasńrőfavédelmi lgazgatőság Kozép-pesti Katasńrőfavédelmi
Kirendeltség, Tolnai Mariann - Belső-Pesti Tankerület Igazgatőja, Szabríné Fĺónagy
Erzsébet - Belső-Pesti Tankerület szak,ĺnai vezetője, Váľadi Gizella _ Józsefvźrosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont vezetője,Tar-Bźrczy Szĺlvia _ Józsefuaĺosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont intézményvezető-helyettese, Ilovszky Edina
Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont mb. gazdaságivezeto-helyettese,
Yáczi Miklósné - Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kö'zpont, Józsefuĺíľosi
KábítószerügyiEgyeztető Fórum munkataľsa, Annus Viktor _ Rév8 Zrt. vezérigazgatőja, dr.
Pesti lvett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elnĺlke, Faľkas oľs -
Józsęfuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Yagyoĺgazdálkodási igazgatőja' Ács Péteľ -
Józsefuaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Vaľosüzemeltetési igazgatőja, M.ező János -
Józsefuárosi Gazdálkodási 5özpont Zrt. Paĺkolási igazgatőja, Mach József - Józsefilárosi
Gazdźikodási Központ Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Kovács Barbaľa
. Jőzsefuźtos Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnĺike' dľ. Horváth Sziláľd _
Jőzsefvźtosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont főigazgatőja' dľ. Táľnokiné Joó lldikó _
Naprafoľgó Egyesített ovoda vezetoje, Koscsóné Kolkopf Judit _ Iőzsefvtlrosi Egyesített
Böicsőđék vezetője, Tanosné Horváth l.{lá.ľta_ Molnár Feľenc Áltat.ĺnos Iskola igazgatőja,
dr. oľlĺíci Lász|ól - Fiivészkertfőigazgatója, onkormtnyzatkömyezetvédelmi tanácsadója,



Vámos Andrea Emberi Eľőforrás Bizottság külsős tagtra, Boľsos Gáboľ
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsos taga, iszi Éva - Yárosgazdálkodási
Pénzügyi Bizottság külsős tagsa.

Dľ. Kocsis Máté
Kcjszönti a megjelenteket. A Képviselő-testiilet 2016. évi 9. rendes tilését, mely az SZMSZ 8-

|0-12. $-aiban foglaltak a|apján kerĹilt összehívásľa, megnyitja. Megállapítja, hogy jelen van
18 képviselő, a minősített szótĺjbbséghez I0, az egyszenĺ szótöbbséghęz I0 egybehangző
szavazatra van szükség. A Képviselő-testület kĺjvetkező rendes tilésének varható időpontja,
f0I6. december 20-a (kedd) 14 őra.Tźýékoztatja a Képviselő-testÍiletet, hogy afl4. Javaslat
a Budapest VIII. kerület, Ülloĺ ĺt 58. szám ilatt ta|á|ható ingatlanľész adás-vétellel
vegyes csere útján tiirténő megvásárlására,, 5l3. Javaslat Józsefuáros rendjét és

biztonságát szolgáIó ľendeletek megalkotására címti előterjesztéseket az előteľjesztő
visszavont a. Tovźhbá a meghívóban kiküldĺitt napirendhez képes.t javasolja elsődlegesen, IlI.
napiľendkéĺt tárgya|ni a 4/I.,,Javaslat ktiznevelési intézmények műkiidtetői feladatainak
átadására,' című előteľjesztést, valamint \'lf. napirendként a 4ĺ2. ,,Javaslat
intézményvezetői megbízás véleményezésére,, című előteľjesztést, a fll}. ',Javaslat a

Nemzeti Közszo|gállati Egyetemmel tłiľténő egyĺittműködésí megállapodás megktitéséľe''
című eloteľjesztést a 6. Egyéb előterjesztések kĺjzött 615. napiľendként javasolja
meg!árgyalni. Továbbá | darab stirgősségi indítvany érkezett, melyet 6/3 számon javasol
napirendre venni ,,Javaslat konzultáciĺí lefolytatásá,ľa kiizľend és kiizbiztonság témában'',
melyet szav azźsr a bocsát.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősséget 14 igen, 2 ĺem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ szóľo g B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
227ĺ2016. (KI.01.)

es

14IGEN 2 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a stiľgősség okát a sürgősségi
indítványként beterj es ńett alábbi el őterj e szté snél :

613. Javaslat konzultáció lefolytatására kiizrend és ktizbiztonság témában

Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Ügyrendben megadja a szőt dľ' Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Két dolgot szeretne je|ezni, hogy a 2ll0.bó| 615-é váIt napirend kapcsĺín a tegnapi bizottsági
ülésen' viszonylag hosszan ismeľtetett máĺ bizonyos módosító javaslatokat, de ezeket az ott
megbeszélteknek megfelelően le is írta, és el is juttatta, és a|á is írta legyzo asszony, viszont
nem lett sokszorosítva'Ezek amódosító javaslatok azegyetemmelvaló megállapodást eléggé

kibővítenék. Szívesen ismerteti az adott napirendnél szóban is, de egyľészt az ideje kevés lesz,

másrészt pedig, de lehet, hogy szerencsésębb volna, ha képviselőtarsai meg tudnĺík ismemi
ezeket a javaslatokat. A másik, amit szeretne jelezni, hogy ez a lakźsok elidegenítésével



kapcsolatos napirend, amely aZ önkormányzati béľlakás-állomány jelentős |eapađását
irányozza eIó, az elég nagyjelentőségű előterjesztés ahhoz, hogy aludj aĺak rá még néhányat.
Megfontolásľa javasolná, hogy itt arról van sző, hogy többezer bér|akást az onkotmźnyzat
e|ad, igaz, nem egyik napról a másikľa, ez egy nagy horderejri javaslat, ami hosszabb
megfontolást igényelne. Javasolj a, ho gy ezt hagyják az,(ljévre.

Dľ. Kocsis M:álté
Az első felvetésével kapcsolatban tźi1ékoztatja, hogy a legyzo asszony je|eńe, hogy van
módosító indítvanya, a hátrasoroIás azért tĺjrtént, hogy a sokszorosítása megtöľténjen, és a
képviselők írásban is megkapják a javaslatát. A napirendnél módosító indítványként
figyelembe veszik. Az ingat|anok elidegenítésére vonatkozó javaslaÍźú nem támogatja, nem
hosszú, és nem bonyolult anyag. A képviselő-testĹileti vitából ki fog deľülni, hogy mi az
álláspont és esetĺeg akkor még hozhatĺrak ilyen döntést. A napirenden tartás mellett érvel, đe
ha ezt ügyrenđi javaslatként érte|mezi, akkor erről szavazní kell, még a napirend
végszavazása előtt. Szavazásra bocsátja dr. Eľőss Gábor ügyrendi javaslatát,

- mely szerint a,,Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására''. címii előterjesĺés
tfugyaIź.sź.ŕ napolják el a következő képviselő-testületi iilésre.

Megá||apitja, hogy a Képviselő-testiilet az ügyrendi javaslatot 2 igen, 14 nem' 2
tartőzko dás s al elutas ítotüa.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN ts KÉpvlsprŐ
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc s zÜrs Écps
HATAROZAT:
228t2016. (Xrr.O1.)

A Képviselő-testüIet úgł dont, hogl nem.fogadja el dr. Erőss Gábor üglrendi javaslatót, mely
szerint a ,,Javaslat a Budapest Jóaefvúrosi onkormányzat tulajdondban dlló lakdsok
elidegenítéséľől saíIó ľendelet megalkotdsdra'' című előteľjesztés tárgłalásót napoljĺźk el a
kÓvetkező kepvis elő-te s tületi ülésre.

Dr. Kocsis M:áúé
Az SZMSZ 16. $ (1)-(2) bekezđése értelmében a módosított napirendi javaslat szavazása
kĺivetkezik.

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandő

Javaslat ktiznevelési intézmények műkłidtetőĺ feladatainak átadásáta
(írásbeli előterjesztés, póľrÉzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmesteľ

Javaslat intézményv ezetői m egbÍzás vélem énye zésér e
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Santha Péterné _ alpolgírmester

2 IGEN 14 NEM 2 TARTOZKODASSAL

1.

)



2. Zárt ülés keretében tárgya|andó előterjesztések

.' J"vaslat telepiilésképi fellebbezések elbírálására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Gazdálkodásto Gazdasági Társaságokat érintő előteľjesztések

, Juvaslat páůyázat kiíľásáľa a Budapest vI[. kerůilet, Üllĺĺ ĺt 16/8. és Üilői
tit 18. szám a|att talrálhatő, nem lakás céljáľa szolgáló ingatlanok
vonatkozásában
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ ZÍt.

igazgatősági elnĺjk

) Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Ttimő utca 58. szám a|att találhatő
in gatlan p áůy ánat útj án tti ľtén ő értékesítés éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatősági elnök

3. JavaslatlakásokktizszolgáIaticélúkijelłilésénekmegsziintetéséľe,valamint
bérlőkij elölési j ogot bĺztosító megállapodás megkiitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.

igazgatősági elnĺjk

^ Javaslat a Jőzsefváros ktizigazgatási teľĺiletén a jáľművel tiirténő várakozásl. 
kiegészítő, helyĺ szabáůyozásáró/. szóló 26t201'0.(vl.18.) tinkormányzati
ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjeszto: dľ. Kocsis Máté - polgiíľmester

t Javaslat a Jĺízsefváľosi onkormźnyzat tulajdonában lévő ktizteriiletek
haszná|atárő..ü és használatának rendjéľől szĺólĺi 1812013. (Iv.24.)
iinkormányzati ľendelet mĺódosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

6 Javaslatgazdaságitársasággalkapcsolatosdöntésekmeghozatalára
(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESÍTES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 Javaslat a,,Világos kapualjak'' progľam páůyá.zati kĺíľásának elfogadására
(íľásbeli előteľj esztés)
Ělote4esztő: dr. Kocsis Máté - polgríľmester



n Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítéséről szĺóló ľendelet megalkotásáľa
(írásbeli előterjesztés, póľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté - polgármester

4. Vagyonkezeléssel' városiizemeltetésse| kapcsolatos előterjesztések

l Juvaslat a Ttirtikbecse utca Salgótaľjáni utca és Spoľt utca ktiziitti
szakaszának átnev ezés é ľe
(írásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

" 
Javaslat II. vitágháborús emlékmű |étrehozására2. 
(írásbeli előterjesĺés, poľrÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Sántha Péterné - alpolgármester

, Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések meghozata|áraJ. 
(írásbeli előteľjesaés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Santha Péterné - alpolgármester

5. Humáns zo|gźitatással kapcsolatos előteľj esztések

, Juvaslat 
^ Józsefuárosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dtintések

meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester

, Juvaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és ryeľmekjólétÍ ellátások helyi szabátyaiľĺĎl szó/rő 10t2015.
(III. 01.) iinkoľmányzati ľendelet módos ításá,ra
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Sántha Péteľné - alpolgármester

. Juvaslat speciális gondozást ĺgénylők segítéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

Zentai oszkźtr - képviselő

n Javaslat aházasságĺ évfoľdulĺít ünneplő hánaspárok megajándékozáłsára!r 
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester



5. Javaslat az 112016. (II.04.) iinkoľmányzati rendelet módosításáľa és

kiilts é gvetést érintő döntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpol gármesteľ

Egry Attila - alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések

ĺ Juvaslat a helyi önkormányzat és Hivatala, valamint az łinkormányzat á|ta|
fenntartott költségvetési szeľveinek a 2017. évi ellenőrzésĺ teľvére
(íľásbeli előterj esĺés)
Előteľjesző: Danada-Rimĺín Edina - jegyző

) Javaslat a Főváľosi Katasztrőfavédelemmel megkiittitt szeľződéssel
kap cs olato s dii ntés meghozata|ár a
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat konzultácĺőlefo|ytatálsára'a kiizľend, kiizbiztonság érdekében

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmesteľ

^ Javaslat Jĺízsefuáros Smaľt City koncepciő váulatának elfogadására.l. 
(írásbeli té$ékoztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Ferencz orsolya. képviselő

5. Javaslat a Nemzeti Ktizszolgálati Egyetemmel tiiľténő együttműködési
megállapodás megkötéséľe
(íľásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

ĺ Tájékoztatő afőépítész2016. évi munkájáľóll. (írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺáľmester

,, Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejĺÍ testületi határozatok2. végrehajtásáľĺĎl, 
^z 

e|őző Íilés őta tett fontosabb intézkedésekľől' a
jelentősebb eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
(írásbeli tájékonań)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester



Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 17 igen, 0 nem' I furtőzkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALH: Z EGYS ZERÚ s zóro gB S ÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
f2gl2016. (KI.01.) 17IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

Napiľend:

1. Elsődlegesen táľgyalandó

, Javaslatktiznevelésiintézményekműkłidtetőifeladatainakátadására
I.

(írásbeli előterjesĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslatintézményvezetőimegbízásvéleményezésére
(íľásbeli eloteľj esztés)
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármesteľ

2. Zárt ülés keretében tárgya|andó előteľjesztések

, Juvaslat telepiilésképi fellebbezések elbírálásáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Gazdź,Jkodást, Gazdasági Társaságokat éľintő előterjesztések

, J"vaslat pź./lyź.zat kiíľására a Budapest vlil. kerĺilet, tjuoĺ ĺt 16/B. és Üilői
út 18. szám a|att tallá|bLatő, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
vonatkozásában
(írásbeli előterj esĺés)
Eloterjesztő: đr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.

igazgatősági eln<jk

, Juvaslat a Budapest VIil. kerůileto Tömő utca 58. szám a|ztt ta|áIhatól
in gatlan p áty ázat útj án tti rténő éľtékesítés éľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatősági elncjk



3. Javaslat lakások kiizszolgáIati célú kijeliilésének megszüntetéséľe, valamint
bérlőkij eliilési j o got biztosító megállapodás megkötéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.

igazgatősági elnok

n Javaslat a Jőzsefválros kiizigazgatási területén a járművel tiiľténő várakozás!r 
kiegészítő, helyi szabá|yozásárći szóló 26|20Í0.(vI.18.) iinkoľmányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

. J"vaslat a Jĺózsefvárosi Önkormányzat tu|ajdonában lévő ktizteriiletek
használatáról és használatának rendjéről szĺóló 1812013. (IY.f4.)
tinko rm án y zati r endelet mĺó do s ításár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

6 Javaslat gazdaságitársasággalkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára'
(írásbeli előteľj esztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

n Javaslat a ,,Vĺlágos kapualjak'' progľam pá|yázati kiírásának elfogadásáraI. 
(írásbeli előterjesztés)
Ělote4esĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

R Javaslat a Budapest Jőzsefválrosi Onkormányzat tulajdonában állĺó lakások
elidegenítéséről szóló rendelet megalkotására
(írásbeli előterjesztés, PóTKÉzBESÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

4. Vagyonkezelésse|, váľosĺizemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Javaslat a Tiirtikbecse utca Salgótaľjáni utca és Spoľt utca ktiziitti
szakaszának á tn ev ezés é re
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

)' JavaslatII.világháboľúsemlékmtlétrehozására
(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Sĺíntha Péterné - alpolgármesteľ



ą Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Santha Pétemé - alpolgáľmester

5. Humánsz o|gáiltatással kapcsolatos előterj esztések

' 
Juvaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos dłintések
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgáľmester

, Juvaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyĺ szabályairól szóiő l0l2015.
(III. 0 1.) tinkormányzati ľendelet módos ítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Santha Péterné - alpolgármesteľ

ą Juvaslat speciális gondozást ĺgénylők segÍtésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺľmester

Zentaí oszkaľ - képviselő

n Javaslat ahá.zasságiévfoľdulĺótĺinneplőházaspárokmegajándékozására!. 
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

5. Javaslat tz 112016. (II.04.) tinkormányzati ľendelet módosításáľa és
kii lts é gv etést éri n tő d ii n té s ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Egry Attila - alpolgármester

6. Egyéb előterjesztések

l Juvaslat a helyi iinkormányzat és Hivatala, valamĺnt az łinkormányzat áita|
fenntaľtott kiilts é gvetés i szervein ek a 20|7 . évĺ ellenő rz ési teľvére
(íľásbeli előteľjesztés)
Előteľjesztő: Danada-Riman Edina - jegyző



) Javaslat a Fővárosi Katasztrőfavédelemmel megköttitt szeľződéssel
kapcsolatos diintés meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat konzultáciő|efo|ytatására,a kiizrend, kiizbiztonság éľdekében

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

n Javaslat Jĺízsefváľos Smaľt City koncepciő váz|atának elfogadásáratr 
(írásbeli tájékoztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

dr. Ferencz oľsolya - képviselő

5. Javaslat a Nemzeti Ktĺzszolgálati Egyetemmel ttiľténő egyĺittműködési
megá|lapodás megkiitéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

, Tájékoztatő afőépítész20|6.évi munkájárĺóll. (írásbeli eloteľjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

., Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt határidejű testületi határozatoka. végrehajtásáról, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci j ellegű lekiitéséről
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

1. Elsődlegesen táľgyalandó

Napirend 1/1. pontja
Javaslat kiiznevelésĺ intézmények m íí kii dtetői feladatainak átadásár a
(írásbeli előterj esĺés, póľrÉzBES ÍTÉS)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis Nĺáté
Napirend vitáját megnyitja, megadja a szót dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gáboľ
Néhányszor beszéltek erľől a szomorú folyamatról' hogy az onkormányzat e|őszot a
fenĺtartást veszítette el, és most már a műktjdtetést is, gyakorlatilag itt is egyfajta
vagyonfelélés, csak nem onszántábő|, hanem kényszer hatásźlra egyfajta vagyonfelélés
történik. Elveszik az iskolákat, az előterjesztésből kiderül, hogy az utolsó folyosóig, az utolsó
ĺiltözőig, az utolsó WC-ig zajlanak az utővéđharcok, mert néhĺíny helyiségnek még az
iskolákon belül, vagy aZ iskolfü köľtil néhaĺry épületnek a műkĺjdtetoi jogát mégis meglartaĺźt
az onkormányzat, élvę a törvényi lehetőséggel. onmagában' ez az előteľjesztés kicsit furcsa,
ilyen doIgok varmak, azoknak mondja, akik esetleg nem látttil<, I,25 m"-es mosdó maľadjon
mégis az onkormányzaté, a tobb."'". *'-es iskola az legyen az áI|amé ingyenesen , az I,25
m,-es'WC az pedig maradjon az onkormćnyzaté. Esetleg megfontolná Polgĺĺľmesteľ úľ, mint
más kerĹiletek vezetői, még kerestek altematív megoldásokat, bár lehet, hogy azok a
megoldások elvéreztek. Gondol ana' hogy társasházzá nyilvanítottak, kicsit komikus, de ha
egy onkormźnyzat foggal-kĺĺrĺlmmel harcol az érđekeiéľt, akkor ilyen is megfordulhat egy
városvezető fejében, tehát olyan alternatív megoldások nincsenek-e, eZ egy kérdés
Polgármesteľ úľnak, hogy ezeket...(A háttéľből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő
hallatszik)

Dr. Kocsis Nĺ.áté
A jogszabály nem ad lehetĺĺséget egyéb altematív jogi módszerek kidolgozásttra, az épll|et
tulajdonjoga az onkormrínyzaté marad, azt a megoldást javasolja mindenkinek, és
tinkormányzati vezetokollégáinál is azt a magatattást tĄa helyesnek, amelyik inkább az
egyĹittmfüödés iranyába mutat, és kevesebb konfliktust okoz mind a tanáľok, mind a
gyerekek, és mind a szülők felé. Nem ab staľt biza|mat|aĺ ezze| az új mfüödtetési modellel
kapcsolatban, annyit tud ígémi, anit az iskoláknak máľ tĺjbbször elmondott, hogy az
onkormĺĺnyzat az átalakulás folyamatában is mindig mĺigött.tik á11' hogyha szükség |esz az
onkormányzatra arlyagi, vagy egyéb értelemben, akkor teľmészetesen fognak segíteni, de a
jogszabá|y végrehajtását ĺem kell feltétlenül, hogy akadáIyozza, és nem is feltétlenül
gondolja, hogy az iskolák műkcidtetése az źńa|akulás miatt rosszabb lesz. Ha tapasztalnak
ilyet, akkot számithatnak az onkormanyzatra az iskolfü bĺáľmilyen dĺjntés meghozatalában.
De azt kéri, hogy ne eleve azt tegyék fel elfogadandónak, hogy ez nem lesz jó és
minđenképpen keressenek háborus, konfliktusos okot ennek a megakadtiyozástra, ez ÍLem
lehet felelős magataľtás. A Tankeľĺiletí lgazgatőt kösztinti, ha a napirendi vita során van
hozzászőIási szándéka, akkor ań. jeLezze és vegyen részt ebben a beszélgetésben. Megadja a
szót Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Azt |ehet tudni, nem értett egyet mźr a 20I3-as fenntartói feladatok źúadésáva|' sem, mert az
onkormanyzat jő gazđájavo|t az iskoláknak, de ugyanúgy a múködtetői részben is nem volt
az onkoľmźnyzat annyira rossz múk<ldtetője az iskolĺáknak. Nyilván törvényi kötelezettség
lévén, a nem szavazat sem jó, tehát taÍtőzkodni fog a szavazáskor, előrevetífue ezt tuđja
elmondani. Hatźnozat|an idejű vagyonkezelésbe adásról szól az előterjesaés, az
iskolaéptileteket hataľozatlaĺ időre vagyonkezelésbe adjźů<, azt is rendezi a javaslat. hogy mi
van akkor, hogyha megsziĺnik ez a szerződés, akkor visszakeľülnek az iskolfü, viszont azt
nem ľendezi teljes köľtĺen, hogyha netalántźn úgy döntene az tĄ fenntaľtó, hogy valamely
iskolát bezźrja, vagy összevonja, vagy valami hasonló dolgot követ el, akkoľ mi tclĺténik az
éptilettel. A IIV3l-es pont prőbá|ja ezt rendezni, hogy ez esetben mi tĺĺrténje\ gyenge ez a
pont, ezért aztkéri, hogy a tárgyalások alatÍ,, akár most itt a testületi módosító a|att írjźkbe|e,
hogy ez esetben, ezt avagyonkezelési jogot az iĺgat|aĺ-nyi|vántartásbó1 is tcjröltessék.
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(Dr. Ferencz orsolya képviselő 9 óra 34 perckor kiment az ülésteremből, így a Képviselő-
testület létszáma l7 főre csokkent.)

Dr. Kocsis lN.Iáté
Megadja a szőt dr. Mészár Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészáľ Eľika
Maga a kĺjzoktatásról szóló törvény mondja ki, hogy addig áll fenn a vagyonkeze|oi joga a
tankerületnek, amíg ktjzoktatási funkciót |tú e| az iĺtézmény, abban az esetben, hogyha eú, az
iskolát nem kívánják a továbbiakban iskolaként műkcidtetni, akkor a töľvény erejénél fogva a
vagyonkezelői jog megszűnik' és a tulajdonjog nem keľiil átadásra, egy vagyonkezelóijogľól
beszélnek, a tulajdonj og az onkoľmanyzaté marud'. De természetesen lehet pontosítani a
szerződésben, azért nem taľtalm azza, mett a jogszabáiy erej énél fogva van így .

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

Komássy Ákos
Valóban ez egy stratégiai jelentőségrĺ folyamatnak a vége, vagy utolsó érdemi dĺjntése.
Továbbra is elhibĺízottnak tartja a koncepciót, tehát vannak e|vi alźĺźlmasńásai annak, hogy
míén célszerű áIta|ában központi á|Ianirźnyítźs a|á szervezni az oktatást, de Magyarországon
ennek az é|et t<jkéletes ellenpéldáj źi adta. Az Önkoľmtnyzat jó gazďája volt az oktatásnak, a
nagyobb teleptilések önkormanyzatai ugyanígy jó gazdáik voltak az iskoláiknak, és a helyi
taľsadalom birtokossága ebben a viszonylatban az egy súlyos veszteség azza| egyutt, hogy
konkľétan az a |épés, hogy ismét egy kézbe kerĹilnek a feladatok, a miikĺĺđtetés, a
vagyonkezelés, vagy üzemeltetés, és a fenntartás. Az egyébként ebhęz képest egy pozitiv
lépés, ennek a szétvá|asztása egy teljesen dilettĺíns elképzelés volt, de szerencsére elég
gyorsan meg is bukott. Józsefuaĺos arźny|ag szerencsés helyzetben van, mert van egy a
kerĹileti ĺinkormanyzatban korábban egy komoly tapasńalatot szerzett tankerĹileti vezetője, a
Klebelsberg, akinek acsapata, amennyire |źń1a, jő gazđája relatíve a józsefuaľosi iskoláknak.
De hát ezzeI egyutt az a viszony, és az a kozvetlen virtrrális kontľol, amit a helyi tĺáľsađalom,
az onkormányzat iskolatizemęltetésen keresztĺ'il gyakorolt az iskolfü ftilött, azért az
hosszútávon nem maľad meg......(A háttérből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő
hallatszik)

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pĺntér Attila
A Jobbik nem támogatja eú' a fajta államosítást, ami a köznevelési tĺirvényben történik, az
iskolák fenntartását, az iskolfüat elveszik az onkormźnyzattőI. Szeretné emlékeztetni a
Polgĺírmester urat, amikor a hasznáIatba adásról volt dtintés, akkoľ azt mondta, hogy nem
veszik el az iskolákat, máľmint az épületet. Most itt arról vaĺt sző, hogy egy határozat|aniđeju
vagyonkezelési szerződésbe adja át az onkormźnyzat az iskolaéptileteket. Ez szerinte
államosítás, majd meg|átjźk, hogy hogyan fog ez a központosított iskolafenntaľtás
megbiľkózni a józsefuiáľosi problémákkal, mert az a nagyon központosított oktatás-szervezés
kevéssé képes alkalmazkodni a helyi speciális problémti<hoz, például tudjak ań,, hogy a
jőzsefvtrosi gyeľekek fele nem józsefuaľosi iskolába jtr, meĺt a szülők úgy gondoljak, hogy
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ezekben az iskolákban nem tudnak megfelelő módon ťejlődni a gyeľekek. Kíváncsi lesz, hogy
majd a kozpontosított oktatás hogy fog ezzeI a kérdéssel megbirkózni, hogy tuđja itt ezt a
fajta színvonalat növelni, ami a sztilők elégedettség&e szo|gál úgy, hogy a gyerekeiket ezekbe
az iskolákbanfuatják. Egy ilyenfajta központosítással mindezek a kérdések el fognak sikkadni.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gytiľgy
Nagyjából mindenki hasonlóképen gondolkođ1k az iskolak államosításával kapcso|atban, eń.
politikai oldaltól fiiggően vagy bevallják magunknak' vagy nem. Nem is ez a kérdés, szerinte
is ez egyértelmii rossz döntés. Anyagi oldalról lenne kéľdése, koľábban ugy ĺézetl ki az
iskoláknak a tźtmogatása, hogy a kerĺilet kapott normatív támogatást ) ez rĺem vo|t elég az
iskolák üzemeltetésére, eń. a kerĹilet bizonyos összeggel kiegészítette. Most azijzeme|tetést
elveszik, a normatív támogatást nem kapják, viszont helyére bekúszik egy úgynevezett
szolidaritási adó, vagy támogatas. Tudják-e, hogy Józsefuárosnak mennyi szolidaľitási
hozzźtjátuLást kell ťĺzetnie, illetve ezen felül is még kell majd az iskoláknak juttatni pénń.,
hogy a mindennapjaik koltségeit ki tudjak ťlzetni?

Dr. Kocsis lNI.áLté

Megadja a szót dr. Mészár Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
Az előterjesztésnek a ,,döntés cé|ja' péĺuügyi hatásď, tészében a Képviselő ,őr áIta| elmondott
kéľdést kifejtették, tehźú a szolidaritási hozzájáĺu|ás az 15.750.000.- Ft lesz a kerület
tekintetében, amit fizetni kell.

Dr. Kocsis ll.áté
Megađj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A koncepciót továbbra is elhibĺŁottnak tartja, ezzeI egyitt bízik abban, hogy Józsefuĺáľosnak
kevésbé jelent majd kedvezót|ęn váItozźst, mint az orszźtg t<ibbi pontján, ennek megfelelően a
javaslatot nem támogatja' bźr tudja, hogy törvényi kĺitelezettség, innentől kezdve nincs is
mérlegelési lehetősége az onkormźnyzatnak. Egy részletkérdése van még, érti, hogy a Belső-
Pesti Tankerületi Központ az uj szervezeti egység, amelyik mindennek az igazgatását átvesz|
de ha jól tudją nem nagyon van még. Van egy olyan rendelkezés a hatáľozati javaslatok
közĺitt, hogy ha véletlen mégsem iizemelne be a Belső-Pesti Tankerületi Kĺizpont januar 1-

ére' akkor a JGK ta|a|ja ki' hogy hogyan lesznek ę|Iátva a feladatok addig, arlíg ez nem
uzęmel. Mi a helyzet ezzel a Belső-Pesti Tankeľiileti Központtal, és kész-e a ľendszer eÍre az
átađásra, amit most jogi k<itelezettségből fakadóan januaľ 1-jével az Önkoľmtnyzat megtenni
készül?

Dr. Kocsis lĺ'áté
Megadja aszőt Tolnai Maľiannak, a Belső-Pesti Tankerületi Kĺizpont ígazgatőjtnak.
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Tolnai Maľiann
Bemutatkozna,To|na Mariann, a Belső-Pesti Tankerületlgazgatőja, azomal megválaszoĽ1a a
Képviselő Úr által feltett kérdéseket. Gyakoľlatilag, jogilag a Belső-Pesti Tankerület létľejött,
méghozzá december 1-jével' tehát jogképes jogi személyiséggel rendelkező szervezet, éppen
ezért je|en megállapodások aláírásara is fel vannak jogosítva. Tájékoztatja a Képviselő-
testiiletet aľról, hogy gyakorlatilag a Belső-Pesti Tan]<ertilet az orszőg legnagyobb tankerĹilete.
Ez nemcsak feladatban jelent nagy kihívást és fenntartás-mfücjdtetést egyaránt, hanem óriási
lehetőséget. A V.,VI.,VII.,VIII. és IX. tankerületek keľültek így összevonásra, ami an.jelenti,
hogy óriási szellemi tőkével rendelkeznek, és ez mind a gyermekek, mind pedig a
pedagógusok vonatkozásábarl is éľtendő. Igyekeznek ezt afajta szellemi tőkét kihasznźini, és
óriási pľoblémĺĺkĺa nem számithatnak, hiszen ebben az e|őkészítő folyamatban, amlit az
onkormányzatokkal és itt Józsefuáros esetén külön kiemel, nagyon koľrekttil, nagyon
együttmtíkodó egyeztetés volt, és a jövőben is bízik abban, hogy ez így fog töľténni. Köszöni
a támogatását a Képviselő-testĹiletnek, és a Polgármester úrnak is ebben. Bármilyen kérdés
van, Szívesen válaszol.

Dľ. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dr. Mészźr Eľika aljegyzonek.

Dr. Mészár Eľĺka
Komássy Képviselő úrnak vźiaszo| a JGK-val kapcsolatbaÍL' aZ előteľjesĺés azttarta|mazza,
hogy lesz egy olyan átmeneti időszak, amíg a JGK-nak a munkavállalói még a JGK-nak az
a|kalmazásában fognak ti|ni 2017. januaľ 1-én. Mindannyiuknak az akozos érdeke, hogy az
iizemeltetés az zavartalan legyen, ezért a Képviselő-testiilet jelen hatáľozati javaslat soľán fel
fogja hatalmazni a JGK-t arra, hogy a tankerĹilettel kösscin egy szeruődést, addig az időig,
amig az embereknek, a munkavállalóknak a sorsa le nem rendeződik, és a tankerĹilethez át
nem tudnak menni. Amíg ezÍnęg nem történik, addig a JGK-nak az a|ka|mazásában állnak, a
tankeriilet egy szolgáItatásként megveszi a JGK-tó1 ezen fe|adatok ellátását, és teľmészetesen
a tankerület számlźnru fog. Ennyiben érintett a JGK ebben az előteľjesztésben.

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

Dr. Eľőss Gáboľ
Ép a munkavállalólaa szeretett volna rźkérdezni, nyilván egy átmeneti állapot óhatatlanul sok
nehézséggel jár, akkor konlaétan kérđezĺé, magát az átmeneti hetet, hónapot |eszámítva,
akkoľ jól éľti-e, hogy minden olyan đolgozót, aki jelenleg az onkormtnyzatnáL ezzel
foglalkozik, źlfueszi a tankeľület? Amennyibeĺ ez így van' akkor rámutat egy paradox
jelenségre, azpedigaz,hogy aműködtętői fęladatoknakaz önkormányzato|<tő| való elvételét
azza| inďokoltfü, hogy nem megfelelően miĺkĺldtetik az önkormĺányzatok az iskolákat, most
viszont ugyanazokat, akiket töľvényileg bűnösként nevez meg a hatalom, azokka| miĺk<jdtetik
tovább. Hisz benne, hogy ők jól dolgoznak, sőt tudja, csak ez mégiscsak mutatja a dolog
abszurditásźń és azt,hogy ez a központosítás mégiscsak egy ilyen ĺincél. Azt szęrętné kémi,
hogy a munkajogi helyzetek, aztény|eg legyen egy zsinórmérték, javuljon az új munkahelyén
ezeknek a dolgozóknak, és ne romoljon, és ebbe érti a torzsgárđatagságot, és ha más típusú
jutalom vaľ valakiľe, akkor ott is a folytonosság érvényesüljön. Azt reméli, hogy mindarľlyiuk
éľdekében fog működni a tankeľi|et, azt nem éľti, hogy viszont ez a szoliđaľitásihozzájźrulás
miért szfüséges, ha egyszer tryyis az áI|an múkĺjdteti az iskolĺíkat.
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Dr. Kocsis N4.áLté

Minden munkaválla|őt źńvesz a tankerület' akik most már kcjzalkalmazotti státuszba keľĹilnek
és az onkoľmányzat a megállapodásban biztosítja a fedezetet ab,lhoz, hogy a j<ivőben is
megkapják a cafetéria juttatásukat. Arra a kérdésére, hogy mi szfüség van eÍTe a
hozzájttrulásta) eZ olyan számításokon nyugszik, amiben személy szerint nem vett részt, ami
biztosítja a stabil mfü<jdést. Nem fudja, hogy miért pont ennyi, miért ez a forméĄa, de az
onkoľmányzatnak eZ nem okoz gondot. Az iskolfü jó mfüödéséhez ez kell, akkor ezt fogsák
ađni hozzá. Egy kicsit bízzanak azokban az emberekben, az itt ĺilő lgazgatő asszonyban, és
helyettesében, akik nagy tapasztalattal műkodtetni fogják. Higgyék el, hogy |áttak mát
ilyesmit, és jól meg fogják oldani, tehźIt azért mondta az e|ején is, hogy ne legyenek egyből
elutasítóak. Nézzék meg, hogy mi történik, mindenben segítik a folyamatot, és bizonyos idő
eltelte után majd vonnak mérleget az egészbőI, đe ez ne az elején toľténjen meg, mert nem
tudja, hogy mi a|apjźn tennék ezt.Megađjaaszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Most pľaktikus kérdései lennének az előterjesztéssel kapcsolatban, méghozzá az, hogy
véleménye szerint az e|őtefiesztésben említett jó néhĺíny melléklet, amiről sző van, az
híartyzik abból az anyagbő|, amit megkaptak. Legnagyobb hiány az átadásra kerülo
ingatlanoknak a pontos leírása. Mindenfele ingóságokľól kaptak egy részletes listát, ez azért
fontos, meľt határozatlan időre adjak kezelésbe ezeket az épületeket. De ha megtöľténik egy
olyan eset' hogy a tankerület bezźn egy iskolát, vagy összevon iskolát kíhaszĺá|atlanságra
hivatkozva, és visszakapnak egy épületet 10-15 év múlva és látjak, hogy folyamatos
forľáskivonás történik az oktatźs teľületén, nincs meggyőzłSdve arľól, hogy a megfelelo
karbarÍartźlsokat, felújításokat el fogifü végezni abban az esetben, ha máĺ arra számit a
tankerület, hogy eztaz iskolát úgyis be fogsazaľni néhany év múlva. Ebben az onkormtnyzat
egy jelentős mértékű értékcsökkenést szenved el, marpedig, ha nem rogzít1k az e|ején a
Vagyonszerzési szerződéssel pfuhuzamosan, hogy mit is adnak át vagyonkezelésbe, milyen
állapotban, milyen értékben, akkor a vagyonkezelési szerzođés lejártakor hogyan lehet
elszámolni. Ez a kérdése, valamint még jó pĺíľ mellék|et hiźnyzík, például peres tigyek, a
páLytnati kimutatások, a szerzíĺdések jegyzéke, satöbbi.

Dľ. Kocsis ľ Iáté
Megadja aszőt dr. Mészar Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
A határozati javaslat 1.) pontja tarta|mazza, hogy milyen ingatlanokat adnak át
vagyonkezelésbe, és melyeket nem adjak át vagyonkęzelésbe. Ezen kívüI tarta|mazza a
hatfuozatijavaslat azt ís, hogy bizonyos mellékletek nem késziiltek még el, ezek a mellékletek
nem járnak pénnjgyi kötelezettségvállalással, tehźt felsoľolni a pá|yźzaton résztvevő
ingatlanokat, illetve amit most Képviselő ur is említett, ezekben az esetekben a Képviselő-
testület most fę|hata|mazná Polgármester uľat, hogy ezeknek a mellékleteknek az
összeállítását tegye meg. Ezek csak és kĺzźtrőIag olyan mellékletek, amelyek nem járnak
pénzngyi kĺjtelezettségvállalással, hiszen a pénzagyi kötelezettségvá||a|ás, és a
vagyonkezelésbe adás, az egy képviselő-testtileti hatáskör. Ezért tartalmazza maga ahatźlĺozat
nagyon részletesen álláspontja szerint, hogy milyen ftldrészletet adnak át, ebből mennyi a
bruttó épületnek a terĹilete. Mi az' amit nem adnak źlt,hiszen a kĺiznevelési törvény e|oíria ań,,
hogy a konyhak és ahozzá kapcsolódó kiszolgálórész, mosdók, azok nem keľĹilnek át, és ez
a|apjtn fog összeállításra kerülni a vagyonkezelési szeruőđés. Az,hogy milyen źi|apotű ez az
épület, erre vonatkozőaĺ ľészletes felméľést nem kell készíteni, mindegyik épület alkalmas a
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közoktatási feladatoknak aZ ęllátźsáĺa. A szetzódés, aZ pontosan tarta|mazza azon
vagyonkataszteri és ftjldhivatali aďatokat, amit tartalmazni kell. A tulajdonosnak joga, és
kotelessége ellenőrizni az épuletet, ez beĺne is van a szerzoďésben, és abban az esetben,
hogyha azt tapasńalná a tulaj donos képviselőj e, tehát itt nem vonul ki az onko rmányzat, miĺt
tulajdonos ezekből az intézményekből, hogy nem a megfelelő célľa, nem megfelelő formában
használják, amit elképzelhetetlennek taľt, hiszen oktatás folyik ezekben az intézményekben,
akkoľ természetesen a megfelelő intézkedéseket megteszik.

Dr. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyöľgy
A szolidaritási adóval kapcsolatban kérdezi, hogy ez apénz egy közĺis a|apba kerül.be' a 15
millió, amit beťrzętnek, nettó befizetők lesznek ebbe a kalapba, vagy nettó haszonélvezői
lesznek ennek. Történt-e llyen számítás? (A háttérből beszéd halĺatszik) Ez oIyan, mint az
Európai Unió.

Dr. Kocsis Máté
Van egy politikai vá|asz, meg egy szakmai vá|asz. A politikai vtl|asz, hogy a közoktatásnak
nem akarnak a haszonéIvezői lenni, támogatói szeretnének lenni, nem akarnak azon keľesni.
Megadja a szőt Páris Gyulané gazďasági vezetőnek.

Páris Gyuláné
Magyarország 201,7. évi k<iltségvetéséről szóló tĺjrvény szeľint az onkormányzatoknak
szolidaritási hozzźljźlrulást kell ťlzetnie, ennek megvan a metodikája. Ez egy befizetési
kötelezettség, amimost jelen tudásuk szeľint 15.700.000,- Ft lesz az onkormányzatrészéto|.

Dľ. Kocsis l.ĺáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Simon képviselő ur arra cé|zott, hogy a kĺĺzoktatási feladatok teljes elvételével az
onkormrínyzatnak koteIező ráforđitźsai, szolidaľittsí hozzájaľulást kell fizetni , de az iskolak
fenntaľtásĺĺhozmźtt nem kell masként hozzźĄźruLĺi. Az lehet itt a kérdés, amire kívrĺncsi, hogy
ez a költségvetést hogyan éľinti, vélhetően forľáselvonások tĺjľténnek, ugye az iskolákra adott
péĺlzt az á||am nyilvĺán nem fogja az onkormźnyzatnak adni. Nem eľľől szeretne beszélni,
hanem az előző kérdésére nem kapta meg a vá|aszt, illetve A|jegyző asszony csak részben
sejtette, hogy tulajdonképpen jelen pillanatban nincsen meg ezeknek az átadásra kerülő
ingatlanoknak az áLlapotfelmérése. Meľt hogyha évente megy az onkormźnyzat ellenőrizni és
nézi, hogy milyen állapotban vannak vagy kerültek a hasznáIat során az ingatlanok, az
iskolaepület, csak akkoľ reklamálhat, hogy elmaradtak bizonyos javítások, ha tudjfü ań",hogy
milyen állapotban adják át, ez nem egyezik azza|, hogy megadnak egy he|ytajzi szźmot. Eú,
Iátta az előterjesĺésben, hogy ezek ahelytajzi számok ott szeľepelnek, nem ez vo|t a kéľdés,
hanem hogy az állapotfelmérés megtörtént, vagy nem tĺjľtént meg? Ugy hallotta, hogy nem
történt, az a k&dése, hogy decęmber 37-ig ez elkészül-e? Ez nagyon fontos, hogy ez
elkészüljcin.

Dr. Kocsis NIáté
Megadj a a szőt đr. Mészźr Erika aljegyzőnek.
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Dľ. Mészár Erika
A vagyonkezelési szerződés tarta|mazza, hogy aZ átađtsra kerülő vagyonĺól
fényképdokumentáció késziil. Tehát így dokumentálva lesz, Képviselő úrnak válaszolva, hogy
mit adnak át. Tehátjelenleg még nem történt meg, de meg fog ttiľténni, tehát csak úgy lehet
átadni azegész ingó- és ingatlanvagyont.

Dr. Kocsis Nĺ.áúé
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Koszcjni a Bels<ĺ-Pesti Tankerulet lgazgatőjanak tájékoztatőját. Kéri, hogy a Képviselő-
testület, a keľiileti társađalom patrónusa valamilyen szinten, és képviselőtársaihoz,minthozzá"
bizonyźra rengeteg visszajelzés érkezik az iskolák működésével kapcsolatban, akár úgy, mint
szülők akźlr ugy, mint képviselők, fontos, hogy egy olajozott együttmúködés legyen, még úgy
is, hogy I/5-e a tankertiletnek a kerületi onkormányzat, nemcsak a Hivatal, hanem a
Képviselő-testiilet, és a Klebelsbeľg a keľiileti iskolfüat vęzető szektoľ a tankerületek közĺjtt.
Tehát azt kéri, hogy próbáljanak meg a helyi társadalom és az iskolák kötődését amennyiľe
lehet, szorosan tartani a jövőben is, ettől még elvben nem ért egyet ezze| az
iskolaallamosítással, de ĺézzékmeg, hogy hogyan mfütjđik a valóságban.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt Santha Pétemé alpolgármesteľnek.

Sántha Péteľné
Nagy szeľetettel kĺiszĺjnti a TankerĹiletIgazgatőját, és SzakmaíYezetőjét. oriil annak, hogy itt
vannak és most, hogy az ellenzéki képviselők szépen sorban újabb, és rijabb adalékokat
hozzátéve egészen feketéľe festették mźlr eń. az.űj, és nagyon felelősségteljes formációt, hogy
mindenkit megnyugtasson, Józsefuaros onkormanyzata az iskolákkal ugyanolyan szoros
kapcsolatot tart, mint edđig. Ha támogatásra van szfüségük, ezutźn is fogjfü tĺímogatni őket,
és az onkormányzat, mint összekötő kapocs azintézmények, és a tankerület k<jzĺjtt, továbbra
is mindig segítőkész renđe|kezésre á1l.

Dr. Kocsĺs Máté
Haľmadszor ugyan' de dr. Erőss Gábor képviselőnek megadja a szőt.

Dr. Erőss Gábor
Alpolgrĺľmester asszony szavaira reagáI, és érdekelné, mert korbejáľták, mi ez az tĄ he|yzet és
kinek mi a véleménye erről, hogy ennek a kapcsolattaľtásnak mik lesznek a konlaét módjai,
és intézményei, és az,hogy Alpolgĺĺrmester asszony elbeszélgetIgazgató asszonnya|, az,hogy
egy évben egyszer eljönnek a tankeriilet vezętoi és kérdezhetnek tőlfü. Mi lesz enrrck az
intézményes módja, és ha adott esetben felmerülnek olyan sniloi, vagy helyi igények,
amelyek máskülönben nem jutnĺának el a tankerii|ethez, akkoľ ezeknek az igényeknek milyen
csatornákon kereszĹtil lehetne utat enged'i. Egy utolsó kérdés, hogy az egész konkĺét napi
mfüĺjdés soľán, hogy lesz akéta, meg a villanykörte. Volt az akét szimbolikus tátgy, amiket
a múködtetés kapcsán az erĺő| szóló vitfüban emlegetni szoktak, sőt a kréta vo|t az oka, mert
nem fudta eldönteni a hatalom, hogy a kĺéta az miĺködtetés, vagy fenntaľtás, de komolyan
kérdezi, hogy amikor 5 kerületet műkĺjdtet egyszerľe egy ilyen központ' akkor a gyakoľlatban
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hogy fog zaj|ani, amikor valami akut probléma felmerül valamelyik iskolábaĺ. Azt a
kiľendeltség oldja meg' vagy akozpont, mint olyan intézkedik, és meghosszabbítja-e
esetben az irltézkedés reakcióidej ét.

Dľ. Kocsis NIáté
Megadj a a szőt S antha Péterné alpol gármesternek.

Sántha Péterné
Képviselő úľ nem nagyon jaÍ a kiilönbĺjző oktatási intézményekkel kapcsolatos
rendezvényekre, ezért nem tudja, vagy úgy tesz, mintha nem tudná, hogy milyen a kapcsolat
az iskoláik, illefve óvodáik, bölcsődéik, szociális ellátás és közötte. Mondhatja, hogy napi
kapcsolat van, bĺírmikoľ fĺilhívjfü, akkor intézkedik. Például tegnap kapott az egylk iskolától
e-mailt, egy őra hossza múlva e|intéńe azt a kérdést, amit ők szerettek volna, és ez
tankerülettel kapcsolatos, tehát nem egy évben egyszer' nem protokolláris, nem elméleti,
hanem a gyakorlatban báľmikor azoĺlna| megbeszélik és megoldják. (A háttérből beszéd
hallatszik)

Dr. Kocsis M:áLté
Ez már nem egy nem képviselő-testületi iilésnek is lehet atźrgya. Megállapítja, hogy további
kérdés, hozzásző|źls nincs, ezért a napiľend vitájatlezźrja és szavazásra bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

I. a) a nemzeti kĺiznevelésrőI sző|ő 20II. évi CXC. törvény 99lH. $ (1) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel 20I] . január 01. napjátóI az a|ábbí táb|źzatbarl szereplő terĹiletet adja
ingyenes v agy ot,tkezelésbe a B első-Pesti Tankeľületi Központ r észér e :

helyi
adott

:ir:

a

intézmény neve
fe|adate||átási he|y cÍme'

helyrajzi száma

fiildľészlet
nagysága

iinkoľmányzati
ingatlanvagyon

-kataszter
szeľinti (épület)
szintek összes
nettó teľĺilete

Be|ső-Pesti Tankerĺi|eti
Központ ingyenes

vagyonkeze|ésébe keľülő épület
nettó terĺi|et (alaprajz szerint)'

Íiildrészlet

Deák Diák Altalános
Iskola,
Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat VIII.
Kerületi
TasintéZménve

l08l Bp., lI. János Pál
pápatér 4.Ifrsz:34694 P44rrt 45Ę Í|ŕ

fiildrészlet: |944 mz
épület nettó terület: 4400,3 m2

Józsefuárosi
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszęrtani
Intéanény és
Altalános Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.
ll-l5. řIrsz: 34803ĺ2 2238 mz 2738m2

ftildľészlet: 2238 m.
épiilet nettó teľiilet: 25893 fił

Lakatos Menyhéľt
Altalános Iskola és
Gimnázium

1086 Bp., Bauer Sándor u.
6-8. Hrsz:35095 2027 mz 3978m2

ťoldĺészlet: 2027 m2

épület nettó terület: 3874,6 m2
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Losonci Téri
Á|talános Iskola
(uszodával)

l083 Bp., Losonci téľ l
Hrsz:35128/32 7913 m2 8358 m2

foldrészlęt: ]913 m2
épĹilet nettó terü|et: 7896,4 m2

Molnár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvrĺ
Altalános Iskola

1085 Bp.' Somogyi Béla u.
9-15. Hrsz: 36463,
3646s

2564 m2
2916 m2

iskolai
épiiletrész:

42.8'f
+ 3138

1420 rnz
(óvodai

épületrészt nem
tartalmazza)

ftildrészlet: 2564 m..
2432m2

épület nettó tęrület: 1|70,7 m2

Budapest VIII.
Kerületi Németh
Lász|ó Általános
Iskola

1084 Bp., Német utca 14.
Hrsz:34915 1649 mz 4621 m2

ťoldrészlet: 7649 m.
épület nettó terület: 4049,6 m2

Budapest VIIL
Kęrülęti Németh
Lász|ő Általános
Iskola (átszóudvar)

1084 Bp., Német utca72.
Hrsz:34914 551 m2

ftildrészlet: 551 m2

Budapest VIII.
Keľületi Némęth
Lász|ő Általános
Iskola (sportudvar)

1084 Bp., József ltca2Z.
Hrsz:34916 538 m2

ťoldrészlęt: 538 m,

Vajda Péter Enek-
zenei Általános és
Spoľtiskola

1089 Bp., Vajda Péter u.
25-3t.
Hrsz: 38603/|. és 38603/2

t ha 683 m2

1491 m2
6431 mz

foldrészlet: 6683 m',
l49l m2

épület nettó teriilęt:
6268,2m2

Józsefváľosi
Zeneiskola Alapfokú
Mĺĺvészeti Iskola

1082 Bp., Nap utca 33.
Hrsz:35701

ll57 m'

lO24 mz
ftildrészlet: ||5,7 m2

épület nettó terüIet: 7024 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 .január 0 1.

b) a nemzeti kĺiznevelésről szőIő 2071. évi CXC. tĺĺrvény 99lH. s (1) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel 20|7.januaľ 01. napjátó| az alábbitáb|azatban szeręplő területet nem
adja ingyenes vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankerületi Központ tészére:

intézménv neve
fe|adate|látási hely

címe' helyrajziszáma

önkormányzati
ingatlanvagyon

-kataszter
szeľinti (épĺi|et)
szintek tisszes
nettó terĺilete

iinkoľmányzati ingatlan-kataszteľ szerinti
(épület) szintek összes nettó területébő|'

valamint a ftildrész|etbő| nem adja
vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankeľĺileti

Központ ľészéľe az a|ábbi teľii|eteket
(tizedekre keľekĺtve)

Deák Diák Altalános Iskola,
Fővárosi Pedagógíai
Szakszolgá|at VIII. Kerületi
Tasintézménye

l08l Bp., II. János Pál
pápatér 4,Hrsz:34694 4543 m2

|42,7 m2 (ebédlő: 100,93 + tálalókonyha:
40,55 + mosdó: 1,25)

Józsefuárosi Egységes
Gyógypedagógiai
Módszeľtani Intézménv és
Általános Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.

1l-15. Hrsz: 3480312
2738 m2

|48,7 m" (ebédlő:70,27 + tálalókonyha:36,f7
+ fehér mosogató: 7,07 + fekete mosogató:
7,38 + o|tözo: 6,82 + mosdó: 6,79 + ra\<tár:

14. l3)
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Lakatos Menyhért Altalános
Iskola és Gimnázium

l086 Bp.' Bauęr Sándor
u.6-8. Hrsz: 35095

3978 m2
|03,4 m. (ebédlő: 65,22 + tálalókonyha:2,7,26
+ fi.irdősz.: 6,148 + közlękędő: 4,8|2)

Losonci Téri Altalános Iskola
(uszodával)

1083 Bp.' Losonci tér 1
Hrsz:35'I28l3f

8358 m2

46|,6 m. (főzőkonyha: 284 + ebéd|ő: 1 17,08 +

tál. konyha: |3,46 + mosogató: 23,38 + ebédlő
előtér: 18,1 1 + oltoző: 5,557)

Molnáľ Fęręnc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelviĺ Altalános
Iskola

1085 Bp., Somogyi Béla
u.9-15.
Hrsz: 36463. és 36465

4282
+ 3138

'1420 mz

249,3 m' (alagsori mosdó, i|töző: 4,54 +

73,52 + alsós ebédlő: 5|,7 + fęlsős ebédlő:
51,91 + táIalo: 25,19 + konyha: 77,75 +

ra|<tár: 72,56 + közlekedő: |2,|3), va|amint az
óvodai épületľész, 

^ 
és a 36465 hľsz-ú

ftjldľészletbő| 544 m" íóvoda udvarai)

Budapest VIII. 'Kęrületi
Németh Lász|ő Altalános
Iskola

1084 Bp., Német utca 14.

Hrsz:34915
4621 m2

57|,4 m, (leválasztott egyéb helyiségcsoport:
330,67 + ebédlő: 149,07 + tálaló: 6,77 +

mosogató: 8,82 + közlękędő: 7|,.79 + ra\điár:.

4,3| + 3,5l + fiiľdő: 7,36 + öltöző: 2,32 +

közlekedő: 44,57 + mosdó:2,17)

lajda Péter Enek-zenei
Altalános és Spoľtiskola

1089 Bp., Vajda Péteľ u.
fs-31.
Hrsz: 38603/|, és
38603t2

6431 m2

|62,8 m" (ębédlők 5|,,13 + |9,,7| + tá|a|ó..

|,7,79 + konyha: 39,84 + mosogató: 19,05 +

öltöző: |2,9| + e|őtér:2,34),
valamint a 38603/| hľsz-ú ftildrészletből
4000m2, a sátorral befedett spoľtpálya és az
ahhoz kialakított kiszolgáló létesítmények,
tęnjszpálya

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .januáľ 01.

c.)2017. januaľ 01. napjától a Bęlső-Pesti Tankerületi Központ részére ingyenes haszná|atot
biĺo sít aZ alábbi ingatlanokĺa:
- aYajdaPéteľ Ének -zenęi Altalanos Iskola és Sportiskola részéľe tanítási napokon 8 és 16

óra között tęstnevelés órak és szabadidős spoľtfoglalkoztls céljából a 1089 Budapest,
Vajda Péteľ u. 25-3|. sz. a|atti ingatlan udvarán kialakított sátorral befedett sportpályát,

- a Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnázium részéľe tanítási napokon 8 és 16 óra
köz<jtt testnevelés órák és szabadidős sportfoglalkozás céljából a35086lI he|yrajzi szźml
alatt felvett Budapest VIII., Mátyás tér 15. szám a|atti <inkormanyzati tu|ajdonú ingatlan
spoľtudvaľát.

Felelős: polgáľmester
Hataridő 2017 .j anuár 0 1 .

2. a Losonci Téri Általános Iskola tanuszodája esetén z}|7.január 01. napjától felkéľi a
Belső-Pesti Tankerületi Kĺizpontot, hogy a kĺjvetkező nyiwa tartási időszakban a kĺjzfiirdő
jelleget tartsa fenn: hétköznap 6.00-7.30-íg és 16.00-21.00-ig, hétvégén: 8.00-16.00-ig; és

a jegyźtrak és egyéb kedvezmények meghatźltozásakor a 20|6. december 31. napja előtt
me ghatźIr ozottakat ve gye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Hatźľ:rdő: 2017 .januáľ 0 1.
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a
J. tudomásul veszi, hogy a nemzeti koznevelésről szóló 20II. évi CXC. tĺĺrvény 99lG. $ (1)

bekezdése a|apjánz}I7 .januaľ 0l. napjátó| az I.a) pont szerinti ĺlnkormanyzati vagyonnal
kapcsolatban 2017. január 0i. napjától a Vagyon múködtetéséből kapcsolatos
jogviszonyokból származő jogok és kĺjtelezettségek a Belső-Pesti Tankerületi Kĺĺzpontot
illetik meg, illetve terhelik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .január 0 1 .

a.) elfogadja Budapest Józsefuaľosi onkormányzat és a Belso-Pesti TankerÍileti Központ
kĺjzött a koznevel ési intézmények működtetői feladatainak źúađása tttrgyźtban 2017 . január
01. napjátó|hatźrozatlan időre kĺjtendő megállapodások teľvezetének fő tartalmi elemeit,
melyek a ha!źrozat |-3. számí mellékletét képezik, valamint a Belső-Pęsti TankerĹileti
Kozpont részśre ingyenes vagyonkezelésbe aĄa ahatźlrozat 4. számí melléklete szerinti
ingóságokat.

b.) felhata|mazza a polgármestert az a.) pont szerinti megállapodások és mellékleteinek
vé gl e ge s 1arta|mźnak ö s s zeállítás iíľa é s a|áír źsár a.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|6. december 1 5.

felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a köznevelési intézmények mfücĺdtetési
fel adato k źńađásáv aI kap c s o lato s személyü gy i intézkedé s ek me gtétel ére.

Felelő s : Józsefu aľo si Gazdálkodási Közpo nt Zrt. igazgato ság elnöke
Hattriđó: 201 6. decęmber 0 1 .

a.) az 5. pontban foglaltak végrehajtása érdekében 3I.234,5 e Ft fedezetet biztosít a
Józsefuárosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt.részére támogatási szeľződés keretében.

b.) az a.) pontban foglaltak biztosítása éľdekében a2017 . évi kĺiltségvetés teľhére 3l.234,5 e
Ft,- <isszegben előzetes kötelezettséget vállal az önkoľmźnyzat mfüĺjdési bevételei
terhére.

c.) felkéri a polgrírmestert u a.) pontban foglaltakĺa vonatkozó támogatási szerzodés
megkötésére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. decembeľ 01.

amennyiben 20|7. januar 01. napjátőI a Belső-Pesti TankeľĹileti Központban nem
biztosítottak a mfüödtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásanak személyi
feltételei, abban az esetben felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoft Zrt.-t a Belső-
Pesti Tankerületi Központtal a feladatellátás és annak ťlnanszírozásáta vonatkozó
megállapodás megkĺitésére.

Felelős : J őzsefvźrosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt. igazgatőság elnöke
Hataľidő: 2016. december 31.

felkéri a lőzsęfvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a 2017. évi iizleti tervének
ö s s zeál l ítás ánźi a hatźlr ozatb an fo glaltakat ve gye fi gyel emb e.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 20| 6. december 0 1 .

4.

5.

6.

7.

8.



9. ĺjnként vállalt feladatként, hatźtozatlan időre a Belső-Pesti Tankerületi Kozpont részéte
2017. évtől évente 12.]75 e Ft összegu támogatást nffit a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt, á|tal a múködtetés területén a|ka|mazott munkavállalóknak a Belső-Pesti
Tankerĺileti Kozpont további foglalkoztatása esetén a caťetériajuttatás biztosításara, addig
az időpontig, ameddig a Belso-Pesti Tankerület egyéb költségvetési forrásból fedezetet
biztosít ľá,
Felelős: polgáľmester
Határidő:2017. január 01. és azaztkcivető évek

10. felkéri a polgármestert, hogy ahatźlrozatban foglaltakat af0I.7. és az azt követő évek
költségvetés készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. és az azt kovető évek ktiltsésvetés készítése

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 12 igen, 2 nem, 3 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľ,ĺnĺo s ÍľpTT SZóTOB B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
230t2016. (KI.01.) 12 IGEN 2 NEM 3 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) anemzeti koznevelésről szőLő 2011. évi CxC. törvény 99lH. $ (1) bekezdésében
foglaltakĺa tekintettel 2017.január 01. napjától az a|ábbi táb|ázatban szereplő teľĹiletet

adja ingyenes vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankeľületi Kĺizpont részéte:

intézmény neve
feladate|látási hely címe'

he|yrajzi száma

ftildrész|et
nagysága

önkoľmányzati
ingatlanvagyon

-kataszter
szerinti (épü|et)
szintek łisszes
nettrí terü|ete

Belső-Pesti TankerüIeti
Käzpont ingyenes

vagyonkezelésébe keľĺilő épü|et
nettó terület (a|aprajz szeľint),

ftildľészlet

Deák Diák Altalános
Iskola,
Főváľosi Pedagógiai
Szakszolgálat VIII.
Kerületi
Tasintézménve

l081 Bp.' II. János Pál
pápatér 4. Hrsz:34694 |944 Í|ŕ 45Ę Írŕ

ftildrészlet: 7944 m.
épület nettó terület: 4400,3 m2

Józsefuárosi
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény és
Általános Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.
l1-15. Hrsz: 3480312 2238 m2 2738 mz

ťoldrészlet: 2238 m2

épület nettó tęrĺilęt: 2589,3 m2
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Lakatos Menyhért
Altalános Iskola és

Gimnázium

l086 Bp', Bauęr Sándoľ u.
6-8. Hrsz: 35095 2021 mz 3978 mz

ťoldrészlet: 202,7 m2

éptilet nettó terület: 38,']4,6 m2

Losonci Téri
Általános Iskola
(uszodával)

l083 Bp., Losonci tér ]
Hrsz:35728/32 7913 m2 8358 m2

foldrészlet: 7973 m.
épület nęttó tęrtilet: 7896,4 m2

Mo]nár Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvtĺ
Alta]ános Iskola

1085 Bp.' SomogyiBéla u.

9-15. Hrsz: 36463.
3646s

2564 mz
2976 mz

iskolai
épületrész:

4282
+ 3138

'7420 m2
(óvodai

épületrészt nem
tartalmazza)

ffildrészlet: 2564 m,,
2432m2

épület nettó teľülęt: 7|7O,,7 m2

Budapest VIII.
Kerületi Németh
Lász|ő Általános
Iskola

1084 Bp., Német utca|4,
Hrsz:34915 1649 m2 4621 m2

foldrészlet: |649 m2
épiilet nettó terĺilet: 4049,6 m2

Budapest VIII.
Kęrtilęti Némęth
Lász|ő Általános
Iskola (átszóudvar)

1084 Bp., Német utca7f .

Hrsz:34914 551m2
ťoldrészlęt: 55l m,

Budapest VIII.
Kerĺ'ileti Németh
Lász|ő Általános
Iskola (sporľudvar)

1084 Bp., Jozsef utca22.
ÍIrsz:349|6 538 m2

ftildrészlet: 538 m,

Vajda Péter Enek-
zęnęi Altalános és
Sportiskola

1089 Bp., Vajda Péteľ u.
25-31.
Hrsz: 38603/|, és 3860312

I ha 683 m2

1491 m2
6431 m2

ftjldrészlet: 6683 m".
|4g| fiŕ

épület nettó teĺĺilet:
6268.2m'

Józsęfuarosi
Zeneiskola Alapfoku
Miĺvészeti Iskola

1082 Bp., Nap utca 33.
Hrsz:35701

ll57 m"

IO24 mz
ftj'ldrészlet: ||57 m2

épiilet nettó terĺilet: |0f4 m"

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: 2017 . januáľ 0 1 .

b) a nemzeti köznevelésľől sző1'ő 20|1. évi CxC. törvény 99lH. $ (1) bekezdésében
foglaltakľa tekintettel 2017 ' január 0l. napjátóI az alźlbbi táb|źaatbarĺ szereplő területet nem
adja ingyenes vagyonkezelésbe a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére:

intézmény neve
feladate|Iátási hely

címe, helyraiziszáma

łinkormányzati
ingatlanvagyon

-l<ataszter
szeľinti (épĺilet)
szintek összes
nettrí területe

finkoľmányzati ingatlan-k ataszter szeľinti
(épület) szintek összes nettó területébő|'

valamint a ftildľészletbő| nem adja
vagyonkeze|ésbe a Belső-Pesti Tankeľĺileti

Központ részére az a|ábbi terĺileteket
ítizedekre kerekítve)

Deák Diák Altalános Iskola
Fővárosi Pedagógia
Szakszolgálat VIII. Kerület
Tasintézményę

l08l Bp., II. János Pál
pápatér 4'Hrsz:34694 4543 m2

|42,7 m" (ebédlĺĺ: 100,93 + tálalókonyha:
40,55 +mosdó: l,25)
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Józsęfvárosi Egységes
Gyógypedagógiai
Módszeĺtani Intézmény és
Általános Iskola

1084 Bp., Tolnai Lajos u.

l1-15. Hrsz: 34803/2
2'738 mz

|48,7 m, (ebédlő: 70,27 + tá|a|őkonyha:36,27
+ fęhér mosogató: .7,07 + fekete mosogató:
7,38 + oltÖző: 6,82 + mosdó: 6,79 + raktár:
14,13)

Lakatos Menyhért Általános
Iskola és Gimnázium

l086 Bp., Baueľ Sándor
u. 6-8. Hrsz: 35095

3918 mz
|03,4 m, (ebédlő: 65,22 + tálalókonyha: 27,26
+ fürdősz.: 6.148 + közlękędő: 4.812)

Losonci Téri Altalános Iskola
(uszodával)

l083 Bp., Losonci tér l
Hrsz:35728/32

8358 m2

46|,6 m. (főzőkonyha: 284 + ebéđLo: 117,08 +

tál. konyha: 73,46 + mosogató: 23,38 + ebédlő
előtér: l8.l l + öltöző: 5.557)

Molnár Ferenc Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Altalános
Iskola

1085 Bp., Somogyi Béla
u. 9-15.
Hrsz:36463, és 36465

4282
+ 3138

7420 m2

249,3 m, (alagsoľi mosdó' ö|toző:. 4,54 +

13,52 + alsós ebédlő: 5|,7 + felsős ebédlő:
5l'91 + tá|aIő: 25,19 + konyha: .77,75 +

ra|<tár: |2,56 + közlekedő: |2,13), va|amint az
óvodai épületrész,^ és a 36465 hĺsz-li
ťoldrészletbő| 544 m" 6voda udvarai)

Budapest VIII. .Kerületi
Némęth Lász|o Altalános
Iskola

1084 Bp., Német vtca |4.
Hrsz:34915

46f7 m2

577'4 m' (leválasztott egyéb helyiségcsoport:
330,67 + ebédlő: 149'07 + tálaló: 6,77 +

mosogató: 8,82 + közlekedő: 1|,79 + raktźlr:
4,3| + 3,5l + fiirdő: 7,36 + öltöző: 2,32 +

közlekedő: 44,57 + mosdó:2,17)

lajda Péter Enek-zenei
Altalános és Soortiskola

1089 Bp.' Vajda Péter u'
25-31.
Hrsz: 38603/|, és

38603/2
6431 m2

|62,8 m" (ebédlők: 5|,73 + |9,7| + tá|a|ó:

7,7,19 + konyha: 39,84 + mosogató: 19,05 +

ölttlző: 12,91 + e|ótér.' 2,34),
valamint a 38603/| hĺsz-ri földľészletből
4000m2, a sátorral befedett spoľtpálya és az
ahhoz kialakított kiszolgáló létesítmények,
teniszpálya

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2017 .január 01.

c.)20l7. jarlutt 01. napjától a Belső-Pesti Tankeľületi Közpoĺt tészérę ingyenes hasznźiatot
biztosít az alźlbbi insatlanokra:
- aYajđaPéter Éneř.zenęiÁltalanos Iskola és Sportisk o|arészérętanítási napokon 8 és 16

óľa között testnevelés órĺĺk és szabadidős sportfoglalkozás céljából a 1089 Budapest,
Vajda Péter u. 25-3|. sz. a|atti ingatlan udvarán kialakított sátoľral befedett sportpályát,

- a Lakatos Menyhért Altalános Iskola és Gimnazium részéľe tanítĺási napokon 8 és 16 óra
kozcltt testnevelés órfü és szabadidős spoľtfoglalkozás céljából a 35086/l helyrajzi szźtrrl
alatt felvett Budapest VIII., Mátyás tér 15. szźtm aLatti önkoľmányzati tulajdonú ingatlan
sporĹudvaĺát.

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő : 20 17 . j anuár 0 1 .

2. a Losonci Téń Altalános Iskola tanuszodája esetén z\t7.januar 01. napjától felkéľi a
Belső-Pesti Tankeľületi Központot, hogy a következő nyitva tartási időszakban a ktjzfiirdő
jelleget taľtsa fenn: hétköZnap 6.00-7.30-ig és 16.00-21.00-ig, hétvégén: 8.00-16.00-ig; és

a jegyátak és egyéb kedvezmények meghatározásakor a 20|6. december 31. napja előtt
me ghattlr o zottakat ve gye fi gyel emb e.

Fęlelős : polgrírmester
Hataľidő: 201-7 .januáľ 0 1.
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3. tudomásul veszi, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. töľvény 99lG. $ (1)
bekezdése a|apjáĺ20l7. januáľ 01. napjátó| az I.a) pont szerinti onkormányzativagyonna|
kapcsolatban 2011. január 01. napjátóI a vagyon működtetéséből kapcsolatos
jogviszonyokból származő jogok és kĺjtelezettségek a Belső-Pesti Tankerületi Kozpontot
illetik meg, illetve teľhelik.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .január 01.

a.) elfogadja Budapest Józsefuárosi onkormányzat és a Belső-Pesti Tankerületi Központ
közott a köznevelési intézmények működtetői feladatainak źtađása tárgyában2017 . januáľ
01. napjátó|határozatlan időre kötendő megállapodások tervezetének fő taĺtalmi elemeit,
melyek a határozat I-3. szźtmu mellékletét képezik, valamint a Belső-Pesti TankerĹileti
Kĺizpont részéte ingyenes vagyonkezelésbe adja a határozat 4. szźtrrru melléklete szęľinti
ingóságokat.

b.) felhatalmazza a polgármestert az a.) pont szerinti megállapodások és mellékleteinek
végl e ges taľtalmának ö sszeállítás ár a és a|áír ásár a.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 15.

felkéri aJőzsefváĺosi Gazdálkodási KozpofiZrt.-t a köznevelési intézmények mfüödtetési
feladatok átadásáv a| kapcsolato s személyügyi intézkedések me gtételére.

F e l elő s : I ő zsefv źtr osi Gazdálko dás i Kĺi zpo nt Zrt. i gazgatő ság elnö ke
Hatĺáľidő: 2016. december 01.

a.) az 5. pontban foglaltak végľehajtása érdekében 3I.234,5 e Ft fedezetet biztosít a
Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.részére támogatási szeruődés keretében.

b.) az a.) pontban foglaltak biztosítása éľdekében a 20|7 . évi költségvetés terhére 3I.234,5 e
Ft,- ĺisszegben elozetes kötelezettséget vállal az önkormźnyzat mfüödési bevételei
terhéľe.

c.) felkéri a polgáľmesteľt az a.) pontban foglaltakĺa vonatkozó támogatási szerzođés
megkĺitésére.

Felelős: polgármester
Határidó: 20I 6. december 0 1 .

amennyiben 20|7. januar 01. napjától a Belső-Pesti Tankeľiileti Központban nem
biztosítottak a mfücidtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásának személyi
feltételei, abban az esetben felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Belső-
Pesti Tankeriileti Kĺizponttal a feladatellátás és annak ťĺĺanszitozásáta vonatkozó
megállapodás megkötésére.

Felelő s : Józsefu áľosi Gazdálkodási Ktizp ont Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2016. december 31.

felkéri a Jozsefvárosi Gazđźtlkodási Központ ZÍt.-t, hogy a 2017. évi uzIeti tervének
osszeá|Iításáná|ahatározatbanfoglaltakatvegyefi gyelembe.

Felelő s : Józsefu aľo si Gazdálko dási Közpo Ń Zrt. igazgatő ság elnöke
Határido: 2016. december 01.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. önként vállalt feladatként, határozatlan időľe a Belső-Pesti Tankertileti Központ tészére
f}I]. évtől évente 12.7]5 e Ft összegű támogatást nyújt a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. á|tal a múködtetés tertiletén a|ka|mazott munkavállalóknak a Belső-Pesti
TankerĹileti Központ további foglalkoztatása esetén a cafetériajuttatás biztosításaĺa, ađdíg
az iđoporftig, ameddig a Belső-Pesti Tankeriilet egyéb költségvetési forľásból fedezetet
biztosít rá.

ľelelös: polgármester
Határidő:20I]. január 01. és azań.kcjvető évek

10. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatźtrozatban foglaltakat a2017. és az azt követő évek
költségvetés készítésénél vegye figyelembe

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . és az azt követő évek költségvetés készítése

A 230ĺ2016. (KI.01.) számú határozat mellékleteit a jegyzőkiinyv 1. számú melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Ktjsz<jni lgazgatő Asszonynak, és szakmai helyettesének a jelenlétét.

Napirend 1ĺ2.pontja
Javaslat intézményv ezetői m e gb ízás véleménye zés ér e
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: Santha Péterné - alpolgármester

Dr. Kocsis lNĺ'áté
Alpolgĺĺrmesteľ asszony előterjesztése, akinek van szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez,
megadj a a szőt Santha Péterné alpolgármesternek.

Sántha Péteľné
Szeľetettel köszönti Tanosné Horváth Mt!Ítát, és megktiszoni az eddigi kiváló .vezętői

tevékenységet és <jr<jmtikľe szo|gźtI, hogy vállalja az elkövetkezendo ciklusra a Molnar Feľenc
két tanítási nyelvĺĺ iskola vezetését. Reméli, hogy mindenki megszava7.za,jó szíwel ajánlja és

a tankertilet is nagyon jći jár egy ilyen intézményvezetőve|.

Dr. Kocsis ľĺáńé
Napirenđ vitájátmegnyitja, megađja aszőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Akkoľ a kérdését, amit felreéľtett Alpolgarmesteľ asszony' ań. pontosítja, az eIőzo
napirendhezistartozott, meg ehthez is. Ez egy konkrétírtézményes formája, nemaztkétdezte,
hogy személyesen milyen kapcsolatot taľt és milyen hosszú e-maileket szokott kapni, hanem
az,hogy mik az iĺtézményes formái annak, hogy a testület, mint olyan kapcsolatot taľtson és

adott esetben javaslatokat tegyen az iskolak ügyében. Itt most lárjźk. ennek az egyik formź!źt
döntési jogkorfü nincsen, de véleményezésijogktiľfü van, úgyhogy azt reméli, hogy ehhez
hasonló módon intézményesülnek egyéb lehetőségei annak, hogy a TestĹilet, mint
onkormĺínyzat, és nem pedig egy-egy önkoľmányzati vezető, az iskolák kapcsán valamifajta
betekintést kapjon, és ađott esetben javaslatokkal élhessen, egyébként tźlmogatja.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napiľend vitźĄát |ezárja, és
szav azásr a bocsátj a a hatát ozati j avaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 83. $ (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményműkodtetői
véleményezési jogźnal élve ttmogatja a Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Altalános Iskola 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. igazgatőjának, Tanosné Hoľváth
lv4ártźnak az Nkt. 67. $ (7) bekezdése szerinti 2. megbízźlsi ciklusra történő, 2017. augusz|us
I . _ 2022. j úlius 3 1 . napj ái g szólő intézményv ezetői megbízását.

Fęlelős : polgiĺrmester
Határidő: 20|6. december 1.

Dr. Kocsis lN/IáLté

Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a határozatot 17 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
támo gatta igazgatő asszonyt.

1ZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGY S ZERÚ SZóToB B sÉc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
23U2016. (xIr.O1.)

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. tĺirvény
(továbbiakban: Nkt.) 83. $ (4) bekezdés h) pontja szerinti intézményműkcidtetői
véleményezési jogával élve támogatja a Molnaľ Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvrĺ
Altalános Iskola 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15. igazgatőjźtnak. Tanosné Horváth
Mártának az Nkt. 67. s Q) bekezdése szerinti 2. megbízási ciklusra tĺjľténő, 20|7. auguszfus
I . - 2022. j úlius 3 I . napj ái g szőLő intézményv ezetői me gbízźsát.

Felelős: polgáľmester
Határiđő : 2016. december 1 .

Dr. Kocsis Máté
További jó munkát kíván, és köszöni az eddígi tevékenységét. Zőłt ülés ktivetkezik, kéri, hogy
ennek feltételeit bizosítsrík.

2. Zárt ůilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

Napĺrend 2l|. pontja
. Javaslat településképĺ fellebbezések elbírálására

(írásbeti előterjesĺés) Z^RT ÜlÉs
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A napirend tdrgyaldsa zdrt iłlés keretében ti)rtěnt az Miin. 46. s O bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napírend tdrgyalása sorún elhangzottakat és a meghozott 232/2016.

(XII.01.), 233/2016. (XII.01.) szómú ltatúrozatokat a zdrt iilésről készíilt jegyzőkönyv
tartalmaaa.

17IGEN O NEM O TARTOZKODASSAL
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3. Gazdátkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat pályázat kiírására a Budapest vlil. kerület, Ultőĺ út 16/8. és Ullői
t'it 18. szám a|att talá|'hatő' nem lakás céljára szolgálĺó ingatlanok
vonatkozásában
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

igazgatősági elnök

Dr. Kocsis Máté
A napiľend vítájátmegnyitja. Megadja a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megkapta a bizottsźąi ülésen feltett kérdéséľe a váIaszt, hogy várhatóan lesz vevó az
ingatlanĺa. Előszĺir próbálkoztak azzal kétszeľ, hogy bérbe adják, aztán most megpróbálják
értékesíteni. Nem lehetett volna ezt egy kicsit alaposabban megfontolni, és máľ elsőre olyan
javaslatot teruri, ami megoldását is jelent ennek a nagyméretű belvaľosi tires ingatlarurak?

Dľ. Kocsis M.áLté

Megadj a a szőt dr. Pesti Ivett igazgatósági elnöknek.

Dr. Pesti Ivett
z\I4.januar óta van azíngatlan tiresen, és azt gondolták, hogy megpróbáljak előszöľ bérbe

adni, ezétt próbáltĺák meg kétszet ezt a pálytzatot, de nem volt rá érdeklődés , ezért gondolták,
hogy ebben a foľmában próbálják meg értékesíteni ezt aziĺgatlarú.

Dľ. Kocsis l['Iálté

További kéľdés, hozzászőIźls hiĺĺnyában a napirend vitźĺjźt |ezźĄa. Szavazásra bocsátja a

hatźn o zati j avaslats ort.

A Képviselő-testület rigy dönt, hogy

1) a Buđapest VIII. keľiilet' Ülloĺ ĺt t6lB. sztrn alatt elhelyezkeđő, 36763l0lV48
he\yrajzi számű, 118 m2 alapterĹiletti ftjldszinti (kízarőLag a Budapest VIII. keriiIet,
Ülloĺ ĺt 18. szám a|atti,36764l0lV1 hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a

Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szám alatt elhelyezkeđó 36764l0lNI he|yrajzi
szźmu, utcai ft)ldszinti és pinceszinti,756 mf alapteľĹiletú, és a 3676410lN3 helytajzi
szźĺĺrl alattí, ftjldszinti ,28 fił alapterĹilettĺ (kizarő|ag a3676410lA11 hĺsz.-ú helyiségből
megközelíthető), mindcisszesen 902 m. alapterülettĺ, tires, önkoľmanyzati tulajdonú
nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásara - a t96l20I6. (X. 06.) számtl
képviselő-testtileti határozat a|apjáĺ- kiírt nyilvános pźiytnati eljarást éľvényesnek és

eľedménfi elennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyorugazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december l.

2) hozzźtjtlru| a Budapest VIII. kerület, Üľoĺ út 16lB. szźlrn alatt elhelyezkedő'
36763lOlN48 he|yrajzi szźtmű, 118 m2 alapterĹilettí ftjldszinti (kizáĺő|ag a Budapest
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Vm. keľület, Ullői út 18. szám alatti, 3676410lN 1 hĺsz.-ú helyiségből
megkozelíthető), valamint a Budapest VIII. keľtilet, Ülloi út 18. sztlm a|att
elhelyezkedő 3676410lĘ11 he|yrajzi számu, utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 ÍIł
alapterületű' és a 36764l0lN3 helyrajzi sztlm a|atti, földszinti, 28 m" alapterületű
(kizáró|ag a 36764lOlN1 hľsz.-ú helyiségből megkcĺzelíthető), mind<jsszesen 902 m2
alapterülettĺ, üres, önkormányzati nlajďonú nem lakás céljára szoLgáIő helyiségek
nyilváno s, egyfoľduló s páIy źzat útj án történő, e gyüttes értékesítéséhez.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: f0I6. december 1.

elfogadja ahatfuozat mellékletét képező, Budapest VIII. kerÍilet, Üllői tlt 16lB. szám
alatt elhelyezkedő, 36763l0/N48 helyrajzi szźlmí, 118 m, alaptertiletű ftjldszinti
(kizárő|ag a Budapest VI[. keľĺilet, Ülloĺ ĺt 18. szĺĺm a\attí, 36764l0lV1 hĺsz.-ú
helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. keriilet, Üllői út 18. szttm a|att
elhelyezkedő 3676410lAl| he|yrajzi szźlmu, utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2
alapteriiletű, és a 36764l0l1J3 heIyrajzi szám a]atti, ftildszinti, 28 m" alapteľiiletrĺ
(kizárőIag a 36764l0lV1 hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindösszesęn 902 rĺŕ
alapterületti, üres, önkormányzatí tv|ajđonú nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek
együttes elidegenítéséľe vonatkoző, nyilvános, egyfoľdulós páIyźnati fe|hívást az
alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár: 146.820.000,- Ft
b) a p á|y ázat bír áIati szempontj a : a |e gmagas abb aj anl ott vétęlaľ

Felelős: Józsefurĺrosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határido: 2016. december 1.

a páIyźnati felhívást a Képviselő-testület 136120|6. ryI.02.) szźlmu hatźrozatźlban
foglaltak szerint teszí kozzé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20116. december 5.

felkéri a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodasi Központ ht.-t a versenyeztetési eljĺĺľás
lebonyolítására, és aľra, hogy apźiyázat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testÍilet elé. Amennyiben a pá|yázat eľedménytelenül zárul, felhatalmazzaa
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yźzatot lezérő eredmény
megźl|apítźsźna.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZĺt. vagyongazdálkođási igazgatőja
Hataridő: 2017. február 28.

Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Jakabfu Képviselő úr nincs jelen, ezért kéti, hogy zátjtk a szavazást. Megállapítja, hogy 13

igen,2 ellenében, I tartőzkodással a Testület ahatározatot elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYSZERŰ SZóToBB sÉc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
234/2016. (Xrr.01.) 1 TARTOZKODASSAL
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII. kerül^et, Ülloi ĺt |6lB. sztĺm alatt elhelyezkeđő, 36763l0lV48
he|yrajzi számu, 118 ml alaptertiletű ťoldszinti (kiztrőIag a Budapest VIII. kerület,
Üll0ĺ ĺt 18. szám a|atti,3676410lNl hĺsz.-ú helyiségből megközelíthető), valamint a

Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szám a|att elhelyezkeđo 36164l()lNI he|yrajzi
szttmu, utcai ftjldszinti és pinceszinti , 756 m2 alapterületri , és a 36764/0lN3 helyrajzí
szám a|attí' ftĺldszinti , 28 m, alapterĹiletrĺ (kizáĺőIag a 367 6410lA11 hĺsz.-ú helyiségbol
megkozelíthető), mindĺjsszesen 902 m, alapterületű, iires, önkormányzati tulajdonú
nem lakás cé|jara szo|gźió helyiségek bérbeadására - a 1'9612016. (X. 06.) számú
képviselo-testtileti határozat alapjan- kiírt nyilvános ptiyázaÍi eljaľást érvényesnek és

eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2016. decembeľ 1.

Ülloi elhelvezkedő.2) hozzájanů a Budapest VIII. keriilet Ullői út 16/B. szám aIatt elhelyezkedő,
36763l0lV48 he|ytajzi szttmú, 118 m, alapterülettĺ ftjldszinti (kizźlrő|ag a Budapest
VIII. keľĹilet, Üll0i út 18. szérn a|aÍti, 3676410lNl hĺsz.-ú helyiségből

3)

megközelíthető), valamint a Budapest VIII. keľiilet, Ullői út 18. szám aIatt
ehólyezkedő 3676410lAl| he|yrajzi szám:Ú', utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 fił
alapterületű, és a 36764l0lV3 helyrajzi szám alatti, ftjldszinti, 28 m" alapterülettĺ
(kizárő|ag a 3676410lA11 hľsz.-ú ľrélyĺieguol megközelíthető), mindösszesen 9O2 m2

alapterületrĺ, üľes, önkormányzati tv|ajdonú nem lakás céljára szoIgá|ő helyiségek
nyilviínos, egyforduló s pá|ytzat útján történő, együttes értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

elfogadja ahatározat mellékletét képező, Budapest VIII. keľület' Üllői iĺt 16lB. szám
alatt elhelyezkedő, 36763lOlN48 he|yrajzí szźĺrÍl, 118 m2 alapterĹiletű ftlldszinti
(kizźnő|ag a Budapest VIII. keľiilet, Ütloi tt 18. szrím aIatti, 36764l0lV1 hľsz.-ú
helyiségből megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerĹilet, Üllői út 18. szźlmaLatt
elhelyeżkedó 36764lolĘlt heIyrajzi szźlmu, utcai ftĺldszirúí és pinceszinti,756 Í1ŕ

alapteľĺiletű, és a 36764l0lV3 helyĄzi szźtm a|atti, füldszinti, 28 m" alapterületti
(klżaro|ag a 3676410lNl hľsz.-ú helyiiegből megközelíthető), mindösszesen 90f mf
alapterületii, üres, önkoľmanyzati tu|ajďonú nem lakás céljára szo|gáIő helyiségek
egytittes elidegenítésére vonatkoző, nyi|vános, egyfordulós pźllyázati fe|hívást az
alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételár:146.820.000,- Ft
b)apá|yazatbirá|atiszempontja:alegmagasabbajanlottvéte|tr

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KĺizpoftZrt.vagyongazđálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20T6. december 1.

a pźiyázati felhívást a Képviselő-testĹilet 13612016. (VI.02.) számu határozatában
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺĺľidő: 2016. december 5.

4)
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5) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą a Veľsenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és arra, hogy apáIytĺzat eľedményére vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testĺilet elé. Amennyiben a páIyázat eredménýeleniil zaľul, felhatalmazza a
Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a ptiyázatot lezárő eredmény
megállapításfua.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZtt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. februźlr f8.

A 23412016. (KI.01.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/2. pontja
Javaslat a Budapest VIil. kerület, Ttimő utca 58. szám a|att található
in gatlan p á|y ázat útj án tti rtén ő é ľtékesítés ére
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuĺírosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.

igazgatősági elnök

Dr. Kocsĺs Máté
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a napirend tárgya|źsát |ezárja.
Szavaztstabocsátjaahatátozati javaslatsoľt.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) hozzźĄtnu| a Budapest VIII. keľület, Tömő u. 58. sz. alatti,36108 hľsz-ú ingatlan
pá|yźzaton töľténő értékesítéséhez.

Felelős: polgármester
Hatźlridó: 20I 6. decembeľ 1 .

2.) e|fogadja a hatfuozat mellékletét képezo, Budapest VIII. keriilet, Tömő u. 58. sz. a|atti,
36108 hĺsz-ú épület elidegenítésére vonatkoző pźiyázati felhívást az alábbi feltételekkel:

a) a minimális vételar: 148.520.000'- Ft,
b) a p á|y azat b ír á|ati s zemp o ntj a : a Ie gmagas abb me gaj anl ott v éte|ár,
c) ajĺĺnlati biztosíték a minimális vételár I)%o-a:14.852.000,- Ft
d) a páIy azónalďvęvőnek vállalnia kell, hogy

da.) a telekingatlan biľtokbaadásától számitott 2 éven beltil jogerős építési
engedélý szetez,
db.) a jogerős építési engedély megszerzéséto| szźlmított 2 éven belül jogeľős
haszná|atbavétel i en gedélý szeÍ ez,
đc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,-
Ft, amely kötelezettségek garancíaszerzóđés megkötésével biztosítandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időaľányosan
érvényesíthetok. Az előzőeken tul felmerülő késedelem esetén vevó á|ta| ťlzetendo
napi kötbér mértéke 30.000'- Ft.

3l_



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. december 1.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolításáľa, és hogy a páIyázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a

Képviselő-testiilet elé jóvlíhagyás végett. Amennyiben a páIyźnat eredménýelenül zárul,
fe|hata|mazza aYtlrosgazđálkođási és Pénzügyi Bizottságot a páIyázatot |ezárő eľedmény
megállapításźlra.

Felęlős: Józsefuaĺosi Gazdálkodási KözpoÍItzrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017. március 23.

4.) a) felkéri a Jőzsefuźltosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t,hogy az ingatlan birtokbaadásáig
az épu|et kiürítéséről gondoskodjon, melyre a20I7 . évi költségvetés terhére onként vállalt
feladatként 6.500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségetvá|IaI a felhalmozási bevételek
terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatźlrozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetés
készítésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a) pont esetében 2011. május 5., b) pont esetében a2017. évi koltségvetés tervezése

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatátozatot 13 igen, 1 ellenében,2 tartőzkodással
elfogađta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁRo Z ATlľrIZ AT ALlľrIZ EGYSZERŰ SZóToBB s Éc szÜrsÉcBs
H,q.ľÁRozaľ:
235t2016. (KI.01.) 13 IGEN 1 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Tömő u. 58. sz. alattí, 36108 hľsz-ú ingatlan
páIy ázaton t<jľténő éľtéke síté s éhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

2.) elfogadj a a hatźttozat mellék]ętét képező, Budapest VIII. kerület, Tömő u. 58. sz. a|atti,
36108 hĺsz-ú épület elidegenítésére vonatkoző páůyázati felhívást az a|źlbbí feltételekkel:

a) a minimális vételĺír: l48.520.000,- Ft,
b) a p áIy azat bír áIati szemp ontj a : a l e gmagas abb me gaj ĺĺnl ott v éte|źlÍ'

c) ajánlati biĺosíték a minimális vételar lUoÁ-a:14.852.000'- Ft
d) apáIyazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
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da.) a telekingatlan birtokbaadásától számitott 2 éven belül jogerős építési
engedélyt szetez,
db.) a jogerős építési engedély megszerzésétőI számitott 2 éven belül jogerős
hasznáIatb avétel i en ged é|yt szer ez,
dc.) a jogeľős építési engedély megszerzésének ó0 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kcltbér összege 7.500.000,-
Ft, amely kötelezettségek gataĺciaszerződés megkĺitésével biztosítandók. A
garaĺciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarĺĺnyosan
érvényesíthetok. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő
napi kötbér mértéke 30.000'- Ft.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási K<ĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiďő : 20I 6. decembeľ 1 .

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és hogy a páIyazat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a
Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. Amennyiben a pźiyázat eredménýelenül záru|,
felhata|mazza aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot apá|ytnatot|ezźrő eredmény
megállapításáta.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatfuidő: 2017 . maľcius 23.

4.) a) felkéľi a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az ingatlan birtokbaadásáig
az épilet kitirítéséről gondoskodjon, melyre a20I7. évi költségvetés terhére önként vállalt
feladatként 6.500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a felhalmozási bevételek
terhére.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy a hattltozatbaĺ foglaltakat a 2017. évi költségvetés
készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Határidő: a) pont esetében 2017. május 5., b) pont esetében a2017. évi költségvetés tervezése

A 235/20|6. (xIL01.) számrĺ határozat mellék|etét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/3. pontja
Javaslat lakások ktizszolgálati célú kijelłilésének megszüntetéséľe, valamint
bértőkij eliilési j ogot biztosító megállapodás megkłitésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.

igazgatősági elnök

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Eľőss Gábor
Legutóbb amikor szó volt ercol, mźtt akkor is kérdezte Alpolgármester uľat, hogy akkor hogy
is áll a 150-es portfólióban azoknak a lakásoknak az aránya, amelyek a Magdolna negyed
programban a felújított házak keretében ta|á|hatőak. Van egy vitájuk, mert ő azt á||ítja, hogy
ezeL<et. nem lehet másképp hasznosítani, mint szociális bérlakásként.Kérdęzi, hogy a mostani
dcjntésben éľintett szociális bérlakások közül melyek azok ame|yek a rendőľségnek lettek
felajánlva, melyek azok, arleIyek megmaradnak, és melyek azok, amelyek elkeltek, tehát a
Magdolna negyedben talá|hatő lakások hogyan oszlanak el e haĺom kategória között. Mivel itt
van Kapitány Ur is, ezért:lrl'e is kérdezi, hogy a 25Iakásravan-e igény.

Dľ. Kocsis M:áté
YáIaszadásra megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
A Magdolna negyedben 6 daľab lakás lett kijelölve. Egyébként nehezen győzhető meg addig
arľól, amíg a bevételek a költségek 44 o/o-át lakásonként nem éľi el, hogy aZ nem szociális
alapű hasznosítás. Gyakorlati|ag a lakbéľ, amit ťĺzetnek a bérlők, most mindegy, hogy kijelölt
bérloről van sző vagy báľkirő|, a bevétel lakásonként a költségek 44 yo-át nem éri eI, ezért
nehezen győzi meg bárki, hogy ez nęm szociális alapú hasznosítás.Ezĺęm szociális bérlakás.
Ha maradt még kérdése, akkor ań' aYezérigazgatő Elnök asszony meg fogja válaszolni.

Dr. Kocsis Máté
YáIaszadásramegadja a szőta Kapitány Úrnak.

Molnár Gáboľ
Megköszoni azt onkotmźnyzatnak ęzt a lehetőséget. Képviselő úľnak az a vá|asza, hogy
nagyon sok ľendőr szeľetne lakáshoz jutni. Ebben az idősza\<ban, amikor nagyon magasak a
lakás- és albérlet árak, akkor nagy segítséget nýjt a rendőľkollégák számáĺa, hogy ilyen
kedvezményes lehetőséggel juthatnak lakáshoz. Sokkal több igény van a rendőrök köľében
lakásra, mint amennyi most rendelkezésre áll. Mindegyik lakást személyeseĺ végignézte.
Reméli, hogy élni fognak a kollégfü ezzę| a lehetőséggel.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
orul annak' hogy ez a kozszolgáIati hasznosítási kör lezaľult, és sokakat juttatott |akáshoz,
másrészt k&dęzi, hogy mi Iesz a 45 lakással, ami most felszabadul. Ertelemszęruenazlenlę a
legjobb hasznosítás, ha szociális bérlakások lennének belőliik, bár tudja, hogy az
onkormányzatbarl jogilag ez nem létezik, de ań. gondolja, hogy a lakbérezési problémák,
azok más lapra tartoznak.

Dr. Kocsis Máté
Yá|aszadásra megadja a szőt dr. Pesti Ivett előterjesztőnek.
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Dr. Pesti lvett
A maradék lakásállomány visszakertil a hasznosítandó lakások korébe és mind pá|yázatban,
béľbeadás utján, mind árverési úton kívanják a jövőben ezeket éĺtékesíteni. Ezek mindig
egyedileg fognak bekeriilni a Bizottság, vagy Testület elé. ott döntenek a lakások pontos
kijelöléséről, de alapvetően a bérbeadás és az értékesítés a cél.

Dľ. Erőss Gáboľ
Köszöni Alpolgármester úrnak, hogy elkezdett válaszolni a kéľdésére. Kéľdezte, hogy a
három kategóľia között hogy oszlanak el ezek a lakások. 6 darub nem tudja, hogy melyik
kategőriáĺa vonatkozott. 3 kategória van. Azok, amelyek a bérlakás konstrukcióban maľ
bérlőre ta|źitak, vannak azok, ame|yeket másfeleképpen hasznosítanak, és van a 25 |akźs,
amit a rendőrségnek ajánlanak fel. Az a kérdése, hogy a 3 kategoria ktizött hogyan oszlanak
fel a Magdolna III-as lakások. Illetve attól, hogy alacsony a béľleti díj, nem válik szociális
bérlakássá, és attól még nem biztos, hogy teljesíti a Magdolna III-mal kapcsolatos
szerződéses, és fenntaľtási kĺitelezettségét az onkormtnyzat. olyan személyek szźtmfua, akik
aĺyagi helyzetük folytán nem feltétlenül volnanak jogosultak, vagy rászorultak, hogy
olcsóbban bérelhessenek, olyanok szźnntra is olcsóbb konstľukciót ajanl az onkormźnyzat,
attő| még az a szociális varosrehabilitáció részévé nem válik az a lakás. A kéľése az, hogy a
megmaradt 45 lakást, úgy ahogy van, feltétel nélkül, pźůyźztassák meg. Mire váĺnak?
Béľlakás-hiány van, nem nagyon vannak páIyázatok.

Dr. Kocsis N Iáté
Yá|aszadźsra megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgármesternek.

Dľ. Sára Botond
Képviselő ur bevezetőjének első felével nem ért egyet. Az az egy kötelezettségük van, hogy
szociális önkoľmányzati lakásként kell ezeket fenntaľtani . Eztteszi az onkoľmźnyzat. KöZtiik
abból vaľ a vita, hogy ki mit nevez szociálisnak. Hatźrozottaĺ e|záĺkőzik attő|, hogy egy
bérlakás attól szociális, hogy szociális lakbért Íizetnek. Aki költségetvut ťĺzet, annak a lakás
költségének a fęlét sem éri el, szerinte ez is szociális. Mindaddig, amíg nem for-profitos egy
lakásbérbeadás, addig szociális feladatot Ltt eI az onkormanyzat, ezt áI|ítja, és nehezen győzi
meg bĺírki az ellęnkezőjéľől. A hasznosítás tekintetében ne hozzanak elĺől dcjntést, bizzźi< a
szakmai előkészítésre, akik meg fogjfü hozni a megfelelő javaslatot. Komplexen nézik az
önkormányzati lakásgazdálkodást, vagyoĺlkezelést. Az egész onkormaĺryzat és az itt é|ők
érdekeit veszik figyelembe, ezért szerinte várJák meg, ameddig ene javaslatot tesznek.
E|zárkőzLk attól, hogy most döntsenek elhamarkodottan olyan dologban, ałrit azttn majd
vissza kellvonni. Megfontoltabban kell ezeknek a lakásoknak a sorsĺĺľóldcinteni.

Dr. Kocsis lV,{.áLté

Komássy Képviselő ilré asző.

Komássy Ákos
Szeretne reflektálni a szociális béľlakás-kéľdésre, amit Alpolgármesteľ úr felvetett. Tudjrák,
csak nem mindig vetik fel, hogy alapvetően rossz a rendszer, mert a k<iltségelvíĺ' nem
költségelvíĺ, de attól még, hogy folyamatosan ,'átveľik magukat'' attól még nem javul meg a
he|yzet, hanem valóban el kell jutni odáig, hogy valóban szociális lakbért adjanak. A
költségelvrĺnek pedig valóban a költségeket fedezo lakbérnek kellene lennie, de ez ilyen
rendszer szintű probléma. A 45 lakással kapcsolatban az akétése, hogy ha ezek a lakások elég
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jók voltak arľa, hogy kozszo|gźiati lakásnak ki legyenek jelölve, akkoľ ne kezdjék el őket
értékesíteni' hanem hasznosítsák őket ĺires béľlakásként |akásgazdálkodási céljaik elérésére,
mert akkor elég jók arra, is hogy más bérlők is bek<jltözhessenek. Azt gondolja, hogy ez az
onkormĺĺnyzat, a Képviselő-testület, és a polgáľmester mérlegelése kell hogy legyen, és nem
a G azdáIkodási Központé el ső sorban.

(Jakabfy Tamás képviselő ]0 óra 50 perckor megérkezett az üĺłlsterembe, így a Képviselő-
testüĺet létszóma l7 Jőre emeĺkedett.)

Dr. Kocsis M:áté
Y álaszadásra m e gadj a a szőt dr. P e sti Iv eÍÍ. i gazgatő sági elncjknek.

Dr. Pesti Ivett
A JGK szakmai javaslatot tęsz az ingatlanoknak a hasznosításaľa. De teľmészetesen a
fe|hata|mazott fürum, a Testtilet, vagy pedig a Bizottság az, aki aztán eldonti, hogy valójában
akkor hogyan kertiljenek hasznosításra. Aĺ gondolja, ha ezek most visszakeľtilnek a
hasznosítható ingatlanok körébe, akkor meg fogják aztvizsgáIni. Ha alapvetően az|ett volna,
hogy olyan nagy kereslet lett volna rá, és jó állapotú ingatlanok lennének, akkor mind a 150
lakásľa lett volna igény a kollegak Észérő|. Tudják mindannyian, hogy ezek a lakások
nincsenek olyan jó állapotban. Szerinte meg kell fontolni aztís, hogy ezeknek a lakásoknak a
nagy részét érdemes lesz értékesíteni' és az abból befolyó vételfuat ráfordítani a t<jbbi

ingatlannak a fe|ujitástr a.

Dľ. Kocsis Máté
Kiegészítésül elmondja, hogy 3800 bérlőből jelen pillanatban 2 ťtzęti meg a saját költségét. A
lakással jáľó költségeket. Nem tudja, hogy hogyan lęhet ezt tovább bővíteni. Gyakoľlatilag
3798 bér|o van szociźllis lakbéľen. ok azok, akik a lakássaljaró költségeket sem fizetik meg.
E^, nem bővíteni, hanem felülvizsgálni, és újragondolni kellene, mert ilyen arźlný
rászorultsági mutatót semmilyen bérlemény ellenőrzés, vagy egyéb önkormányzati
adminiszhatív módszer nem témlaszt aIá. Ez egy régi rossz ľendszer. Kéri, hogy maľ ne
bővítsék, legalább az a 2 maľadjon meg' aki megťĺzeti a költségeket. Megadja a szőt
Alpolgármester úrnak.

Dr. Sára Botond
1,1 milliardba keľiil az onkoľmĺĺnyzatnak a bérlakás fenntartás. A szętződéses béľlők
egyharmada, tehźń a 3800 egyhaľmada nem ťlzęt béfleti dijat, az egyharmada jogcím nélkül
van, és gyakorlatilag tĺibb mint egymilliaľdđal tartoznak az onkormányzatnak a bérlők.
Felhívja a figyelmet aľra, hogy sziímos esetben derül ki, hogy visszaélnek az a|acsony bérleti
díjjal. Továbbadjak bérbe a lakásokat, és piaci módon tizemelteti az abéflő, aki a kĺiltségek
44 %-át nem f,rzeti meg. Amíg ez a jelenség fennáll, és nem lehet felszámolni, meg amíg ilyen
módon veszteséges a lakásfenntaľtás, addig an' á||ítja, hogy az onkormlányzat a szociáIis
feladatait maximálisan e||źĺja, de van még mit tisztítari ezeĺ a rendszeren, és mit dolgozni
azon, ho gy ez v alőb an méltányo s, i gazságo s, é s e gyensúlyo s le gyen.

Dr. Kocsis Máté
Az SZMSZ szerint nincs már hozzászó|źlsi lehetőségik, ezért azt kéri a fe|sző|a|ó 2
képviselőtől, hogy maximum 1 percben foglalják össze mondanivalójukat. Elsőként Komássy
Akos képviselőé asző.
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Komássy Ákos
Köszöni a vá|aszokat. Szerinte :ugyanarra gondolnak. Pontosan arrőI van szó, hogy a
költségelvű lakbéľ aznemköltségelvű. Rendbe kelltenni ezt a rendszert,mert szerinte messze
nincs annyi szociálisan jogosult Józsefuaľosban, mint amennyi költségelvű lakbéĺt fizetnek,
de vannak szociális lakbéľ jogosultak jóval többen, mint amennyi formálisan ma szociálisan
lakbért kapna. Akik viszont nem szociális lakbéľľe jogosultak, azoknak költségelvrĺnek
nevezeff', onök által szociálisnak titulált lakbért kellene adni. Sok józsefuarosi lakosnak
sokkal magasabb lakbért kellene ťlzetni, meľt meg tudja termi, és nem feđezi abér|akásának a
költségeit a lakbér, amit ťlzet. Akik viszont jogosultak szociális lakbérľe, azokat nem kell
źńcilllkézetímegoldásokkal bonyolult helyzetbe hozni, hanem a szociális lakbéľ az az 500-
1000 bérlő, aki ténylegesen jövedelem alapjźnjogosult rá', az kapja meg, és aki nem jogosult
szociális lakbérre, az viszont fizesse meg valóban a bérlakásának a k<iltségét. De ez nagyobb
léptékű rendszerszenĺ pľoblémakezelést igényel.

Dľ. Kocsis Máté
Nagyobb léptékű, de attól még végig kell csinálni, mert az az osszeg, amit Alpolgáľmester úr
mondott, évente ez a k<jrĹilbelül 600-700 millió foľint, arnit az onkormányzat átvá||al, ez is
adőťĺzetőí pénz. Az adőťlzetok egy részének a befizetéseiből á|Iiák a béľlakásban élők által
meg nem ťlzetetĹköltségeket. Erľe mondta a múltkor, hogy szerinte a lakbér az nem szociális
kérdés, az egy vagyongazdálkodási kérdés. A szociális kérdés az az) hogy mibőI ťĺzetí meg a
bérlő, és mást gondol erről. Struktt|Íáját tekintve lgyanezt gondolja, de szerinte nem a
lakbérben kell a szociális szempontokat érvényesíteni, mert a lakbér az a vagyongazdálkodás
egyensúlyának, a lakbér megťtzetése a kiadások és a bevételek egyensúlyba hozása, az a
vagyoÍgazdálkodás egyensúlyának biztonsága szo|gálja. A szociális szempontot egy másik
támogatási rendszerben kell megvalósítani. A szociálisan rászoruló is ugyanannyira meg kell,
hogy fizesse a költségét, csak ahhoz neki anyagi segítséget adnak. A vagyongazdá|kodás
rendszerét idővel, hosszútávon le kell vá|asztari a szociális rendszeľről és külön kell
kezelniük, meľt ktilönben fejľe fog állni ęgyszer. Ebből az következik, hogy azon kell
dolgozniuk' hogy meg kell nézni, hogy kik azoka lakásbérlők, akik az e|mtilt2l évbęn olyan
módon fudtfü a saját egziszteĺciális helyzettiket megvá|tońatn| hogy maľ nem szorulnak
lakbéľre, kik azok, akiknek negatív iľanyba vá|tozott, W az, aki látenciźlban van, teháú
ľászoruló, de nem tudnak róla, mert valamilyen ĺjnbecsülési, vagy egyéb okból nem veszi
igénybe a tźlmogatási rendszert' és a lakbér ľendszeľt egyensúlyossá kell tenni. Ez csak úgy
lehet' ha nem éľvényesítenek benne szociális szempontot, hanem a tźtmogatási ľendszert
bővítik. odaađják rá neki a pénzt, de magának a lakás-, és va1yongazdálkodásnak
egyensúlyban kell keľülni. Ezt nem fogjak tudni egyébként megúszni hosszútávon, ezt a
munkát. Eľőss Gábor képviselő 3. ľovidített hozzászőIásban.

Dr. Erőss Gáboľ
Egyetért Komássy Ákossal, sőt Polgáľmester úlľal is részben, kivételesen. Egy másik
szempontból világítaná meg ugyanezt a problémát, azpedig a másik napiľendnél folýatjak ezt
avítát. Azért is lenne jő,ha nem fizetnének olyanok kvrĺzi szociális lakbért, akik egyébként
megfizethetnék a tényleges költségeket is, meľt most viszont tirügyül szo|gá| ez ahelyzet, és
hogy mennyi költsége yaÍI az onkoľmányzatnak a bérlakásokkal, vagy elmaľadó bęvétele
ana, hogy feléljék a vagyont, amivel nagyon nem tud egyetérteni. Rendezni ke|| ezt a
he|yzetet és nem felélni eú. avagyont. Valóban számos család tudna többet ťlzetní, mikĺjzben
az is igaz, hogy ezek a lakások, melyek egy ideje tiresen állnak, és onök most azért meľt
drága lenne felújítani, meg egyébként is ,,adjunk el minđent', a|apon' meg egyáltalźn a
bér|akás-gazdálkodás csak egy nyűg, inkább eladnák' Nem ez a mődja. Aki meg tudja ťtzetni
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a költségét, az ťlzesse meg, viszont a szociális béľlakás-szektort attól még bővíteni kell, a
lényeg, hogy azok' akik ľászorulnak, lakhassanak bérlakásban a kerĹiletben és legyen több
béľlakás a kerĹiletben, ne pedig kevesebb.

Dr. Kocsis ]|/Iáté
Nem tudják, hogy kell-e több. A teljes rendszer ujragondolása, vagy áfuizsgálása után nem
tudják, hogy kell-e több, lehet, hogy ennyi elég. Még egyszer mondja, hogy ne úgy hívják,
hogy szociális béľlakás, béĺlakás van, és van olyan, aĺn1hez adnak szociális támogatást. Azt
sem vizsgálja tudomása szeľint az onkoľményzat szabźiyozźlsa, hogy egy bérlakás terheit egy
bérlő kell, hogy megfizesse' például egy egyedül élő nyugdíjas, vagy heten élnek a lakásban,
és hetĹiknek kell viselni a bérleti díj terhet, ez is egy egészen más élethe|yzet. Ezeket a
szempont mind nem nézlk most. Koszönik a javaslatokat. Eddig folyamatosan ellenálltak
mindernek, éS nem szźtmít másra akkor sem' amikoľ nekiugľanak ennek a munkának, de azt
látniuk kell, hogy az onkormányzat érdeke az, hogy ezt e|végezzék. Megadj a a szőt Pintér
Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ahhoz szeretne hozzászőIni, amit Alpolgármesteľ úr mondott, hogy milyen sokan vannak,
akik nem fizetik be még ezt a viszonylag kisebb tisszegrĺ bérleti đíjat sem, illetve jő páran
vannak olyanok, akik továbbadjak jelentosen magas bérleti díjon a valamikor szociális alapon
kiutalt lakást' miközben már vélhetően nekik jelentősen javult az anyagi helyzete.
Alpolgáľmester úr ań" mondta, hogy nem tudnak ezzel mit kezdeni. Kéri, hogy induljon meg
valami gondolkodás, és tegyenek valamit, hogy felszámolják ezeket a szabźiyellenes
anomálifüat. Ez vezet oda, hogy az Önkormtnyzat vezetése azt érzi, hogy ez a rengeteg
bérlakás nem egy lehetőség ana, hogy segítsenek a jőzsefvérosiaknak, hanem csak egy nagy
nyiĺg' amitől meg kell minél előbb szabadulni valamilyen módon' Számoljak fe| ezęket az
anomźiiźkat. Ne legyen az, hogy Íizet valaki csekély bérleti đíjat az Önkormanyzatnak és
akkor többszöľöséétt továbbadja albérletbe. Törekedjenek arta) hogy ezt a jelenséget
felszámoljfü.

Dľ. Kocsĺs lNĺáté
Megadja a szőt Sĺíĺa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
Vannak anomáliák, ezt, áilitotta, de hogy nem tudjak kezelni, azt nem á||itotta. Vannak
javaslataik, vannak előkészített munkak és aľľa kéľi a Képviselő urat, hogy amikor ez Testület
elé kerül, akkor támogassa, és minden ellenzéki képviselőt majd erre kér, allhoz' hogy itt
valóban igazságos, méltányos ľendszer tuđjon majd kialakulni.

Dľ. Kocsis M:áté
Módosítĺíst tenne az e|oter1esńéshez, amennyiben az ęIóterjeszto ezt majd elfogadja. A
testtileti vitával kapcsolatban egy elvi döntést hozhatnźnak meg atekintetben, hogy a
következő iđőszakban, jelzi ez a munka hellyel-kozzel' mźr elkezdődött, teljesköríĺen még
rlem) az előttfü álló időszakban, hogy ez most hany hónapot jelent, aztnem tudja' ezérthivjźk
elvi dĺintésnek csak egyelőľe. El kell végeznifü azt a fe|ađatot, ami felĺilvizsgálja a béľlakás
ľendszerfüet, kialakítja az ilj, bővített szociális támogatási rendszeľt, kialakítja annak a
rendszerét, hogy milyen méľtékben kell lakbéľ koľľekciót végrehajtani ahhoz, hogy a
költségek a bevételekkel egy szintbe kerüljenek. Kialakída annak a rendszęrét, hogy a ma
még nem ismert, ÖnkoľmányzatnéĺI ritkán felbukkanó szociális rászorulókat miképpen fudjak



ebbe bevonni. Tudja, hogy van ilyen, csak a nagyságrendjét nem tudják, és kialakítj a annak a
ľendszerét, hogy az onkormányzat, íIletve a vagyongazdáIkođás, a JGK konkrétan, vizsgá|ja
felül, hogy melyek azok a |akőhtzak, amelyekben érdemes még bérlakás állománý
fenntaľtani. Van körĹilbelül a bérlakások között egy olyan alsó ó-8, talán 10 %o, de a 6-8 az
maĺ biĺos, amit nem lehet máľ ésszerű ráfordítással lakható állapotba hozni. Ezek a lakások
egyébként, amiket úgymond iires lakásként taĺtanak számon, és sokan felelősség és
mindenféle háttér ismeret nélkül kĺjvetelik, hogy adják oda ennek, vagY annak, ezek
lakhatásra teljesen alkalmatlan lakások. Sok esetben egyébként, vagy inkább néhány esetben
ezeknek a|akőhźzaknak a bontása indokoltabb, mintsem a felújítása,már muszaki énelemben
mondja' Tehát egy átfogó lakbérkoľekciót is, szociális támogatási rendszeľt- is magába
foglaló |akásgazdálkodási döntés soľozat előkészítésére volna egy elvijavaslata. Irásban nem
készült eÍTe a módosításra, de |átja, hogy van egy konszenzus atekintetben, hogy a
|akásgazđálkodasi rendszeľĺiket átfogóan gondolják át, és szerinte egy testületi döntéssel ezt a
szándékot erősítsék meg, és kezdjék meg eń. a munkát. Reméli, hogy a tartalmát jőI
megfogalmazta, đe majđ a Hivatal segít megfoga|mazni 4. hatfuozati pontként. Ez egy eLvi
dĺintés lerľre csak arra vonatkozóan, hogy tĺĺmogatjak, hogy ez a munka elkezdődjön. Mivel
nincs továbbihozzźlszőIźs, ezéĺ1megkérdezí az elótetjesztőt, hogy elfogadja-e ezt a módosító
javaslatźń.

Dr. Pesti Ivett
Igen.

Dľ. Kocsis M:áúé
A nap irenđ v itáj źĺ lezáĺj a. S zav azásr a bo c s átj a a mó do síto tt határ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat fulajdonában á||ő, a
hatáĺozat 1. szźlmu melléklete szerinti 70 db lakás közszolsá|atí célra töľténő
kij elĺilését me gsztinteti.

Felelős: Józsefuaľosi Gazđálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 1.

2. hatáĺozott időre, 5 éves időtartamra szólóan - amely egy alkalommal legfeljebb 3

éwel meghosszabbítható _ térítésmentesen, tĺibbsz<jr<js bérlőkijelĺilési jogot biztosít a
Budapesti Rendőr-főkapitanyság tészére ahatározat 2. számű mellékletében felsoľolt
25 db <ĺnkormányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozóan a hatáĺozat 3. számtl
melléklete szerinti megállapodĺísb arĺ rogzitett tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

3. felkéri a polgármestert a hatźlrozatZ. pontja szerinti megállapodźs aLáirásttta.

Felelős: polgĺíľmester
Hataľidő: 2016. december 15.
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4. elvi dontésthoz aruőI, hogy feltilvizsgá|ja a bérlakás rendszert, kialakítja azuj, bővített
szociálís támogatási rendszert, kialakítja annak rendszeľét, hogy a lakbér korrekció
mértékét milyen mértékben kell végrehajtaní, aI.lhoz, hogy a költségek a bevételekkel
egy szintbe keriiljenek, kialakítja a szociálisan rászorulók bevonásának ľendszeľét,
valamint kialakítja annak rendszerét, melynek keľetében a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kĺlzpont Zrt. vizsgćtlja felül, melyek azoI< a lakóházak, amelyekben érdemes még
bérlakás állomĺányt fenntartani.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0T6. december 01.

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet 15 igen, 0 ellenében,2 tartőzkodással ahattľozatot
elfogadta.

1ZAVAZÁSNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHOZ EGYSZERŰ S ZOTÖB B s Éc szÜrs ÉGE S
HATAROZAT:
236l2016.(KI.01.) 15IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormányzat tulajdonában tilő, a
hattltozat 1. szźtmtĺ melléklete szeľinti 70 db lakás kozszo|sáIatí cé|ra történő
kij elölését megsztinteti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíľidő: 2016. decembęľ 1.

2. határozott időre, 5 éves időtartamĺa szólóan _ amely egy alkalommal legfeljebb 3

éwel meghosszabbítható _ térítésmentesen, többszöľös bérlőkijelĺilési jogot biztosit a
Budapesti Rendőr-ftíkapitĺínyság tészére ahatźrozat2. szźmű mellékletében felsorolt
25 db önkoľmányzati tulajdonú bérlakásra vonatkozóan a hatźrozat 3. számú
melléklete szęrinti megállapodásban rogzített taľtalmi elemekkel.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 1.

3. felkéri a polgáľmesteľt a hatźlrozat2. pontja szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 15.

4. elvi dĺjntésthoz anő|, hogy felülvizsgźllja a bérlakás rendszert, kialakítja azűj, bővített
szociális támogatási ľendszeľt, kialakítja annak rendszerét, hogy a lakbér korrekció
mértékét milyen méľtékben kell végľehajtaĺi, allhoz, hogy a kciltségek a bevétęlekkel
egy szintbe keľüljenek, kialakítja a szociá|isan ľászoľulĺ5k bevonásának rendszeľét,
valamint kialakítja annak ľendszerét, melynek keretében a lőzsefvźlrosi Gazdálkodási
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Kcĺzpont Zrt. vizsgálja felül, melyek azok
bérlakás állománý fenntartani.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. đecember 01.

a |akőházak. amelvekben érdemes més

A 23612016. (KI.01.) számrĺ határozat mellékleteit a jegyz(iktinyv 4. számű melléklete
tartalmazza.

Napirend 314. pontja
Javaslat a Józsefoáros kłizigazgatási teriiletén a járműve| töľténő várakozás
kiegészítő, helyi szabáůyozásáról szĺiló 2612010. (vI.18.) tinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dľ. Kocsis ľIáté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A bizottsági vita után javaslatfua behoúěl< eń. a téľképet. ott még egy problémája volt a
rendelet szovegezésével. Es ha próbáljfü követni a térképen, akkor orczy úttól kezdve, orczy
út _ Visi Imre utca _ Szeszgyár utca _ Csobánc utca, utĺána elkanyarodik a Diószegire, utána a
Kőľisre, és utána átugĺik a rendelet szövege az IIIés utcára, đe szerinte itt még hiányzik a
Kźivźnia téľnek a dé|i csiicske, hogy egyéľtelmiĺ legyen, és ugyanaz|egyen, mint a téľképen.
Amúgy ezen kívül elég közel vannak a}thoz, hogy a Fiumei ut és az Otcry út legyen ennek a
parkolási zőnźnakahatára. oľ<jmmel vette volna, ha ebben az előterjesztésben is ez lett volna
ahatár.

I)r. Kocsis M;áLté

Y áLaszadźsa megađja a szőt dr. Pesti Ivettnek.

Dr. Pesti Ivett
A KáIvaria tér szerepel a felsorolásban, feltéte|ezí, hogy Képviselő ur arľa gondol, csak ań.
nem írták kétszer bęle. Nem a térkép szerint van a felsorolás, hanem a téľképet csak részben
követi. Az orczy tÍ azért nem keľült most bele, meľt nem parkolási zőnźú módosítanak, csak a
tarifát módosítjak.

I)r. Kocsis N.ĺáté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Annyit szeretne hozzźszőlni, hogy igazábő| ezeknek a paľkolási díjaknak egy
forgalomszabá|yozási célja lenne,tehát nem a pénzbegy(4tése, behajtása ennek az elsődleges
célja, nyilván az önkormányzatok pénzéhez ez jő| jön, nem tagadja, de látszik az, hogy nem
csak Józsefuiírosban, hanem egész Budapest terĹiletén ezek a fizetési zőnźlk szélesedtek,
bővÍiItek, mintegy e|harapőztak. és a díjtételek is emelkedtek. Ezzel páthluanosan, és ezt
most nem Józsefuáros cinkormányzattn akarja leveľni, eń. csak úgy megjegyzi' eme||ett
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mintha elmaradna egy átfogó budapesti koncepció megvalósítása, hogy mit kezdjen a Főváľos
ezze| az egyre növekvő forgalommal, ami a Belvárost is éľinti. Annak ellenére, hogy egyľe
szélesedik a ťlzetos zőnahatára. és egyre magasabbak a díjak. Ezen okok miatt nem szeretné
eú" a ťlzető zőna bővítést, díjemelést támogatni, mert a gyakorlatban megvalósul egyfajta
behajtási díj Budapestre.

Dr. Kocsis lN{áté
A Ferencvaľossal volt kcĺzcjs kezdeményezés az azonos díjszabás, raadásul a kerÍiletiek alig
vźlrjtk, de a Képviselő ur döntése. Megadja aszőt Jakabfy Képviselő úrnak.

Jakabff Tamás
A Kálvária térre visszatérve egy pillanatľa az a helyzet, hogy ez a cIk-cakk vonal, ahol a
paľkolási ovezet hatźra|esz, az kétszer érinti a Ká|vtria teret. Szerinte célszenĺbb lenne mind
a két helyľe beírni, mert ađdig nem lesz probléma, mig az ott megbüntetett autós nem fog
jönni panasszal. Szeľinte úgy logikus, ha kétszer éľinti a vonal, akkoľ kétszer szerepel a
rendeletben.

Dr. Kocsis Máté
YáIaszadźĺsľa megadja aszőt dr. Pesti Ivettnek.

Dľ. Pesti lvett
Ha a Képviselő ilr ragaszkodlk hozzźl. szívesen beleveszi, de teljesen iľreleváns, meľt a
rendelet a teľĹileteket csak felsorolja' és az érintett terület, amire a Képviselő ur gondol, az
benne van. Feleslegesnek taIáIja, hogy kétszer irják bele, ezért így készitették elő, de
amennyiben Képviselő úľ úgy gondolja, hogy ez nélkülĺjzhetetlen a rendelet elfogadásához'
akkor módosítóként befogadj a.

Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitáját|ezárja. Szavazásra bocsátja a móđosított rendelet-tęrvęzetet a Józsefüaľos
kozigazgatási teruletén a jáľművel torténő várakozás kiegészítő, helyi szabá|yozásźnő| sző|ő

26 l 20 I 0 . (VI. 1 8. ) önkormĺĺny zati r enđę|et módosításáról.

Megállapítja, hogy 16 igen, 1 ellenében, 0 tartőd<odással a Képviselő testiilet a 32/2016.
(Xil. 0 1 . ) önkormányzati ľendeletet elfo gadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvIspro
A RENDELETALKOTÁSHOZ vnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsEľvÁnos rnľvrsľr,Ő.ľnsľÜr,nľn' 16 IGEN, 1 NEM, 0
TARTóZKODÁSSAL ELFOGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsnr.vÁRosl oľxonľĺÁNyzĺ'ľ rÉľvrsnlo_
TEsTtjLEľnľBr 32ĺ2016. (KI.01.) oľronľĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
JóZSEFvÁnos KoZIGAZGATÁSI TERÜLETEN A ĺÁmĺÚvnr, ľonľnľo
vÁnĺxozÁs KIEGEsZÍTo, HELYI SZABÁLYozÁsÁnór, szoĺo 26ĺ2010.
(vI. 18.) oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELET MóDosÍľÁsÁnol
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Napirend 3/5. pontja
Javaslat a Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában lévő ktizteľületek
hasznáIatárő| és használatának rendjéľől szóló Í8/20L3. (Iv.24.)
iinkoľmányzati rendelet m ódos ításár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A napirend vitaj át megnyitj a. Megađj a a szőt Komássy Áko s képviselőnek.

Komássy Ákos
osztja azt a javaslatot, hogy fontos megemlékezési pontjaikat, mint adott esetben a ĺemzeti
emlékhely terĹiłetén levő emlékŁĺblĺákaÍ védjék, és azoknak a 3 méteres körzetében ne
legyenek mondjuk vendéglátóipariak' A koncepció felelősségteljes, de ań. nem tartja
indokoltnak, hogy egy fontos közösségi területiiket, ami egyben egy nemzeti emlékhely is,
ezzę| tészben kivégezzenek. Azt gondolja,hogy a Corvin köz fontos funkciója, hogy nemzeti
emlékhely, de az is fontos, hogy egy közösségi térnek a nyitó civezete, ahol lehet szabéůyozn|
hogy ne legyenek a kĺjzteľtileti nyitvatartások este 10 utan megengedettek, illetve, hogy a
nemzeti iinnepek k<irnyékén ne legyenek közteľĺilet-hasznźiatok. Az, hogy funkcionálisan
teljes egészében kivonjak a kĺjzteľület-hasznáIatot egy olyan térĺóI, egy olyan forgalmas
Corvin kozbő|, ahol egyébként egy jelentős kĺizcisségi tér is, azza| szerinte saját vaľosuknak
ártanak, Ezért azt javaso|ja,hogy a Corvin köĺ teljes egészében töľténő köZterület-hasznźiat
alól kivonása, vagy ennek a megtiltása az keri|jön ki a rendeletbőI. Azt gondolja' hogy a
nemzęti emlékhely méltóságahoz bőven e|égaz, ami egyébként benne van a javaslatban, hogy
az emlékhely 3 méteres ktirzętében semmifele ilyen típusú tevékenység ne legyen.

Dr. Kocsĺs lN{áLté

Módosító javaslatként kezelik Képviselő ilr źůta| elmondottakat. Megadja a szőt Pintér Attila
képviselőnek.

Pintéľ Attila
oľĹil neki, hogy a Corvin kĺjzben ez améItatlan helyzet megoldódik. Az '56-os szabadságharc
hőseire való emlékezó táb|ákat amilyen helyzetbe hozták ott a kitelepiilések, és ennek gátat
szab az onkormanyzat, és véget vet ennek, met méltatlan volt a hely szelleméhez. Azt
gondolja, hogy korábban ezek a vendéglátóhelyek megkaptfü a kitelepiilést, de nem
tanúsítottak önmérsék]etet azzal kapcsolatban, hogy hogy viszonyulnak ęhhez az
emlékhelyhęz. Ha valakinek a,'szÁjäba kell ezt tágĺi,,, akkor itt van eÍTe a lehetőség, így
tudják elmondani. Nem lesz ott kitelepülés.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
A napirend vitájátlezźlrja. Komássy Képviselő ur módosító javaslataró| szavaznak előszĺjr.

- mely szerint a rendęlet-teľvezetből kerĹiljön ki a Corvin köz teljes egészében tĺjľténő
telj es közteľület-haszn źůat a|ő| kivonása, megtiltása.

Dľ. Kocsĺs l'Iáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igennel, 13 nemmęl,I tartőzkodással elutasította a
módosító javaslatot.
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sZAv AZLSNÁL JELEN VAN lz rÉpvIsBro
a. H'ł.ľÁn oZ ATHIZ AT ALHIZ tr'ĺnĺo s Íľpľľ s zóľo g B s Éc s zÜr s ÉcB s
HATAROZAT:
237ĺ201'6. (xII.ot.) 13 NEM 1 TARTózrooÁssa.r3IGEN

A Képviselő-testület úgł dont, hog,l nem Íogadja el Komássy Ákos módosító javaslatát, mely
szerint a rendelet-tervezetbőI kerüljÓn ki a Corvin köz teljes egészében tortłźnő teljes
közterüle t-has ználat alól kivonás a, me gtiltás a.

Dr. Kocsis M:áté
Szavazásta bocsátja a rendelet-tervezetet a Jőzsefvárosi onkorményzat tulajdonában lévő
közterületek használataról és hasznáLatźnak rendjéről szóló I8l20|3. (Iv.24.) cinkormĺĺnyzati
rendelet módosításaľól.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igennel, 1 nemmel, 3 taÍtőzkodással a 33lf0|6.
(XII. 0 8. ) önkormányzati rendeletet elfo gadta.

A SZAVAzÁsNa.r JELEN VAN tz xÉpvlsErŐ
A RENDELETALKOľÁsHoz Vĺn'rosÍrBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsBnvÁnos xÉpvrsnr-Ő-ľnsľÜĺ,n,ľB 13 IGEN, 1 NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos
VIII. KERÜLET ĺózsnľvÁRosl oľxonnĺÁľyza.ľ xÉľvlsnlo_
TEsTÜLEľÉľnx śnu6. (xII.08.) oNxonľĺÁľyzaľr RENDELETET A
JoZSEFvÁnosI oNxonnĺÁHrvzĺľ TULAJDoNÁBAN lÉvo KoZTERÜr-pľBx
HASZNÁLATÁRóL Bs Hĺ.szľÁr,a.ľÁľĺ.K RENDJEnoI, szoLo 18 12013. (Iv .24.)
oľronľrÁľyzł.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Napiľend 3/6. pontja
Jav as la t gazdas ági tár sasággal kapc s o l a to s d ii ntés ek m e gh oz a tallár a
(írásbeli előterjesĺés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgiĺrmester

Dr. Kocsis M:áúé
A napirend vitájźt megnyitja. Kéľdés, hozzászőIźls hianyában leztrja. Szavazásra bocsátja a
hattlr o zati javasl atsoľt.

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. elfogadja ahatátozat I. szán,Ú mellékletét képezó Józsefuaľos Közĺisségeién Nonpľofit
Zrt.-vel kötendő Kazszolgáltatósi szerződés módosításáĄ és felkéri a polgármestert az
aláírására.

Felelős: polgiíľmester
Hataridő: 2016. december I'' alźńtás december 8.

2. elfogadja a határozat 2. számu męllékletét képezo Józsefuĺáľos Közösségeiéľt Nonpľofit
Zrt. Alapszabály módosítását' és felkéri a polgáľmestertaza|áfuáséra.



Fe1elős: polgármester
Határidő: 2016. december I.,aláirás december 8'

3. a ,,JATsZoľÁns,ą.r - II. János Pál pápa t&i játszőtér funkcióbővítő megújítása''
elnevezésri pá|ytzaton vállalt 3 éves t-enntartási kotelezettséggel kapcsolatos feladatokat
2017 . január 1 . napjától a Jőzsefvźros Kĺjzĺjssé geiért Nonprofit Zrt.Iáť1a eI.

Felelős: Józsefuáros Közĺisségeiét Nonproťú Zrt. igazgatőság elnoke
Határidő: 2016. december 1.

4. módosítja a Képviselő-testület 1|2/2014. (VI.l1.) szímú határozattlnak 6. pontját ilgy,
hogy jelen határozat 3. pontjában rcgzített feladatokľa a 2017 . - 2018. - 20T9. években
(fermtaľtási időszak) cisszesen bruttó 7.000.000,- Ft, évente 2.333.333,- Ft fedezetet
biztosít előzetes kötelezettség vállalásként a helyi adóbevételek terhére.

Felelős : Józsefi'áros Közösségeiért Nonp rofit Zrt. igazgatőság elncjke
Határidő: 2016. decembeľ 1.

Dľ. Kocsĺs M.áté
Megállapítja, hogy 74 igen, 0 nem' 3 hrtőzkodással a Képviselő-testĹilet a határozatot
elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATlľrIZ AT ALlglIZ MtNo S ĺTETT S ZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
238/2016. (KI.01.) 14IGEN 0 NEM 3 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselőtestület úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat l. szźrrń mellékletét képezo Józsefuaľos Közösségeiért Nonprofit
Zrt.-ve| kötendő Kazszolgóltatási szerződés módosításáĺ, és felkéri a polgáľmęstert az
a|áftźsfua.

Felelős: polgármester
Hatátiđő: 2016. december |.. a|áirás december 8.

2. elfogadja a határozat 2. szźmu mellékletét képező Józsefuĺĺros Kozösségeiért Nonprofit
Zrt. Alapszabály módosítását, és felkéľi a polgármestęrt az a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2016. december |..a|źńrás december 8.

3. a ,,JATsZóľÁnsa.r - II. Janos Pál pápa téri jźĺszőtér funkcióbővítő megújítása''
elnevezésű páIyźzaton vá||a|t 3 éves fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat
20|7 . jaĺuźĺr I. napjátő| a Jőzsefváros Közösségeiét Nonpľofit Zrt. |źÍja eI.
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Felelős: Józsefuáros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2016. december 1.

4. módosí$a a Képviselő-testület II2l2014. (VI.l1.) sztlmuhatározatának 6. pontját ilgy,
hogy jelen határozat 3. pontjában rogzített feladatokľa a 2017. - 2018. - 2019. években
(ferľrtartási időszak) összesen bľuttó 7.000.000,- Ft, évente 2.333.333,- Ft fedezetet
bifosít elozetes kötelezettség vállalásként a helyi adóbevételek terhére.

Felelős : J őzsefv áros Közĺisségeiért Nonpr oťÍ Zrt. igazgatősźę elnöke
Hatáľidő: 2016. december 1.

A 238|20|6. (KI.01.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 5. számú mellék|ete
tartalmazza.

Dr. Kocsis M:áté
Szavazástabocsátja a ľendelet-tervezetet a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzatvagyonárő|
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6612012. (XII.l3.) ĺinkormányzati
rendelet módosításaľól.

Megállapítja, hogy 14 igen,0 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület a 3|12016. (XII.01.)
önkoľmány zatĺ r ende|etét e l fo gadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 17 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz HĺnĺŐsÍľBTT SZOToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrsnr,i.ľnsľtjr,nľa u IGEN' 0 NEM, 3
TARTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA ÉS MEGALKoTJA BUDAPEST FŐvÁRoS
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosr oľxonľĺÁľyzaľ xÉľvlsnr,o_
TESTÜLEľENľK 3tl2016. (KI.01.) oľronľrÁľyz.ł.ľI RENDELETET A
BUDAPEST JoZsEFvÁRoSI oľronľĺÁľyzĺ.ľ VAGYoNÁnol És ĺ. vAGYoN
FELETTI TULAJDoNOSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66t20].2. (KI.13.)
oľxonuÁľyza.ľI RENDELET MóDosÍrÁsÁnól

Napiľend 3/7. pontja
Javaslat a ,,Világos kapualjak'' program pá.Jyánati kiírásának elfogadásáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lNĺáLté

A napirend vitájtlt megnyitja. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Mivel átalakultak azeđdigmunkacsoportként működő testtilętek és bizottságkéntfo|yať1źlkaz
eddigi tevékenységtiket, és van egy társashtzakkal foglalkozó hosszú távu, de státusza szerint
ideiglenes bizottság' javasolja, hogy az legyen illetékes ebben a kéľdésben is... (Beszéd
hallatszik a hóttérből)... akkor viszont egyetért az előterjesztéssel és csak ań.kérdezi, hogy
vaj on nem dĺjnthetne-e a bizottsćlg.



Dr. Kocsis Máté
Ez a társashazi bizottság eddigi tevékenységében is így volt, hogy javaslatot tesznek és az
esetek mintegy I00 Yo-ában vźůÍoztatás nélkül jővahagyja. GyakorlatIlag a bizottság đ<jnt, de
elvileg, papírforma szeľint nem. A táĺsashźzibftá|őjavaslatait a jövőben is ilyen arányban
veszik f,rgyelembe. Az, hogy vizsgá|jźk ezt az ügyet is és hozzanak álláspoĺtot rőIa, az
evidencia, ekképpen nem javasol módosítást. Megadja a szőt Pintér Attila képviselonek.

Pintér Attila
Az e|őtefiesztésben szerepel egy olyan kitétel, hogy az atétrsasház vehet részt apźiyázatban,
amelyik igazo|ja,hogy az onkormányzatta| szemben nincs fizetési elmaradása. Azt gondolja,
hogy egy világos kapualj megteremtése jelentősen nĺjvelheti a köZbińonság érzetet az adott
társashéaban. Az a tátsasház, akinek van fizetési elmaľadása az onkotmányzaÍtal szemben,
lehet, egy olyaĺl helyen van, ahol akazbiztonsággal kapcsolatosan problémák vannak... azt.
gondolja, hogy az elmaradás miatt nem kellene kizarni ezęket a társashézakat, meľt lehet,
hogy pont o|yat zźtmakki, amelyeknek a legnagyobb szĹiksége lenne efte afajta segítségre. És
ez nem olyan jelentős összegű tźlmogatás, Vagy a bizottság vizsgá|ja meg esetenként, hogy
miből származik ez az elmaradás. Ań, szeretné elémi, hogy tényleg, ha valamilyen komoly
probléma folytán atźrsashźznak keletkezett ťtzetési elmaradása, ne zárják ki a lakókat ebből a
lehetőségből.

Dr. Kocsis N ĺ.áLté

Érti, hogy mit mond a Képviselő úr, és van ígazsága is, de az a pźůyźaati rendszereknél egy
alap elvárás, hogy akinek az onkoľmányzat visszatérítendő, vagy nem visszatérítenđo
támogatást ad, az ne tartozzon az onkormányzat felé. Szeľinte induljanak e| ez mentén,
legfeljebb majd módosítják. Erősebbnek érzi azt az érvet, hogy ne tartozzanak, mint ań' a
vélelmet, ami bár lehet, hogy nem alaptalan, de még nem is igazolt, amit most javasolt a
Képviselő ur. Megadj a a szőtVörös Tamás képviselőnek.

Vłirtis Tamás
Van abban logika, amit Pintér Képviselő úľ mond, viszont nagyon nehéz úgy támogatni egy
ttrsashźnat, hogy egyébként kĺjtelezettségének nem tesz eleget. Amellett, hogy a probléma
valós, meľt gyakĺan egyĹitt jźlr az, hogy a szegényebb tźrsashźzná| akozbiztonsági problémák
fokozottabban vannak jelen. Inkább eń'mźsikfazísban oldaná meg, úgy oldaná meg, amikor a
közterĹiletek megvilágosítźlsźxa| kapcsolatos problémák előjönnek. Itt kifejezetten
kapualjakról beszélnek' nem feltétlenül kell a táĺsasházakat ilyen módon bevonni, hanem a
kozvíIágítás fejlesztéséve|,bźn arra kevesebb ľahatásuk van' vagy egyéb módokon próbáljĺák
meg világosabbá teľmi. Lehet, hogy a társashźzakat be tudjfü ebbe vonni, fel tudnak szeľelni
lámpfüat. Nem hiszi, hogy pályazato|rnáI ugyanolyan módon kell elbírálni. Nyilvan
foglalkozni kell ęzzęI a problémával, de nem taľtja igazságosnak' hogy olyan hźnakat
támogassanak, amellett, hogy ezekĺe aházaka is gondolniuk kell a jövőben. Ez apáIyźzat
nem feltétlenül azoknak szól, hanem azokľrak, akik a jövőben szeretnének valamit tenni a
saját hazuk binonsźryáért és fudnak is, akik meg nem' azoknak más módon kell segíteni, nem
biztos, hogy a társasházon keresztül, hanem az onkormźnyzat direkt beavatkozásával.

Dľ. Kocsis lĺálté
Simon György képviselőnek adja megaszőt.
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Simon Gyłiľgy
Ez a hatátozat két támogatást íľ le, ami nem feltétlenül fiigg egymással össze. Az egylk a
kozbiĺonság érdekében a kapualjak megvilágítása, a másik a kapunak a felújítása'
Józsefuárosban vannak olyan kapualjak, amik eleve jó megvilágítással rendelkeznek,
ugyanakkot ezek a táĺsasházak olyan gyalogos forgalommal bírnak éjszaka is, ami
gyakoľlatilag a szemben lakónak folyamatos villogást jclcnt, mind amcllctt, hogy cgyćbkćnt
máľ meg van világítva a kapualjuk. Megéri nekik egy ilyenbenrészt venni, hamagát a kaput
fel tudják újítani, mert arra egy nagyobb osszeg kapható. TerĹiletileg külön vá|asztaná,vagy
meghatározná azokat a területeket, ahol nem igényelhető ilyen, mert eleve világos a kapualj.

Dr. Kocsis M:áté
Dudás Istvánné képviselő asszonynak adja meg a szot.

Dudás Istvánné
Nyitott kapukat döngetnek a képviselőtáľsak. A Taľsashazi Bíráló Bizottsághoz a kérelmeket
be lehet nffitani. Ennek nem fęltéte|e az,hogy egy társasház ne ręĺđelkęzzenhźúra|é|d<a| az
onkormányzat fe|é - Pintér Képviselő úľ is a bizottság tagsa -, ilyen esetben tudnak
méltányosságot gyakorolni, tudnak javaslatot tenni, megvizsgálják, hogy milyen tartozásai
vaĺľtak, mennyi ido alatt egyenlíthető ki. Tehát, van lehetőség ata, hogy ezek a társashazak is
pá|yćĺzzanak és a Bizottság fog javaslatot tenni a Polgármester úr felé, hogy méltányosságból
el tudják fogadni ań" ak&ést, hogy a világos kapualjak progľamba belépjenek.

Dr. Kocsis lNĺáLté

Saĺa Botond alpolgĺĺrmester úr!

Dr. Sáľa Botond
A lartozás sokfeleképpen rendezhető. Ha a szándék megvan a tźnsasház ľészéről, hogy
rendezi, részletťlzetést kéľ és rendezi, megállapodást erre kĺit, akkor indulhat a páIytzaton. A
gyakoľlatban megkönnyíti a pźl|yźzási lehetőséget.

Dľ. Kocsis NIáté
A napiľend vitájat |ezáqa. A határido a
Helyesen: a pá|yázati eljĺĺľás lefolyatását
javaslatot.

A Képviselő-testĺ'ilet úgy dönt, hogy

hatátozati javaslat 3 pontjában elírásra került.
követően, így bocsátj a szavazźsra a határozati

1. a ,,Világos kapualjak'' program keretében pá|yźnatot hirdet 45.000,0 e Ft
keretösszegben a tźlrsashźzak részére kapubejĺírataik megvilágítása, valamint
rekonstrukciója cé|jabôI, és elfogadja a határozat mellékletét képező páIyázati
felhívást.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. december 01.

2. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt a páIyźzati felhívás Józsefuaľos c.

ingyenes ĺinkormányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon tĺjľténő
kozzétételére.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december i0.

3. a határozat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfeleloen, eredményesen lefolytatott
pá|yázati eljárást kĺjvetően felkéri a polgĺĺľmesteľt, hogy az érvényes páLyźzatot
benyújtó taľsasházakkal kösse meg a támogatási szeľződéseket.

Felelős: polgármester
Határi dő : a p źůy ázati eIj tr ás l efo lytatás át kö vető en

4. ahatfuozat első pontjában foglaltak miatt
a) a 20|7. évi költségvetés terhéľe előzetes kotelezettséget váIIaI 45.000,0 e Ft

értékben önként vállalt feladatként az oĺlkormányzat felhalmozási és sajtt
műkodési bevételeinek terhéľe,

b) felkéľi a polgármestert, hogy a hatźnozatban foglaltakat a 2017. évi k<iltségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatfuido: a20|7. évi költsésvetés tervezése

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a Képviselő-testiilęt a határozatot
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZUK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
239t2016. (KI.01.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹĺlet úgy dĺint, hogy

1. a ,,Világos kapualjak'' program keretében pá|ytnatot hiľđet 45.000,0 e Ft
keľetcisszegben a tĺíľsashlŁak részére kapubejárataik megvilágítlĺsa, valamint
rekonstrukciója céljából, és elfogadja a hatétrozat mellékletét képező pá|yázati
felhívást.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2016. december 0l.

2. ahatfuozat 1. pontja a|apjźn felkéri a polgĺíľmesteľt a pá|yźzatí felhívás Józsefuaros c.
ingyenes cinkoľmányzati lapban és a wwwjozsefuaros.hu honlapon t<jľténő

kozzététe|ére.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2016. decembeľ 1 0.

3. ahatttrozat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott
pá|yźnati eljaľást követően felkéri a polgáľmestert, hogy az éľvényes pá|yźzatot
benyújtó társasháza|<kal kösse meg a támogatási szerződéseket.



Felelős: polgármester
Határidő : a p áIy ázati elj áľás lefo lytatás át k<jvető en

4. ahatározat első pontjában foglaltak miatt
a) a 2017. évi költségvetés teľhére előzetes kotelezettséget vállal 45.000,0 e Ft

éľtékben ĺjnként vállalt feladatként az onkormányzat fe|halmozási és saját
működési bevételeinek terhéľe,

b) felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a2017. évi költségvetés
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a2017. évi kĺiltségvetés tervezése

A 23912016. (KI.01.) számú hatátozat mellékletét a jegyzőkönyv 6. számil melléklete
tartalmazza.

Napiľend 3/8. pontja
Javaslat a Budapest Jőzsefvárosi Onkormányzat tulajdonában ál|ó lakások
elidegenítéséről szólĺó rendelet megalkotására
(írásbeli előterj eszté s, p otĺ<ÉzBE S ÍTÉ S )
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M.áté
Írásbeli előteľjesztés. Kettő módosítást javasol, a rendelet-tervezet 5. $ b) pontja a következők
szerint módosul:
,,b) a méItányosságból páIyźzaton kívül, ľendkívĺili é|ethe|yzetben lévők részére vagy
szociális he|yzet a|apjarl béľbe adott bérlakás.'' A másik módosítás pedig az <jnkoľmźnyzati
rendelet hatá|yba lépésének időpontja az 2017. március 0I. napjaĺa módosulna. Ez a két
technikai kiegészítése van az e|őterjesztéshez. Napirend vitájź./- megnyitja, és megadja a szőt
dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Az ülés elején je|ezte, hogy ez egy olyan horderejű javaslat, hogy alaposabb megfontolást
igényelne, mint egy pótkézbesített előteťesztésről vitát, és döntést. Raadásul egy e|őzo
napirend kapcsán mát elkezdtek érdemi és egymással egyetértő módon beszélni a
bérlakásokľő|, ehhez képest ez atomeges elidegenítés ez vagyonfelé|és, ez nem egy helyes út,
aá gondolja, hogy azokat a kérdéseket kellene inkább tiszttuĺi, amelyeket néhany napiľendi
ponttď ezeLótt elkezdtek megbeszélni. Vagyongazdálkodási és nem vagyonfelélési fęladata
vaÍI az onkormanyzatnak. Nyilvĺánvaló, hogy jelentős költséget, sőt irdatlan ktiltségekkel jĺáľ

ennek a bérlakás-állománynak a karbantaľtása és felújítása adott esetben, de ez ÍLem uniqum,
hanem józsefuárosiqum, hogy ilyen nagy bérlakás-állománY Vffi, és erre büszkének lehetne
lenni, mert valóban elkótyavetyélték, így mondja, đirekt elkótyavetyélték a 90-es években a
fővarosi keľületek' vagy azok jő Észe az a|<kor még tanźrcsi bérlakásokat, önkotmźnyzati
béľlakásokat. Emiatt van egy csomó olyan probléma ma is jelen Magyaľországon, ami e

nélktil nem lenne, hogy csak a legfontosabbtautaljon, a mobilitás hianya. Ha nincsen jelentős
bérlakás-szektor' akkor a munkaerő mobilitása is sokkal nehézkesebb. Tény, hogy ez a kerület
nem tudja megoldani az orczág cĺsszeg gazđasttgi, taľsadalmi pľoblémáját, de ebből kellene
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kiindulni, hogy ez egy érték, és...(A háttérből ą hozzaszóĺósi idő lejártát jelző csengő
hallatszik)

Dr. Kocsis M:áté
Alapvetően ebben a kerületben is elkótyavetyélték mindenféle koncepció nélkül aZ
ingatlanállománý. Emlékei szeľint 27 ezer önkormányzati tu|ajdonú lakásból maradt 4000
valahány száz, azért annak az tĺteme is elég nagy.Ráadásul ugye minőségét tekintve ezek az
alsóbb kategóriába tartoző lakások, amik itt maradtak. Ez egyébként jól láthatő a városrészi
eloszlásábóI abérlakźts-állománynak. A vagyonfeléléssel nem ért egyet, itt tulajdonképpen a
most bennélo béľlőknek adjak meg ań. a pé|dźt|an lehetőséget, hogy bérleti díj helyett
törlesztő rész|etet fizessenek, ők maguk, akik most is használói és hosszútávon potenciálisan
vásĺĺľlói lennének a moratóľium lejárta után ezeknek az ingatlanoknak. Nem felélik, hanem
szĺĺmukra" akik szímźtra egyébként előbb-utóbb megnyílna úgyis a megszeÍzés lehetősége,
egy olyan ľövid hatĺĺridős vissza nem térő lehetőséget kínálnak, miszerint ugyanazo|<ka| az
anyagi feltételękke|, vagy hát nyilvĺán a |akásgazdálkodás feltételeinek újľagondolását is
figyelembe véve ugyanazokkal a szempontokkal immaľ törlesztő részletet ťlzet,tehát béľlakás
helyett a tulajdonszerzés irányźlba indulhat el, erre egyébként van igény, más keriiletekhez
képest egészeĺ példátlanul jó döntésnek tartaná. Ez nęm érintené a vagyongazdálkodási
szempontjaikat, hiszen azt gondolja, hogy alapvetően egy onkormányzatnak nem kell
feltétlentil magas bérlakás-számra törekednie, Íőleg atekintetben irreleváns ez most, hogy
ezekben az ingat|arlokban most is élnek bérlők és hosszútávľa gondolnak berendezkedni
ebben a keriilętben, tehź./- az őźita|lłkhaszntit lakással kapcsolatos gazdálkodási kéľdések már
lesznek relevĺĺnsak. Abban hisz, hogy egy mostaninál jelentősebb kisebb darabszámú bérlakás
állomanyuk van, azoknak az źi|apota és felhasznrílásrĺnak a rugalmassága az sokkal nyitottabb
és sokkal jobb, tehát az á||apota jobb, a műszaki á||apota jobb, és a felhasznáIhatősága
rugalmasabb és ezze| párhuzanosan pedig a tulajdonszęrzés lehetőségét megnyitják azok
szźlmtta, akiknek eľľe módjuk van. Szeľinte egy jó logikában az onkormányzatnak pusztán
néhríny sztu olyan lakást kellene fenntartaniuk, amelyek szociális helyzetből adódóan, gyors
segítségre alkalmasak és nem akar számokat mondani, hogy ezer-kétezer olyan lakást' amiből
olyan bérleti díjat fudnak szedni, ami fędezi a kciltségeket, és netĺĺn még a hźz, a |akőház
felújításĺának a k<jltségeire valamifele alapot nyújt. Nyilvan ne vitassfü meg' csak annak
cáfolataként hozta fül, hogy, amit Képviselő ur mondott, hogy ez vagyonfelélés lenne, nem
így |átja. Azt gondolja, hogy az oĺlkotmányzat mźr a bérlakás-állomannyal kapcsolatos
költségeit összességében csökkenteni tudja, le tudja eĺĺó| az egy egész valahany szźumi||iő
foľintról vinni a tartozźlsszźlmot, illetve az évről-évre halmozódó kĺiltségeket is 6-700 millióľól
le fudja cs<jkkenteni már csak 2-300 millió forintľa, akkor teremtettek máris 3-400 millió
foľintot, a meglévő bérlakás-állomĺánynak a fejlesztésére. Ha nem akarnak strukturájćĺban a
kcĺltségvetéskor ehhez nyúlni, egyébként javasolná, hogy amit megspórolnak a bérlakás-
állomany koltségeinek csökkentését, szintén a béľlakás-állomany állapotanak javítźsfua
fordítsák, tehát nem magát a tételt vegyék ki a kĺjltségvetési rendeletből. Megadja a szőt
Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Tegnap este megkapta eń. az e|ég nagy horderejű javaslatot, elolvasta, és az vo|t az első szó,
ami az eszébe jutott' hogy ez egy lakás-kiárusítás. Különösen annak fenyében, ami körülbelül
20-30 perce elhaĺgzoĺt, hogy átfogó felülvizsgálat indul a bérlakás-szektorban' azt gondo|ta,
hogy jó lenne, ha eń. a dĺjntést el tudnák innen napolni, |ega|ább 20-ra' đe célszenien jövő év
tavaszáĺa kellene amikorra meglesz ennek a munkának az eredménye. Mond egy pźlr dolgot,
ami kifejezeÍtęn nem tetszik ebben a rendeletben. Elősztjľ kikerültek ezek a növekvő,
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csokkentő tényezők az ár meghattrozásná|, ezek kifejezetten jók voltak, mert a jobb hźuakat
fÓljebb értékelték, a lerobbantakat meg lejjebb. Kimaradt az, hogy a komfortos nevű
komfortfokozatu lakásoknak mennyi lesz az ára, nincs benne a rendeletben, nincs ára' A
rész|etťtzetés valószínúleg a béľleti díjjal egyenlő |esz, azza| valószínűleg nem fognak jól
kijonni, simán |ehet az, hogy a felszámított alapkamat mértékű kamatot sem fogja fedezni a
bérleti díjnak megfelelő rész|ęt. Ami azt je|erfti, hogy a tartozás hónapľól-hőnapra
folyamatosan nĺjvekedni fog, mikĺjzben nem tudják növelni ezt a tĺjrlesztłő ńsz|etet. Simán
előfordulhat ezzę| a szabáIyozással. Nagyon fontosnak tartaná, hogy ne írja felül az edđig
kiadott elidegenítési tilalmakat, és ezzel sajnos szembemegy Polgármester úr most mondott
módosítója is. (A hĺźttérből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő halĺatszik) Majd folytatja.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselonek.

Komássy Ákos
Van vita az źilźspontja és az e|őterjesztés közott, érti, hogy nagy a bérlakásokból a
veszteségtermelés és azt a pľoblémát is érti, amit a lakbéľpolitikával kapcsolatbarĺ mźr
korábban tělrgyaItak. Meggyozőđése, hogy ennek elengedhetetlen sziikséglete egy, ha úgy
tetszik őszinte lakbérrendszer kidolgozása és intézményesítése. Ez sok lakónak
lakbéremelkeđést fog jelenteni, pontosan azért, mert ma jóval kevesebbet fizetnek azok is,
akik egyébként tudnának valódi kĺiltségelvű lakbét ťĺzetĺi, mint amennyibe a bérlakásuk
fenntartása kenil. De aŻ. gondolja, hogy be kellene vállalni ezt a |épést és meggyóződése,
hogy ezzel az eszkozze| lehetne a bérlakás-állomány veszteségtermelését érdemben
csökkenteni, és nem egy gyoľsított értékesítéssel. Az egy másik kéľdés, hogy elfogadja
Polgármester úrnak azt az elképzelését, legyen koncentrált, jó minőségű, jól hasznosítható
bérlakás-átlomĺĺnya az onkormányzatnak, ebben teljesen egyetértenek, pontosan ezért nem
kellene abérházakat megbolygatni, máľ olyan éľtelemben, hogy abérházakatak a státuszźń źń

lehet alakítani, 100 %-os tulajdonú tarsashźzzá, đe nem annyiľa lényegi kérdés. Van egy rakás
olyan béľlakásuk, amely táľsashźlzakban teljesen elszórtan helyezkedik el, és az éľtékesítése
ídószeru lenne. Nem éľdemes ezze| ennyire rohanni, előszöľ egy jő|...(A háttérből a
hozzászólás i idő lej áľtát j elző cs engő hallatszik)

Dr. Kocsis lNĺáté
A kettő nem ztlrja ki egymást, hovatovább ez a lépés kĺinnyebbé tęszi a kĺivetkező lépéstiket.
180 ezeľ mz-nyi lakásterületet kezel ez az onkormtnyzat. Ezeknek az I rĺł-rejutó költsége
600 Ft, amit a költségvetésből állnak, ezze| szemben át|agban m'-ként 350 Ft-ot szednek be,
annyi bevételtik van. Minden m, után 250 Ft a rźflzetés. A 600 Ft-nak a piachoz igazitottságát,
azt a|<képpen tudja jelIemezni, hogy ma Józsefuaľosbaĺr 1 m"-t (kerĹileti átlagot tekintve) 1800
Ft-éľt adnak béľbe magántulajdonosok. Az onkormźnyzat ezze| szemben 350 Ft-éľt adja
bérbe, tehźńkoze| az Il6-a. Mindez magában hordozna egy jelentős mértékrĺ lakbéremelést is'
ha azt konigálni akarjźú<, és még a 600 Ft-ban nincs benne, ha fejlesńeni akarják az épi|etet,
és gondoljanak bele, hogy a 350 Ft-os ,'ŕ a,aol mennyi kinnlevőségiik van, 1,7 milliĺĺrđ Ft,
amivel tartoznak a keľületi béľlakásban élők, és van olyan, aki 50 Ft-ot f,rzet I m.-ért. Sokféle
típus van, đe <jsszességében a he|yzet mégis csak az, hogy az onkoľmányzatnak van 700
millió foľint a költségvetésben, amit csak egy hiány betĺjmködésére fordítanak minden évben.
Ha bérlakás-állomanyuk egy részétó| meg tudnak szabadulru, je|zí, hogy úgyis csak az fog
belemenni ebbę a konstrukcióba, amit grancliĺizusnak, vagy nagynak Ĺaľtanak, akik akamak
tulajdonosok lenni, hosszú távon |árjak annak a feđęzetét, hogy ezt a törlesztő részletet
minden köľülmények között meg tudják ťlzetni. Ez a je|enség ttĺmeges nem lesz, meľt sok
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bérlakásban élő eleve nem akar tulajdonos lenni. Ismerik azokat a szempontokat, ami miatt
kényelmes cinkormányzati bér|őnek lenni. Az világosan |átszík, hogy a most elidegenítésre
szánt |akásokban sem tudják beszedni a valós költségeket. Amerrnyiben ezeknek a számát
cs<jkkenteni tudják, csökken a kĺjltségvetésben ráfordítandó összeg is. Kétféleképpen lehet a
hiányt csökkenteni' vagy megemelik a lakbért, vagy értékesítik azoknak a lakásoknak egy
részét, amelyek ezt megtermelik, mind a kettőt csinálná, a korábbi, három napirendde| eze|őtti
megbeszéléstikhöz hasonlóan. Ez a lépés ezt szo|gáIja, ettől azt a munkát, amiben
megállapodtak, el kell végezni, csak már nem 4800, csak 4520lakás tekintetében. Eń.taĄa a
reálisnak is, ami fog történni. Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
A VPB ülésen a lakáséľtékesítéseknél kapnak egy kis tźlb|źnatot, amiben fel van ttintetve a
bérlőnek a ťlzetési moráija, és azok a lakások kerĹilnek éľtékesítésre, ahol ez a ťlzętési morál
megfelelő, tehát. ez ań je|enti, hogy a |akő ťlzeti a bérleti đť1at. Ez azt jelenti, hogy azok a
lakók fogjfü megvenni a lakásukat, akik eddig is fizették a bérleti đíjat,tehtt a jobb bérlők.
EzzęI azt akĄa mondani, hogy a kiaľusítás végén az Önkormtnyzat nem fog annyival jobb
helyzetbe keľülni, mint ahogy azt aPo|gźrmester úr gondolja, vagy elváľja, mert a rosszabb
bérlők száma, akik nem fizetnek olyan jőI, azok atánya meg fog nőni, tehát a ráfoľdításuk
nem fog annyival csökkenni. Egýttal a bérlakás-állomĺínyból is a rosszabbak fognak
megmaradni. A 27000 tinkormányzati |akźs óta mindig aZ egyÍe ľosszabb helyzetben,
állapotban lévő lakások maradnak meg. Korábban beszélgetlek az őszinte lakbérpolitíkárő|, ez
az e|óterjesztés is tegnap este éľkezett pőtkézbesítéssel és kérték az e||enzék pozitív
hozzátilását, támogatását ehhez a kialakítandó lakbérpolitikĺíhoz, de azt kéri, hogy ez ne így
történjen, ne If őrźlva| az tilés eIóttpőtkéZbesítsenek nagyjelentőségű anyagokat.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Saľa Botond alpolgáľmesternek.

Dľ. Sára Botond
Az eIoteqesztés valóban arrőI szól, hogy a megvásiĺľlás lehetőségével azok a bérlők élhetnek,
akiknek nincsen taľtozásuk. Ugyanabból a logikából ered' ahogyan az e|őző napirendnél
beszéltek, ugyanakkot az e|mu|t időszakban a gyakorlat azt mutatja, hogy tavďy nyźr ota egy
picit szigorubban veszik a nemťĺzetésnek a k<jvetkezményeit, és azok a tartoző bérlők, akik
részletfizetési megállapodást kötöttek' ez koľábban nem volt jellemző, jelenleg a
hátralékkezelés magas ntivekvő tendenciát mutat, tehát amikor az onkotmźnyzat szigorubban
vette ennek abehajtását, hirtelen előkerĹiltek a forintok, és atartozők elkezdtek ťlzetni.Ha ezt
a tendenciźú nézik, azok, akik hátralékosok és megadatik a keđvezményes megvásarlás
lehetősége, számos esetben lesz, hogy ott is előkerĹilnek majđ a forintok. osztönözve lesznek
a bérlők arľa, hogy a tartozást renđezzék, az e|muIt hónapok gyakorlata ezt mutatja. Nem éľt
azza| egyet. a Képviselő ur az ingatlarlok állapotĺíľa vonatkoztatta, de lehet a bérlokĺe is
vonatkoztatni, akik laknak ezekben a lakásokban' nem á|Iítaná, hogy pontosan azok nem
ťlzetnek, akik nem képesek. Azok nem fizetnek, akik egyébként képesek, és sokan olyanok is
ťlzetnek, akiknek valóban segítségre lenne sziikségfü, de valamilyen oknál fogva nem keresi
meg az onkormanyzatot segítségért. Nem akaľ ebben előremenni, de Polgáľmesteľ úr utalt
arra,hogy a lakbér megf,rzetése az nem szociális kérdés, a szociális kérdés, hogy mibő| ťlzeti
meg, tehát erĺrek az éIes e|vźllasztásarakialakított rendszer kidolgozása folyamatbaÍIvan, ez a
rendszeľ szigoru lesz, de igazságos. Ki fogja szűrni azokat, akik képesek de nem fizetnek,
azokat ĺjsztĺinĺizni fogja, hogy fizessenek' és akiknek valós segítségre van szfüségfü, azokat
az onkoľm źnyzat meg fogj a segíteni.



Dr. Kocsis M.áté
A napirend tárgya|ásźnak a megnyitásakor jelezte, hogy ez március l-én lépne hatá|yba,
ennek mégiscsak az Ierľrrc a logikája, azért is javasolták, addig még néhány döntés a
Iaktsgazďálkodással kapcsolatban hozni még anélkül is meg kellett volna, hogy elfogadták
volna az ezze| kapcsolatos elvi állásfoglalásukat. Nyilván a költségvetésben, ha komolyan
gondolják ezt az elképzelést, akkoľ figyelembe kell venni egy aÍIy.agi értelemben bővített
támogatási rendszeľt, úgy kell teľvezni a költségvetést. Dönteni kell AFA kérdésben is, amire
késziilnek, a bruttó-nettó vitát le kell folytatni. Januaľban dönteni kell a hátralékkezelési
kedvezményekről, jó néhány barátságos ajźlĺIatot tennének azoknak, akik hátralékosok,
például az utolsó 25 %-at a tartozásáĺak átváIlalja az Önkormĺĺnyzat. Amennyiben
együttműködik és hajlandó közclsen gondolkodni a tartozásának a rendezésérőI, akkor az
utolsó Yą-et átváI|aljak. Sok ilyen javaslatuk lenne, abban a kĺjľben januáľ-februźttbarl kellene
dönteni az új felülvizsgált bérlakás hasznáIők alapos megismerésén nyugvó lakbér-
koľľekcióróI, megnézi, hogy kik azok, akik egyedül vállalnak terhet' kik azok, akik hatan,
heten, négyen, öten viselik a lakbérterheket. Ki az, al<lnek a szociális he|yzete igéný tćtľnasń.
az onkormányzat segítségére.Ki az, aki nem, kí az, akj ezzel visszaél, idestova 20 éve, ilyen
is van. Uttna nagyjából a maľcius l-ei hatálybalépésre ęzeket a döntéseket meg tudják hozĺi,
és onnantól kezdődik ez a pÍogtaffL' amiľől ma dĺintenek, ilyen értelemben ebben kockázatot
nem lát, ha valakinek komoly aggá|ya támad, vagy az előttĺik á11ó döntések során felmeriil,
akkor legfeljebb a március l-ei hatálybaléptetést eltoljĺĺk júniusľa, májusľa, ahogy életszenĺ.
De magát a koncepciót támogatandónak tĄa, és a képviselőknek is javasolja, megadja a szőt
Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Hadd utaljon vissza, hogy tegnap este érkezett meg ez az anyag, teljesen új ľendelet hosszú
vo|t az éjszaka, đę azért annyira nem volt hosszú, hogy a régi rendeletet kikeresse és $-ról $-
ramegnézze, hogy mégis mit ír ftilül, meľt az arĺyagban, mivel vadiúj rendelet, ezért ez nincs
benn. Elég rossz ez igy, hogy tulajdonképpen felkészĹiletlenül kénytelenek erľől dönteni.
Rögtön, anit az előbb elkezdett sorolni, konkľét problémák a rendelettel szeľinte a nĺivekvő-
csökkentő tényezőknek a kihagyása' Az, hogy kimarad a komfoľtos lakások ármeghattlrozása,
tehát kimarad egy komfortfokozat a rendelętből. Biztos, hogy van ilyen lakásuk, tehát ez
|étszik, hogy vagy gyoľsan késztilt, vagy valaki nem figyelt rá. Erre nincsenek szavak, tehát a
rész|etťĺzetéssel kapcsolatos pľoblémak, hogy simán lehetséges az,hogy látott olyan 1000 Ft-
os, még 1000 Ft alatti bérleti díjú lakást, hogyha ezeket abérleti díjakatkezdik el törlesaő
részletként beszedni, simán lehet, hogy a kamat nagyobb lesz. Erre nincsenek megoldások,
aztźn a kamat mértéke a jegybanki alapkamat 20. $-ban, akkor sem változik meg, hogyha a
jegybanki alapkamat megemelkedik, tehát 20-30 évig ťlzeti a részleteket, közben a jegybanki
alapkamat ťolmegy l0 Yo-ig, akkor plane nagyobbak lesznek a kamatok, mint amennyit
ťĺzeteÍt, csak nő, csak nő a tartozása. Ezekĺe a dolgokľa, övé lesz a lakás elidegenítési,
terhelési tilalommal és egyľe nagyobb tartozása |esz az onkormányzat fe|é, mert nincsen
Iejarati ideje ezeknek a szeruődéseknek. Szerinte ez nagyorL előkészületlen...(A háttérből a
hozzászó lás i idő lej órtát j elző cs engő hallatszik)

Dľ. Kocsis ľĺáté
Szerinte meg csak a Képviselő úľ nem érti, meg hogy nincsenek szavak. Hogyne lennének,
ezek tudatos döntések. Mi a különbség Képviselő ur szeĺint a komfoľtos, és az összkomfortos
lakás ktĺzött? Kérdezi, megađja a szőt Jakabff Tamás képviselőnek, mondja meg, tájékoztassa
arról, hogy mi a különbség a komfortos és az összkomfortos lakás között. Megadja a szőt
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Jakabfy Tamás képviselonek. Na, jó súgással konnyű. (A háttéľből beszéd hallatszik) Nem a
távhő, a központi fiĺtés sem.

Jakabfy Tamás
Mai tudása szerint a komfoľtos az egyedi frĺtési móddal rendelkezik, az ĺisszkomfortos pedig
központi fiĺtéssel.

Dr. Kocsis M:áté
Igen, ez egy ilyen pártá||ami ciľĺlkség, a panellakások promotálására szolgáló
ingatlankategória volt, hogyha valaki panelban lakik' az ĺjsszkomfoľtos, mindenki más az egy
ilyen provinciális alsóbbrendű' csak komfortosban. Ezek ma mĺír értelmezhetetlen fogalmak,
vagyongazđálkodási szempontból meg pláne, ez egyedii| az értékbecslésnél keľülhet elő
szempontként, đe bérleti díj megállapitźs, vagy lakásgazďá|kodási döntés meghozata|ánźi
teljesen irreleváns szempontok. Többen fognak válaszolni Képviselő úrnak, megadja a szőt
dr. Pesti lvettnek, a JGK igazgatőság elnĺikének, Képviselő úr további kérdéseinek a
megvźiaszolásara.

Dr. Pesti Ivett
Most Képviselő uľ a komfortfokozatokľól beszélt, ami megmarađt így lényegileg. A 16. $-bó1
az va|őban kimaľadt. Azt az tjsszkomfoľtossal egyiitt éľtik, ahogy azt Polgármesteľ úr
elmondta, tehát ha kívánja, azt ott az a)-c) pontot ki lehet összkomfortos és komfortossal
egészíteti, de egyébként ma már nincs gyakorlati jelentősége, így az összkomfoľtos alatt a
komfoľtosat is értik.

Dľ. Kocsis ľĺ.áté
Volt még egy kéľdése a Képviselő úľnak, tegye már meg, hogy megismétli. Megadja a szőt
Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
IÍ1 ar.ra a problémáraprőbaltńvi|ágítani' hogy a...

Dr. Kocsis l&/Iálté

Csak a kérdését ismételje meg!

Jakabfy Tamás
Miéľt nincs benne a rendeletben, illefue ha benne van, akkor mi töľténik akkor, amikor
kideľĹil, hogy az adott havi kamata ennek a Észletťlzetésben rcgzített ĺisszegnek magasabb,
mint amennyi törlesztő részletet kellene ťĺzetnie ennek a volt béľlőnek, most mźr
tulajdonosnak és emiatt a taĺtozása hónapról hónapľa n<ivekszik, tehtú, hogy nem kezd el
elfogyni egyá1rtalźn.

Dr. Kocsis l/Iálté
Megadja a szőt dr. Saľa Botond alpolgáľmestemek, illetve még az volt a kérdése Képviselő
rirnak, hogy miért nincs a törlesztő időnek felső korlátja. Most ugrott be.

Dr. Sáľa Botond
Meg volt még egy kérdése az e|ózó felszólalásnál a Képviselő úrnak, az elidegenítési tilalom
tekintetében. ott annyi tĺjrtént mindössze, ha aľľól dtintenek, hogy éľtékesítik, akkor fel kell
oldani az elidegenítési tilalmat, a tekintetben, áItalános jelleggel, kivéve azokban az
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esetekben' amikoľ a Bízottságnak egyedi mérlegelési lehetősége van ezekben az ĺjgyekben.
Azok maradtak bent bizottsági hatáskörben, ahol lakásmaffia feltűnése lehetséges. Altalános
esetben, nyilván ha az a szánđék, hogy éľtékesítsenek, akkor ne tiltsák meg rögtön, ne taľtsák
fonn a tiltást, viszont vannak olyan élethelyzetek, amikoľ igenis komoly, megfontolt
megvizsgálásra kell a konkĺét tigyet előterjeszteni, itt a Bizottságnak mérlegelési hatásköre
van, ezt rrreg kelltaľtani. A törlesztő ľészlet felső határa időbcn aziľt nincscn, mcrt alapvetően
arrőI szőI, hogy eldöntheti a bérlő, hogy bérlőként fizet bérleti díjat, vagy ugyanań. az
összeget rész|etťlzetésként, vétę|árrészként fizeti, és egyszer tulajdonosa |esz az ingatlannak.
Itt rugalmasnak kell hagyni ezt' nyllván ez mindenkinél más az osszeg, más a forgalmi éÍték,
más lesz avéte\ár, ezértrugalmasan' hol lehet meghagyni erľrek a rugalmasságát, hát nyilván
a futamidőben, tehát az osszeg fix, vétęlaĺ ťtx, ezért nyilvánvaló, hogy a futamidőben lehet
majd ezen váItoztatní. Ettől még lehet, hogy valaki előtörlesĺ, tehź/- hamaľabb kifizeti. Úgy
tudja, és az volt a kérdés, hogy ezt a törlesztő ľészlętet ne terhelje kamat. Azt javasolja, hogy
ez karlatmentes legyen' nem is vezetne be kamatot. Hogyha az van az eloterjesztésben'
módosítóként ań.javasolja Polgármesteľ úrnak, hogy törĺiljék el, tehát legyen kamatmentes ez
atészIet, hiszen a lényeg az,hogy ugyanannyi ĺisszeget fizessen valaki, vagy bérlőként béľleti
díjként, vagy pedig hosszútávon a tulajdoĺszerzés reményében tĺiľlesztő ľészletként. Nem
teľhelné kamattal, erre javaslatot is tenne.

Dr. Kocsis Máté
oké, megaďja a szőt Simon György képviselőnek.

Sĺmon Gyiiľgy
Alpolgáľmester úľ említette ań, hogy vannak olyan béľlői szempontok, ami miatt a béľleti
szerzodés fenntartása mellett érvelnek, ezek azok az esetek, amikor a bennlévő béľlő tudja,

hogy évente többszöľ elmozdul a tető, beazik a męnnyezet, mozog a külső folyosó.
Épületszeľkezetl|eg olyan pľoblémfü állnak fenn, amit tudja' hogy önerőből nem tudna
megfizetni , tehát ezek azok a házak, amelyek elviszik azt. az cisszeget, ami miatt többe kerül a
bérlakás-állomány fenntartása, mint amennyit költségelvi alapon beszednek tőliik. Ezeĺ a
ponton csatlakozik Pintér Attila képviselőtársához, hogy valóban fennáll a veszéIye annak,
hogy ezek a kiadások bennmaľadnak. Ezek a bérlők nem fogjak megvenni ezeket a lakásokat,
ahol eleve tudja, hogy hanyszor kell kihívnia a gyorsszolgálatot, amit a tulajdonosnak
kĺjtelező elharítania' ami pénzbe kerül. Amit Jakabfy Tamás ęmlített a részletvásiĺľlás esetén,

amikor legelőszĺir olvasta ezt a részt, akkor ez tryy tűnt, hogy vagy megveszi egy ĺisszegben,
vagy banki hitelből részletekbęn, ańttn amikor |álta, hogy ott van benne egy -vagy,, sző, fel
sem meľiilt benne, hogy az onkormányzat baĺ.i<l feladatokat vá||a| át azza|, hogy a
részIetťlzetést az onkormányzatnak fizeti. Ez aLuI van fogalmazva, vagy egy összegben' vagy
banki hitelből részletben. De ha az onkormźnyzat vá||a| banki feladatokat és rĺíadásul
kamatmentesen, aZ egy jó megoldásnak íĺnik, de eń" egyértelműsíteni kéne ebben a

mondatban.

Dľ. Kocsis ľĺáté
Megadja aszőtdľ. Pesti Ivettnek, a JGK ígazgatőságelnökének.

Dr. Pesti Ivett
A részletfizetés az nem banki tevékenység, aťra a mostani rendelet alapjrĺn is lehetőségyan,
tehźÍ., akik most benyujtjak vételi kérelmüket az íĺgat|anra és nem tudják egy összegben
megfizetni, azoknak most is biztosítanak tész\etťlzetési lehetőséget. Ez jelenleg is megvan,

ebben nincs különbségaz új rendeletben.



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

Dr. Erőss Gábor
Nem matematikus, mint JakabĄĺ Tamás, lehet, hogy rosszul számo|, de ha ugyanannyi|esz a
törlesztő részlet' mint amerrnyi a bérleti díj, akkor az vgyanannyi az ugyanannyi. Tehát akkor
a bevétel, ha más jogcímen is, ami az onkormźnyzatot 1|Ieti, az ugyaľmyi marad, tehát azok a
nagy ívtĺ, hosszú távú tervek, amelyeket itt megfoga|maznak' nem fognak ebből a pótlólagos
fonásból megvalósulni, már csak azért sem, mert aházak felújítása attól még egy probléma
marad. Attól még Józsefuaros nyakán matađ, hogy valakik, akik tulajdonossá válnak, nem
képesek arra, hogy ťlnanszítozzák abtnuk felújítását, az leomlik, összeomlik satöbbi. Ezze| a
problémával szembesülnek. Attól, hogy tulajdonosváltás töľténik' és nem az onkormźnyzat a
lakásnak a tulajdonosa, attól még ahtna|d<al és a leromlott ingatlanállománnyal kapcsolatos
problémák itt maradnak a nyakukon. Raadásul van az a prob|éma, amiľe Pintéľ Attila már
utalt, és Alpolgármester úľ megpróbálta megcsavaľni és megvźiaszolni, hogy miért jő az
mégis, de azért mégiscsak arról van szó, hogy azokfogsák megvenni alapvetően és nagyrészt,
akik nemcsak, hogy most is tudják fizetni töľlesztő részleteket' nem a problémás bérlők,
hanęm és ez a lényeg, tudnfü ťtzetni a magasabb béľleti díjat is, a tényleges bérleti díjat is.
Tulajdonképp nekik most ezt a, 44 Yo-ot mondott Alpolgármester úr, eń" a 44 o/o-os szintet
rögzítik, miután tcibbet is tudnanak ťlzetni és ezen a ...(A hóttéľbőĺ a hozzászólási idő lejártĺźt
j elző csengő hallatsztk)

Dľ. Kocsis lľ ĺálté
Hát lett volna, de lett volna sZMsZ szabály is egy ptlrszot, úgyhogy kéri, hogy ań. vegyék
figyelembe. Megadja a szőt dľ. Sáľa Botond alpolgáľmesteľnek.

Dľ. Sáľa Botond
Akkor, amikoľ valaki adásvételi szerzőđést köt, ha részletben ťlzęt, ha nem, akkor is
tulajdonos Iesz. Ha részletben f,lzet, akkor az onkotmźnyzat jelzźiogtrogot jegyeztet bę az
ingatlanľa a fennmaradő hátraLék eľejéig, tehát abbaĺ az esetben nyilvĺánvaló, hogyha ezze| a
kifizetéssel késedelembe, vagy nem fud teljesíteni, akkor az onkoľmźnyzat vissza tudja
szerezni az ingatlarÍ. A tulajdonjog megszęrzésse\ az íĺgat|aĺ kĺiltségei is őt terhelik. Itt
valóban a bevétel az lgyananÍIyi lesz, minthogyha bérleti ďíjat fizetne, ugyanakkor a
kĺiltségek csĺĺkkeni fognak, hiszen a tulajdonost fogja terhelni. Nem a bevételszerzés a cél,
hanem a kĺiltségeknek a csökkentése. Ugyanakkor a sajátjában fog lakni, magántulajdona
lesz. A második folvetésére azt tuđja reagźiĺi, hogyha ttlrsasház lesz, és magĺĺnfulajdonosok
lesznek, akkor az épúIet felújítására ugyanazok a lehetőségeik lesznek meg, mint bárki
másnak a keľületben' aki ttrsashźnban lakik. Magyarul bead egy pźiyźzatot az
onkoľmányzathoz és az onkoľmányzat a társashźni pá|yázat keretében tźlmogatja. (A
háttérből beszéd hallatszik) Ne mondja Képviselő úr, meľt eddig mindenkit támogattak, és
fognak is.IJgyanazokkal a feltételekkel fognak tudni részt venni az onkoľmányzattámogatási
rendszerében, a felújítás tekintetében' mint barki más, aki ma magantulajdonban lakik.

Dr. Kocsis M:áté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.
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Pintér Attila
Kezd érthetővé válni a koncepció, hogy lényegében a bérloknek folajánlja az onkormáĺyzat
azt, hogy gyakorlatilag, ha aláír egy szerződést az onkormtnyzattal, akkoľ március után a
béľleti díj, amit beťĺzet eddig az onkormányzathoz, aznem béľleti díjként kerül elszámolásra,
hanem mint egyfajta törlesztésre a lakás iránt. Azt gondolja, hogy adott esetben abérlok azzal
nem lesznek teljesen tisztában, nem fogják érteni, vagy nem tudatosul berľlük, hogy ezze|
egyiitt a lakás ferľrtartásĺĺnak cjsszes terhe az o nyakukba keľül' és az onkormanyzat
lényegében ezt a fajta költséget kívánja megspóľolní. Ha a vételaĺ a bérleti díjjal megegyezo
összeggel kerül töľlesńésre, igy ha nem számolnak kamatot, nagyon-nagyon hosszú kifutású
kvazi törlesztések, vagy szerződések fognak megkottetni, ami azza| jár, hogy aZ

onkoľmányzat felé befizetett összeg előbb-utóbb jelentősen elinflálódik, tehát' az
onkormanyzatnak a bevétele csökkeni fog. Lehet, hogy sztlmszakilag nem lesz kisebb, a
bérleti ďij az bevétel. (A háttéľből beszéd haĺlatszik) Nem.

Dr. Kocsis Máté
Alpolgármester úr érthetően mondta az e|őbb, nem a bevétel növelése, hanem a kiadás
csökkentése az céI, egyébként lakáskonstrukcióknál, meg banki feltételek mellett is nem ritka
a f0-25-30 éves.'.(A háttérből beszéd hallatszik) Teljesen mindegy, hogy mi inflálódik,
rengeteg költségtől szabadulnak meg. Azt inkább tekinti veszteségnek, hogy évente 6-700
milliót más adóforintokból beletesznek ebbe, mintsem hogy nem ntjvelik a nem |étező
bevételfüet, vagy inflálódik a nem tudja micsoda. Teljesen mindegy, első és legfontosabb
pont, amit Alpolgĺáľmester úr mondott, és nyilván ftl kell hívni a tulajdont szerezni vágyő
figyelmét, hogy a tulajdonszeľzés kötelezettségekkel is jár, egyébként sok magyaľ él
fulajdonban, tehźú ez nem lesz egy extrém eset. Nyugaton ez fordítva van' nem ismer ilyen
statisztikát, de a magyarok többsége tulajdonban é1. Ebből az kĺivetkezik, hogy ismeri a
magyar társadalom a tulajdonnal jźrő ktitelezettségeket is. Ettől fiiggetleniil fel kell rá hívni a
figyelmet, de ań látniuk kell, hogy gbban a pillanatban, hogy nem az onkormányzat a
tulajdonos, aZ egy dolog' hogy a m,-kénti 250 Ft-ta| beljebb vannak, de még a közös
költséggel is.En' nem számoltfü ki pontosan, hogy mennyit jelentene k<jzös költség át|agga|
egybeszźtmított veszteségátlag, de mondjfü úgy, hogy egy 300-400 Ft-tal beljebb vannak mŁ
ként, abban a pillanatban, hogy nem az onkormányzat atulajdonos, mik<jzben abér|ó sem jar
feltétlentil ľosszul, hiszen tulajdont szetez. A feléje iranyuló dontések kĺjzül ez a
|egbańtságosabb, úgy, hogy az onkormtnyzat is jól jár. Énset meg' hogy nem a bęvétel
oldalaról nézik az egészet, teljesen mindegy, hogy 25 év múlva mit fog émi az a lakás, lehet,
hogy többet, ezt el is fogađja. De most a jelenlegi rendszer 10-15-20-25 évig terjedő
fenntaľtása az sokkal nagyobb veszélyeket rejt arĺrál, mintsem amire Képviselő ur utal, hogy
azalakás többet fog érni. Ezigaz, de minden ingatlanszerzési konstrukcióban fennáll. Hosszú
ttvu törlesztő idők tekintetében külĺjnösen, megadja a szőt dr. Saľa Botond
alpolgáľmesternek.

Dľ. Sáľa Botond
Ha nulla Ft-éľt adnák oda, ameddig a bevétel nem fedęzi a költséget, ha nulla Ft-ért adnfü
oda, akkor is jobban jámźlnak, meľt csökkenne a költség, de eú" nem tehetik meg. A kĺjzĺjs
költség tekintetében viszonyszámmal most nem tud mondani, amit Polgármester úr fęlvazolt,
ugyanakkor azt eI tudja mondani, hogy 1 évben közcjs költségre az onkormtnyzat az
ingatlanai után, amit nem a bérlők ťlzetnek,hanem az tnkoľmźnyzat,600 millió Ft-ot fizet ki'
csak kĺjzĺjs költségre.
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Dr. Kocsis Máté
sZMsZ szerint máľ nincs tobb hozzászólási lehetősége, ezért roviđen kéri dľ. Eross Gábor
képviselőt, hogy mondj a e| az álláspontját.

Dr. Erőss Gáboľ
Köszöni a lehetőséget,kár lett volna, hogyha kimarađ ez ahoz,zász,3|ása, amibcn mcgdiĺ:séri
az előte1esáést, és pedig atekintetben, hogy külön feltünteti a Magdolna Negyed Program
keretében felújított hźzakat az eIadásra kijelĺilt házak kcjzött. De a dicséret itt véget is ér,
Alpolgármester úr már sejti, vgyanaz a probléma meľül fel, csak még akutabb módon, vagy
még szélsőségesebb formában. Itt egy szociális váľos-rehabilitációra kapott uniós
támogatásból fetújított ingatlanportfoliót ad el részben az onkoľmányzat, és nagy kérdés,
hogy egyáIta|án ehhezjoga van-e és még ha joga is volna, lehet, hogy az onkormányzat
álláspontja szerint jogu van' mert nem terjesztették volna elő, akkor is rendkívül
problémásnak érzi, hiszen ez a program szellemiségével mindenképpen ellentétes. A másik,
hogy Polgármesteľ úr a legelején meggyozte arról, hogy a 90-ęs években elkótyavetyéltek sok
bérlakást már és épp ezért nem kellene ehhez visszatérni. Igenis a béľlakásokat felújítani kell,
igenis azokat, amelyek nem lakhatőak, azokat lakhatóvá kell terľri, közérdek, hogy ne
csökkenjen, hanem nőjön a bérlakás-állomány. Mindaz, amit megbęszéltek és konszenzus
van, hogy vannak, akik nem fizetnek aĺnyi bérleti díjat, amennyit ťlzethetnének, és az
elmaľadó bevétel, rendben van, akkor eń. az elmaľadó bevételt hajtsák be. Hajtsák végre azt a
korábban elfogadott hatźltozatot, hogy ezt fe|ulvizsgáljĺĺk, és akkor már nem úgy tekintenek
ezekĺe a bérlakásokra, mint ilyen ...(A háttérből a hozzószóldsi idő lejártát jelző csengő
hallatszik)

Dr. Kocsis lľ{.áLté

Amit Képviselo úľ mond, aznemjelentene mást, mint egy egéľűt, vagy menekülő út nélküli,
körülbeliil 80-85 %-os lakbéremelést, ez a javaslata. ( A háttérbőI besz,éd hallatszik) De az
utolsó mondata egész pontosan ,űgyharlgzott, hogy: ,, A kĺlltségek erejéig, akkor szedjék be
azoktő|, akiktől be lehet.'' Ez 80-85 %-os lakbéremelést jelent' Ez onrrngában nem jó, a
képlet borzasztőan egyszeru, csökkennek az onkormźnyzat költségei, cscikken a lakbér, ha
nőnek az Önkormányzat költségei, nő a lakbér. Ilyen egyszenĺ a képlet, meg az egész élet is
álta|źlban ilyen egyszení. Hogyha az onkormźnyzatnak csĺjkken az ĺjsszköltsége m2-re, már
csak úgy is, hogy egyébként, hogy sok ingatlantól megszabadulnak, eladják, mindezt úgy
tudjak tenni, hogy a béľlőnek nem feltétlenül csak egy lakbéremelést zuđitanak, harlem azt
tudja neki mondani, hogy a lakbéremeléssel egyĹitt megnyílik a tulajdonszerzésre iranyuló
lehetőség is, az egy jóval baľátságosabb dolog. Eń' azért csinálná előbb, mint azt, hogy
halasszfü el a koncepció végére, először nézzék meg, hogy pusztán egy tulajdonosváltással
mennyi csökken anagy k<iltségeikbĺĺl. Nem am,-te bontott kĺiltségekről beszél, hanem arról a
6.700 millió Ft-ról. Azt kell utána újraosztaľriuk, és a maĺadék ręndszert kell csak
szabźiyozniuk. Ha csak lakbéremelésben gondolkodnak, ań. lehet, hogy egyrésń igy
tttmogatjźtk. és ĺjrül annak, hogy a jőzanság szikľáit mutatva, azt ttmogatjfü, hogy ne
ijedjenek meg egy szükséges, és indokolt mértékű lakbéľkonekciótól, de higgyék el, hogy
amikor eljön a pillanat, akkor a leghangosabbak lesznek az e|őterjesztéssel kapcsolatban,
hogy miért kell lakbéľt emelni. Ezért onmagában ezt nem csinálná, ezéľt mondta, hogy amire
nagyobb igény van' a lakbéremelésre van a legkisebb igény, ezt be|áthatják. Amire nagyobb
igény var\ az a tulajdonszerzés, hát ktissék össze ve\e. Ez az e|őteqesztés ezt hivatott
szolgálni, illetve azt, hogy az összköltségiik, nem a m2 aľányos, hanem az összköltségfü
nőjon, még úgy is jó, mond egy extrém péIdát, hogyha am"-re vetített költségeik ĺónek, đe az
cisszköltségvetési kiadásaik, ráfordításaik pedig csĺjkkennek. Még úgy is jó az onkormányzat



Szempontjából. Ne egy lakásból nézzék ezt a képletet, hanem aZ onkormányzat
koltségvetésének szindéről. Minden verziőjó, ami ezt a sok százml1'|iőt lejjebb viszi, ez lehet
bontás, értékesítés, lakbéremelés, szociális támogatási rendszeľ kialakítása, ami fedezi
legalább a költségszintet. Lehet a kozös költség viselésének bármiféle źta|akítása. bármi lehet,
ebből a szempontbő|vizsgá|ják a dolgot. Megadja aszőt dr. Sáľa Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
A Magdolna projekttel érintett lakások tekintetében az onkormtnyzatbetĄa, amit vállalt, 10

évig magántulajdonos nem szeľezhet rajta tulajdont. Ez így is |esz, eń vá|Ia|ta az
onkormanyzat, a másik reakciója pedig' a kĺjzérdek nem az, hogy minél magasabb Iegyen az
onkoľmány zati Iakások szźtma, mert ez sehova ĺem v ezet, hanem az, ho gy az onkorm źny zat
maľadéktalanul ellás sa a feladatait.

Dľ. Kocsis Máté
Jakabs Képviselő uľ szintén SZM\Z szabá|yain túl, kéri, hogy röviden foglalja {issze, utána
|eztrjźlk avitát.

Jakabff Tamás
Azt emelné ki, amit már említett is röviden, hogy az eliďegenítési tilalmakat szeretné, hogyha
föĺrntaľtanák. A Polgármesteľ úr javaslata volt a legelső hozzászőIźlsában, hogy a pá|ytzat
útján bérbevett lakások is eladhatőak legyenek, szeľinte annál nagyobb közérdek nincsen,
mint hogy ne ilyen kontextusban cil<kęzzenek Józsefuaľosľól, hogy valaki vállal egy
kedvezményért cserébe , akár cserelakásért, akźtr pá|yázatért vá||al egy 5 - 1 0 éves elidegenítési
tilalmat és a végén mégsem váqa ki, hanem megveszi ezt. a |akást, ennek a fenntartása
mindenképpen sziikséges.

Dr. Kocsis NIáté
Megadja a szőt dr. Pesti Ivettnek, a JGK igazgatősági elnokének vá|aszadásra'

Dľ. Pesti lvett
Az eIĄén ez kęľiilt módosításľa, azok a lakások, amelyeket pá|yázat útjĺĺn vesznek bére,
azokon most 10 éves elidegenítési tilalom YaÍĺ, ezt atila|mat fent kívanj źlk1'artani, ilgyhogy ez
most módosításra került, eztmondta be a legelején Polgármester Ur.

Dr. KocsÍs M:áLté

Napirend vitájźfi |ezáĺja, nincsen további hozzásző|ás. Az Alpolgáľmester úr módosító
iĺdítványát befogadja, arrń a kamatmentességre iranyul. Képviselő úr legutóbbihozzásző|ását
akkoľ sikerült tisztźurru. Tulajdonképpen most arľól hoznak dĺjntést, hogy a |akásgazdálkodási
koncepció első döntéseként, nem azt mondja, hogy első lépéseként, első döntéseként jövő
marcius l-jétől a bérlőknek megnyílik a lehetoségiik arra, hogy ők maguk szabadon úgy
dĺjntsenek, hogy ezentúl nem bérleti díjat, hanem a tulajdonszerzés okán, vagy szźnďékával
toflesńő részletet fizessenek vá|tozatlarl, tehát a lakásbéĺrel megegyező méĺtékben. A
megállapított lakbériikkel megegyező mértékben.Ez összességében egy kedvező dĺjntés, mind
azza| a kitétellel egyébként, amit majd az elókészítés során kér a Hivatal, és a JGK
munkatársaitól figyelembevenni, hogy néhĺĺny döntést még ezeIőtt a hatźiybalépés előtt
szfüséges lesz meghozniuk a lakásgazdálkodási ľendszer átaIakitźsa érdekében. Elsőként a
mostani napirend elnapolásĺíľól, a következő renđes testületi iilésre vonatkozó elnapolásľól
dĺintenek, aminek Jakabff Tamás képviselő ilr az e|őterjesztoje. Kéľi, hogy eľőI a Képviselő-
testület szayazzon.
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Megállapída, hogy a Képviselő-testület aZ ügyrenđi javaslatot 5 igen, 12 nem' 0
tartőzko dás s al e l utas ította.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvIsplo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc.Z EGY SZERŰ S ZoToB B s Éc szÜnSÉGE S
HATÁRoZAT:
240/2016. (KI.01.) 5IGEN 12 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dant, hogl nem.fogadja el Jakabfu Tamás ügľendi javaslatát, mely
szerint a ,,Javaslat a Budapest Jóuefvárosi onkormányzat tulajdondban dlló lakdsok
elidegenítéséről sailó rendelet megalkotósdra', címii előterjesztés targlaĺását napolják el a
következő képvis el ő -t e stül eti üĺé sr e.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Szavazásta bocsátja az 1 pontból á||ő határozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a hatfuozat męllékletét képezó épületeket elidegenítésre
kijelöli' azza|, hogy a Magdolna Negyed Pľogram keľetében felújított épületekben lévő
lakásokra a fenntaľtási időszak alatt csak adásvételi e|ĺ5szerzođés kĺjthető.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .január 01.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattrozatot |2 igen, 3 nem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 17 rÉpvlspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľĺľlĺo s ÍľBTT SZoToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
241t20t6. (KI.01.) 12IGEN 3 NEM 2 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy a határozat mellékletét képező éptileteket elidegenítésre
kijelĺili, azza|, hogy a Magdolna Negyed Pľogram keretében felújított éptiletekben lévő
lakásokĺa a fenntartasi időszak alatt csak adásvételi e|őszerzodés köthető.

Felelős : polgiĺrmester
Határidő: 2017 .január 01.

A 24|ĺ2016. (x[.01.) számű határozat mellékletét a jegyzőktinyv 7. szńmű mellék|ete
tartalmazza.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefuarosi onkormĺínyzat tu|ajdonában á||ő lakások
elídegenítéséről szóló ľendelet-tęrv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a 3512016. (XII.08.) ĺinkoľmanyzati rcĺde|etét 12

igen, 3 ĺem, 2 tartőzkodással elfogađta.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKoIÁsHoz ľĺnĺosÍľpľľ szorog gsÉc szÜrsÉcps
BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsľÜr,BľB 12 IGEN, 3 NEM, f
ľanľózxooÁss,ł.ĺ- ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vilI. xľ,RÜr,rľ ĺózsnľvÁnĺrsl crľrĺrľlłÁľyza'r, xÉľvlsBlŐ
ľasľÜr-BľÉľBx 35lf0|.6. (XII.08.) oľronivĺÁľyza.ľr Rpľonr,BľBľ A
BUDAPEST ĺózsBľvÁnosr oľxoRľĺÁNyza.r TULAJDoNÁľa.ľ ĺĺro
ĺ-ĺ,xÁsox ELIDEGEľÍľnsÉnol

Dľ. Kocsis Máté
10 perc szünetet rendel el.

Szünet

4. Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napirend 4/1. pontja
Javaslat a Tiĺrökbecse utca Salgótarjáni utca és Sport utca köztitti
szakaszán ak átnev ezés éľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

(D,. Ferencz orsolya képviselő ]2 óra 35 perckor megérkezett az üĺésterembe, így a
Képv is el ő - t e s tül e t l é t s z óma I 8 Jőr e emel ke dett' )

(Komóssy Ákos képviseĺő ]2 órą 35 perckor kiment az ülésteremből, ígl a Képviselő-testület
létszáma l7 főre csÓkkent.)

Dr. Kocsis Máté
Napiľend vitźlját megnyitja. Megá||apitja, hogy a napirenddel kapcsolatosan kérdés,
hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitaját |ezárja, és szavazźtsra bocsátj a a hatźlrozati
javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Töľökbecse utca SalgótaÍJtľri utca és Spoľt utca ktjzĺjtti szakasztnak a hattrozat
mellékletét képezo kezdeményezés szerinti Brtill Alfréd utcává történő átnevęzését
tźlmogatja.

Felelős: polgármester
Határiđő: 20I 6. december 1 .

f. fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakľól a főpolgármestert
tájékoztassa.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 5.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźttozatot 17 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN tz rÉpvlsBro
A HATAR jZATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZóTOB B sÉc szÜr s Écps
HATAROZAT:
242t20ĺ6. (xII.01.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselőtestĺilet úgy dönt, hogy

1. a Töľökbecse utca Salgótarjáni utca és Sport utca közötti szakaszźnak a hatátozat
mellékletét képező kezdeményezés szerinti Bľiill Alfréd utcáxá történő átnevezését
támogatja.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20|6. december 1.

2. fe|kéri a polgármesteľt, hogy a hatátozat 1. pontjában foglaltalaól a fopolgármestert
tájékoztassa.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 20|6. december 5.

A 24212016. (xII.01.) számú hatátozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 8. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 4l2. pontja
Javas lat II. vĺlágháb o rús emlékm íĺ, l étr ehozásár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sĺíntha Péterné - alpolgáľmester

Dr. Kocsĺs lláté
Napirend vítźĄát megnyitj a, megadj a a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
A helyszínen nagyon sokat jáľt, és ott nagyon nagy a forgalom zaja, a kihJzött kÍitériumot
kifejezetten nem teljesíti. Az Ülloi ĺt közelsége, kétszeľ haľom sáv az elég hangos még azoÍL a
helyen, ahova a téľképen jelölték.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dľ. Erőss Gábor
A bizottsági ülésen már lefolytatták az emlékezet-politikai vitát, ott is külĺjn jelezte, hogy
Vörös Tamás és dr. Ferencz orsolya hiányában eZ Í|em az igazi, úgyhogy csak röviden
visszautalna, és onnan kezdené. ott maľ vitáztak, az AlpoIgármester asszonynak az otÍ.

elhangzott vźiaszaibőI kiindulva egy kicsit ellentmondásos volt eZ, mert az egylk kérdésre azt
mondta, hogy ki-ki olyan emlékmiivel emlékezhet meg konkrét történelmi eseményekről,
amivel akar, és minden emlékműnek megvan a maga konkľét jelentése. Amikor felvetette'
hogy Delvidek es II. világháború, akkor a hideg napok és a szerb és zsiđó á|đozatok, oróluk
hogyan emlékeznek meg. Azt mondta Alpolgármester asszony, eZ nem, mert ez másrő| sző|,

mert ennek más a célja. Mondott egy olyat is, egy másik kérdésre váIaszo|va, ami meg pont
anól szólt, hogy tulajdonképpen arÍa is alkalmas lesz, hogy általában a II. világháboru
á|ďozatait méltóképpen tirmepelhessék ott, akik szeľetnék, úgyhogy voltaképpen a kérdése
ęľľe vonatkozik, hogy miről is szól végül is ez az emlékmű, és hogyha az utőbb| akkor
alkalmas ana,hogy ennek a célnak megfeleljen.Haaz előbbi, akkor érti.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Santha Péterné alpolgármesteľ asszonynak.

Sántha Péteľné
JakabĘ képviselő úrnak vá|aszo| először. AZ Üllői út közvetlen közelében a magyar orvosi
hősi halottak miive van, ahol valóban zavarő időnként a foľgalom, amikoľ ünnepséget
taľtanak, de a helyszínen volt, méghozzá erős foľgalomban hallgatta meg, hogy mennyire jön
be az Ülloi utzaja, ott máľ csillapítják afźk,hiszen ez|ega|ább 30 métęrre fásított, paľkosított
részenta|á|hatő ez atisztás. Amurvźnott fóúttól még a Koranyi út felé, tehát nem zavarő it. a
forgalom zaja. Erőss képviselő úmak még annyit, hogy aján|ja figyelmébe a wikipédia
megfelelo írásait, cikkeit, igen, a Cseres Tibor, Jancsó Miklós-féle feldolgozott Hideg
Napokrót is szól, akkor Kovács Andľás, đe|átÍa a filmet, kifejezetten a44-45-os délvidéki
mésztľ|ásról szól, vagy annak állít ęmléket' Azza| egészítené ki, amit kifogásolt, nem mondta
oda, hogy külcjnb<jző csoportok különféleképpen gondolkodnak egy-egy eseményről, és

kÍilönböző módon áIlítanak emléket, mindazonáltal most is fenntaľtja azt az álláspontját, hogy
egy II. világháborús hősökľe, elesettekľe emlékező iinnepséget igenis meg lehetne tartali a
Makovecz- fé|e 44 -4 5 -<j s véľenszésre emlék ezo muné|.

Dr. Kocsis M:áté
Megađja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Ez az emlékmű azok<nakaz embereknek tilítana emléket' akik ott civilęk voltak, nők, férťlak'
gyerekek, és őket meggyilkolták. Nem tudja, hogy Erőss képviselő úrnak mí ezzel a
problémája, tehát,40-50 ezeÍ magyar embernek miért nem lehet egy emlékművet állítani.
Még ezen is fogódzkodót kereskedik, hogy akkor a szerbeknek, vagy nem tudja kiknek éppen

most miéľt nem állítnak egy emlékmúvet. Más szemszögbőI nézve ez atörténet egy másik
országĺak egyfajta á||ama|apításríról szőI. ok a saját megemlékezésĺfüben, saját

történetíľásukban hogyan gondolkođnak, ez egy teljesen más kéľdés. ott ők abban az
otszágban nyilván másképp véIekednek, ta|źn ezeket a tcirténeteket nem hangsúlyozzélk tű|.

De nekik nem dolguk most ezze| foglalkozni, hogy ott mi tĺjrténik. Most ez arról szól, hogy
źi|ítanak-e emléket ennek a meggyilko|t 45 ezeÍ magyar embernek, vagy sem. Igy ebben a
formában, tudja-e eztígy tźlmogatru, vagy nem' erre kéri, hogy válaszoljon.
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Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Simon Gyöľgy képviselőnek.

Simon György
Tegnap mát a bizottsági tilésen ezt megbeszé|ték, hogy kicsit ellentmondás volt számára az
előteljesztésberr, lrogy kiknek állítarrak enrlékrrrúvet. Egytészt az Ú;videken elhuný
embereknek, ugyanakkor van benne egy olyan monđat, hogy: ,,Buđapesten nincs központi
emlékhelye a II. világháboru á|dozataiĺak.,, Azt az egyetlen vá|aszt kapta Alpolgármester
asszonytól, hogy csak annyi köze van a kettőnek egymáshoz, hogy azt a Makovecz á|ta|
tervezett emlékművet helyezik el, de ez nem kimondottan aztĄvídéki áldozatoknak, hanem a
II. világháboľú, mindegy az, hogy a nácik végeńék ki, vagy háboruban esett el, azt avá|aszt
kapta, hogy a II. világháboľú összáldozatainak állít emlékművet. Ennek értelmében nincs
arról mit beszélni, hogy Ujvidéken haltak meg' vagy a bevonuló orosz katonák által
Budapesten, vagy a nácik végezték ki, hurcolták €l, mindenkinek á||ít emléket,
Alpolgármester asszony ezt mondta, ez neki megnyugtató volt, a II. világháboru minden
áIdozatának állít emléket. Ha ezIesz az em|éktáblĺán, akkor ezze| egyettud érteni.

Dľ. Kocsis N{'áté
Megadja a szőt Sĺĺntha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Nem ezt mondta, hanem ań'monđtą hogy tud emlékezru egy másfajta emlékműnéI is azoka,
akilae még gondolni szeretne. Tehát ez az emlékmű igen, aziljviđéki vétengzés źiđozatainak
źi|itana emléket, ettől még tud meditálni és a II. világháborus elesettekľe is gondolni. Nęm
zárjaki a kettő egymást. Vasámap a Málenkij robot emlék.Jtáblájárlak megkoszorízásźnáI az
összes elhurcolt munkaszolsálatosra tudott sondolni.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászo|ás nincs,
szav azásr a bo c s átj a a hatźr o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

ezért a napirend vitáját |ezźrja, és

1. ttmogatja, hogy a Makovecz Imľe terveńe ,,DéLvidéki Magyar Golgotď' című
emlékmiĺ a Budapest VIII. keriilet, Ludovika téren kerĹiljcln elhelyezésľe.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźridő: 20t 6. december 1 .

2. felkéri a polgáľmesteľt' hogy tájékoztassa a Főpolgármestert az 1. pont szerinti
döntésről.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 201 6. december 1 .

Dľ. Kocsis lV!.álté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a hatźtĺozatot 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvĺspro
e. Haľĺ'n o Z ATHI ZATALHoZ pcys zpRÚ s zoľo g g s Éc s zÜrs Écps
ľĺ,ą.lÁRozal:
243/2016. (xII.01.) 15IGEN 1NEM r ľa.RľozrooÁssa.r,

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tttmogatja, hogy a Makovecz Imĺe tervezte ,,DéIvídéki Magyaľ Golgota'' címtĺ
emlékmű a Budapest VIII. keriilet, Ludovika téren kerĹilj<in elhelyezésre.

Felelős: polgármester
Hatfuidő.. 2016. december 1.

2. felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Főpolgármestert az 1. pont szeľinti
dĺjntésről.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2016. december 1.

Napiľend 4l3. pontja
Javaslat a tľianoni emlékhellyel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesaő: dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Sĺĺntha Péterné - alpolgármester

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

Dľ. Eľőss Gábor
Van egy bizottság, amely sikeresen ülésezik egy ideje, melynek ő is megtisĺeltetés, hogy
tagja lehet. Az előterjesĺésben, tudja, hogy van egy fľiss változat, de nem biztos, hogy a
legeslegfrissebbet is olvasta, mert tegnap is, mint hogyha egy új váItozatra uta|t vo|na az
Alpolgrĺrmester asszony. Mindenesetľe ań, tudja mondani, hogy amikor összeültek, és a
bizottság elé kerÍiltek ezek a makettek, a pźiyarlunkfü, akkor egy ilyen furcsa, fordított
szereposztás volt, mert ő volt az, aki megvalósíthatónak látott egy-két, másfęl ęmlékműtervet,
és a bizottság jobboldali többsége volt az, ame|y7k a pá|yázat sikertelenné nyilvánitásfua
szavazott.Eztis meg tudta érteni, mert valóban nem volt annyira elsöpľő egyik sem' egy vagy
kettő az megfontolásra érdemes volt. Most az újabb kĺjrben érez egy kis bizonytalanságot,
meľt kéľt tőlfü Alpolgarmester asszony neveket, hogy egy meghívásos páIyázatot íľjanak ki,
és aľra hívjanak meg művészeket. Két nevet is javasolt, akiknek van köZtéri szobruk és annak
az ellentmondásoktól sem mentes, mindenesetre komplex felvéte|ha|maznak adott esetben
meg tudnak felęlni, de volt egy ilyen nagy sietség, aztán most úgy tűnik, hogy még sincs
sietség, és akkor a kérđés az, hogy biztos-e hogy, akkor mégse sietnek, és ha igen, akkoľ
vźt|tozik-e ezzel osszęfiiggésben az,hogy kiket és milyen határidővel hívnak meg.

Dľ. Kocsis M:áLté

Megadj a a szőt Santha Péterné alpolgármesternek.
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Sántha Péterné
Tegnap is megválaszo|ta Képviselő úrnak, de kiegészítené, meľt most azt mondta, hogy el
tudott volna fogadni egyet, másfelet, még a legvégén abiralő bizottsági ĺilésnek megkéľdezte,
hogy akkor most valamiféle szavazással fölállítanak egyfajta sorľendet, vagy nem éi|itanak
föl' A leghatáĺozottabban Képviselő úr ellenezte ezt, (A háttérből beszéd hallatszik) De.
Amikor a kĺjvetkező siiľgősséggel összehívott birá|ő bizottsági ülésen e|hozta a makettek
fényképeit, akkor azt moĺđta. érdekes mosollyal: ,,No mégiscsak ezekből kell váIasńarl|?,,
Egy kis ellentmondást érez, akkor nem volt hattrozottan amellett, lehet, hogy azőta valami
kideriilt, tehát nem volt határozottan amellett, hogy azok közül a pá|yamuvek kcjzül
válasszanak, ezért továbbra sem tartja célszerűnek azok koziil amuvészek közül meghívni
bárkit is a meghívásos pźiyźzatra, hiszen most már lassan tudni fogjak, hogy a borítékban
mely művészek nevei szerepelnek. Szeretné megerősíteni, igen, lesz trianoni emlékműá||ítás,
20I9-re és szintén meghívásos pá|yázat a|apján, tehát nem felejtette eI, azokat a neveket,
amelyeket a bírá|ő bizottság tagj aitól kapott.

Dr. Kocsis N[.áLté

Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ennek a bírá,Iő bizottságnak o is tagsa, ezen az tilésen felmeľült igen, az, hogy sajnos nem
érkeztek be olyan pályaművek, amelyeket megvalósításľa érdemesnek tartottak volna,
amelyek kifejezték volna ań. a sze||emiséget, arnit ez abírá|ő bizottság elvárt. Most egy kicsit
zavarban van, mert ez az előteľjesztés, a cseľe előterjesĺés is, taľtalmv egy olyan hatźrozati
javaslatot, hogy kiírják a páIyázatot, de ugyanakkoľ mźlr szőba került, amit tudna támogatni,
hogy halasszák el ezt a triaĺoni emlékmű megvalósítástú, ha mźr egyszer így alakult, hogy
akkoľ legyen aľĺaido, hogy egy találjanak egy jő alkotást és még aztis szeretné kémi, hogyha
több időt tudnak szźlllni a megvalósításra, akkoľ egýttal szźnjanak rá költségvetési foľrást.
Emeljék meg ezt a 10 millió foľintot, azért, hogy egy megfelelő, méltó emléket tudjanak
ennek a tľianoni döntésnek, ami súlyos nemzeti traumát okozott, maľ csak azért se
kapkodjanak, mert 20f0-ban|esz a 100 éves fordulója ennek a trianoni đĺjntésnek, ęzzel nem
ań.mondja, hogy 2020-ban állítsanak emlékművet, csakhogy addigĺa Iegyen kész. Tĺibb pénz,
és idő ráfordításával egy valóban méltó és igényes emlékművet állítsanak most, hogy a
helyszínt megtalálták és bizosnak tűnik.

(Jakabfy Tamás kepviselő ] 2 óra 5I perckor kiment az üIésteremből, ígl a Képviselő-testület
létszáma 16 főre csökkent.)

Dr. Kocsis lNĺáLté

Logikusnak ťúnik, megadja a szót dr. Ferencz oľsolya képviselőnek.

Dľ. Ferencz Orsolya
Eľőss Gábor képviselő úľnak annyit szeľetne mondani, hogy aľľa az ęllentmondásra, amit
érzéke|t volna akozott, hogy a birźiő bizottság többségi álláspontja egyértelműen az összes
pályaműnek az egyhangú elutasítása volt, míg a Képviselő ur álláspontja egy-két pźl|yamuvet
elfogadhatőnak talá|t és ebben ellentmondást vélt felfedezni. Valószíniĺleg ugyanabbő| az
ellentmondásból táplálkozik, ami annak idején Linder Béla és Stromfeld Aurél kĺizĺjtt fesztilt.
Nem kell olyan messzire merľli, hogy megértsék az ellentmondás gyökeľét. A másik, hogy
csatlakozna ahhoz a felvetéshez, hogy valóban javasolná, ha lehet, akkor gondolkodjanak
azon' hogy emeljenek ezen a 10 millió forinton, hogy méltó és kĺiľnyezetével egyutt szép és
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méltó emlékhely legyen ez az emlékezőhe|y, de őszintén sző|va maradna a 2019-es dátumnál,
egy nagyon praktikus ok miatt, mert a 100. évfordulónál valószínűleg egy dömping |esz,tehát
akkor azt gondolja, hogy az egész otszágban ľengeteg ilyen avatás lesz, ne menjenek ebbe
bele. Legyen a jőzsefvárosi egy előszó, sajnos máľ tudják a torténelemből, hogy '18-19-ben
máľ folyamatosan eze|<ĺő| a teľületleľohanásokróI szőIt, tehát most, hogy 1920. június 4.éve1
következett be ez a nemzeti tragéďia, ęz mtlr a '19.es dátumot nem fogja befolyásolni.

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

Dr. Erőss Gábor
Ennek még utána kell olvasnia, amit Képviselő asszony mondott, de nagyon érđekes felvetés.
Visszatérve az eIőterjesztéshez, most mar kezđi érdekelni, érti, hogy miért nem '20, mert sok
más emlékművet is avatnak országszerte, és azt is érti, hogy ídőzavarba került az
onkormanyzat, és ezért nem , 

17 , đe akkor miért nem , 18? Ez az egylk kéľdése, a másik akkor
végülis meghívásospźtlytuat-e, igen, vagy nem' ezvá|tozlk' vagy sem?

Dr. Kocsis N{.áLté

Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármesteľnek.

Sántha Péteľné
Pintér Képviselő úr kérdésére vá|aszolna elősz<jr, hogy az eloző előterjesĺéS nagyon
szigorúan be volt kotttzva, hogy odaéľjenek' és a mostani nincs bekottázva, csak döntenek
arról, hogy állítanak trianoni emlékművet. Erőss Képviselő ur kéľdésére avá|asz, meghívásos
páIytzatot fognak kiírni, de most a kottázással nem kell annyira sietni, hadd fogla|kozzon
mindenki az aďventtel és a kaľácsonnval.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitájat lezáľja, és

szavazásrabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a 20212016. (X.06.) szttmí hatáĺozatźlban kiírt képzőművészeti pá|ytzatot
eredménytelennek nyilvánítj a'

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. december 1.

2. a Bláthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca kcjzötti, jelenleg zsákutcaként
funkcionáló területen (38598 hĺsz.) a trianoni emlékmri elhelyezésének szándékát
fenntartja, melynek megtervezésére és kivitelezéséľe zźtrtkoru, meghívásos
képzomuv észeti pá|y ázatot íĺ ki.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 20I 6. december 1 .

3. felkéľi a polgármestert a hatźttozat2. pontia szerinti pá|yázat lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 1.
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Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ szoro g g s Éc s zÜrs Écp s
Haľa.Rozłľ:
244ĺ2016. (Xu.01.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. a 202/2016. (X.06.) számu hatźlrozatábaĺ kiíľt képzőmllvészeti páIyázatot
eredménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíridő: 2016. december l.

2. a B|áthy ottó utca Bíľó Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg zsfüutcaként
funkcionáló területen (38598 hrsz.) a trianoni emlékmű elhelyezésének szĺĺndékát
fenntaľtja, melynek megtervezésére és kivitelezésére zźlrtkoru, meghívásos
képzł5m,(iv észeti pá|y źzatot ír ki.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. december 1.

3. felkéri a polgármestert a hatáĺozatZ. pontja szerinti pá|yźzat lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidó: 201 6' decembeľ 1 .

5. Humánsz olgźitatźlssal kapcsolatos előteľj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat a Józsefváľosi Eryesített Biilcsődékkel kapcsolatos diintések
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sĺĺntha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja. MegáIIapitja' hogy a napiľenddel kapcsolatban kéľdés,
hozzásző|źls, javaslat nincs, ezért a napiľend vitáját|ezźlqa, és szavazásľa bocsátja ahatározati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I. a Jőzsęfvaľosi Egyesített Bĺjlcsődék Szeľvezeti és Mtĺkĺidési Szabźiyzatát ahatározat |. sz.
mellékletében fo glalt tartalommaI, 20 17 . j anuaľ 1 . hatállyal jőv áhagyja.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. decembeľ 31.

2. felhatalmazza a polgáľmestert a határozat 1.

a|tirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 3 1.

pontjában meghatátozott dokumentum

3. a) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék által nyújtott duális képzéssel összefüggésben a
beruhazási kiegészítő csökkentő tétel érvényesítésére 2016. évben I.467.7f0,- Ft-ot
biztosít az onkormányzat a működési általános tartaléka teľhéľe aZ intézmény
kcĺltségvetésében azza|, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivata| aIta| 2017 . évben utólag utalt
beruhtr;ási kiegészítő csökkentő tétel teljesítési összegét a Józsefraľosi Egyesített
B ölcső de nem haszn á|hatj a fe|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I6. decembeľ 01.

b) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetoje 2017. évben köteles je|ezni,
hogy az I.467.720,. Ft szám|ájara megtéľült, mellyel kezdeményezi a költségvetésének
módosítását a bevételi előirányzat megemelésére és az önkormźnyzati irányítószervi
támo gatási elóir tny zat csokkentésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . március 31.

c) az a) pontban foglaltak miatl. az onkormányzat kiađás 1l107-01 cím működési cél és

általĺĺnos taľtalékon belül az általános 1artalék e|őirźnyzatárő| I'467,] Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1 1 108-02 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási finanszirozásí kiadáson belül
azirtĺnyítőszewitttmogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása e|őírányzatźĺa.

Felelős: polgármester
Hatźlriđő: 2016. decembeľ 0 1 .

d) a Józsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat _ bevételi
felhalmozási finanszírozási bevételen beltil az irźnyitőszervi támogatásként folyósított
tźmogatás fizetési számltn töľténő jővźńrása eIőirányzattú és a kiadás beruházási
e|őirányzatát I.467,7 e Ft-tal megemeli.

Felelős : polgiírmester
HatáÍtđo: 2016. december 0 1 .

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a2016. évi költségvetési rendelet következő módosításánál a

határ o zatb an fo glaltakat ve gye fi gye lemb e.

Felelős: polgáľmester
Hatándő: 2017 .januáľ 3 1.
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ Irĺľlĺo s ÍľpTT SZóToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
245t2016. (x[.01.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefvźnosi Egyesített Bĺilcsődék Szervezeti és Műkĺ'dési Szabá|yzatát a határozat I.
sz. mellékletében foglalt tartalomma|,z}I7 . januáľ I. hatá||ya| jővźhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'6. december 31.

2. felhatalmazza a polgármestęrt a hatéttozat 1. pontjában meghatározott dokumentum
alź'írźsára.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. december 3l.

3. a) a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék á|ta| nyújtott duális képzéssel összefüggésben a
beruhźzási kiegészítő csökkentő tétel érvényesítésére 2016. évben I.467.720,- Ft-ot
biaosít az onkormányzat a mfüödési általános taľtaléka terhére az intézmény
költségvetésében azza|, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivata| á|ta| 2017 . évben utóIag utalt
beľuhrázási kiegészító csökkentő tétel teljesítési összegét a Józsefuaľosi Egyesített
B ĺjlcsőde nem haszn á|hatj a fel.

Felelős: polgáľmester
Hataríđo: 2016. december 0 1 .

b) a Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék intézményvezetője 2017. évben kĺiteles je|ezru,
hogy az I.467.720'- Ft számlájaľa megtéľĹilt, mellyel kezdeményezi a kĺiltségvetésének
módosítasát a bevételi e|őirźnyzat megemelésére és az ĺjnkormányzati irányítószervi
támogatási előirźnyzat csĺikkentésére.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|7. március 3l.

c) az a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzat kiađás 11107-01 cím mfüödési cél és
általános taľtalékon bebl| az általános tarta|ék e|őkźnyzatáÍól 1 .467,7 Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - ĺjnként vźlIIaLt feladat - felhalmozási finanszirozási kiadáson belül
azirányítoszervitźlmogatáskéntfolyósítotttámogatáskiutalásaelőírányzatára.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. december 01.
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d) a Józsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím - onként váI|alt feladat - bevételi
felhalmozási finanszírozási bevételen belül az kányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztĺnIźn torténő jőváírása e\oirányzatát és a kiadás beruházási
e|őirźnyzatát I.467,7 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f0I6. december 01.

4. felkéri a polgármestert, hogy a2016. évi költségvetési ľendelet k<jvetkező módosításánál a

hatfu ozatbarĺ fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 20117 .januáľ 31.

A 245/20|.6. (KI.01.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 9. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napirend 5ĺ2. pontja
Javaslat a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociá|is és gyermekjóléti ellátások helyi szabályaiľĺól szől'ő Í0ĺ20ĺ.5.
(III. 01.) iinkormányzati rendelet módosítására
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péteľné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M.áté
Napirend vitaját megnyitja. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,

hozzźĺszőIás, javaslat nincs, ezért anapirend vitájátlezárja, és szavazásra bocsátja ahatfuozati
javaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt' hogy

I. a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és

gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yairől szóló l0l20I5. (n. 01.) önkormanyzati rendelet
2017. januaľ l-jén hatátyba lépő módosításáva| az újszülött ajandékcsomagra önként
vállalt feladatként 2017. évtol e|őzetes kĺltelęzettséget válla| határozatlan időre évente

4.000,0 e Ft összegben az önkormányzat műkĺjdési és kcĺzhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hatźriďó: 20| 6. december 0 1 .

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatáĺozat I.
ktivető évek kĺjltségvetésének tervezésénél

Felelős: polgármesteľ

pontjában foglaltakat a20|7 . évi és az azt
vegyę figyelembe.

Hattľľiđő 2017. évi és az aztkövető évek kĺjltségvctćsćnck teľvezése
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Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR IZATHIZATALHoZ vnĺŐs ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
246t20r6. (X[.01.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

|. a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló 10/2015. (m. 01.) önkormányzati rendelet
2017. januáľ l-jén hatályba lépő módosításáva| az újszültitt ajándékcsomagra onként
vállalt feladatként 2017. évtol e|ozetes k<jtelezettséget vállal hatttrozatIan időre évente
4.000,0 e Ft összegbenaz önkoľmányzatmíikoďési és közhatalmi bevételeinęk terhére.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2016. decembeľ 01.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 1. pontjában foglaltakat a201'7 . évi és az azt
követő évek kĺjltségvetésének terv ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|7 . évi és az azt kĺjvető évek kĺjltsésvetésének tervezése

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni, valamint a szeméIyes gondoskodást nyrijtó
szociális és gyeľmekj ő|étí e|Iátźtsok helyi szabáIyako| sző|ő 10/2015. (III. 01.) ĺinkormányzati
rendelet módo sításaľól szóló rendelet-tęrv ezetet'

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 3412016. (KI.08.) ĺinkoľmányzati renďe|etét |6
igen, 0 nem, 0 tartozkodással elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsHoz nĺnĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos rnpvlsnr,Ő-ľnsľÜr,ľľn |'6 IGEN, 0 NEM, 0
TÁ.RTóZKoDÁsSAL ELFoGADJA És ľĺrcaLKoTJA BUDAPEsr ľovÁnosVilI. KERÜLET ĺozsľľvÁnosr oľronnĺÁľyz.ł.ľ xnpvrsnlo-
TESTÜLEľÉľEK 342016. (KI.0s.) oľronľĺÁľyzn.ľI RENDELETÉT A
PENZBELĺ És ľEmĺÉSZETBENI, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDoSKoDÁST
HrvÚľľó SZoCIÁLIs ns GYERMExĺor,Éľr ELLÁTÁSoK HELYI
SZABÁLYAIROL szoĺo 10t2015. (III. 01.) oľronľĺÁNYZATI RENDELET
nĺónosÍľÁsÁnól
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Napiľend 5/3. pontja
Javaslat speciális gondozást igénylők segítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

Zentai oszkáľ - képviselő

Dľ. Kocsis lN{áté
Napirend vitáját megnyitja. MegáIlapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzásző|ás, javaslat nem volt, ezért a napirend vitil1át \ezźrja, és szavaztlsra bocsátja a
határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.2OI7. április 01. napjától határozatlan iđőre az onkormanyzat fenĺĺtartásában lévő
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali Ellátás szakmai
egysége iĺtján a Jőzsefvárosban éIo demens személyek részéte térítésmentesen
adathor do zót b i Zto s ít tjnként vál l alt fel adatként.

Felelős: polgáľmester, Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
íntézményvezetője
Határidő: 2016. december 01.

2. a hattrozat 1. pontjában foglaltak feďezetére - önként vállalt feladat _ 20I7-tő|
határozat|an iđőre elozetes kötelezettséget váI|a| 1.000.000,- Ft ĺisszegben a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében az onkormányzat
mfüĺjdési és közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős : polgrírmester
Határidő: 20I 6. december 0 1 .

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatétrozat |-2. pontjaiban foglaltakat a 2017. évi és az azt
követő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatariđő:2017. évi és az aztk<jvető évek kclltségvetésének tervezése

Dľ. Kocsĺs M:áLté

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

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT S ZoToB B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATÁROZAT:
247t20t6. (KI.01.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL
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A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1.2017. április 01. napjától határozat|an időre az onkoľmtnyzat fenntartásában lévő
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Nappali Ellátás szakmai
egysége útján a Józsefuáľosban éIő derrrerrs szerrrélyek tészéte térítésmentesen
adathordozót biĺo sít onként vállalt feladatként.

, Felelős: polgármester, Józsefuarosi Szociális Szo|gźitatő és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetője
Határidő: 2016. december 01.

2. a határozat 1. pontjában foglaltak fedezetére önként váI|a|t feladat _ 20|7-tő|
Ílatározatlarl időre előzetes kötelezettséget váIIaI 1.000.000,- Ft <isszegben a Jőzsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében az onkoľmányzat
műkĺidési és ktizhatalmi bevételeinek teľhére.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2016. december 01.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźlrozat |-2. pontjaiban foglaltakat a 2017. évi és az azt
követő évek kĺiltségvetésének teru ezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. évi és az aŻ. követő évek költsésvetésének tervezése

Napirend 5/4. pontja
Javas lat a hánassági évfo rdulĺít ůinneplő házas páľok megaj án dékozásár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Napirend vitźljźń megnyitja, megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Érdeklődne egyrészt az osszegről, hogy ez nem túl kevés-e, másrésú. pedig a dátumokľól,
nem akar cinikus lenni, de azért mégiscsak látják, hogy tényleg ahźnasság intézményének a
megőľzése, és megerősítése a cél, akkor szép gesztus, tényleg szép gesztus szó se róla, hogy
az arany|akodalmukat, gyémántlakodalmukat ünneplőket megjutalmazzák, de hogyha arra
gondolnak, hogy hány éves házasság után szoktak elválni a paľok, akkor lehet, hogy nem
ebben a szakaszban kellene megerősíteni és szimbolikus gesztusokkal támogatni a házasság
intézményét. Valójában 25-tó| szźtmít métr egy htnasság iinneplendőnek, ezüstlakodalomtól
kezdve, de megfontolandónak tntaná, akár még, hogyha nincs is ilyen hagyomány, a 10.

házassági évfordulót is meg lehet tĺnnepelni' ebből a szempontbő| ahźzasságintézményének
megerősítése szempontjából még valóban releváns volna ez.

Dr. Kocsis N I'áúé

Van konkrét javaslata Képviselő úľnak az évfotdulók tekintetében? Azért 25-75-ig tettek
javaslatot házasstąi évforduló tekintetében, mert a kis nemzeti hagyomĺínyok szeľint ezeknek

75



van elnevezésük. 25-30-40-50-60-]0-75, de nem zćtrjaki a 10 és 20. évfordu|ó di1azásátsem.
Nem nyitnáki azt avitát, hogy mineknevezzék a 10. és a20. (A háttérből beszéd hallatszik)
A Hivatal htľzassági kérdésekben képzett" munkatáĺsai szerint ,,rőzsď, és ,,vászon,,
lakodalomnak hívják. A 10. a tőzsa' a 20. a vászon? (A háttérbőI beszéd hallatszik) A
humánszolgáltatási kérdések vezetője szeľint a12. apetrezselyem lakodalom, a 10. arőzsa. (A
háttérből beszéd hallatszik) Nem zárkózik el semmitől, a logikájával egyetért, ez kedves
gesztus, egyetlen gondjuk van, hogy nem fudjĺĺk, hogy ez hány embert éľintene, az
előterjesĺés nyilván becsli azt, hogy hány éľintettje van 25-tóI fölfelé a hénasságí
évfoľdulósoInak. (A háttérből beszéd haĺlatszik) A20. évfoľduló az aporcelánlakodalom. Mit
szólnak a 10. és 20. kategőriához? Petľezselyem és egyéb kerti zöldségeket hagyják. (A

háttérből beszéd hallatszik) A 10., és a20., továbbra is az a gondja, hogy nem tudják, hogy ez
milyen létszámot éľint, és milyen pérľ'ngyi fedezetet kel| hozzá biztosítani. Javasolja, hogy
most fogadj ák eI eú. a téte|t, és a kĺiltségvetésig lesz idejük ezt megfejteni, decembeľre elég
|esz a most megállapított pénzngyi feđezet, és a költségvetés kapcsĺín pedig módosítják ' Ezze|
a kiegészítéssel a 10. és f0. htĺzassági évfordulósokat is szeretettel köszonti Józsefuáros
onkormányzata. Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a napirend
v itáj át |ezĄ a, és szav azásľa bo c s átj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I. azoĺ házaspźttok tészéte, akik Józsefuarosban kötötték meg házasságukat é,s lega|ább az
egyik fél VIII. kerĹileti lakóhellyel rendelkezik, a 10. (rózsalakodalom)' a 20.
(porcelanlakodalom), a f5. (ezüstlakoda1om)' a 30. (gyöngy1akodalom), a 40.
(ľubinlakoda1om), az 50, (aľanylakodalom), a 60. (gyémánt1akodalom), a 70. (kegyelmi
lakodalom), a 75' (koronaékszer lakodalom) hźzassági évfordulójuk alkalmából
ajándékcsomagot nyujt 4.000,- Ft/pźr összegben és az ajándékcsomagokľa onként vállalt
feladatként 2017. évtő| hatarozatLan iďőre ę|őzetes kotelezettséget vállal 200,0 e Ft
ö ssze gben az Önkorm ány zat működési és k<izhatal mi bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2016. december 01.

2' felkéĺi a polgármesteľt, hogy a hatátozatban foglaltakat a 201'7 . évi és az ań. kĺjvető évek
költségvetésének készítésekor vegye figyelembe.

Felelős : polgríľmesteľ
Hataĺidő: 2017 . évi kciltségvetés és az azt kĺjvętő évek költségvetés készítése

Dr. Kocsis NĺáLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęsttilet a hattrozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH) Z vnĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
24812016. (KI.01.) 16IGEN O NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

L. azonhćuaspáľok tészére, akik Józsefuáľosban kötötték
egyik fél VIII. kerületi lakóhellyel rendelkezik,
(porce1anlakodalom), a 25. (ezüst1akodalom), a

meg htaasságukat és |ega|źhb az
a 10. (rózsalakodalom)' a 20.
30. (gyöngylakodalom), a 40.
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(rubinlakodalom), az 50. (aranylakoda1om), a 60. (gyémántlakodalom), a 70. (kegyelmi
lakodalom), a 75. (koronaékszer lakodalom) hźzassági évfoľdulójuk alkalmából
ajándékcsomagot nyujt 4.000,. Ft/pár összegben és az ajtnđékcsomagokra önként vállalt
feladatként f011. évtől határozatlan időrę e|őzetes kötelezeÍtséget va||a| 200,0 e Ft
összegben az onkorm ányzat műkodési és k<jzhatalmi bevételeinek teľhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 01.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatźnozatban foglaltakat a 2017. évi és az azÍ. követő évek
koltségvetésének készítésekoľ vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 20|7. évi költsésvetés és az aú. kĺjvető évek költsésvetés készítése

Napirend 5/5. pontja
Javaslat az |ĺ20|6. (II.04.) iinkormányzati ľendelet mĺódosítására és
ktilts égvetést éľintő d iintés ek meghozatalár a
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Egry Attila - alpolgáľmester

Dr. Kocsis M:áté
Jelzi, hogy az e|őterjesztés címe megváltozott, a napirenđ vitáját megnyitja. Megállapítja,
hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,hozzászőIás nincs, ezért a napiľend vitźljátlezárja, és
szavazásta bocsátja a20|6. évi költségvetésről szőIő 112016. (II.04.) onkormanyzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a 30120|6. (XII.01.) önkoľmányzati rendeletét 15
igen, 0 nem, 1 tartőzkodźlssal elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 rÉpvlsgro
A RENDELETALKoľÁsHoz vrNo s ÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xÉľvIsľ,r-o.ľľsľÜr,n,ľľ 15 IGEN, 0 NEM, I
TARTóZKoDÁSsAL ELFoGADJA És ľrpcALKoTJA BUDAPEsT FovÁRos
VIII. KERÜLET JóZsEFvÁnosr oNroRMÁľyzaľ xnpvIsnr,o_
TESTÜLETENEK 30t2016. (KI.01.) oľxonľlÁI\IYZATI RENDELEľÉľ ĺ' 20|6.
rvl ror,ľsÉcvETESRoL szoLo 1ĺ20t6. (II.04.) oľronľĺÁI\rYZATI
RENDELET MóDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c sátj a a hatát o zati j avaslatot.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné és Egľy Attila alpolgármesteri saját kerete előirĺĺnyzatźnak terhére
támogatja a Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítv:íný (székhely: 1082
Budapest, Horváth Mihály Íér 8.; adőszttm: 18156292-I-42) 3.140.103,- Ft, azaz
haľommillio-száznegyvenezeFegyszázhfuom Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály
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Gyakoľló Altalános Iskola és Gimnázium természettudományos képzéséhez (fo|drajz,

ťlzíka, biológia) kapcsolódó demonstráló eszköz<jk bęszeruésének érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2016. december 1.

2. ahatfuozat I. pontjában foglaltak mia1l az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keľet - önként r,állalt
feladat - előiráĺyzatáĺőI I.353.478,- Ft-ot, Egĺy Attila alpolgármesteri saját keľet - önként
vállalt feladat - e|őirányzattrőI |.786.625,- Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ onként
vźilaIt feladat - felhalmozási céIu tĺĺmogatások á|Lafi.Iháztartáson kívülrę e|óirányzatfua
Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítvány természettudomĺínyos képzéshez
(fü|đrajz, ťĺz1ka, biológia) kapcsolódó demonstráló eszkĺjzök beszerzésének támogatása
címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 1.

3. felkéri a polgármestert a hattrozat 1' pontja szerinti támogatási szerzőđés aláírźsźĺa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1 6.

4. 2.000.000,0 e HUF éľtékben 1 éves kamatozó kincstáĄegyet vásárol a K&H Bankon
keľeszttil 20I 6. decembeľ 6-án.

Felelős: polgáľmester
Határiđo: 20I 6. december 2.

5. felkéľi a polgármesteľt a hatźrozat mellékletét képező:
- Treasury keretszeľződés értékpapír adásvételi ügyletek vállalati Ĺigyfelekkel

történő kötéséhez,
- Másodpiaci megallapodás és
- Jegyzésí
dokumentum ok a|áír ásźr a.

Felelős : polgĺíľmester
Hatźlrido : 20I 6. december 6.

6, A 4. pontban foglaltak miatl. az onkormanyzat - önként vállalt feladat - bevétel
ťlnanszirozási bevételek _ értékpapír értékesítés - e|őkényzatát és kiadás finanszíľozási
kiadások - értékpapíľ vásárlás - e|óirtnyzatátf .000.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 2.

7. feIkéri a polgármesteľt, hogy a 20|6. évi költségvetésről szóló rendelet következő
mó do s ítás án áI a hatáĺ ozatb an fo gl altakat ve gye fi gye l emb e.

Felelős: polgármester
Határiđó: a20I6. évi költsésvetés következő módosítása
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HATAROZAT:
249t2016. (X[.01.)

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

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ MrNo S ÍTETT S ZoToBB SÉG S ZÜKS ÉGE S

16IGEN O NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy

1. Santha Péterné és Egry Attila alpolgáľmesteri saját kerete előirányzatának teľhéľe
tźtmogatja a Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítvaný (székhely: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 8.; adőszám: 18156292-I-42) 3.140.103,- Ft, azaz
hárommilliő-száznegyvenezer-egyszźnhtrom Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály
Gyakorló Altalános Iskola és Gimnazium természettudományos képzéséhez (fiildľajz,
ťlzlka, biológia) kapcsolódó demonstráló eszközĺjk beszerzésének éľdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. december 1.

2. ahatározat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzat\<ladás 11107-01 cím mfüödési
cél és általános taľtalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - előirányzatáĺőI I.353.478,- Ft-ot, Egĺy Attila alpolgármesteri saját keret - onként
vállalt feladat - e|őkźnyzatáĺő| I.786.625,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1105 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - felhalmozási cé|ű támogatások á|laÍnhtztaľtáson kívülre eloirźnyzatára
Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítvany teľmészettudományos képzéshez
(ftldrajz, ťlzika, biológia) kapcsolóđó đemonstráló eszközök beszerzésének támogatása
címén.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 20I 6. december 1 .

3. felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat 1. pontja szerinti támogatási szeruódés a|áírásźlra.

Felelős : polgiírmester
Hatáĺído: 201 6. đecember 1 6.

4. 2.000.000,0 e HUF éľtékben 1 éves kalnatoző kincstáľjegyet vásarol a K&H Bankon
keresztül 2016. decembeľ 6-iín.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. december 2.

5. felkéľi a polgármestert a hatáĺozat mellékletét képező:
- Tľeasury keľetszerződés értékpapíľ adásvételi ügyletek vá|IaIatí iigyfelekkel

toľténő kĺitéséhez,
- Másodpiaci megállapodás és
- Jegyzési
do kumentu mok a|áír ásár a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 6.

6. A 4' pontban foglaltak miatl az onkormányzat - cjnként vállalt feladat - bevétel
ťĺnanszirozási bevételek _ éľtékpapit értékesítés - e|őkányzatát és kiadás finanszíľozási
kiadások - értékpapír vásaľlás _ előirźnyzatźú2.000.000,0 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 20116. december 2.

7. felkéľi a polgármesteľt, hogy a f01,6. évi költségvetésről szóló rendelet kĺjvetkező
mó đo s ítás án ti a hatźtr o zatb an fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a2016. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása

A 24912016. (KI.01.) számú határozat mellékleteit a jegyzőktinyv 10. számú me|Iéklete
tartalmazza.

6. Egyéb előteľjesztések

Napirend 6/1. pontja
Javaslat a helyi önkoľmányzat és Hivatala, valamint az iinkoľmányzat áita|
fenntaľtott ktiltségvetési szeľveĺnek a 20|7. évi ellenőľzési teľvére
(íľásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyzo

(Jakabfy Tamás képviselő ] 3 óra 05 perckor az ülésterembe megérkezett, ígł a Képviselő-
testtjlet hétszáma I7 főre emelkedett.)

I)ľ. Kocsis l/Iáté
A napirend vitájátmegnyitja. Kérdés, hozzászőIźts hianyában |ezźĄa. Szavazásrabocsátja a

hatáĺ o zati javasl ats ort.

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. jóvahagyja a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat és Hivatala 2017.

évi ellenőrzési tervét ahatźtrozat 1. számí melléklete szerint.

Felelős: jegyzó
Hatarido: 2016. december 31.

2. jőváhagyja a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ f017. évi
el lenőrzé s i tervét a hatźlr o zat 2 . szźtmił mel léklete szerint.

Felelő s : intézményv ezeto
Határidő: 2016. december 31.
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3. jőváhagyja a Józsefuárosi Szent Kozma EgészségĹigyi Kozpont 2017. évi ellenőľzési tervét
ahatározat 3. számú melléklete szerint.

Felelő s : intézményv ezetó
Határidő: 2016. december 3 1.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 17 igennel egyhangúan elfogadta ahatźrozatot.

sZAv AZ^SNÁI JELEN VAN 17 rÉpvlspro
A HATAR o Z ATH)Z AT ALIH} Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
250120Í6. (KI.01.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. jóváhagyja a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefulárosi onkormányzat és Hivatala 2017.
évi ellenőrzési tervét ahatározat 1. szźlmu melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. december 31.

2. jőváhagyja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 2017 ' évi
ellenőľzési tęrvét a hatźlr ozat 2. számu melléklete szerint.

Felelő s : intézményv ezető
Hatĺĺľidő: 2016. december 3 1.

3. jővzlhagyja a Jőzsefvaľosi Szent Kozĺna Egészségügyi Kozpont 20|7. évi ellenőrzésitervét
a hatáĺ ozat 3 . számú melléklete szerint.

Felelős : intézményv ezető
Határidő: 2016. december 31.

A 25012016. (KI.01.) számrĺ határozat mellék|eteit a jegyzőkłinyv 11. számú mellék|ete
tartalmazza.

Napirend 6ĺ2. pontja
Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelemmel megkiittitt szeľződéssel
kap cs olatos dii ntés meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis M:áLté

A napirend vitáját megnyida. Kérdés, hozzźsző|ás hiĺínyában lezźĄa. Szavazásrabocsátja a
hatáľ o zati javaslats ort.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogađja a Fővárosi Katasztrófavédelmi IgazgatősttggaI 2013. július 25. napján kötött
Haszná|atba adási szerzodésnek a határozat me|Iékletében foglaltak szerinti módosítását
2016. december 01. napjátóIkezđođőhatá|Iya|, és felkéri a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határiđo : 20| 6. december 0 1 .

2. az 1. pontban foglalt szeľzodés módosítása miatt e|őzetes kötelezettséget vállal önként
vá|Ia|t feladatként 20I7-tőI hatěrozatlan idore évente 1'092,0 e Ft összegben aZ

onkormányzat kozhatalmi és műkodési bevételeinek terhére.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2016. december 01.

3. felkéľi a polgármestert, hogy ahatátozatban foglaltakat a2017. évi és az azt kĺjvető évek
költségvetésének készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a2017. évi költségvetés és az ań követő költségvetések készítése

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatźlrozatot 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z MIN o S ÍTETT S ZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGES
HATÁRoZAT:
251|20|6. (xII.01.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogađja a Fővaĺosi Katasńrőfavédelmi Igazgatőságga|2013.július 25. ĺapján kötött
Hasznźiatba adási szeľződésnek a hatźrozat mellékletében foglaltak szerinti
módosítását 2016. december 01' napjától kezđődő hatá||ya|, és felkéri a polgármesteľt
annak a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 01.

2. az 1. pontban foglalt szerződés módosítása miatt e|őzetes kötelezettséget vállal tlnként
váIIaIt feladatként 20I7-tő| hatttrozatlan időre évente I.092,0 e Ft összegben aZ

onkormrínyzat kozhatalmi és mfüödési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Határiđó: 20I 6. decęmber 0 1 .
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3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a f0I7 . évi és az azt kĺjvető évek
költségvetésének készítésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a20|7. évi kĺiltségvetés és az azt követő költségvetések készítése

A 25112016. (KI.01.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 12. szálmű mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend 6/3. pontja
Javaslat konzultáciĺó lefolytatására a közrend, ktizbiztonság érdekében

Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis lN.ĺáLté

A napirend vitźljźt megnyitja. Kérdés, hozzászőIźls hianyában |eztrja. Szavazásra bocsátja a
határ o zati j avas l ats ort.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy 2017. évben a jőzsefvźrosi lakosok köľében konzultációt
folyat le közľenđ, kozbíńonsággal kapcsolatos témában és felkéri a polgármesteľt annak
lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . marcius

Dľ. Kocsis N.ĺ.áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot |7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN tz rcÉpvlspro
A HATÁR oZ ATlľrI Z AT ALlľrIZ EGYS ZERÚ szóľogB SÉG SZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
252t2016. (xrl.01.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy 2017. évben a jőzsefvátosi lakosok körében konzultációt
folýat le közľend, kozbiztonsággal kapcsolatos témában és felkéri a polgĺíľmesteľt annak
lebonyolítására.

Felelős : polgiírmester
Hatźndő:2017. marcius

Napiľend 614.pontja
Javaslat Józsefuáros Smaľt City koncepciő váz|atának elfogadására
(írásb eli táj ékoztatő)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Feľencz oľsolya - képviselő



Dľ. Kocsis Máté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt. dľ. Eľőss Gábomak.

Dľ. Eľőss Gábor
Erről sokat beszéltek a bizottsági iilésen is. Van ötlet börze, koncepciónak nem merik
nevezni, csak vázlatnak, ki kellene alakítani egy tervet ľészletesebben, erľe amťlgy is mrĺkodik
egy bizottság. Ez így önmagában nem túl megfogható. A bizottsági ülésen mondott néhány
konkľét példát, ami egyből az emberĺek eszébe jut, és mégsem szerepel az otlet listán, amit
még számon sem lehet kémi az e|oterjesztésen, hiszen ez csak koncepció vtzlat, így csak
felveti, hogy mi van benne és mi nem' Ellenezni nem ellenzi, de támogatni sem tuď1aigazáĺ.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

Dr. Ferencz oľsolya
Mint ennek abizottsźlgnak az elnöke' szeretne valamit tisztába tenni. Ennek a koncepciónak
az osszeźi|íttsa 9 hónapos munka vo|t az ebben részt vevő 5 képviselonek. Számos, már
működő pé|đát és modellt tanulmányoztakvégig. Volt, amit személyesen ĺéńek meg, volt,
arnit a sajtóban megjelent információk alapjan. Mivel ez egy tág fogalom' hogy Smart City,
ezért azon a mezsgyén kellett haladniuk, hogy kizźltőIag már |étezó, műkcjdő és bevált
ötleteket vegyenek bele ebbe a koncepciőba. Az,hogy váz|at|ett, az pont Jakabff Képviselő
úrnak a javaslata volt, amit elfogadhatónak talá|, pont amiaff., mert elthez, ami az
onkormányzat irányaít, szandékait kíváĺja felsorolni, ez nem egy ötletbörze, ez egy
felsoľolás, amihez majd késziil szakarlyag. Azt|ehet majd egy többéves programnak tekinteni.
Ahhoz majđ a Testületnek kellhozzárendelni forľásokat' adott esetben majd páIyázatokat. Ez
egy nagyon komoly lépéssoľozatnak az első lépése . Kízźttő|ag olyan mintákat vehettek bele,
aminek a megvalósításźnakľealitása van Józsefuárosban, és igény is van ľá. Józsefuáros helyi
sajátosságait is figyelembe kellett venni. Ezen dolgozott abizottstry, volt olyan hónap' amikor
ttibbször is <jsszeültek. Visszautasítja, hogy Képviselő úr eń. egy ,,ötletböľzének'' nevezze. Ha
vannak további javaslatai, azt szívesen veszi a bizottság, de a kidolgozása ennek még most
kezdődik el.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon György
Azért is sziiletętt ez a ,,váz\at,, e|nevezés' mert egy koncepciót mindenképpen a lakosság
bevonásávaL szeretnének megalkotni, hogy a lakosság ishozzá fudjon szólni, mielőtt ,,kőbe
vési'' az onkoľmányzat. Tervezzenek egy lakossági füľumot, ahol elmondhatjak a

véleményfüet, és ez nagyon fontos.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Sara Botond alpolgáľmester úrnak.

Dr. Sára Botond
Nem szereti, amikor valaki semmit nem csinál és másokat y'Íitizá|. Eľoss Képviselő rľ is
kapott feladatot és még semmit nem láttak belőle. Szerinte ez az anyag nagyon jó. Beszélt
azolłka| a képviselőkkel, akik ebben a munkacsopoľtban résń vesznek és köszĺjni a



munkájukat és további sok sikert kíván nekik. Yarja ań, hogy ebbol mi minden fog
megvalósulni, mert ennek, a város jövője szempontjából, nagy jelentősége van.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Vörös Tamás képviselőnek.

Vtirös Tamás
A bizottsági ülésekľe a Képviselő úr is elmehetett volna, ezek nyilvános ülések, és ott
hozzásző|hatott volna' vagy e-mailben is eljuttathatta volna a gondolatait. Lehet, hogy
Képviselő úr az egyedtili Magyarországon' aki tökéletesen tudja, hogy mi az a Smart City, és
deťrniálni is tudja nagyon egyszeríien, de erľe kevés esélý |át. Az itt elolvasott anyag nem
otletbörze, hanem azok a pľojektek, amik megvalósíthatóak és ésszertiek. Magyarországon
smaľt cityről sokan beszélnek, vannak előrehaladottabb, meg kevésbé előre haladottabb
projektek' de ígazsźlg szerint pontos definíciója nincs és nagyon eltérő váľosokĺól beszélnek.
Mit jelent egy megyejogú városban' közlekedéssel, közvíIágitással, úthálózattal, vagy van
olyan hely, ahol nemzetkozi repülőtérrel egyĹitt, mint egy kertiletben, és az orczágrészeL<rol
nem beszélve. Kľitizálása előtt mélyebben meg kéne ismeľni azt a terminológiát, illetve
megoldásokat, amik jelen vaľmak Európában.Ez egy konstľuktív munka volt eddig, köszöni
képviselőtársai hozzáźilását, és a Polgĺĺľmesteri Hivatal segítségét, hogy egyáItalán idáig el
tudtak jutni.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja a szót Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Nem tudja, hogy mi sztikség volt arľa, hogy Alpolgármester ur személyeskedjen, raadásul
teljesen megalapozat|an, úgyhogy ezt visszautasítja. Alpolgĺĺrmesteľ ur tudja, hogy milyen sok
ügyben igyekszik a testületi ülésen kívül is eljáľni, és a testületi ülésen is látjfü aktivitását.
konkľétan pedig az iđő rövidsége miatt nem ismételte el. Képviselő asszony miĺľ nem volt ott
a bizot1sági ülésen, amikor ęľľől beszéltek' erről nem ő tehet, de így nem hallotta a konkľét
megsegyzéseit. Alpolgármester úr sem volt, mert személyeskeđik, de eljĺihetett volna arÍa az
ülésre és akkor hallotta volna a konlĺľét megegyzéseit, és akkor nem személyeskedne.
Reméli, hogy ezért Polgármester úr helyreutasítja. Az érdemi megsegyzéseit elolvashatják a
bizottságijegyzők<inyvben. Maga az előterjesztés fogalmaz avégén úgy, hogy: <itletek, vagy
ennek valamely szinonimája,ha ez sértő, akkor úgy mondja, hogy ötletgyĺĺjtemény. Ezt nem
dehonesztálĺásnak szĄa, hanem tényleg, ahogy az előterjesztés sajźĺtmagźú definiálja, olyan
is. Csak egy vźz|at, ennyi. Ez nem az előkészítők munkáját minősíti.

Dľ. Kocsis Máté
Mindig szfüség van olyan valakire, aki éľtékeli a tĺjbbi munkavégző ember eddigi
teIjesítményét, nyilvan ebben aZ onkormĺínyzatban ez Képviselő ur. Az év végi
osńá|yzatokat pedig időben vátjtk, hogy hogy látja a munkacsopoľtok és magźnak az
onkormanyzatnak a dolgozóinak a tevékenységét. Nem szeľetne ebbe a vítába belefolyni,
csak felhívja a Képviselő ur figyelmét, hogy azon gondolkodjon el, hogy valaki méltányosan
fel lehet háborodva, ha olyantól kap kĺitikát, aki egyébként a munkafolyamatban nem vett
részt, nem tudja, hogy ki mit fektetett bele. A koncepcióvaz|atrő| annyit, hogy más
cinkormányzatokban eztlazźn koncepciónak hívták volna. Jakabfy Képviselő úľnak volt nem
helytelen felvetése, hogy koncepciővźz|atnak hívjĺák. Aľra is felhívja a figyelmet, hogy még
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ilyen sem volt. A munkát értékeli és kĺjszöni az ebbęn résztvevőknek. Megadj a a szőt Ferencz
orsolya képviselő asszonynak.

Dľ. Feľencz Oľsolya
Nem szeretne személyeskedni, és eddig nem is tette, de amit Képviselo Úr kĺitikaként
foga|maz meg az aĺyag kapcsán az ahozzá nem éĺtéséľől árulkodik. Nála ez hazai vizekľe
kezd evezni, mint villamosmérnök. Itt messze ttjbbről van szó, minthogy összehajigáltak
volna mindenféle gyermekded otleteket. Ha eń' Képviselő úr nem érti, annak sok tanulás és

olvasás lehet aZ orvossága. Alpolgármester in źůta| mondottakľa reagźl|va, ítt nem
személyeskedésľől varl sző, hanem számon kért Képviselő uľon egy feladatot, amit elvállalt,
amit érdeklődve váľnak, olyannyiľa, hogy egy bizoÍtság ülésén felvetette, ha kész lęsz
Képviselő úr koncepciója, akkor azt be|eépíthetnék a Smart City koncepcióba, mert lenne
értelme, de a másik négy képviselő egyhangúan egyetértett abban, hogy ennek semmi éľtelme
addig, amíg Erőss Képviselő úr egyetlen egy betiĺt a papína nem vetett le. Ugyhogy nagyon
vźxjźtk,hogy eń. össze tudjĺík kapcsolni.

I)r. Kocsis Nĺ.áté
A napiľend v itáj át |ezźĘ a. S zav azásr a b o c s átj a a hatźx ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogađja a hatźrozat mellékletét képező Józsefuaros
Smart City koncepciój ának v áz|atź"/'.

Felelős: polgármester
Hataľiđő: 2016. december 1.

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a hatćtrozatot 16 igen, 0 nem, I tartőzkođással a Képviselő-testület
elfogadta.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERÚ SZOToBB s Éc szÜrcsÉcE s
FIATAROZAT:
253t2016. (Kr.01.) 16IGEN O NEM 1 TART0ZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elfogadja a hatźrozat mellékletét képező Józsefüáros
Smaľt City koncepciój anak vźz|atát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 1.

^ 
253l20t6. (KI.01.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 13. szálmű mellék|ete

tartalmazza.

Napirend 6/5. pontja
Javaslat a Nemzetĺ Kiizszolgálati Egyetemmel ttiľténő együttmíĺkiidési
megállapodás megkiitésére
(íľásbeli előterj esaés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ
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Dľ. Kocsis NI.áLIé

Ez az az e|őterjesztés, am1hez dľ. Erőss Képviselő úľ írásban, a Jegyzőhoz benyújtott egy
módosító javaslatot, ezzel egyitt bocsátja a képviselő-testtileti ülés elé az e|őterjesztést.
Napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Valószínűleg mindannyian tudják, hogy nincs túlzottan jóban az egyetemmel, az oka nagyon
egyszeľű, az egyetem az orczy parkban és köľnyékén 3 évig fźt vágott' bontott, épített,
bekeľített, minđezt zéró lakossági tttjékoztatással tette. Ez a zérő tájékoztatás mai napig így
maradt volna, ha bizonyos áprilisi napon nem derĹil ki az, hogy meg akaÍják dup|ázĺi a
kivágandó fźlkat, aminek sajnos nagy részét ki is vágfák. Ez a meIIéklet, amit most kaptak, ez
azt mutatja, hogy 384 fát váglak ki az orczy parkból. Miről beszélnek, kivágták az orczy
parknak a I0 oÁ-át, már eddig, és még nincs vége. Miért akamak azza| az egyetemmel
akármilyen megállapodást kĺitni, aki nulla lakossági tájékoztatással kivágja az orczy parknak
a 10 %o-źú? YáIaszthatta volna azt is, hogy gondosan tervezi meg az éptileteit' tehát nem vág ki
ennyi fát, vagy ha kivágott valamennyit' akkor váIaszthatta volna azt,hogy ültet maga fźt. Ha
nem ültet fat, hanem azt vtiasztja, hogy kiťlzeti' akkor meg nę akarjon az onkoľmányzattő|
faültetős PR eseményben ľészt venni, amit az á|ta|a ťtzetett péĺubó| az onkoľmtnyzat u|tet.
Ne legyen Nemzeti Kozszolgźiati Egyetem sajtó és nyilvĺínosság, hogy milyen jó fej a
Nemzeti Kozszo|gálati Egyetem, meľt úgy kezdte az egész sztorit,hogy az orczy patk I0 oÁ-

źLt kivágta. Előszĺjr is telken beltil kellene ültetnie, utána közterĹileten, és harmadsorban
v á|thatná me g ezt pénzben. Nem tímo g atj a, ho gy me gko s s ék ezt a szer zo đést.

(Dr. Szilágłi Demeter képviselő ]3 óra 2I perckor az üIésteremből kiment, ígł a Képviselő-
testület létszáma l6 főre csÓkkent.)

Dr. Kocsĺs ľ Iáté
Megadja a szot dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Jakabff Tamás elmondta már akľitikai részét, amit mondani akart, úgyhogy lehet konstruktív
mindenki tiľĺiméľe' és mondhatjaazt,hogyhamfu mindenképpen kötnek ilyen megállapodást,
akkor miért javasolja, hogy kiegészítsék és kibővítsék. Részben nyilván a Jakabs Tamás által
elmondottak miatt, ľészben azért, hogy van egy felelősségĹik a kerületben élők egészsége
iránt. Első pontja a javas|atźnak, ami négy alpontra bontható, mindenesete az egyĹittmúkĺidés
cé|ja a további fakivágások és fapusńulás megelőzése, egy ilyen ponttal szeretné bővíteni,
ami négy alpontra oszlik. A k<jvetkező pont, amivel bővíteni szeretné ezt a megźi|apodtst az
egyetemmel, mégpedig az, hogy a fák pótlását alapvetően a természetben oldjak meg.
Messzire vezet, hogy ennek milyen ttiľvényi és egyéb feltételei vannak, akozłĺÍiaIagutakkal,
meg a gyĺikértávo|sźrygal, satöbbivel számolni kell. Ha nem ana koncentľálnának, hogy
mennyi bevétele van ebből a keľiiletnek, hanem aľra, hogy hogyan lehet minél tĺjbb fát a
természetben pótolni. A harmadik ilyen pont az pedig az, hogy a benlházás, és a már
megtöľtént fakivágások következtében felerősödő hősziget-hatást csökkentsék, illetve a
kĺivetkezményeit mérsékeljék hőhullámok esetén, satĺjbbi. A negyedik pedig, hogy olyan
egytittműködési lehetőségek nyíljanak meg az egyetem és a helybéliek között, hogy
egyetemisták résń' vegyenek fenntarthatósági projektekben......(A háttérből a hozzászólási
idő lej ártát j elző csengő hallatszik)
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Dr. Kocsis M:áLté
Köszönti orlóci Lász|ő foigazgatő vrat, az onkormányzatkomyezetvédelmi tanácsadóját, és
a napirend vitźĄában megadja számára a szőt, hogy elmondja álláspontját az egyuttműkodési
megállapodással kapcsolatban.

Dr. Oľlóci Lász|ő
Megtiszteltetésnek érzi,hogy ezt atervet véleményezhetre,javasolja, hogy válasszák kétfelé.
Az egyik fele, hogy van egy állami beruházás az orczy kertben, amire az onkormtnyzatnak
túl nagy hatźsa nem lehet. Ugyanakkor van az onkormányzatnak egy felelősség
ktitelezettsége, ami aruő| szó|, hogy a keriilet tüdejének egy része, a zo|đforrás egy ilyen
hatalmas paľk, ott mi történik, és ami ott ttjrténik) arta a keriilet is ráláthasson, tĺirvényileg
csak annyi, hogy kérnek favágási engedélý és az e| van bírálva, de gyakorlatilag egy állami
beľuhazás és nem egy önkormźnyzatibervhźzás. Sőt a terĹilet sem önkormányzati terilet,ha
jól tudja, nem tartozik ilyen módon az onkormźnyzathoz. Viszont azt javasolja a TísńęIt
Képviselő Hölgyeknek és Uľaknak, hogy fontolják meg, hogy ezen az úton eljuthassanak egy
megállapodáshoz, hogy befolyásolhassanak'tisnábatehessenek néhány dolgot. Pontosan amit
JakabĘ képviselő úr is mondott, hogy történtek ott dolgok, amit az Önkoľmányzat
befolyásolni nem tud, állami beruhĺŁás lévén, de a kerĹiletnek a felelőssége, ezt meg tudja
testesíteni egy megállapodásban, hogy ľálásson a további beľuházásokľa, a további
eseményekre. Mindenképpen javasolná ennek a megállapodásnak a megkotését, ismervén a
tarta|mát. A kiegészítéssel kapcsolatban, most kapta meg a javaslatot délben, Erőss Képviselő
úr javaslataihoz néhány megegyzése volna. Kétfelé vźllasńaná, van egy' arri a parkban folyó
munkálatokĺa vonatkozik, illetve a paľk' és a kerĹiletnek az egymásra hatását eľősen
befolyásolja. Van egy másik, ami egy hosszú távú lehetőség, hogy toldják meg még olyan
lehetőségekkel, ami a keľületnek jó lehet, és valamilyen értelemben próbáljanak egyezkedni
az źtllamí benlhtzőval, illetve az egyetemmel, hogy ebből a kerületnek haszna lehessen.
Semmiképpen nem htlzná ide bele, ezért vá|asńaĺá kétfelé. Az első pont, hogy
nyilvánosságra hozni az épitési titemek tervek, illetve a fakatasztert. Fakataszteľ tudomása
szerint van, meľt hogy van teľv' tehát van kertépítészeti terv, ott meg vannak jelölve a
ntlvények' bĺíľki utána tud' nézní, úgy tudja, hogy digitalízáIva is van. A fakatasztert és a
terveket, az áI|arĺi beľuhazások tervei nyilvánosak, de lehet, hogy téved, de úgy tudja, hogy
nyilvános tervek vannak, meg lehet igényelni, persze lehet, hogy van titkosítási vonatkozása
is, de nem gondolná azt,hogy egy falistát kérelem a|apjźn nem kaphatnfü meg. Eztnemtartja
elképzelhetetlennek, hogy eń. ne tehetnék meg. ,,A további ütemek tervezésénél a fakivágások
elkeľülésére tĺjľekszenek,,, ez alapvető egyébként, mert az építési szabáIyozásban is benne
van, hogy minden egyes építési engedéIyeztetésnél van ęgy ilyen jellegrĺ kívánalom, illetve
kötelezettség is. Fakivágások elkerĹilésének töľękedése ez alapvető érdeke lenne az
építtetőnek is. ,,Józsefuáros és az NK-E mint Beruháző kozosen keresik męg a Fővźlrost azzal
az igérnyel, hogy a Bervhźnás teľĹiletén éľintett fźlkat a jĺivőben a Fővĺíľos źital' beszetzett
fafinheĺo géppel ültessék át, a kerĹilet hatźlrain beltil.'' Csak kérdéseket fud fiiltenni, ami
további kérdéseket vet ftil ez a moÍLdat. Melyik fának az źťi|tętése mennyire indokolt
sza|<nal|ag, ez egy szakmai dĺintés kell, hogy legyen. A másik, ki lesz a kĺiltségviselő, meľt
egy ilyen nagy fának az át';Jtętése az mekkora k<iltséggel jár, ugye ezt kicsiben |źúták
legutóbb, hogy a faiskolába kint voltak, szemlélték ezeket a technológiźkat és f,íkat, a
fényképek hozzćférhetőek' akit jobban érdekel a technológia, készitettek róla felvételt, meg
lelret nézlri. Tudjfü-e, lrogy nrermyibe keľiil? Egy farrak az átultetése egy új fa ültetésérrek a
sokszorosa lehet. A másik, és ehhez kapcsolódó közvetlen kérdés, hogy tisztában vannak-e
azzal,hogy az átültetés aznęm ar'ről' sző|, hogy van egy fa, ođamegyek, egy géppel kiásom, és



átrakom egy másik helyre, hanem több év lehet, hogy előkészítik, hogy alkalmas legyen az
átültetésre. Ez azért problematikus, mert egy fesziteťt ütemű állami beruhttzás folyik a
terĺileten és mindenképpen érdemes je|ezĺi az építtetőnek, hogy ilyen igény van és készítse fel
ezeket a fákat, de mindenképpen terv kell hozzá. Van egy utolsó megegyzése a bolygatott
fákkal kapcsolatosan is, bizoĺyáĺa van favédelmi teľv a teľtileten, mint az építési
tervdokumentáció része, ahogy talajvédelmi tervnek is létezni kell, amiben pontosan kitérnek
az engedé|yeńetők arra, hogy mit tartalmaz a favéďelmi terv. Az más kérdés, hogy a
kivitelező mennyire gondosan jár el, mivel eZ egy állami kĺizponti beruházás, nem tudja, hogy
milyen jogosultsága |ehet az onkormanyzatnak eĺľe ráIátru és eú, ellenőrizni. Nem tudja, csak
feltett kérdéseket' nincs tisztában ezekkel a helyi szabályokkal. A kcjvetkező kérdéseknél a
szakmai lakossági faültetések javaslatokon felül is keľesik a lehetőséget további fák
elültetését, legutóbb pont aľról szavazolt a Testiilet, hogy egy Zöld Stratégiát elfogadott,
amelynek folyik a teruezési folyamata, és természetesen tekintettel lesznek, sőt ez a Zo|đ
Stratégiával párhuzamosan készítenek egy nagyon komoly kommunikációs teľvet is, ahol a
keľi.ilet lakosságát mindenfele akciókkal szeľetnének bevonni. Nyitott kapukat dcingetnek
ezzel a kérdéssel. Törekszenek aťlata| csemeték helyett, idősebb fákat ültetni, egyrésil, ez egy
költségkéľđés, másrészt kérdezi, hogy miľe vonatkozik ez a kiegészítés, benn a kerten belüli
fak cseréjére' vagy a pótlandó fél<ra, amiket a kertiletbe eliiltetnek. Mert nem mindegy' mert
ha a területen belül, néńe a másik |istát az orczy kertben nem kompęĺuáciőbarl. hanem
tĺltetésben pótolt fák esetében az o dolguk, és ott lehet, nem írhatják elő, hogy milyen koru
fákat ültessenek a keľten belül. Ha kompenzáciőrőI van sző, pont a múltkor, arĺi e|hangzoĹ1.,
és azt javasolta, és mindenki egyetéľtett benne, igen idős fákat fognak ültetni. De ez nem függ
az orczy keľti beruháZőktő|, vagy a kompenzációtól. Hogy mire költi a keľiilet ezt a pénń,
mekkoľa fákat vesz belőle, pont ezt nézték meg a faiskolában, hogy vannak kapitális nagy
mérehi fák, lehetséges' persze egyeztetve a keľiileti foépítésszel, hogy hol lehet eú. egyźitalán
megtenni, mert ennek sok korlátja is lehet. ''Pénzbeli megváltás helyett a lehető legnagyobb
méľtékben faültetéseket vállalnak.'' Kik? En. a mondatot nem tudta érte|mezni. ok pénzbeli
megváltást Íizetnek, akkor ide fizetik apénń. és megcsiná|ják, akkor majd eldöntik, hogy mit
ültetnek és mekkoľtú,ha meg nem az onkormáĺyzat csinálja, hanem ők, akkoľ meg hogy
tudnak beleszólni. Maximum az engedé|yezésbe tudnak beleszólni, hogy erľe a területľe
milyet ültethetnek. Ezzę| a mondattal nem tud mit kezdeni. A 3-as és a 4-es mondat-
főcsoporľtal kapcsolatban azt mondaná, hogy külön tétrgya|ja meg egy szakértő bizottsźtg,
vagy egy szakértő testĺilet. olyan nagyon fontos dolgokat tafta|maz, hogy a hallgatóknak mit
írjon elő, meg mit ne írjon e|ő az egyetem. Egyetemi ember lévén, mindęn egyetemnek van
egy saját helyi tanterve, és megmondja őszintén, ELTE-s diákot nem tud behozni a
Füvészkertbe dolgozni, mert nem íľja elő a helyi tanterve. Hogy írja eIő önkoľmányzati
képviselő-testüIeti döntésként, hogy a kozszoIgálati egyetem hallgatója majd jĺĺjjtln el, és
ilyen munkákat végezzen. Ez nagyon jó lenne, akaľ társadalmi szerepvállalás is lehetne,
ahogy le van irva, nagyon helyes, csak ezt nem itt jeltilné meg, hanem aü' mondaná, hogy
kössenek egy egyĹittmúködési megállapodást az onkormányzat, és aKozszo\gálati Egyetem
eze|<re a feladatokľa. Minden feladattal maximálisan egyet tud érteni, csak nem ide való. Nem
a fapótlási tervnek a része. Ez csak egy javaslat volt, nem akaľ senkit befolyásolni, próbálja
így mérnökemberként rcndszerezni ezeket a gondolatokat, és betenni a helyére, ahova való. A
kétfelé vźiasztźst csak javaslatként tźĄaatestület elé, és köszöni, hogy megha||gattźk.
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Dľ. Kocsis Nĺ'áté
Koszöni FőigazgatőTJrhozzászőIásźú,megadja aszótJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
AztÁrta|mazza ez a javaslat, hogy még idén fapótlási céltartalékľa megÍizet az egyetem 50

millió Ft-ot. Kimondani is rossz' hogy annyi fát kivágtak, hogy tĺjbb mint 50 millió Ft a
megváltási ďíja, ezt maľ idén nem fogják tudni felhasznáIni, ezefi a céltartalékon, és mi arra a
gataĺcia, hogy a jövő évben nem maľad ott szabad pénzmaradványként és kerül valahova
felosztásra, ha jön az új költségvetés. ott lesz az az 50 millió forint a fapótlási céltartalékon,
külon szavazástk& az 1.) pontróI.

Dľ. Kocsis ilĺ.áLté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesternek.

Dr. Sáľa Botond
Az <isszegszeruségnem ttikĺĺjzi azt,hogy mennyi fátvagÍak ki, a vonatkoző jogszabály sokkal
szigorúbb pótlást ír elő. Többszorösét kell elültetni annak, ami kivágásra került, tehź./- ezért

ekkora az osszeg. orul annak, hogy az egyetem eÍTe a cé|ra, zo|desítésľe' a ZöId Stratégia
megvalósításának egy ľészeként beutal 50 millió Ft-ot és ez a garancia, hogy csak erre lehet
költeni. A ZöIđ Stratégia végľehajtástnáI ez az osszeg felhasználható, nyilván az egyetem
kéľéseit figyelembe kell venni, hiszen lakossági fórumot taľtottak, és az egyetem kérései a
lakosság kéľéseit tarta|mazza, - [9 bólogasson, hogy nem, mert akkoľ nem jól jön ki ebbő| az
ügyből, meľt ha nem műk<jdnek együtt, és nem hajtják végre. Az egyetem egyetlen egy dolgot
kér, az áIta|a lefolytatott lakossági kéréseket elégítse ki az onkormźnyzat. Nyilván szakmai
szempontokat ťrgyelembe véve, hajtsa végre az onkormźnyzat. Maľadéktalanul, ha ezeknek a

szempontoknak megfelel, akkor végre tudják hajtani, ezeÍl felül a Zö|d' Stratégia
végrehajtásźůloz ez az osszeg rendelkezésre áll, tudomása szeľint jövőre további ĺisszeg
érkezik. A keľületnek ez egy nagy lehetőség, uhogy aFőígazgató úr fogalmazotl, a kerĹilet

tüdejét, afákat, és a zöldkataszbrtcseľélje és fejlessze a kerületben az onkoľmźnyzat.

(Dr. Szilágli Demeteľ képviselő ] 3 óra 20 perckor kiment az ülésteremből, íg,, a Képviselő-
testület létszáma I6 főre csökkent.)

Dr. Kocsis ľĺálté
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Tulajdonképpen ügyrendit kellett volna nyomnia, csak azért, mert nem világos, orlóci úľ
nagyon hosszan vá|aszo|t, és mégiscsak a javas|atai egy tészére, ha csak ez a 2 perces

időkerete van, akkor, hogy fog ťudni érdemi vźiaszt adni. Van-ę ennek az ellentmondásnak
feloldása? Van?

Dľ. Kocsis Máté
Van, persze. Van egy SZMSZ, azt kell betartani.

Dr. Erőss Gáboľ
Azĺem a feloldása, hanem az az el\eĺxmondása.



Dľ. Kocsis Máté
A dilemmáját feloldják' van egy sZMsZ aztbe kell tartani, ezen nincs mit dilemmázni.

Dľ. Erőss Gábor
Altalános jelleggel tud válaszo|ni, az előterjesztés címe ís az, és azért terjednek tul a
facsemeték ügyén, merthogy egytittműködési megállapodásról van szó, azért vanĺlak olyan
javaslatok, amelyek nem kimondottan facsemetékĺe vonatkoznak, tehát a műfaji kérdésre a
váIasz. A másik kérdéscsoportta az a vá|asza, hogy természetesen nem k<jtelezheti az
onkormányzat semmíre az egyetemet, amely sokszorosan bebástyázo|t autonómiáva|, hanem
épp arľól van sző, hqgy 

"gy 
együttműködés keretében keresik az i|yen irányu megoldásokat,

és az onkormźnyzat, ha elfogadjiĺk a módosítását, akkor ezze| a szándékkal keresi meg az
egyetemet. Azza| a szĺíndékkal' hogy az orczy keľtben is inkább idősebb fákat telepítsenek, és
ne Zsenge facsemetéket. Semmiľe nem k<jtelezik abenilltzőt, hanem ha egyĺittműködnek vele,
akkor eń.tĄák szem előtt.

Dr. Kocsis M:áLté
Napiľend vitźĄźń Iezárja, dr. Erőss Gáboľ módosító javaslataľól döntenek elsőként, mely
szerint:

Az NKE és a Kerület együttműködésének elsodleees célja a további fakivágások és
fapusztulás megelőzése. Ennek érdekében:
Nyilvĺĺnosságrahozzák a további építési ütemek tervét és a fakataszteľt,
A további ütemek tervezésénéI a fakivágźlsok elkerülésére tĺjrekszenek,
Józsefuaľos és az NKE mint Beruhtuő közösen keresik meg a Fővarost azza| az
igénnyel, hogy a Benlházás területén érintett ffüat a jövőben a Fővaros źita|bęszęrzętt
faátültető géppel ültessék át, a kerülethattnain belül,
A beruházás során ki nem vágott, de megbolygatott gyökenĺ fákľa fokozottarl
ügyelnek, a jövőben kerĹilik a fák gyokérzetének ,,körbeásźsát,,, a megdőlő flĺkat
megtámasztjak.

Az NKE és a Kerület együttmfüĺjdésének másik alapvętő célja a fák teľmészetbeni
pótlása. Ennęk érdekében:
Az eddigi szakmai és lakossági faültetési javaslatokon feliil is keresik a lehetőségét a
kerületben további fak elültetésének,
Törekszenek arta, hogy fiatal facsemeték helyett minél idősebb (akár 20-30 éves)
fakkal pótoljrák a kivágott fźkat,
A pénzbeli megváltás helyett is a lehető legnagyobb mértékben faültetéseket (valamint
bokor és cserj eültetéseket) vállalnak.

Az oľczv-negyedben a beľuhazás és a fakivágások kĺĺvetkeztében meenÓvekedő
léeszennyeződés és felerősödő hősziget hatás következménveinek méľséklésére
intézkedési tervet dolgoznak ki' Ennek része tĺjbbek között:
Hőhullámok esetén a lakosság vízze| való ellátása, idős embęrek gondozása,
Arnyékolástechnikai megolđások (szaktanácsađás, kivitelezés stb.) a környéken
lakóknak,
Az egyetem hallgatóinak bevonása a zcildfeltiletek gondozásźlba, öntözésébe,
Forgalomcsillapítási megoldások kĺizös keľesése,

1.

f.

ĄJ.
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- építőanyagoknál, burkolatoknál hővisszaverő, hőt el nem nyelő burkolatok
alkaImazása az NKE beruházás további iĺtemeinél.

- pátakapuk, ivókutak stb.

4. Egyetem. fermtarthatóság. taľsadalmi felelősségvállalás :

- EgyÍittműk<jdnek abban, hogy az Egyetem hallgatói ĺĺnkéntesként minél több helyi
szociális és fenntarthatósági projektben vegyenek ľészt (zo|dudvarok kialakítása,
egészségre áľtalmas, penészes, dohos lakások,,ártalommentesítése,' stb.).

- Lehetőség szerint a fenntarthatósági modulokat is beépítenek aZ egyetemi
curriculumba, kerületbenvégzett gyakorlati képzéssel, terepmunkával kiegészítve.

A fentiekľe tekintettel javaslom, hogy a fenti módosítások képezzék ahatározat mellékletét és

ahatározati javaslat az a|źhbi 4. ponttal egészüljĺin ki:

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képezó módosító javaslatok
targyábarlkezdeményezzentargyalásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 2016. december 15' ..

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 12 nem,1 tartózkodással
elutasította.

SZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ S ZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
254ĺ2016. (xII.01.) 3 IGEN 12 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgl dant, hogl nem -fogadja el dľ. Erőss Gábor alóbbi módosító
javaslatait:

'' ]. Az NKE és a Kerulet egvüttmĺjktidésének elsődleqes célja a további fakivágások és

ĺapusztulás megelőzése. Ennek éľdekében:
- Nyilvánosságra hozzák a további építési ütemek tervét és afakatasztert,
- A további ütemek tervezésénél afakivágások elkerül,ćsére ttjrelazenek,
- Józsefváľos és az NKE mint Beľuhózó kazasen keresik meg a Fővárost azzal az

igénnyel, hog,l a Beruhózás területén érintett Í"kot a jovőben a Főváros által
beszerzettfaátültető géppel altessék át, ą kerület határain belül,

- A beruházás során ki nem vágott, de megbolygatott glokerű fálcľa fokozottan
ügłelnek, a jovőben kerülik a Íak głokérzetének ,,körbeásáSát,,, a megdőlő Íókat
megtámasztják.

2. Az NKE és a Kerület egvüttműkodésének másik alapvető célja a.fák teľmészetbeni
pé!]éőg. Ennek érdekében:

- Az eddigi szalĺľnai és lakossági faüketési javaslatokon felül is keresik a lehetőségét a
kerületben további fák elaltetésének,
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- Torelrszenek arra, hogy fiatal facsemeték helyett minéĺ idősebb (akár 20-30 éves)

fakkal pótolják a kivágott fókat,
- A pénzbeli megváltás helyett is a lehető legnagyobb mértékben faĺiltetéseket (valamint

b okoľ é s cs erj eült e t é s eke t) v áll alnak.

-'. Az orczv-neq.vedben a beľuhúz(is és a .fakivágások kovetkeztében megnÓvekedő
légszennveződés és .felerősödő hősziget hatas kovetkezménveinek mérséklésére
intézkedési tervet dolqoznak ki. Ennek része tobbek kazat:

- Hőhullámok esetén a ĺakosság vízzel való ellátása, idős emberek gondozása,
- Árnyékolástechnikni megoĺdósok (szahanácsadás, kivitelezés stb') a környéken

Iakólcnak,
- Az egyetem hallgatóinak bevonása a zöldfelületek gondozásába, ontozésébe,
- Forgalomcsillapítási megoldások kazas keres,źse,
- építőanyagoĺcnál, burkolatolĺrlál hővisszaverő, hőt el nem nyelő burkolatok

alkalmazása az NKE beruházás további ütemeinél'
- párakapuk, ivókutak stb.

4. E Đletem, fenntartható s dg, tár s adalmi -felelő s s é gł álĺalás'.
- EgyüttmíÍkódnek abban, hogy az Eg,letem hallgatói onkéntesként minél tobb helyi

szociális és fenntarthatósági projektben veglenek részt (zoldudvarok kialakítása,
egészségre ártalmas, penészes, dohos lakások,,ártąlommentesítése', stb.).

- Lehetőség szerint a fenntaľthatósági modulokat ls beépítenek az egletemi
curriculumba, kerületben végzett gyakorlati képzĺźssel, terepmunkával kiegészíne.

A fentielĺre tekintettel javaslom, hogł a fenti módosítások képezzék ą határozat mellékletét és
a határozątijavaslat az alóbbi 4. ponttal egészaljan ki:

4. felkeri a polgármestert, hogl a határozat mellékletét képező módosító javaslatok
tárg1lában kezdeményezzen tárglalásoknt a Nemzeti Közszolgálati Egtetemmel.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20]6. december ]5. ,,

I)r. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. ( A szavazós megkezdődik, majd kazbeszólós
hallatszik.) Jakabs Tamás képviselő ur azért nem szavazott, mert külön szavaztst két.
Ügyrendi javaslatot tesz a szavazás megismétlésére.

Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testĹilet az ügyľenđi javaslatot 16 igen, 0 nem' 0
tartő zko dás s al elfo gadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to xÉpvlsEro
A HATÁR o Z ATIPI) Z AT ALH) Z EGYSZERŰ szoľÖg B SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
255/2016. (xII.01.) 16IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy elfogađja dr. Kocsis Máté tigyrendi javaslatćú a szavazős
megismétlésére.
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(Dr. Szilágyi Demeter laćpviseĺő 13 óra 4I perckor az ülésterembe megérkezett, így a
Képv i s e I ő -t e s tüI e t ĺ ét s zóma I 7 főr e emeĺ ke dett. )

Dr. Kocsis N,ĺ.áté
S zav azźsr a b o c s átj a a hatźlr o zati j avas 1 at 1 . ) pontj át.

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy elfogađja ahatározat mellékletét képező EgyĹittműktidési
Megállapodást, és felkéri a polgármestert az aláírásľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. december 0I. alźitźs2016. december 8.

Dr. Kocsis N,Iáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 13 igen, 2 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN tz rÉpvlsBro
A HATAR oZ ATH)Z AT AL]H)Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜr sÉcBs
HATAROZAT:
256t20|'6. (x[.01.) 13 IGEN 2 NEM 2 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy elfog aďja ahatározatmellékletét képező Együttmúködési
Megállapodást, és felkéri a polgáľmestert az aláitásra.

Felelős: polgármester
Hatánđo: 2016. december 0I. a|áírás2016. december 8.

A 25612016. (KI.01.) számű határozat mellékletét a jegyzőktinyv 14. számű melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsĺs M:áLté

S zav azásr a bo c s átj a a hatźr o zati j avas l at többi pontj át.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéľi a polgáľmestert, hogy a fovárosi tulajdonban álló teruleteket érintő lakossági
faültetési igényelaől táj ékoztassa a Főváro si onkormany zatot.

Felelős: polgármester
Hatźnďo: 20I 6. december 9.

2. felkéri a lőzsefvźrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t, hogy a Józsefuárosi Önkormźnyzat
tulajdonában ál|ó teľiileteket érintő lakossági faültetési igények megvalósíthatősźgát az
onkormanyzatzo|dfeltileti tanácsadójával egyeztefuĺe mérje fel, készítsęn faültetési tervet
és errĺĺ l táj ékoztas sa a Képvi selő -testületet.



F elelő s : Józsefu aro si Gazdálkodási Közp ont Zrt. igazgatő sági elnöke
Határidő: a2017. februáľ havi képviselő-testületi ülés

Dr. Kocsĺs Máté
Megállapítja' hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) ZATALHOZ EGYSZERÚ SZoToB B s Éc s zÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
257l20t6. (KI.01.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testÍilet úgy dcint, hogy

1. felkéri a polgármestert, hogy a fővárosi tulajdonban álló teruleteket érintő lakossági
faültetési i gényekĺől táj ékoztas sa a Főváro si onkoľmány zatot.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2011 6. december 9.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t, hogy a Józsefuárosi onkormtnyzat
tulajdonában á||ő területeket érintő lakossági faültętési igények megvalósíthatőságát az
onkoľmányzat zo|ďfelületi tanácsadójával egyeńefue méľje fel' készítsen faültetési tervet
és errő l táj ékoztas sa a Képvi selő-testületet.

Felel ő s : Józsefu áro si Gazdálkodási Közpo rÍ Zrt. igazgatősźĺgi elnöke
Határiďő: a20I7. február havi képviselő-testtileti ülés

Tájékoztatók

' Tájékoztatő afőépitész20ĺ6.évi munkájáľĺóll. (írásbeli előterjesztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis N,ĺ.áúé

Napirend vitáját megnyitja, megadja aszőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Köszöni a részletes tájékońatőt, röviden kérdezne, hogy azok a nem jogszabźiyban e|őírt
kötelezettségek, és páĺ őráva| eze|ott még egy konkrét példával is élt a zĺíľt ülésen' nem titkos,
úgyhogy el tudja ismételni, meľt nem szĹiletett vźllasz, hogy mindazok a tevékenységek,
amiket egy főépitész végezhet, néha a jogszabály nem irja eIó, erte a példa az vo|t, amikoľ
beszéltek ezek.ĺő| a légkondicionáló berendezésekĺől, amelyek elcsúfítják a városképet, és itt
van egy jogszabá|yi kötelezettség, hogy fellépjenek, hogyha ez nem megfelelően van
kihelyezve. Amire egyá|ta|źn nincs kötelezettség, de megtehet egy főépítészi|yet,pedigaz,



hogy olyan, a városképpel egyező, adott esetben környezettudatosabb megoldásokat is a lakók
figyelmébe aján|, vagy elteľj esń' jő gyakorlatokra felhívja a ťrgyelmet, tanácsokat ad' mint
amilyen adott esetbeĺ az źĺnyékolástechnika, mint a légkondicionálás alteĺnatívája. Vannak-e
ilyen típusú fenntarthatóság témakoľébe tartozo kiegészítő tevékenységei a Foépítészi
Iľodának? A fenntarthatósággal összefuggésben, hogy esetleges sétálóutcák kialakítására
vonatkozó elképzelések vannak-e? A harmadik, ami szintén nem jogszabályi kötelezettség, az
a város építészeti örĺikségének a szociális dimenziőiva| mennyiben tud foglalkozni a
foépítész? . '.(A háttérbőĺ a hozzászólási idő lejórtát jelző csengő hallatszik)

Dľ. Kocsis M:áté
Képviselő úr a harmadik napirendnél mondja eI ezt az źĺrnyékolástechnikát. Fennáll a gyanú, hogy
éľdekelt egy ilyen cégben. ( A háttéľből beszéd hallatszik) Megĺézte ezt aponyva.hu-t, hogy kinek
a nevén van, és ľáadásul kivitelezésről is irt, az NKE-s módosító javaslatában' hogy az
árnyékolástechnika tewezés, kivitelezés. Nincsen ilyen kötődése? ( A háttérből beszéd hallatszik)
Ha lerrne megköszönné, hogy promőzza itt, de lehet, hogy most fognak csinálni egyet, kętten
együtt ( A háttérből beszéd hallatszik.)Megadja a szőt Femezelyi Gergely Sandor főépítésznek.

Feľnezelyi Gergely Sándor DLA
Van egy jó híre ezze| kapcsolatban, van egy törvényi kötelessége az clsszes önkormányzatnak,
hogy egy arculati kézikonyvet készítsen a településképi törvény éľtelmében, amiben az gondol1a,

nagyon jó alkalmuk lesz élni ęzze| a lehetőséggel, és pontosan ilyen kérdésekľe kitérni, amit
Képviselő úľ javasol, azza| egyiitt, hogy ateraszleponyvázását esztétikai szempontból semmilyen
formában nem támogatná, de van más olyan mód, amivel jó javaslatokat lehet tenni egy ilyen
aľculati kézikönyvben atra, hogy a lakosság pľóbáljon árnyékolással foglalkozní. E'gyébként ilyen
szempontbő| azt gondolja, hogy a meglévő épületek tękintetében lehetne olyan váľosfejlesztési
programja, támogatása az onkormányzatnak, amely a meglévő épĺiletek ľedőnyeinek felújítását
céIozza kifejezetten ha ilyen kömyezettudatos dolgot akarnak csinálni. A legtcibb épületben
vannak redőnyök, csak gyakĺan tönkĺementek és nem használtak és elég csúnya módon cserélik le.

Ilyen típusú dolog, nem is főépítészí kérdés, hanem az tnkormćnyzat más ktjľeit éľintő kérdés,
ezek mind alkalmas lehetne aľľa, hogy kezeljék ezeket a kérdéseket, amiket Képviselő ur javasolt.
Ú; epuletekné| ugyanez a településképi ľenđelet előírhatj a ań'' hogy milyen módon kell hútéssel
kapcsolatban felkészülni egy épületnek, és az źtrnyékolással' illetve ha báľmilyen gépi htĺtés van,

akkor annak az elhe|yezéséve| hogyan kell bánni. A harmadik kérdése az öľcikségvédelem
tekintetében azt nem teljesen érti, mert ez benne is van a beszámolóban, hogy a helyi
értékvédelemmel halad az onkormányzat, ott nem tudja, hogy miľe gondolt a Képviselő úr. A
Foépitész Iroda és ó maga szetint is, az értékvédelem az egy nagyon fontos dolog, amit annak
idején újonnan vezettekbe, hogy helyi értékvédelem legyen a VIII. kerületben, sorban védjék|e az
épületeket, tehát az éľtékvédelem tekintetében egy elég komoly munka folyik, haladnak a

keľületen végig, hogy az összes értékvédelmet összegýjtsék, és ezeket a Testület e|é táwa védetté

nyilvánításľa javasolják. A második kérdése nem tudja, hogy mi volt (A háttérből beszéd
hallatszik)

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

A Főépítész úr mindent megtett, a napirend vitajátIezźrja'
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) Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testüIeti határozatokŁ. végľehajtásáľól, az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az iinkoľmányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekötéséľől
( írásbe l i táj ékoztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis N.ĺáté
Napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiĺĺnyában lezfuja' Szavazni nem kell róla.

Felvilágosítás kérés
(Sz ó s z e r inti I e ír ás b an)

Dr. Kocsis Máté
Ütesiint végén a szokásos rend szerint képviselői kérdések kovetkeznek, Erőss Gáboľt illeti a
sző, parancsoljon.

Dr. Erőss Gábor
Köszönöm, az egyik kéľdés, hogy aminek a szomoru aktualitásźú az adja, hogy tegqap is volt
egy metrőťuz, ugye pont itt a Corvin negyednél. Tudom, hogy nem a Józsefuarosi
onkormanyzat aňetrofenntartőja, hanem mi vagyunk, a BKV. De hát azértPo|gáĺmester Úr
úgy is, mint egy olyan keľĹilet vezetője, amelyet érint a metľó' úgy is' mint fovaĺosi képviselő,
méghozzźl polgáľmestęrként fővaľosi képviselő, úgy is męg nem is tudom, hogy mi minden
titulusa van, de most eggyel kęvesebb van, azt tudom. Szóval tud-e a keriilet odahatni, esetleg
Polgáľmester ur személyesen, hogy az a marakodás a koncokon, aĺĺri zaj|ik a hírek szerínt a
különböző fideszes érdekcsoportok miatt, ami miatt a metró felújítása késik, és ami miatt
egyre gyakoribbak az ilyen típusú meghibásodások és hĺzesetęk, ami félő, hogy előbb-utóbb
katasńrofába torkollik. Tud-e valamit tenni Polgiĺrmester tlr? Tud-e valamit tęnni
Polgiĺrmester rľ? Ez egyźita|án nem vicces, mert most még nevetgélnek azon,hogy füstölt a
metró' meg kigyulladt, de aztán arclkra fagy a mosoly, tehát nagyon jó lenne, hogyha a sok
sapkája közül valamelyikben tudna tenrlí azéĺt, hogy most maľ elkezdődjcin a metró felújítasa.
Feltehetem a második kérdést is? A második kérdés az pedig szintén egy olyan, ami
Polgármester Úr többfele funkciójához is illeszkedik, az egyik az,hogy polgáľmesteľ, de van
más is, ugye hogy Fľadi vezetői minőségében is kéľdezném' hogy hírek szerint ismét, és hát

látfuk, hogy az olimpiai pźlyźnatbarl' ott van, hogy ismét felmerült a népligeti hát most Fradi-
pláza, vagy Fradi-város, vagy éppen milyen néven fut. Az volna a kéľdésem, hogy meg tudja-
e cáfolni, eń.tehtń, hogy . ..(A háttérből a hozzászólási idő lejartát jelző csengő hallatszik)

Dr. Kocsis Nĺáté
Az első kérdését illetően szerintem a képviselőtársaim magźn röhdgtek, ÍLem az ügy<in, ha
elfogadja tőlem ezt a vé|eményt. Én nęm tudom, milyen koncokĺól beszé|, azon tu|, hogy
megint provokálni akar, más érdemleges tevékenységét áItalźLban nem fedeztem fel az ęImu|t

két évben, minthogy folyamatosan provokál valamivel, amit én igyekszem mindig nagy
ttirelemmel, és különböző fe|zárkőztatő programok kapcsán olvasott empátitlva| kezelni.
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Budapest váľos főpolgármestere ľendkívül nagy, mondjuk úgy elánnal, nagy lendiilettel, és

nagy teĺrni akarással váglabele a fejszéjét abba a 40 éves állapotba, amit jelen pillanatban a 3-
as metľó tükĺöz. Tisztában van mindenki vele, hogy a 3-as metró nem az elmúlt 5 évben lett
45 éves, és az á||apota sem az elmult 5 évben romlott Ie. Azza| is tisztában van mindenki,
hogy a, ahogy Tarlós főpolgármester sokszor elmonđta mar, hogy a 3-as metró felújításának
az ad különĺis súlyt, hogy a műszaki á||apotát.tekintve valóban jelentős kockázatokat rejt. Erre
fe| azt is nyilatkozta, amennyibęn a legkisebb jeIzés az ilzeme|tető BKV-tól megéľkezik arra
vonatkozóan a Yźnosházára, hogy személyi biztonságot veszéIyeńet a 3-as metró állapota,
azoma| le fogja á|líttatĺi. Az is nyilvánvaló, tiszte|t provokátorom, hogy ez a fővárosí
vezetés, és ez a koľmány az, amelyik egyálrtalttn elkezdte a 3-as metró ćĺI|apotát rcndezti, a 4-
es metró széthordása, és szétIopásauttn különös aktualitást ad az az tĺgy, hogy az öĺ politikai
oldalaról jó eséllyel ismét gyanúsítást hajtottak végre a 4-es metró kapcsán a héten. Nem
tudni, hogy pontosan mi tortént, de a híľek erről szóltak. A 4-es metró elkészítése, befejezése,
t$ratárgyáIáśa és kivitelezése után ez avttosvezetés, és ez a kormány kezdte el a 3-as metrót
is rendbe tenni. Tenni éĺ azt tudom, amit mindig meg is szoktam, hogy a Főpolgármester
minden ez irźný vitźĺjźt, akáĺ a kormtnyzat bizonyos szereplőivel szembeni vitáját is
támogatom, és annyit tudok, hogy minden ezirány'ű fováľosi dtjntést megszavazok. Szemben
egyébként az On ptrttársźtval, aki vagy 11 óľakoľ álmos szemekkel esik be a kĺizgytĺlésre,
vagy el se jon, ez a két lehetőség van' vagy korábban elmegy még a zugIői polgármester
kollégám. Esetleg ha hozzá fordulna egy ilyen párttaggyulésen, hogy ő mit tett ez ügyben,
lehet, hogy nem tudnak ilyen kimeritő vá|aszt adni. Mindenben támogatjuk a Főpolgármesteľt
ebben a törekvésében, a kormány pedig mintegy 137 milliárd foľintos keretösszeget hagyott
jővá a 3-as metró felújításĺíra, maľakodásról nem tudok, azt provokációnak tekintem.
Egyebekben pedig nyugodtan rábízhat1a a váľos felelős üzemeltetését, műkodtetését Tarlós
Istviánĺa, és a mögötte á|Iő politikai szövetségeseire. A fľadis kérdése nem tudom, hogy
mennyire <inkormányzatiigy,pontosabban tudom, semennyire nem önkormźnyzati ügy, ezt is
provokációnak tekintem' semmí|yen p|éna nem épül, tehát minden újságíró bartújtnak a
hanlđozása ellenére, semmilyen pláza nem épül a Népligetben. Az emberek becsapásából
szźrrmaző politikai haszon az |eképezódik az tinök kapcsán mérhető közvélemény-kutatási
adatokkal, vagy ađatokbőI, ezért ezt bővebben csak annyiban fejteném ki, öriilök annak, ha
egyszer megvalósul az egykoľi feľencvárosi, a Népligetben található ferencváľosi, illetve a
mellette lévő Epítők sporttelep és sportfejlesztés, ami új színvonalas létesítmények
|étrehozásátjelenti, vagy felújítását jelenti egy korábbi spoľttelepen. Egyéb plźza és hasonló
híresztelésekľe utalásokat szintén provokációnak fudom csak tekinteni. Simon György
képviselő úr, parancsolj on !

Simon Gytirgy
Én csak egy tájékoztatót szeretnék kérni, ugye maľ kĺjzel 2 éve, mindenképpen 20 hónaphoz
koze\ít, hogy bezáĺtuk a káptalanfiiľedi gyeľektáboľt, és egy éwel 

.eze|ott 
ugye elfogadtunk

egy, láttunk egy |átvánýervet, elfogadtunk egy fejlesztési koncepciót és hát, azőta nem
hallottunk róla semmit. Tájékozódnék, hogy hogy á|| ez most, mikor tud megnyitni újľa a
đirĺkok számźra.
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Dr. Kocsis Máté
Képviselő Úr, írásban megválaszoljuk' tehát a tájékońatót írásban fogjuk megküldeni.
Üléstinket 73 őra 57 peľckoľ bezárom, és további jó munkát kívánok mindenkinek!

Kmf.

Dľ. K

A jegyzőkonyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet20l6.

íi;

A j egy zőkonyvet készítették:

) /1 /^1.,,-,ľ,,ĺ,k'" Fazekasýé Vaľga Livia
Szervezési és Képviselői Iroda _ ĺjgyintézó

Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői lroda -ugyintéző

Képviselő-testület iegyzőkłinwének mellék|ete:
Jelenléti ív, meghívĺi' előterj esztések

(.-
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