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Késztilt Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormtnyzatKépviselő-testtilet
2016. december 20-án (kedd) 13.30 órakor aJőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

3 00-as tar gy a|őj ában me gtaľtott 4. ľendkívůili tiléséről

Jelen vannak: dľ. Kocsis }ilźLté, Balogh István, Dudás Istvánné, Egry Attila, dľ. Erőss
Gábor, đr. Feľencz orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás,
Kaiser Józset Komássy Akos, Pintér Attila, dľ. Sara Botond, Simon
György, Soós György, đr. Szi|ágyi Demeteľ, Vöľös Tamás, Zentai oszkáľ

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péteľné _ alpolgáľmesteľ, Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika _
aljegyző, dr. Kovács Gabľiella _ aljegyző, dr. Vitályos Fanny - Polgármesteri Kabinet
vezetője, Tóth.Fábián Melinda - Polgĺĺrmesteri Kabinet vezető-helyettese, Tĺóth Tímea -
Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, dľ. Dabasi Anita - ĺinkoľmanyzati fótanácsadó,
Wiest Eleonóra - önkormányzatifőtanźlcsadó, dľ. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője,
niÁátrahá,zi Judit - Személyiigyi Iroda vezetóje, Fábián Márta - Belső Ellátási lľoda
vezetoje, Bodnár Gabľiella - Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kĺĺsa Edit - Ügyviteli
Iroda vezetője, Majerné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, dr. Bojsza
Krisztina - Humánszo|gáItatźsi Ügyosztály vezetője, dr. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna -
Családtámogatási Iroda uezetóje, Kĺncses lbolya _ H*'ľapcsolati Iroda vezetője, dr.
Kĺóľódi Éva - Hatósági Ügyosĺály vezetője, Bedő Kláľa - Epítésügyi Iroda vezetoje,Tőth
Csaba _ Igazgatttsi Iroda vezetője, Szalókné Fekete Anikĺó - Anyakĺinyvi Iroda vezetője,
Páľis Gyuláné - Gazdasági vezető, Palya Sándor _ Számviteli és Pénzügyi Iroda vezetője,
dr. Suba Aľpád _ Adóügyi Iroda vezetője, Molnár Antalné - Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti Iroda vezető-helyettese, dľ. Galambos Eszteľ _ Gazdá|kodási Ügyosztá|y
vezetóje, Feľnezelyi Geľgely Sándoľ DLA Foépitész, Iványi Gyłingyvéľ -
Váľosépítészeti Iľoda vezetője, Bardovits Gáboľ _Kozigazgatási Iroda vezetője, Szép Péteľ

- Polgármęsteľi Kabinet referense, Dľ. Vas Imľe - Keľületi országgý|ési képviselő, Váľadi
Gue||a _ Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetoje' Takács
Gábor _ Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizpont vezető-helyettese,
Ilovszlry Edina _ Iőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ gazdasági
vezetője, Yá,czi MiklĺĎsné - Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont,
Józsefuĺĺľosi Kábítószerigyi Egyeztető Fórum munkataľsa, Annus Viktor - Rév8 Zľt.
vezérigazgatőja, dľ. Kecskeméti László - Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. operatív
igazgatőja, F.arkas ors - Józsefuaľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. Yagyongazdálkodási
igazgatőja, Acs Péteľ Józsefuaľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. Viĺľosüzemeltetési
igazgatőja, ľúlező János - Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' Parko|ásĺ igazgatőja,
Mach Jĺízsef - Józsefuiírosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zťt. Uj Teleki téľi Piac és Teľmelői
Piacok vezetője, Kovács Barbara - Józsetváľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatőság
elnöke, dľ. Hoľváth Szilárd Józsefuárosi Szent Kozma, Egészségügyi Központ
főigazgatőja, dr. Tárnokiné Joó lldikó _ Napraforgó Egyesített ovoda vezetője, Koscsóné
Kolkopf Judit _ Józsefuaľosi Egyesített Bölcsőđék vezetoje, Balogh Istvánné' Tóth
Kálmán - könywizsgá|ők, dľ. Simon Lajos - Moravcsik Alapítvány kuratórium ęlnöke,
Nagy Gáborné - Emberi Erőfoľrás Bizottság külsős tagsa, Máté Andľás - Emberi Erőforrás
Bizottság külsős taga, Vámos Andrea _ Emberi Eľőfoľrás Bizottság kĹilsős tagtra, Camara-
Bereczkĺ Ferenc Miklós - Embeľi Erőfoĺrás Bizottság külsős tagtra, Hélisz Gytiľgy -



Yźttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagtra, Major Zolrtán -Yárosgazdálkodási és

Pénzugyi Bizottság külsős tagsa.

Dr. Kocsis M.áLté
Kĺjszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület 2016. éví 4. rendkívüli tilését, me|y az
SZMSZ 8-10-12. $-aiban foglaltak a|apján került összehívásra, megnyitja. Megállapítja, hogy
jelen van 17 képviselő, a minősített szóttjbbséghez I0, az egyszerű szótöbbséghęz 9
egybehangző szavazaÍra van szĹikség. A Képviselő-testület kovetkező ľęndes ülésének vźlrhatő
időpontja 20|7. februaľ 2-a. Továbbá tájékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy 1 daĺab
stirgősségi indítvány érkezett, melyet 2. szźrnon javasol napirendre venni ,,Javas|at az
olimpiai Médiafalu Józsefuáľosban tiirténő megvalĺósításának támogatásáľa'', melyet
szavazásra bocsát.

Javas|at az Olimpiai Médiafalu Józsefuárosban tiirténő megvalĺósításának
támogatására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis ilĺ4tńé _ polgáľmesteľ

Dr. Kocsis M.áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a süľgősséget 13 igen, 1 nem, 3 hrtőzkodással
elfogadta.

IZAYAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
2s8t2016. (Xrr.20.)

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy indokoltnak |źtja a siirgősség okát a siirgősségi
indítvĺányként b eterj e s ńett a|ábbi e l őteľj e szté snél :

Javaslat az olimpiai Médiafalu Józsefváľosban tiiľténő megvalĺĎsításának
támogatásź'ľa
(íľásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis llĺ4źńé _ polgáľmester

Dľ. Kocsis M:áté
A napirend szavazása előtt ügyrendben megađja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Nem tegnap deľült ki, hogy Magyarország o|impiát szeľetne rendezni, illetve Budapest. Erről
mar korábban is olvasott, aú. szeretnéjavasolni, hogy mielőtt egy ilyen hoľderejrĺ dcĺntést
meghoznak, sztnjźk rá ań" az időt, ha eddig vźtrtak, akkor konzultáljon a keľület a helyi
lakosokkal, hogy ki akarják-ę tenni magukat egy ilyen binonsági kockźnatnak. Biztos
olvasták a híľeket, hogy minden tĺimegľenđezvény terroľtámadások célpontja lehet. Ennek
varurak kockázataí, amiket mérlegelni ke|| és (a hĺźttérből besz,ód hallatszik) azt gonďoLja,

hogy a helyi lakosokkal konzultálni kellene, és nem egy statáriális jelleggel elfogadni egy
ilyen javaslatot, és volna egy módosító indítvanya is.
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Dr. Kocsis Máté
Igyekeztek a tęrrortámadások kapcsán is konzultá|ni a helyiekkel, amit oncjk minden
erejukkel akadáIyońak. A másik, hogy nem értve ugyan, de megszoktaaz állandó cinizmusát,
azt, hogy Magyarország olimpiźú klvźn rcndezni, azt va|őbarl régőta tudjak, azonban ań. csak
a múlt hét végi egyeztetés óta tudják, amire hivatalosak voltak a kerĹilet vezetéseként, hogy a
Budapest 2020-2024 Program tervezoi és a pá|yázat írői Józsefuĺíľosban, a józsefuárosi
pályaudvar egy tészén képzelik el az olimpiźůloz szĺikséges szálláshelyek kialakítását, a média
munkatársainak elhelyezésére. Az egyeńetésen azt kérték tőlfü, hogy az olimpiai péiyázat
sikerét segíti, hogyha a helyben illetékes Önkoľmanyzat egy tźtmogatő nyl|atkozatot ad ki,
hogy amennyiben 2017 szeptemberében Magyarország, illetve Budapest elnyeri az o|impia
rendezésének lehetőségét, akkor Józsefuaros onkormányzatáĺak Képviselő-testiilete is
együttmúkodik abban, adminisztratív és minden egyéb dĺintési ponton' hogy itt
Józsefuárosban ez megvalósulhasson. A dĺlntés pusztán eľ.ő| szőI, kéri a Képviselő-testiiletet,
hogy ekképpen viszonyuljon a napirend vitájźná| majd az Ĺigyhöz. Tekintettel aľra, hogy
SZMSZ-eIlenesen ugyan' de ügyrendi javaslat nem éľkezett dr. Erőss Gábor képviselő ,űttő|, a
napirend szav azása következik.

Napiľend:

Javaslat a Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefváľosi Onkorm ányzzt
2017. évi ktiltségvetéséľől szĺíló tinkormźnyzati ľendelet elfogadására és a
kiiltségvetést érintő dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esĺés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat az Olimpiai Médiafalu Józsefuáľosban ttirténő megvalósításának
támogatására
(írásbeli előterjesztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesa<ĺ: Dľ. Kocsis Máté - polgrírmesteľ

Kłizmeghallgatás

I)ľ. Kocsis Mláúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĹilet a napirendet 16 igen, 0 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

9ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsEro
A IiATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYSZERŰ SZŐToB B sÉc s zÜrs ÉcB s
HATAROZAT:
2s912016. (Xrr.20.) O NEM
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A Képviselő-testület az alábbí napiľendet fogadja el:
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Napiľend:

Javaslat a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosĺ Onkormźnyzat
2017. évi kiiltségvetéséről szĺólĺí önkormányzati rendelet elfogadására és a
költs é gvetést érintő diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat az Olimpiai Médiafalu Józsefuárosban ttiľténő megvalĺisításának
támogatására
(írásbeli előterj esztés, HELYSZINI KIOSZTAS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Ktizmeghallgatás

Napiľend 1. pontja
Javaslat a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat
2017. évi ktiltségvetéséről szóló łinkormányzati rendelet elfogadására és a
kti lts é gvetés t é rintő d ti n tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis N.IáLIé

Kaptak egy kcinywizsgálói jelentést, egy VPB hatźlĺozatot' illetve a költségvetési
egyeztetésekről szóló jegyzókonyveket, 3 daĺabot egész pontosan, illetve az e|őteqesńést az
illetékęs bizottságmegfárgya\ta. Tájékoztatja a Képviselő-testtiletet, hogy a hatáľozatijavaslat
25. poĺt a) pontja kiegészül f) alponttal a kĺjvetkezők szerint: f) vaľosüzemeltetési feladatokra
699.392 e Ft. Mielőtt a napirenďvítáját megnyitja, Egry Attila koltségvetési tigyekét felelős
alpolgáľmester úrľal egyĹitt rövid előteqesztói kiegészítést tesznek. Példátlan dolog a keľület
életében, hogy az ę|őzo évben el tudjak fogadni a következő évi kĺiltségvetést, szeretné

megköszönni aHivata| valamerľryi munkataľsának a kĺizremfüödését, illetve az érintett cégek
és íntézmények közremúktidését, ez megakadá|yozza azt is, hogy az átmeneti gazdálkodásról
kiilön döntést kelljen hozni. Az is világosan látszik a kĺiltségvetés teľvezetéből, hogy mint
ahogy ań. észrevették, elsősorban egy mfü<idési költségvetést fogadnak most el. Minden
tételében garantźija a keľület jövő évi biztos, stabil, és fenntaľtható mfüödését. A múkĺidési
költségvetés a jogszabáIyi előíľásoknak megfelelően egyensúlyos. A még nem ismert
tételeket' ezek jelesül a forrásmegosztásbóI szźrmaző bevételek, illetve az idei évi
pénzmaradvány tételei, illętvę az a nagy tarta|ék, amít képeńek a mostani k<iltségvetésben,

ami eléri a750 millió Ft-ot, jövő februáľ, marcius köľnyékén, amikor a forrásmegosztási és a
pénzmaradványĺa vonatkozó számokat is meg tudjĺík ismerni, ad lehetőséget majd ata,hogy
a fejlesztési költségvetésfüet is elfogadjfü. osszességében optimistán nézheürek a 20I7-ęs év
elé, hiszen a jelenleg a Képviselő-testiilet előtt lévő költségvetési-tervezetben is vannak
fejlesztési tételek, a legnagyobb mértékben egy 800 millió Ft került elkülönítésre, tarsashĺĺzi
páLyazatok<ľa, pontosabban ahazakat érintően 900 millió Ft kenilt fejlesztési tészre tervęzésre.

Ezen feltil a forrásmegosztásból szttrmaző bevételeik növekedésétvźĄák, hiszen Budapesten a
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helyi iparűzési aďő mértéke mintegy 7 oÁ-ka| nőtt a pľognózisok szerint f0l6. évben. Ebből
arányosan a keľület arányos részesedése is nőni fog, ľeményeik szerint 200-300 millió Ft
közötti összeggel. Továbbá pénzmaradvány tekintetében ott nem látnak pontosan, az idei
évhez hasonló nagyságrendben gondolkodnak, abban tudnak reménykedni. Ez azt je|eĺti,
hogy a jövő évben a 800 millió Ft-os társasházi, pontosabban a 900 millió Ft-os tarsasházakra
vonatkozó fejlesztési támogatásokon túl, még bőven egy 1,5 milliárd Ft összeg áll majd
rendelkezésre ahhoz, hogy a megfogalmazott fejlesztési igényeknek teret adjanak, de még
egyszer mondja, eĺmek a koltségvetési vitája az csak a jövő év első hónapjaiban lesz, amikoľ
megismerik ezeket a számokat pontosan. osszefoglalóan tehát a kertilet múkodéséľe irányuló
költségvetés fekszik elsősorban a Képviselő-testület előtt, fejlesztési oldalában csak az e|obb
említett 900 milliós hźzakra vonatkozó összeget látják, ami egyébként a valaha volt
legnagyobb mértékú támogatasi összeg, illetve azokat a szfüséges ĺisszegeket, amelyek a jövő
évben tewezett projektek előkészítéséhez,tervezéséhez szĹikségesek, ahogy mondta, a jĺivő év
első hónapjaiban ezek'rőL a tételeiről, illetve a folytatásáról is tudnak dönteni. Röviden a
költségvetés logikája tehát aZ, ekképpen tekintsenek rá, megadja a szőt Egry Attila
alpo1gármesternek.

Egry Attila
Annyiban egészíti ki Polgáľmester úr szavait, hogy szĺímadatokkal is szolgálna. Latjti< a
költségvetésben' hogy a működési kiadásaik 15,6 milliaľd Fĺot tesznek ki, és 2,6 milliaľdos
fejlesztési tétel szerepel most a költségvetésben, ez ań.jelenti, hogy 18,2 milliĺáľd Ft-os az
összköltségvetés varhatőan ajĺivő évben, ezzel fogadjak e|, ezek az eredeti e|őirźnyzatok. Ez
az osszeg minden bizonnyal emelkedni fog, ahogy hallhattfü, minđ a forrásmegosztásból,
mind a pélumaradványból, illetve még az állami támogatásoknak a letisztźĺzása után még
további bevételekre számitanak. A költségvetés további bevételekĺe számit még, európai
uniós pźiyazatok során szęrzeff' bevételekľe, hiszen teľveznek az orczy negyed páIyźzatta| a
költségvetésben, láthatj źk az Orczy negyed pá|yázatnak az onĺészét, amelyről mfu 2016 évben
dontött a Képviselő-testület, várhatóan további uniós pá|yázatokat tud majd az onkormányzat
megnyerni a20I7-es évben, illetve láthatjak az onĺészét azBlľőpa Belviíľosa III. pá|yázatnak,
amely TER-KÔZ néven fut. A Főváros fe|é pá|yáztak, 2017 tavaszźn fog a Fővaľosi
onkormányzat dönteni apá|yazat tekintetében, apá|yźtzat 500 millió Ft-ra szól. Fejlesztési
oldalon az egészségiigyi kérdések szerepelnek még a most elfogadandó költségvetésben, az
onkoľmanyzat ebben a témakĺjrben is dtjntést hozott. A forrást renđelik hozzá két orvosi
létesítmény kia\akítźsáta, az egyik aKáWária tér 18. szźlm a|atti haziorvosi rendelő, amely a
Magdolna utcából fog átkĺĺltĺizni, és egy megújított, XXI' szźzadi felnőtt haziorvosi rendelőt
szeretnének kialakítani, a másik a Korányi Sándor utcából kikĺjltĺjző addiktológia, amely most
a terveik szeľint aKźůvfuia téľ 13-ba fog kĺiltĺizni, és ott is egy megújított környezetben a
józsefuaľosi lakosok szźlmźtra egy magas minőségtĺ szolgáItatást fog nyújtani. Jęlen
pillanatban ezek azok a nagyobb tételek, amelyeket elfogadásra javasolnak. A k<iltségvetés

tarta|maz 460 millió Ft mfüödési általános taľtalékot, és 270 millió Ft-ot fejlesztési tartalék
címén. Ez azt jelenti, hogy az Önkoľmanyzatnak bőven van tartaIéka, ezze| paĺhuzamosan
tudjrík aá mondani, hogy a k<iltségvetés stabil, minden mfüĺjdési tételt beterveztek, mind az
intézmények, mind a gazđasági taľsaságok, és minden kötelező, valamint a Képviselő-testület
á|ta| felvállalt onként váI|alat feladat a 2017 -es évben teljes biztonsággal e|Iźńhatő. A szabad

tételekről atavassza| befolyó további foľrásoknál tud majd az Önkormáĺyzat egy komplex
döntést hozni, meghatátoma azt az íráĺyt, amely a 20I7-es évben, és továbbtekintve 2018-
20 1 9-ben majd a keľĹiletet hosszútávon szeretne fej leszteni.



Dr. Kocsis N{.áté
Napirend vítáĄát megnyitja, megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Konkrét módosító indítványokat eljuttatott a Tisztelt képvise|őtársaihoz, majd a kĺivetkező
felszólalásában azokat is megindokolná. Megkapták? Nem? Kaiser képviselőtársától kéĺdezi,
hogy nem kaptameg? E-mailben küldte meg' csak a DK képviselője nem kapta meg, pedig ő
is a címzettek köz<jtt szerepelt. A kcjvetkező felsző|alásában szeľetné elmondani, most egy
általánosabb jellegű kérdése van. Erti, hogy a beruhazási jellegű költségvetési tételekľől
ľészletesebben fognak a jĺivő év elején d<inteni' és azt is, hogy a társashźzi felújításokľa
szolgá|őkeretaz örvendetes önmagában, de ugyanakkor kérdezi, hogy végső soron hogy dőlt
eI ez a 900 millió cisszeg, tekintettel arra,hogy elvileg volt egy olyan mondás valamikor, hogy
a telek és ingatlanértékesítésekből származő bevételek teljes egésze ilyen felújításokľa
fordítható, tehát végső soron miért 900 millió és miéľt nem több, ez az egylk kérdése. A másík
az, hogy ezek az egyeztetések, amelyek mellékletként szerepeltek, bár az egy1k nem volt
megnyitható, az ĺjsszest olvasta. Hát nincs sok olvasnivaló rajta. Kérdęzi a Tisztelt
Kerületvezetést, hogy mi ennek az oka, hogy adventkoľ nem szeretnek a szociális paľtnerek
egyeztetrĺ. Ugy" három egyeńetés vo|t, gazdasági társaságok kevés résztvevő, nulla kérdés,
kisebbségi önkormányzatok egyetlen résztvevő és csak egy ilyen kĺjlcsönös vállon veregetés,
jaj de jő ezaköltségvetés. Szociális partnerek, például szakszervezetek, egyetlen részfvevő és
nulla kérdés. Látta, hogy Egry Alpolgáľmester úr szorgalmasarlvégig1artaezeket. a fórumokat,
nem lehetne ezeket az tiegyeztetéseket valódi egyeztetéssé tenni, és nem lehetne ennek
érdekében egy költségvetést nem 6 nappaI a tárgya|źtsa elott' az ađventi időszakban
beterjeszteni? Matolcsy Györggye| sző|va, ilyenkoľ mar mindenki csak a bejglire gondol, baľ
ő másra is, csak úgy csinál, mintha csak aľľa gondolna. Mi lenne, ha a szociális paľtnerekkel
érdemi egyeztetéseket folyatnźlnak, ez volna az első kéľdése.

Dr. Kocsĺs Máté
Talán jobb, ha Egry Attila alpolgármester ur váIaszo| eze|<ľe a kérdésekľe.

Egry Attila
A taľsashazakkal kapcsolatbarl azt fudja elmondani, hogy a társasházi pźiyázatokrnak a 900
milliós Ft-ja háľom tételből áll össze' 800 millió Ft az á|ta|źnos táľsasházipályźzat,45 millió
Ft az, arri a világos kapualjakľa kertilt elkülĺjnítésre ezen feliil' illetve 55 millió Ft az' ami a
tazfa|-projektekľe lętt meghatátozĺ,ĺa. Az idei évi költségvetés 1 milliárd Ft feletti
telekéĺékesítéssel kalkulál. Azt gondolja, hogy egy nagyon helyes döntést fog hozni az
onkoľmanyzat,ha most ezeket a telkeket kijeltilik éľtékesítésre, és a 20I7-ęs évben meg is
hirdetik őket. A tapaszta|hatő piaci ,,bumm,' következtében egy magas aľon töľténő
éľtékesítésre szttmíthat az Önkoľmányzat, ezek foghíjtelkek, a rendeltetésszeriĺ hasznáIata
ezeknek a telkeknek az, hogyha beépítésre kerülnek, és Lakohaz kodaház bármilyen egyéb
gazdaságí, keľeskedelmi funkció keľĹil bele ahelyett, hogy továbbra is iiręs tęlkekként
maradnának meg és átmeneti hasznosításként akaľ ruktźtrozásta, akár paľkolásra haszná|nźk.
Igy ezeke a bevételekľe szźnnítarlak és ezeket a bevételeket, ahogy a kciltségvetésbęn is látjak,
hogy minden évben el szokták mondani, csakis fejlesztésre hasznźl|jźů<, a keriilet fejlesztésére,
a jogszabáIy nem is tesz lehetőséget arta, hogy ęzeket működésľe fordítsfü, nem is ál1

.'*áen'tuan, hiszen látják, hogy komoly mfüödési tĺjbblet van a kdltségvetésben. Így ez
egy biztos forrás, és hogyha jól felhasznáIjtů< ezeket a tételeket, akkor ezek többszĺlrĺisen
fogjak növelni minđ az onkormanyzatnak a vagyonát, mind a jőzsefvźlrosi kerületnek az
&tékét. Képviselő úrnak a másik kérdése, aĺrti az egyeńetésre vonatkozott, ta|tln az egyik



vá|asz az |ehet, de nem szeretné megvttlaszolni mások helyett a kérdést, hrszen nem aZ

onkormányzatnak címezte. Lehet, hogy természetesen az intézményeket, gazđasági
taľsaságokat' és a nemzetiségi cjnkoľmányzatokat is bevonták a költségvetés készítésébe, egy
folyamatos egyeńetés történt, úgy készült el a költségvetés, az adatbekérőktől kezdve, az
időközi egyeztetésekkel, majd a végső tételek leegyeztetése megtörtént még a kiküldés előtt.
Utána a jogszabáIyi előírások szerint tartottak egy formális egyeztetést. Eĺmek tudja be' hogy
az intézményvezetők, és a gazdasági társaságok kevés szźlmban jelentek meg ezen aZ

egyeztetésen, hiszen egy konszenzusos javaslatot terjesztettek a Képviselő-testtilet e|é. Az
intézményhźiőzat, és a gazđasági tĺĺrsaságok is támogatjźk ezeket a tételeket, és a nemzetiségi
önkormányzatok is. A szakszervezet ńszérő| azt gondolja' hogy a szakszeľłezeti vezetoket
kell megkétđezĺi, illetve a többi nemzetiségi önkoľmanyzati vezetojét, hogy miért nem jöttek
e| az egyeztetésre. Az egyeńetés, ahogy mondta, jogszabá|y a|apjźntörténik, így tuđjfü, hogy
van ez az egyeztetés megfelelő időben. Korábban írásban hivatalosan kikiildték a meghívót
erre az egyeztetésre, az egyeztetés itt a Polgármesteri Hivatal ebben a 300-as termében történt,
megfelelő helyet is biztosítottak erre, egyébként ez is hagyományosaľr minden évben így
tĺlrténik. A korábbi években is itt torténtek az egyeztetések és akit érdekelt, vagy úgy
gondolta, hogy kívan hozzásző|ni ehhez a koltségvetési kérdéshez, azok el is jĺittek a korábbi
években, és eljöttek azidei évben is.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A Hivatal munkatársai kiváló tervező munkát végeztek. Tĺ'bbedik egyensúlyos k<iltségvetés,
nagyon fontosnak tĄa, mindenki és az onkormányzat műkodése szempontjából is, hogy
átmeneti gazđátkođźls nélktil tud műkĺldni az onkotmányzat, még akkor ís, ha meglepő volt,
hogy még az idén jövő évi ktiltségvetést tudnak elfogadni. Fontosnak tartja, hogy a 2
milliĺĺrdos ingatlan éľtékesítési tervben mielőtt a bérlakások tömegéig eljutnak az
énékesítésekben, nélkiilözhetetlennek tartja, hogy a józsefuaľosi lakbéľrendszeľ ľeformjára,
megújítására sor keriilj<in. Mindannyian tudjfü, hogy egy álságos helyzetben működnek e

tekintetben, meľt költségelvíĺ lakbérnek nevezik ań., arĺlírő| mindenki tudja, hogy nem, közel
sem kĺjltségelvű, egyes dĺjntéshozók eń" időnként szociálisnak nevezík, vagy kezelik, de
va|őjában a szociális jogosultság mérlegelésére etekintetben nem keľül Sor' morzsanyi bérlő
marad foľmálisan szociális lakbéren, mik<jzben vannak d<jntéshozók, akik a költségelvú
lakbért is szociálisként taĄák sztlmorl a fejfüben. orömmel hďlotta, amikor Eg.y
Alpolgĺáľmester úr jeLezte, hogy a jĺĺvő évi 2 milliaľdos ingatlanértékesítés az elsőként a
foghíjtelkekĺe fog fókuszálni, de kéľi, és ĺjrömme| Észt is vesz a folyamatban, hogyha
lehetősége adódik, hogy a jőzsefuarosi lakbérrendszer átdolgozásźft, még mielőtt a bérlakások
tcimeges értékesítése megkezdődik, végezzék el. Mindenkinek ez valamilyen szinten a
kötelessége is. Fontosnak tartja és örömmel nyugfźńa, hogy a JSZSZGYK-náI marad a
Magdolna Negyed Program III fenntartási feladatainak az e||átása, és ennek kapcsan 12

hatźrozott idejű foglalkoztatotti állás hatarozat|anľamódosul. Meggyóződése, hogy a szociális
vaľosrehabilitáció legjobb őre a JSZSZGYK, ez egy fontos lépése ęnnek a költségvetésnek.
Nem tudja,' biztosan nem olvasott utána elég mélyeĺ, bár..igyekezett, hogy a Napraforgó
Egyesített ovoda engedéIyezett|étszźlmamíért nő 11 fővel. orul annak, hogyha az indokolja,
hogyha az I ővodapedagógusra jutó gyeľmekek száma csökken, meľt a gyeľmekeknek és a
csaláđoknak is jó, de nem taItita męg eÍTe a magyarźzatot. Reméli, nem épnl vízfej az
óvodarendszer tetejéľe, meľt nem 11 hivatalnokkal lesz tobb az óvodákban, hanem gondozók
lesznek tĺibben. Kéľdése ezze| kapcsolatban, hogy ennek az ęme|t |étszárnnak része-e a



Koszorú tagóvoda bezárása, és mi a terv a Koszorú tagóvodában dolgozók foglalkoztatásával,
további é|etpá|yájaval kapcsolatban? Ennek kapcsán, bár nem kötődik közvetlenül a Koszorú
ővođához, csak technikailag van egy módosító iĺdítványa, elnézést kér, hogy nem nyújtotta
be írásban, de most szóban teszi. A Képviselő-testtilet szeptember 8-i tilésen határozott arrőL,
hogy Családok Átmeneti otthonát nyit 30 fós kapacitással, ami egy nagyon fontos stľatégiai
döntés volt, mindenkinek az érđeke, hogy ezt a költségvetésben is alátámasszák, ezért azt
javasolja, hogy az általános tartalék terhéľe a Képviselő-testület kÍilönítsen eI 20 millió
forintot a Családok Átmeneti otthona intézményének a Koszoru tagóvođa telephelyén ttjrténő
kialakításáľa. Tudja, hogy ennél jóval többe fog kerĹilni ez a fa|adat, đe éľtelemszeľűen,
amikor atervezés véget ér, és léLtjak a kciltségeket, valószínűleg ennek a módosítása indokolt
lesz. Fontos üzenetértékű gesztus, ha a költségvetésben megjelenik' hogy elkészítik még idén
az e|fogadott menetrend szerint a Családok Atmeneti otthonának az otthonát...(A hóttérbőI a
hozzás zól ós i idő lej áľtdt j elző cs engő hallatszik)

Dr. Kocsis Máté
Képviselő ur kérdésére többen is fognak váIaszo|ĺi, előszĺjľ Sĺíntha Péteľné alpolgármesteľ
asszonynak adja meg a szőt, mert a Koszorú óvodára vonatkozó kérdését pontosítatni
szeretné.

(Pintér Auila képviselő ]4 óra 03 perckor megérkezett az ülésterembe, ígl a Képviselő-
testület létszáma I8 főre emelkedett.)

Sántha Péterné
Azőta maľ bizonyos szövegkörnyezetek utan rájött, hogy valóban a Családok Átmeneti
otthonaľól varl sző, és az volt a kérdés, hogy ennek a létszámnak, akik majd oda kellenek,
annak a fedezete itt van-e mźn a költségvetésben. Egry Attila alpolgáľmester úr el fogja
mondani, hogy ezmajd egy következő testületi ülés napirenđi pontjaként fog szerepelni, mind
a felújítás, mind a dolgozók odaľendelése.

Dr. Kocsis Nĺ.áLté

Megpróbáltfü összeszedni, majđ szőI a Képviselő úr, ha valamit kihagytak. Volt egy olyan
kérdése, hogy a Napraforgó óvoda eĺgedé|yezett |étszźtma miért nő. Itt az a vá|asz, meÍt a
JGK-tól a technikai dolgozók átmennek oda, tulajdonképpen csak egy átcsoportosításľól van
szó. A Családok Átmeneti otthonával kapcsolatosan dľ. Sĺĺľa Botond alpolgármester úr a
koltségvetés egyeztetésekor képviselte ezt az iigyet, a Családok Atmeneti otthonának
kialakítása, pontosabban annak kĺiltsége vźtĺhatőan 48-50 millió Ft között |esz. Ez a fejlesztési
kĺiltségvetési tervezetbęn benne szerepel, amiről majd jövő év elején tudnak dönteni. Ez a jő
hír Képviselő tlr szémlźna. A teľvezési, előkészítési munkákľa vonatkozó döntést
szeptemberben meghoztźi<, tehźLt arurak megvan a fedezete' az erÍe vonatkozó munka el tud
indulni, és tavasszal tudnak dĺjnteni a nagy koltségvetéskor ennek a 48-50 millió Ft-nak a
biztosításáľól. De mint ahogy mondta dr. Saľa Botond alpolgáľmester úr, ezt az á|tala is kezelt
prioritási soľrendben e|őrehe|yeńe, a fej|esńési tételek között, tehźú ez ügyben csak
bizakodóan tud nyilatkozĺi. Hajól éľtették, akkor Képviselő ur is feltette azt a kérdést, amit
Erőss Képviselő ur írásban eljuttatott, pontosabban módosító indítvanyt, hogy az MNP
program keretében felújított épületekben, pontosabban az ezekben levő lakások
elidegenítéséből szĺáľmazőbęvéte|ekkel mi |esz.Ezt összekeveľték? oké. Jegyző Asszony azt
mondja, hogy így értették, viszont ez ügyben dr. Saľa Botond alpolgármesteľ ur akkor előszĺjľ
vá|aszoI, és ha kihagýak egy kérdését, akkor aŻ. jelezze.

]';;



Dľ. Sára Botond
Ahogy Egry Attila alpolgáľmester úľ elmondta, az ingatlanértékesítésből foleg a
telekértékesítésből származő bevételekkel kalkulálnak' a bérlakás éľtékesítésnél nem volt
cé|ja az onkormanyzatĺak, hogy bevétele legyen, hiszen kedvezményes áron hosszú futamido
alatt fut ki, mert bérleti díj helyett tĺjľlesztő ľészletet fizetnek a bérlők. Ennek sosem vo|t az a
szempontja, hogy bevétel szźtrmazzon belőle, itt a béľlő tulajdonszetzése, amennyiben élnek
ezze| a lehetőségge|, tehźń az ingatlanértékesítésnél nem számottevő az az összegszerűség,
amivel kalkulálnak a bérlők által megváltott lakásoknál, inkább az ingatlartéľtékesítésbőI. Ez
nem egy releviíns szám, ami az ingatlanértékesítésnél eń.terheli. Polgáľmester úr röviden utalt
az MNP III lakásokľa, ezt dr. Erőss Gábor képviselő úr módosító indítványában javasoIta, az
MNP III lakásokkal bérbevétel szempontjából nem terveznek, 10 éven kereszttil tulajdon nem
szerezhető rajta. Ezeknek aZ értékesítése nem releváns, tehát 10 évig nem lehet
magántulaj dont szetezni rajta, ezt elmondtak a múltkor is. A 2 milliaľdos <ĺsszegben, ami a
bevételt illeti, meg tudja ismételni ĺinmagát, sőt mégeń.nyomatékosan hangsúIyozza,hogy az
MNP III felújít{ĺsoknál egyáIta|án nem' a béľlők által megvásĺírolt lakásoknál e|enyészó az a
bevétel, amivel az onkormtnyzat számol.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon György képvíselőnek.

Simon Gytirgy
Ismételni tudja képviselőtaľsai dicséretét a költségvetés készítőivel szemben, elhangzotíitt. a
foghíjtelkek értékesítése, az ingatlan-bumm miatt megéľi most eladni. Ugyanakkor a sajtó is
foglalkozott azza| a kéľdéssel, hogy egyre több parkolóként iizemeltetett telek keľĹil
beépítésre, van-e arra va|arti terv, megoldásjavaslat, meľt komoly parkolási gondokkal fog
küzdeni a kerület. Ennek kiküszöbĺjlésére van-e valami terviik?

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megadj a a szot vá|aszadásra Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
A paľkolási problémĺĺkľólbeszélnek, akkoľ hozzákell tenni, hogy ez nem egyenletesen oszlik
el a kerületben, ekképpen ennek a kezelése sem lehet egységes megoldás. Ahol komolyabb
parkolási gondok vannak, az aPalotarlegyed, aztlźLtják, ottĺgazáből foghíjtelekĺől nem tudnak
beszélni, ott a parkolásnak megoldása az egy komoly kihívás az onkoľmányzat számáta.
K<izépső-Józsefuarosban ilyen típusú paĺkolási problémlákľól nem tudnak beszélni, a
k<izterületen levő parkolók szźmla elegendő, nem látjrák azt, még a lakosság sem je|ezte azt,
hogy parkolási gonđja lennę. Ha az Orcry úton továbbmennek és a Tisztviselőtelepet, vagy a
Szźľ;aďos utat nézĹk, akkoľ ott is a paľkolást, a vendégpaľkolást tartja egy kéľdésnek, a P+R
kérdését, ami nem a lakóknak a problémája,hiszeĺ ők meg tudnak állni. Annyiban a lakóknak
a problémája, ha nincsen ťtzetó parkolás, akkoľ P+R-ként hasznáLják mások, akik jtĺnnek a
viíľosba, és ők nem fudnak paľkolni. Errę az Önkoľmanyzat megtette a lépéseket, hiszen a
paľkolási <ivezeteket folyamatosan alakítjfü ki a Szźzađos úton is' 20l7-ben vĺírhatóan a
Tiszťviselőtelep is bekerül a ťlzetózőnába' innentől kezdve ez a probléma megoldődik. An.,
hogy mélygarźzzsa|, vagy parko|őhźzza| valahol sztikségszenĺ-e segíteĺi, u egyedül a
Palotanegyedben lehet kérdés.



Dr. Kocsis Máté
Nagyon rcividen azza| egészítené ki Alpolgármester úr váIaszát, hogy amirőI azitt ülők egyike
sem tehet, hogy alapvetően ezt a várost 150 évvel ezelőtt nem efte aZ autóforgalomľa
tervezték, míg a maimodernkori építésri városokat az Egyesült Áilamokban, Kínában mát
jóval szélesebb utcákkal kalkulálj ák, iryy tervezik. Annak idején senki nem számított rá, hogy
a 2010-es évek elején 6-700 ezer auLő fog ktizlekedni Budapestell telrát egy adottság, anrivel
az 1|yen korú vaľosok kĹizdenek szerte Európában. Ez persze feladatot jelent, a parkolás-
szabá|yozásnak, és a parkolási ĺivezetek bevezetésének a nagyszenĺ ötlete mellett az altemativ
varosi közlekedési eszközöket és módokat kell preferálni, úgyhogy amit Alpolgármesteľ ur
mondott, az az onkoľmĺínyzat tewei köz<jtt szerepel, mind a parkolási tjvezetek bővítése,
különĺjs tekintettel a hátra|évo tisztviselőtelepi részre. Ha megÍigyelik egyébként a hétvégi
időszakokban' amikoľ az itt. dolgozók nem foglalják a parkolóhelyeket, akkor maguk a
városban élők, a kerületben élők el tudjak helyezni a gépjatmuveiket. Elsősorban azza| van
gond a hétköznapokkal, amikor sokan jönnek ide a munkájukat, vagy az ügyüket végezní.
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy-két aprőság, ami kimaľadt, vagy tul hosszan fejtette ki, ami elhangzott. A parkolással
kapcsolatban csak je|ezni szándékszik, hogy mĺáľ átnyúlt a pľobléma a köniton, tehź'/. már a
Coľvin negyed, a Csarnok negyed, és a Népszínhtz negyed is küzd parkolási gondokkal
valóban napközben, amikor az idegenforgalom, meg a dolgozóforgalom jelen van, ettől még a
pľobléma sajnos terjed. A költségvetéssel kapcsolatban je|zí azt,hogy fontos lépésnek tartja,
hogy az onkormanyzat bińosít egy 4 millió Ft-os keľetet a bölcsődei dolgozók ídei
munkájának az elismerésére, azért ís, mert pontosan tudjak, hogy a kisgyeľmeknevelés
mennyire sorsdöntő a személyiség fejlődése szempontjából, és azt tuđjźk., hogy a bĺjlcsődei
gondozók sokáig a legrosszabbul ťĺzetett állásokban dolgoztak. A tźnsashźn-felújítási
támogatásokkal kapcsolatban ez is egy fontos kiildetése az onkoľmtnyzatnak, ezekbeĺ az
években mindęnkinek érdeke, hogy a keľiĺlet társashtzai korszeriĺbbé váljanak, és

megszépülj eĺek, ez egy fontos lépés, 
'hogy 

megduplázódik a tźrsashtzi pálryźuati keľet. A
Koszorú tagővodával, és a Családok Atmeneti otthonával kapcsolatban kicsit félľęértették.
Kérdése a tagővođával kapcsolatban az volt, hogy a tagóvoda dolgozóinak a
továbbfogla|koztatásźxal foglalkoztak-e maľ, miután atagővoda augusztus 1-jével a hatályos
rendelkezések szeľint bezźlt. A Családok Atmeneti otthonanak érti, hogy lesz egy fejlesztési
koltségvetése, de fontos tizenetértéke lenne még akkoľ is, hogy csak egy tĺiredéke a majdani
koltségnek hogyha szerepelne egy költségvetési címen a Családok Atmeneti otthona
felújítása' kialakítása, amit ma elfogad a Képviselő-testtilet, az a 2017. évi költségvetés, ha
igazak a terveik, akkor elkészül a Családok Atmeneti otthona. Legutóbb bizottsźqi tilésen azt
hallotta, hogy 2018. január l-jén nyit tervek szerint. Ez egy fontos üzenetéľtékű |eĺ,ne, ezért
kéri, hogy fogadjĺák be, nem gondolja, hogy az általános tarta|ék ttinkľemenne, ha
átcsoportosítanak belőle 20 millió Ft-ot, ahogy Polgáľmester Úr is jelezte, ennél jóval több
Iesz akĺiltsége a Családok Átmeneti otthona iĺtézmény kiépítésének.

Dľ. Kocsis Máté
A Koszorú tagővodtra voĺatkoző kérdése, az aľĺ:a ađandő válasz roppant egyszeru,
valamennyi dolgozót át tuđja venni az onkormtnyzat valamennyi tagóvodáj a. Egytésń
vannak betĺiltetlen státuszok is, amit ezze| a |étszźlmma| fel tudnak tölteni, másrészt, amikoľ
az áta|akitásra vonatkozó javaslat megéľkezett, akkoľ elköteleződtek amellett, hogy
valamennyi ott dolgozőĺak az onkoľmányzat tudjabinosítaĺri a továbbfogla|koztatásáú. A
Családok Atmeneti otthonával kapcsolatbaÍL az előbb mindent kifejtettek, a költségvetési
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tervezet szerint elkészül' ennek az ideje tervezési kérdés' polgármesteľként nem foglal abban
állást, hogy ez melyik hónapra tehető, đe a fedezet az elókészítésre ľendelkezésĺe áll, a
megvalósítás pedig úgyis csak a jövő év ĺyarára, második felére esik. Éppen ezért csakabban
kéri a ttiľelmét' és együttmiĺkodését, hogy bár igaz,hogy lehetőségük lenne akaľ elkülĺjníteni,
de nincs értelme, hiszen a munka úgysem tud még elkezdődni atervezés fázisában, ekképpen
bőven elég lesz a jövő év elején a fejlesztési költségvetésben, logikája szerint is odaillik'
đönteni eno| az ügyről. Megadja aszót Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ebben a kérdésben csatlakozik Komássy Akos képviselő urhoz, ez az egyik olyan benlházás,
amiről mar dontés született, hogy ezt létre szeretnék hozni a kcivetkező évben, 5 éve vár rá,
úgyhogy nagyon-nagy reményekkel néz a megvalósulás elé. Sokkal jobb tizenete lerĺre akkor,
hogyha eń, hajól emlékszik Polgĺĺrmester úr által említett 48-50 millió Ft-ot most mźĺr egy
olyan sorľa tudnák rátenni, amely a Családok Átmeneti otthonanak a megvalósítását lehetővé
teszi, alkalomadtán, hogyha mindenképpen azt mondják, hogy a munka nem tud most
elkezdőđni, záro|va ezt akeretet, és akkor a záto|źs feloldásaľól majd időben intézkednének.
Az afé|mondat is megĹitotte a fiilét ezze|kapcsolatban, hogy nem tud elkezdőđni a tęrvezés.
Miért nem tud? Ennek atervezését vagy mar el kellett volna kezdeni vagy a nagyon kĺjzeli
jövőben meg kellene indítani. Következő mondanivalőjaaz volna, hogy koszöni a munkájukat
a költségvetés készítőinek, hogy megpróbálták relatíve át|áthatőan megalkotni ezt a
költségvetést. Az át|áthatőság mindig re|atív, amikor ilyen bonyolultságú dolgokľól van szó,
hogy mondjon egy péIdtt, előtte van ez a 30 millió Ft-on á11ó Habony-száĺriźiő, nyilván hiába
keresnek a költségvetésben olyan soľt, hogy Habony 25 ml|Iió 20l7-re, mríľpedig a szerződés
megköttetett. 25 millió Ft körül fognak fizętni Habony Aľpád újságiának,tehźft ez a számIáIő
jĺivő év ugyaneÍTę az iđőszakaľa körülbeliil 55 millióra fog emelkedni, nyilvĺín ezt a kĺiltséget
valamilyen nagy gyiĺjtő kĺlltségbe berejtették. Márpedig ennek is iizenetéľtéke lenne, hogyha
külön soron lenne a költségvetésben. Ha maľ itt tartanak, hogy mi lenne, ha külön soron lenne
atársasházi pá|yázatok, úgy látja, kĹilĺin soron van. Viszont aú, szeretné megkérdezni, hogy a
Smaľt City program megvalósításźtra tartalmaz.e valamilyen összeget ez a költségvetés, meľt
arra nincs külön sor, itt is nagyon jó üzenete lenne, hogyha a fľissiben áta|akított Smaľt City
Ideiglenes Bizottságnak lenne valami költségvetési fedezetre lehetősége. A haľmadik ilyen
szatellitje az Önkoľmányzatnak a Kábítőszerügyi Egyeztető Fórum kdltségei, jó volna,
hogyha ktilön soron jelennének meg.

I)ľ. Kocsis M:áté
Kezdjék a Családok Átmeneti otthonával' van egy a|apvető félreértés, valószínűleg nincs
információjuk. Ebben a Koszoľú utcai óvodában jĺivő nyáľ végéig óvodások vannak. ott nęm
lehet úgysem elkezdeni dolgozni, ezért azt mondja, hogy kátr a mostani költségvetésfüet
emiatt megbontani, elég lesz februiáľ-marciusban dönteni erľől, de tekintettel arra, hogy
semmilyen jelentősége nincs, ezért azt a javaslatot el tudjak fogadni, baľ még egyszer mondja,
sęmmi jelentősége nincs a gyakorlatban, hogy a fejlesztési cékarta|ékot ekképpen bontsfü
meg' tehát különítsenek el 50 millió Ft-ot a Családok Atmeneti otthonának létrehozásźra.De
harmadszoľ is elmondja, hogy égvilágon semmi jelentősége nincs, ez avá|asz arra a kérdésre
is, hogy miért nem lehet elkezdeni ott a munkát. Azért, mert nyár végéig gyerekek vannak
benne, bőven elég lenne februĺáľ-márciusban dĺjnteni, de legyen úgy, ahogy őhajtjźl<, a
tervęzés egyébként folyamatban van. Képviselő ur a ,,Loká|', című újságra gondol, ez régi
becsípődése. A következő a he|yzet, akkor is elmondta, és most is elmondj a, azon kevés
kerületek kozé tartoznak, amelyik nem ktilt kerületi te|eviziőra és rádióľa' nincsen kerĹileti
kábęlcsatoľnájuk, és nincsen rádiójuk sem.Ezért hosszú évekre visszamenőleg a tájékońatás
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bővítésének azt a formájźlt vá|asztoÍták, hogy a keľületi lap mellett más ingyenes terjesztéstí
újságokban vásárolnak felületet. Régen a ,,Helyi Théma'' újság volt bizonyára emlékezĺektá,
az megszunt. Ennek következtében kerestek olyan budapesti terjesztésti újságot, amelyik nagy
példányszámú, sok kertileti lakóhoz eljut és más proťrlú, másképp tudnak megjelenni az
onkormányzatró| szóló hírek, mint a kerületi lapban. Ez még így is tĺjľedékébe kerül annak,
mintha egy televiziót, vagy rádiót más kertiletekhez hasonlóan fenntartanának, az elérése, bár
a médiával foglalkozók vitatkoznak ezze| az állítással, az e|érése és használhatősága az jőva|

nagyobb, mintha tévé lenne. Kerületi televíziók fogyasztása nem túl nagy, olyanĺól még nem
hallott, hogy valaki rohan haza, mert a kerĹileti tévében kezdődik valamilyen műsor. Ezt az
é|etheIyzetet nem tudja elképze|ní,mégakkoľ sem, ha van ilyen, még nem |átta. A Smart City
Albizottság egy koncepciő-vźzlatot fogadott el, éppen a Képviselő ur javaslatára, nincs
koncepciója a kertiletnek a Smaľt Cityt illetően, koncepciő-vázlata van. Tipikusan fejlesztési
kérdés, fejlesztési költségvetésben kell majd foglalkozni vele, a Smaľt City Munkacsoport
tagait kéri, hogy végezzék el a fejlesztési kĺiltségvetésig azt a munkát, amelyik alappal tud
majd támpontokat ađĺĺ a Smart City koncepcióban foglaltak megvalósításáĺa, pontosabban
annak az eLkezdésére. Itt összeget, mint Képviselő úr, úgy ő sem tud mondani, hogy mit
kellene elkiiloníteni így konkľét koncepció hiányában meg konlĺľét összegek, meg tervek
hiányában' kéri, hogy februaĺ-márciusig halasszák el. Addig viszont tegyenek erre javaslatot.

A Kábítószetigyi Egyeztető Fórum Egyeztetése pedig benne szerepel a ktiltségvetésben.
Megadja a szot Pintér Attila képviselonek.

Pintér Attila
Köszöni a HivataL munkatársainak, hogy mźlr 20l6-ban elkészĺilt a költségvetés, egyľe
korábban sikerĹil ezze| a munkával végezĺi. Másľészt volt egy javaslata, ami nem kertilt
napirendre akońísńviselők alapilletményének emelésével kapcsolatban, mert 2008 óta nem
emelkedett az illetményĹik, 38650 Ft-ról fülemelte volna 45000 Ft-ra. Eń' az előterjesztést a
Hivatal a|áirta, tehát nem volt kifogásuk ellene. Látja a k<iltségvetésben, hogy ártalrmaz
személyi jellegű emelést, ugyanakkor nem akkora mértékú, mint amit javasolt. Egy 20 Yo-os
emelést javasolt, mert 2008-tó1 nem emelkedett akozlisztviselők béľe. Erre a 20I7-es évi
költségvetési törvény tesz lehetőséget, hogy a Képviselő-testület emelheti az alapilletméný,
és azóta a KSH szeľint 20 %o-os inÍláció volt, ezért tett javaslatot egy körülbelül 20 %o-os

emelésre, és a koltségvetési előterjesztésben ennél kisebb mértékű emelés szerepel, illetve
valamiféle differenciált béremelést tęrvez a Hivatal vezetése, ezzeI kapcsolatban az
előterjesztésben nem talált információt. Mindenfeleképpen tesz egy olyan javaslatot, megéľti
azt, hogy a Hivatal vezetése szeretne differenciáltan béľt emelni, |átjźk, hogy ki hogyan
dolgozik, de szükségesnek tartanaegy áLtaIános alapilletmény emelést is.

I)ľ. Kocsis Máté
Elnézést kér a Képviselő úrtól, volt egy felreértés, ań. fudja, hogy Jegyző asszony és

Képviselő ur kozott voltak egyeztetések, azt hitte, ęzek szerint tévedett, hogy a
kĺĺltségvetéshez nyújt be egy módosítót és nem gondolta, hogy ez egy ktilön előteľjesztés,

ekképpen nem volt módja a Testiiletnek đönteni a napiľendľę vételről. Azt |ĺtte, ez egy
költségvetési módosító indítvany lesz, de tudjfü költségvetési módosítóként is kezelni, a

konkĺét vá|aszadásra megadja a szőt Danada-Rimán Edina j egyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Az az źi|itása Képviselő úľnak, hogy a 20 %o-náI kisebb mértékben szerepel a költségvetésben,
ez így
képest

ígaz, mert ha megnézi a Polgáľmesteri Hivatal személyi juttatása a tava|ylhoz
mint 30 %o-os magasabb ĺisszeggel vaĺ tervezve. Ez a,ń. je|entĹ hogy a

nem
több
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költségvetés tervezésekor számoltak azza|, éppen azok az indokok miatt, amit Képviselő úľ is
elmondott, hogy 2008 óta nem emelkedett akoztisztviselők alapilletménye, hogy egyébként
egy bérľendezés szükséges a kozszférában így a Polgármesteri Hivatalban is. A keľĹiletek
eltérően állnak e|.lhez a kéľdéshez, megprőbálták összegyűjteni' hogy a budapesti kerÍiletek
hogyan szabáIyozzák, meľt effe vonatkozóan a kormányrendeleten kívül részletesebb
iránymutatást nem kaptak a kerĹiletek. Megpľóbálták osszęszedni és nagyon eltérően
szabźiyozzák, eltérő az Ll|etményemelés mértéke' továbbá az egyéb béren kívÍili juttatásokat is
ebbe a kĺirbe kell venniiik, és ezért gondolták azt,hogy megvárnák, aĺrĺíg az összes budapesti
kerĹilet elfogadja a költségvetését, erre j<ivő év februaĺ 15-ig van lehetőség, és

ĺjsszehason|itjźk ezeket a kerületi ktiltségvetéseket a köztisaviselői illetményalap emelésre és

ezlltán tennének javaslatot, egyébként visszamenőleg január l-től t<jrténő

illetménymódosításra. Hogy most alapilletméný emelnek-e, Vagy egyedileg bíráljfü el a
köztisztviselőknek teljesítményértékelés a|apján az illetményĹiket, eń. is a jövő év elején
gondolták. Mindenképpen az a cé|, hogy a Józsefuárosi onkormányzat által foglalkoztatott
köztisztviselők bére veľsenyképes maradjon a többi kertilethez mérten is, a feladatok
nagysźąźt és a kerĹilet egyediségéből adódó kül<inbségeket is figyelembe véve. Tehát a
Képviselő ur javaslata nem ľosSZ' nem elvetendő, hanem jelenleg nem időszer,l,ugy gondolja.

Dľ. Kocsis Nl.áúé
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Megköszöni a Hivatal és a hivatali dolgozók munkáját, nem rajtuk múlik, hanem a politikai
irányításon, hogyha nagyon kĺitikus a kĺlltségvetéssel szemben. A konkľétumok, a tervezési
időszakľa visszatérve, Polgármester úr is említette ' 

és az előterjesztésben is így szeľepel, hogy
az iparúzési adóval kapcsolatosan nincs pontos adat, így az iskolák utt.n ťĺzetett szolidaritási
hozzájáru\ás (elég cinikus elnevezés) mértékével kapcsolatosan ęgy csomó olyan
bizonýalanság van, amivel kapcsolatban a koľábbi években ań"monđttlk, hogy meg keIlvaĺni
a forľasmegosztást, meg kell vźrĺtí ezt, meg azt, hogy olyan szilaľd alapra éptilhessen a
kĺiltségvetés, hogy ańtln azt egész évben tntaru tudják. Ehhez képest egy elég radikális
koncepcióváltás tĺjrtént, rigy nyújtottfü bę a költségvetést, hogy egyes bevételekrłS| akáĺ a
képviselőknek, akik dĺinteni fognak, tudomásuk volna. Van ennek előnye, jó, hogyha egy
évnek úgy kezdhet a keľtilet, hogy van elfogadott kĺiltségvetése. Van olyan hátánya is, az a
sok hátralékképzés, aminek az irźnyát nem tudják meghatározrri, másrészt ez a költségvetési
szigor, aĺrli ęzen a taľtalékképzésen kereszťiil megnyilvánul, amivel a korábbi kcĺltségvetések
kapcsĺán is beszéltek. Komássy képviselőtaľsától eltérően azt, hogy egyensúlybaÍI van a
költségvetés, ilyen komoly tartalékkal dolgozik, aznem dicséretes óvatosságnaktartja, hanem
azt tllkrozi egyéľtelmrien, és itt a szociális jutŁatásokľa gondol, hogy ez a megszorítások
költségvetése ismét. Az, hogy ilyen kevés forľás jut szociális költségekľe' vagy akaľ
mondhatja a Bursa Hungaĺica, amiľől korábban abizottstryi ülésen is tĺjbbször volt szó, hogy
jelentősen meg kellene emelni annak a forrását, a szeméIyi juttatások soron kevés a
betervezett cisszeg, erre vonatkozik egyik módosító javaslata is, az egyéľtelmúen azt mutatja,
hogy nem az appaŔ/cus, hanem a politikai vezetés tészére itt ismét a megszoľítások
költségvetését alkottak meg. A további kérdése Pintér Attila kéľđéséhez kapcsolódik,hogy az
előterjesĺés megemlíti, hogy akoztisztviselői illetményalap megemelésére mód van, Jegyzo
aSSZony váIasza meglepő óvatosságról tett tanúbizonyságot. Az,hogy megnézlk, hogy más
keriiletek milyen költségvetést fogadnak el, majd annak alapjźn esetleg lesz emelés, máskor
nem ilyen óvatosan, tehát nem szoktak más kerülętekľe váľni. Amikor béremelést lehetne egy
költségvetésben benyújtani a końíszlvisęlők szźtmáľa, arról beszélnek, hogy januáľtól
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ténylegesen nő a bértik' nem pedig, hogy esetleg febľuárban megszavazztlk-e, hogy januáľtól
nőtt a béľtik, de nem tudják. Most' amikor lehetne a koztisztviselők béremeléséről szóló
koltségvetést benyújtani, akkor ezt elmulasztották. Most már keľületekľe vaľnak, érti,hogy ez
kényelmes, viszont a kerületben dolgozó koztisztviselők éľdekét biĺosan nem szolgálja.
Rátérne a módosító indítványaira, ezze| kapcsolatosan az egy1kĺe...

Dr. Kocsis lŇĺáúé
Majd azokat ismeľteti, mert ki lett osztva írásban, és ismerteti az azzal kapcsolatos álláspontot
is' hogy melyiket tudják támogatni és melyiket nem. Nem kell kétszer elmondani.

Dr. Eľőss Gáboľ
Rendben vaÍI, a könywizsgáló is hozsannát zengett a kĺiltségvetésrol, hogyan sikeľĺilt neki
(maradjanak a témáná|), hogy két nap a|att átnézte ezt a kétszázva|ahany oldalt az összes
ttb|tzatával, beleértve azokat a mellékleteket is, amiket utólag kaptak meg, neki szobrot
kellene áIlitaru, úgyis sok szobrot źLllítanak, errnek a könywizsgálónak, aki ilyen gyorsan, és

ilyen pozitív véleméný tudott mondani a költségvetésľől, állíthatnak egy szobrot.

Dľ. Kocsis Máté
Képviselő ur legyen kedves, hagyja abba az ilyen cinikus kirohanásait. Nem a P nevezetű
szervezetben van, hanem Józsefuáros onkormanyzatźnaka képviselő-testületi ülésén. Elősztjľ
is azt sem tudja, hogy kiről beszél, másodszoľ ań sem, hogy miről. A taľtalékképzés, mint
hćúrány, ftjlírta magźnak, és ki fogja ími az irodája fa|ára. Ehhez a mondatához őszintén
gratuláI, a tarta|éI<képzés, mint hátrány az onkormanyzatbarl' A Buľsa Hungaricával
kapcsolatban Alpolgármester asszony, aki ismeri alaposan az igyet, az éńntetteket és az
igényeket. Arľól varl sző, hogy 5000- Ft-ot adnak felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak,
pontosabban az źi|am ad 5000- Ft-ot és az onkoľmtnyzat szintúgy 5000- Ft-tal kiegészíti.
Alpolgármester asszony azt mondja, hogy többletigény, több szereplő igénye nem éľkezett,
tehát a tavalyi keretösszeg teľvezés szempontjából vállalható. Amenny1ben ez megtĺirténik,
akkor a konkľét dĺjntés eIóIt ezen az ĺisszegen tudnak emelni, egyébként eń. az esetleges
emelést elbírja az onkoľmtnyzatköltségvetése. Képviselő úrnak 5 módosító javaslata vo|t, az
egyik arrő| szo|, hogy a tankerület részére mobiltelęfon költséget ezt töröljék, ugye arrit az
onkormányzat biztosíÍaĺa a tankeľület részéte, az összeg átcsoportosítandó az á|ta|źnos
tartaLékba, ezért a ma1a részéro| nem fudja támogatni. Az onkormźnyzat abban éľdekelt,
hogy az iskolák fenntaľtását és miĺködtetését végzo szęrvęzęt számáĺa korábban is adott
juttatásaikat fenntaľtjfü, így vannak egyébként tcjbb más juttatással is, azt kéri a Képviselő-
testülettől, hogy eń. a módosító javaslatot ne tĺímogassfü, hiszen az ő munkájukat szeretnék
segíteni a mobil telefonköltséggel. A logikáját éľti a javaslatnak, hogy viselj e az źůlran,hamár
átvette, đe azt szerctné' hogy az onkoľmányzat ercjéhez mérten segítené ezt a munkát.
Képviselő ur kettes javaslata, hogy az ingatlanok értékesítése soľán csĺjkkęntsék az összeget,
az elidegenítésből szźrmaző összegre gondol, az MNP proglam keretében felújított
épületekben taIá|hatő lakások elidegenítéséből száľmaző tervezett bevételek összegével, itt
Alpolgármester úr az e|őbb elmondta, hogy ebből nem származik, mert nem szźrmazhat
bevétel, úgyhogy eń' a javaslatot nem is fudják támogatni, meg értelmezni sem, mert nincs
ilyen <isszeg' nem á1l rendelkezésre, amivel tudnák csö'kkenteni. Képviselő tlr azt javasolja,

hogy az ellátottak pénzbeli juttatása Soron tervezett összeget, ebbe tartozik egyébként a Bursa
Hungaľica is, a tervezett 155 millióról növeljék 250 millió Ft-ra az általános i.artalék terhére,
ugye a teľvezés azidęi felhasznált számok a|apjan tcjrtént. Azidétl155 millió Ft-ot kĺiltĺjttek
ezek'ĺe, ennyi volt a beéľkezett igény, ezért ezzel teľveztek, nem vélelmezik,hogy a jövőben
nőne, ezért a teľvezésnél kéri, fogadjak el a 155 milliós szźlmot, azza|, hogy a Bursa
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Hungaricánál az esetleges emelésre Alpolgármester asszony, amikor ez aktuális lesz, jogosult
és van lehetősége lesz javaslatot tenni. A 4.) pontban a Képviselő úr ań javasoIja, hogy az
óvodás gyermekek szźtmára nyújtott iskola-előkészíto fog|a|kozások költségét 4 millió Ft-ban
hatźrozzák meg, az általános tartalék terhére, eú. a mődosító indítvány tudják támogatni. Az
5.) pontban azt javasolja Képviselő uľ, hogy a taľtalékoknál a 0 Ft-tal tewezett fapótlási-
köľnyezetvédelmi önként vállalt feladatok ktlltségvetését 10 millió forintban hatźxozzćk meg.
Itt tźýékoztatja a Képviselő-testületet' hogy még az idei évben, a következő napokban a
Ludovika Projekt keretéből az Önkormźnyzat 50 millió Ft-ot kap fapótlási feladatokĺa, eĺrnek
a tervezését' illetve a zĺjldstratégiátőI szóló döntést a Testiilet nem olyan régen elfogadta és

dľ. orlóci LászIő, a Ftivészkert főigazgatója pedig dolgozik azon, hogy hova és milyen
titemben érdemes a fapótlást e|végezsi. Ennek a fedezete kiilső fonásból ľendelkezésre áll,
tehát ebből a megfontolásból u :d;gy fontossága mellett az átcsopoľtosítást nem támogatjźlk, a

4.) pont az, tehźÍ ahol a költségvetés részeként tudják kezelĺĺ, a többiľől értelemszeľiien
módosító indíwanyként szavaznak. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek. Bocsánat
Képviselő í;ľ, a ĺegyző asszony szeretne mégvtt\aszolni dľ. Erőss Gábor képviselő úrnak.

Danada-Rimán Edina
Képviselő Ú', hogyha a Képviselő-testület elfogadja ezt. a kĺiltségvetést, akkor
munkáltatóként béremelést tud végrehajtani, 30 oń-osat.

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

Komássy Áto;
A Családok Atmeneti otthonával kapcsolatbarl jelezné, hogy felkészületlenségére cé|zott
Polgármester Úr. Tudja' hogy a I84l2}|6-os határozatában döntött a Képviselő-testiilet a
Családok Átmeneti otthonának önáttó intézményként történő kialakításĺírő|, a^'is tudja, hogy
augusztus l-jével sziinteti be tevékenységét a Koszorú tagővodája a Napraforgó Egyesített
óvodĺĺknak. Atervezés időzítése u ęgy kicsit túl késői, dę ęzęn még jövőre lehet változtatni,
és ha jól érti, akkoľ Polgáľmester tľ lényegében egy befogadó szĺĺndéknyi|atkozatot tett, hogy
az źita|źľros taľtalékon lesz egy elkülönített címsoľ' ami a Családok Atmeneti otthona
kialakításĺáľavan felcímkézve. Tudja, hogy nincs jelentősége a végrehajtás szempontjából, de

üzenetértékű, ha úgy tetszik vaľosmaľketing jelentősége van, hogy az onkormźnyzat a
kciltségvetésében megnevezi, hogy erre az idéĺ rászánja a forľást is. A másik, amit akaľt
je|ezni, igen, az ahelyzet, hogy a Smart City Stratégia az egy komoly szakappatáfrssi munkát
igénylő varosfejlesztési, teľvezési munka. Polgáľmesteľ úr is fudja, hogy ezért kerĹilt sor a
Smaľt City Koncepciő-vźzlat elfogadásara, amit a Képviselő-tęstiilet fogadott e|, tehźú a
politikusok nem fogják megalkotni a Smaľt City Stľatégiáját Jőzsefvtrosnak, legfeljebb csak a
viíľosfejlesztési prioľitásokat és a stratégiai inány meghatáľozźsźtban tudnak közremfücidni, de

dolgoznak rajta, és bízik benne, hogy az ehlhez szfüséges szakappaľátusi támogatást is
megkapják és akkor mihamaľabb lesz Józsefuáľosnak Smart City Stratégiája.

Dľ. Kocsis lIáúé
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dľ. Feľencz Orsolya
Pont a Smart City kapcsán pont ennek az AIbizottságnak elnĺikeként annyit szeľetne

elmondani mindenkinek a megnyugtatására, hogy a koncepció-vázlat a|apjźn lehet
összeállítani egy stratégiźú,tehátľögtön az e|ső téte| az, ani a stratégiának a megalkotása, ami
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folyamatban van, és ezuttn lehet ennek a stratégiźĺnak, és a prioľitás részének az ismeretében
a fejlesztési pérrzeket eŁthezhozztĺrendęlni. Szeľetne mindenkit megnyugtatni, hogy dr. Eľőss
Gábor által felelőtlennek bé|yegzelt bőséges tartalékképzésük és a felelőtlen egyensúlyi
költségvetésük, és a felelőtlen spóľolásuk következtében nem forráshirány fog az iń1źtba á|lni
bármiféle Smaľt City-fejlesztésnek, van és Iesz rá fejlesztési keretĺisszeg, akkor lehet
nevesíteni, amikor mar konkĺéthatározati javaslatként a Testtilet elé kerül, addig értelmetlen
ide keretösszegeket rendelni, mivel még nem tudjak pontosan mibe fog kerĹilni. Lehet, hogy
többe, lehet, hogy kevesebbe.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A Smaľt Cityvel kezdené,jól tudja Polgármesteľ úľ, egy koncepció-vźn|atot alkotott meg ez a
csopoľt' nem véletlen ennek a neve, tehát nem egy koncepció, mert a koncepció elkészítésę az
egy szakmunka, ezt nem fogjak tudni megcsinálni, tagtaľsai nevében ezt ki meri jelenteni,

hogy nem vállalnĺák ezt ok sem. Pontosan a koncepció megalkotására lenne üzenetértékú,
hogyha valamilyen összeg be lenne tervęzve a költségvetésbe, erről szólt ez a hosszabb
polémia. A Habony-újságra visszatérve' nem egy nagy csoda, hogy ez neki egy beakadása, a
szituáció a kcjvetkező. ez aLokál ...

Dr. Kocsis Máté
Egy kis csöndet szeretne kéľni a jelenlévőktől.

Jakabff Tamás
Ez aLokźi egy olyan ingyenes terjesztésrĺ újság, aminek az afo prof,rlja, hogy helyi 1arta|mat

áI|ít e|o. Ehhez képest a VIII. kerĹileti llarta|mat |egyártják neki, tehát nulla energiával tud
VIII. kerületi taľtalmat dobni, mikĺjzben ez a píacon az ő megkilönböztető helye, hogy helyi
1arta|mat is ad az olvasóinak. Mindannyian egyetéľtenek, hogy ezen a testületi ülésen a
költségvetéssel az év egyik legfontosabb eseményét teszik, va1y azorl vannak most itt a
képviselő-testĹileti ülés keľetében, és kis kockazatot kénýelen vállalni, aztkétdęzi, hogy itt a
teremben väl-e aLoká| címrĺ újságnak a tudósítója?

Dľ. Kocsis M:áúé
Interneten nézi a közvetítést.

Jakabff Tamás
Na, hát ennyiľe éľdekli a VIII. keľiileti taľtalom, semennyire.

Dľ. Kocsis M:áúé
Képviselő Úr, elősz<jr is ne legyen indulatos, mert althoz még nagyoĺ ťĺatal. Másodszor volt
keđves nemigazatmondani, nem állítjfü elő a Lokál című újságnak a tarta\mát. Értelmetlenül
nézett a munkatiĺľsaira, hogy ez igaz-e, de jól tudja' nem állítanak elő semmilyen tarta|mat.
Harmadrészt, kĺinnyen meglehet, hogy hźia a mođern technika vívmányainak, inteľneten
kĺivetik a VIII. kerületi képviselő-testtileti Ĺilésęket, egyébként nyilvános szeľepléseiből fuđja,
hogy rendszeresen jelen vannak a Lokál címú újság újságírói és önálló taľtalmat állítanak ęlő.
onálló kérdésekkel fordulnak hozzá, és önállóan készítik eI az i|ságot. Az onkoľmanyzat
pedig ebben az ifistęban vásárolt felületet. A Képviselő ur indulata sem az t$ság és az
újságíľók ellen való, hanem a laptulajdonosi körévęl szemben. Meghagyja Képviselő úrnak,
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mint állandó toposzt, amennyiben lesz a piacon olyan ingyenes terjesztésu budapesti
lefedettségű újság, amelyik biĺosít az onkoľmányzatnak arÍa lehetőséget, hogy
megjelenjenek, akkor el fognak azon is gondolkodni, kéri, ezt fogadja el. Megadja a szőt dr.
Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Kclszĺini' hogy a módosítói közül, ha csak egyet is, de befogadtak, az iskol'ába késziilő
józsefuaľosi gyeľekek nevében is ennek örül. A Magdolnás javaslatot visszavonja, amúgy is
nem szükséges, hogy kültjn |eszavazzák, rendben van. Elég sokat beszéltek már, de legutóbb
is azt mondtĺík, hogy előszerződést kötnek ezekkel a lakókkal, tehát ilyen értelemben,hamég
csak bevétel sem szźtrmaz1k ebből, akkor végképp érthetetlen és indokolatlan, hogy azt a
szociális varosrehabilitációra kapott összeget, az ebből felújított házakat ily módon
elkótyavetyéIjék, hogy még csak bevételük sincs. Ennél ľosszabb tizletet nehezen tud
elképzelni, a bérlők megkapják, hogy 10 év múlva tulajdonosok is lehetnek, bevétel ebből
nem származ7k, viszoĺt a szociźllis városľehabilitáció céljaival ellentétes. Ezt a vitát még
folyatni fogják, tinnepélyesen szeretné kérni, hogy gondoljak ezt végig. A szociális
viíľosrehabilitációs aznem lakás elidegenítés. A fapótlásokkal kapcsolatban ezahrta|éksor az
annál bővebb, nemcsak a fapótlást tarta|mazza, a javas|ata arra irányul, ezért azt fenntaľtaná,
hogy olyan év közben születendő döntéseknek teremtsék meg tartalékban a költségvetési
feďezetét, amelyek környezetvédelemmel kapcsolatosak lehetnek, közösen sok olyan célt
tudnak majd az év sorĺín meghatźtĺozni, amelyek ezt indokolják. Nem kimondottan fapótlásra,
ktilön töľténet az NKE és Mészaľos Lőrinc lovardája, hanem a fapótlástól fiiggetleniil
javasolja eń, de nem ellenzi, hogy további fák legyenek, de nem feltétleniil fapótlásra. Jelzi,
hogy a költségvetésben szerepel még perköltség is, ebből az apropőból szeretné megtregyezni,
és szintén iinnepélyesen, ha mźtĺ itt az ljrľrcp, gondoljrĺk át még egyszet, ezek a hosszú éveken
keľesztül taľtó peľek, amikor az onkoľmźnyzat nyilvánvalóan nem jóhiszemiĺefi jart el olyan
kiszolgáltatott, szegénységben, betegségben, ľészben az önkormźnyzati béľlakások ľossz
állapotából fakadó betegségekben szenveđő bérlőkkel szemben, akik meggyőzódése szerint
jogos igényiiket szeretnék éľvényesíteni és ennek fejében taľtozásukat elengedhetné
nagyvonalúan az Onkormźnyzat, ehelyett milliókat költ ügyvédekre. Most ebben az
ünnepélyes pillanatban kéri, gondolják végig, vegyék ki a perköltségeknek eń. arészét, alni az
onkoľmanyzatnak a bérlőkkel szembeni pereskedése, ezt csoportosítsák átva|amijobb célra a
kĺiltségvetésen belül, meľt nem fudja, hogy van-e ilyen ktilcin sor, nincs ilyen, csak az írásos
indokolásban szerepel. Ne csinálj źk eń', a Rozi néruhez és ahozzá hasonlókhoz legalább most
a karácsony előtti napokban viszonyuljanak az eddigiĺél humánusabban. A Kaľácsony Sándor
Kozalapífuanynak juttat péÍ|zt a kerület' az utolsó közhasznúsági jelentése, ami nyilvános, az
2010-es szeretlré, ha egy picit megindokolnák, hogy mi ennek a konkľétabb célja, ez atétę|
szeľepel a költségvetésben. Polgármester ur ismeľtette a módosítóit...

Dľ. Kocsis lNĺáLté

Az l.) ponttal mi legyen, ft)nntartja, vagy visszavonja, azzal mi legyen?

Dr. Erőss Gábor
A mobiltelefonos? Igen, ahogy Polgáľmester úr megértette, igen, ha az á||arn elveszi az
iskolfüat, akkor az źilam fizesse a saját á||arri KLIK-es tisztviselőknek a mobilkoltségét,
abszurdnak tartja, ha még egy kis cisszegről van is sző, hogy ezt ťlzessék. Fenntaľtja a
szociális juttatások során fenntartja a javaslatát ugyanis csak ez hosszabb ... (A háttérből a
hozzás zólós i idő lej ártát j elző c s engő hallatsztk)
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Dr. Kocsis M:áté
Fönntartja aZ 5.) számű javasIatt.Í-, ez a|ényeg, e.'ĺ.ol dĺjnteni kell a Testtiletnek. Az egyest, a
hármast (a háttérből beszéd hallatszik) nem kell, megértették, az egyest, a htrmast, és az
ötĺist fünntaľtja, kettest visszavonja, a négyest befogadtfü. Nincs több hozzásző|tsí
lehetősége, Képviselő Ut, az sz}l4sz nem ad eľre móđot tigyľendben sincs, nem ad szőt, a
vitźLL lęz:źtrta. Rtjviclen válaszolna az e||langzottakl.a' A Kaľácsorry Sfurdoľ Kozalapíffiáĺyta
vonatkozó kérdését abban tudná megválaszolni, hogy a btllcsődei, az ővodai, és az iskolai
oktatással foglalkozó vezetők alkotjfü ezt a Karácsony Sándor Közalapítvtlný, alapvetően
most kezdené meg a rcaktivált műkĺidését a Koza|apifulény, ekű:rez biztosítanak forľást. Az
a|apítváĺy célja, hogy az oktatás-neveléshez tafioző, illetvę a bölcsődei ellátáshoz tartoző
feladatokat bizonyos ľészben ezen keresńn| végzi az onkormányzat, gondol itt pá|yazati
források felkutatásara, aďő I Yo-ok felajánlásara, és egyéb olyan ügyekĺe' amelyek eń. az
ágazatot segítik. Ebbe szeľetnének most életet lehelni, feltźtmasztani és ehhez kell a forľás.
Mivel tartalék varĺ, ezért az ĺjtös pontban lévő, amit meg akaľt indokolni, azt. megindokolta,
hogyha évközben felmeľĹilnek olyan kĺlľnyezetvédelmi igények, elképzelések, amelyekhez
forľást kell ľendelni, fognak tudni forrást rendelni, meľt van egy jelentős taľtalék, az is a
vźiasz ńszét képezi, hogy továbbra sem ért egyet a mobiltelefon k<iltség elvonásával ezért
erről a pontľól az ontońényzat vezetése más álláspontot nem képvisel. Képviselő Úľnak
nem ad szőt, |ejárt az iđeje (a háttérből beszéd hallatszik,) de ne indokoljon, mindent éľtenek.
A tankerületet elmondta, a kettest visszavonta a háľmasnál viszonylag világos a dolog,250
millióľa novelné a pénzbeli juttatást, (a háttérből beszéd hallatszik) de lejáľt az iđeje, ez
olyan, mint a Parlamentben ahźzszabá|y, meg ilyenek. Az abaj, hogy KépvisęIő ,(lr azzal'
foglalkozik, hogy feszegeti ahatárokat. és jóindulatú demokĺataként hagyja, hogy elmondja,
és ezzel rendszeresen visszaél. Ez aprobIémźĄa ezzel a dologgal és a többi képviselő ezt nem
csinálja, hogy jogszabá|ytőI eltérően kényszeľíti ar'ra, hogy vezesse a Képviselő-testület
ülését, amit nem szeretne. Ertse meg, egyébként teljesen világos, amit kér, ftlfogtak' van egy
emelési javaslata apénzbe|ijuttatások soľon' el fogják tudni dönteni, hogy mit kezdjenek
vele. Nagyjából el is mondtfü, a Bursa Hungaľica is ebbe tartozik, szeľinte eleget beszéltek
róla. Előszöľ is döntsenek a módosító indítvanyokĺól, a Komássy-Jakabfy fedezetpár által kért
Családok Átmeneti otthona, de fejlesztési célrtaÍtalék megosztás, hívjak így, hogy
megosztottak a fejlesztési céltartalékot, amelyben 48 millió Ft elkülönítésre keriilt a Családok
Atmeneti otthonanak megvalósításźra. Ezt befogadta az előterjesztő, ekképpen erľől ktilön
nem kell dönteni' Pintér Attila Képviselő ur módosító javaslatát szavazásra bocsátja.
(Hangjelzéý Az illetményalapra vonatkozó javaslata a Képviselő úrnak, javasolja a szavazás
megismétlését, mert elfelejtette a módosító targyát ismertetni, (a háttérből beszéd hallatszik) a
Képviselő ílr á|ta| szőban elmondott a módosító, ahogy dr. Erőss Gábor képviselő ur is szóban
mondta el, úgy Pintér. Képviselő ur is szóban mondta el a módosítóját, úgyhogy ne
háborogjon Képviselő Uľ, nyugalom. Kéri, Pintér Képviselő ur illetménya|apra vonatkozó
módosító indítványáľól a Képviselő-testület minősített tobbséggel dĺintsön.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet a módosító javaslatot 4 igen,6 nem, 8 tartózkodással
elutasította.

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o ZATHIZ AT ALHIZ vnĺo s ÍľBTT SZóToB B SÉG sZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
260t2016. (Xrr.20.) 8 TARTOZKoDÁSSAL4IGEN 6 NEM
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem.fogadja eĺ Pintłćr Attila módosító javaslatát, mely
szerint a koztiszniselők illetményalapjót 20 %-kal emeljék meg.

Dr. Kocsis N{.áté
Dr. Eľőss Gáboľ módosító javaslatai kĺjzül a I., 3.,5. pontokról külön döntsenek, ezeket a
Képviselő ur Íbĺľrtaľtotta, a2.-tvisszavonta, a 4.-nek pedig helyt adtak a költségvetésben. Az
1., 3., 5. pontľól, mely a mobiltelefon kciltségről, a pénzbeli juttatások növeléséről
(támogatások és Bursa Hungarica), továbbá fapótlási kĺiľnyezetvédelmi <jnként vállalt
feladatok kĺiltségvetésének 10 millió Ft emeléséről szól a hĺírom tétel. Kéri, ezekó| a
Képviselő-testület egyben szavazzon minősített többséggel. Komássy Képviselő rľ? Nem
szavaz? Akkor zfujźk le a gépet. (a hóttérből beszéd hallatszik.)

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület dr. Erőss Gábor módosító javas|atát2 igen,13 nem,2
tartőzko dás s al e lutas ította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN lz xÉpvlsEI-o
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z vĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
26|t2016. (xII.20.) 2IGEN 13 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

(Komássy Ákos képviselő nem vett részt a szavazásban)

A Képviselő-testület úgł dont, hogł nem .fogadja el dr. Erőss Góbor alábbi módosító
javaslatait:

,,]) A hatórozati javaslat Il. c) pontja (tankerĹłlet rłźszłźre mobikelefon költség) torlendő, az
osszeg átcsoportosítandó az áItalĺźnos tartalékba. (+ Ezt értelemszeríien át kell vezetni a
kal* é gveté s i tóblózatb an is).

3) Az ellátottak pénzbeli juttatása soron tervezett osszeget (szocióIis tómogatások, Bursą
Hungarica) a tervezett 155 M-róI noveljük 250 M Frra, az általónos tartalék terhére.
5) A tartalékolcrlál a nulla forinttal tervezett fapótlási-lcÓrnyezetvédelmi önlłźnt vállalt
feladatok kalrcégvetését ]0 miilió forintban határozzuk meg, oly módon, hog a polgámesteri
tartalékból 4 M, az alpolgármesteri taľtalékokbóI 2-2 M Ft keľüljön átcsoportosításľą'',

I)r. Kocsis M:áúé
Pontonkénti szavazást' Képviselő Úr, az sZMsZ szeľint senki nem kéľt, menjenek tovább. A
módosító javaslatok hosszú sora véget is éľt, szavazásta bocsátja a Budapest Fővaľos VIII.
Kerület Józsefuáľosi onkoľmánvzat2}|7. évi költsésvetéséről szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy 13 igen, 3 nem, 2tartozkođással a Képviselő testület a3612016. (XII.21.)
önkoľmány zati r enđelętet e lfo gadta.

A SZAVAz.q.sN,q.r JELEN VAN 18 rÉpvlsBro
A RENDELETALKoľÁsHoz vnĺosÍľBTT SZoTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvIsEr,o.ľnsľÜr,nľn 13 IGEN, 3 NEM, 2
TARTOZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPESr ľovÁnos
VIII. KERÜLET JóZSEFvÁnosI oľronľĺÁľyzl.ľ rÉpvrsn'lo-
TESTt]LETENEK 36t2016. (xII.21.) oľronnĺÁNYZATI RENDELETET
BUDAPESľ rŐvÁnos vlil. KERtiLET JoZSEFvÁnosl oľronľĺÁľyzĺ.ľ 2017.
nvr ror,TsEGvETnsBnoL
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Dr. Kocsis Máté
Szavazásta bocsátja a Képviselő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárőI
szőIő 3612014. cKI.06.) cinkormányzati rendelet módosításáĺő| szőIő rendelet-teruezetęt

Megállapídą hogy 13 igen, 1 nem, 4 l'artőzkodással a Képviselő testület a 3712016. (XII.21.)
ĺinkormányzati rendeletet elfogadta.

A SZAvAzÁsNe.r JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZoTÖBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xnľvrsnlo.TEsTtiĺ,nľn 13 IGEN, 1 NEM, 4
TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRos
VIIL KERt]LET ĺozsnľvÁnosr oľxonľĺÁrwza.ľ xÉľvrsBI,o-
TEsTÜLEľnľnx 37t2016. (XII.21.) oľronľrÁľyza.ľr RENDELETÉT A
xnľvrsnr-o-ľBsľÜlnľ ns SZERVEI SZERVEZETI ns ľĺurouľsr
SZABÁLYZATÁROL szoLo 36ĺ2014. (xI.06.) oľxonnĺÁrĺyza.ľr RB,NDELET
vĺóoosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis Nĺ.áúé
Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefuáľosi Önkormanyzat iiajdonában átló lakások
bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (III.08.)

önkormánvzati rendelet módosítás á'rő1' sző|ő rendelet-teľv ezetet.

Megállapítja, hogy 14 igen,1 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület a3812016. (XII.21.)
önko rmány zati r ende|etet e l fo g adta.

A SZAvAzÁsNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A RENDELETALKoTÁSHOZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnrvÁnos xnpvrsnr,o-ľľsľÜr,BrE M IGEN, t NEM, 3
TARTóZKoDÁSSAL ELFOGADJA Es MEGALKOTJA BUDAPEST FovÁRos
VilI. KERt]LET ĺózsnľvÁnosI oľromĺÁI{YZAT xnľvrsuŐ_
TESTÜLErtľBr 38nu.6. (xII.21.) oľronmÁľyzĺ'ľr RENDELETET A
BUDAPEST JoZSEFvÁnosr oľxonľĺÁľyzl'ľ TULAJDOľÁľ,ą.ľ ĺrĺo
LAKÁSoK BÉRBEADÁsÁľa.x F.ELTETELEIRÓL, vALAMINT A LAKBER
ľĺÉnľÉxÉnor, szoĺo 16t20|0. (m.08.) oľxonľĺÁľĺyzĺ,ľĺ RENDELET
nłónosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis lVĺ.ńté
Szavazásra bocsátja a Budapest Jőzsefvárosi onkormźnyzat vagyonaľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66120|2. CXII.13.) önkormányzati rendelet
móđosításáról szóló rendelet-te w ezetet.

Megállapítja' hogy 14 igen, 1 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet a3912016. (xII.21.)
önkormányzati renđeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls KÉpvlspro
A RENDELETALKOTÁsHoz MINOSÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
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BUDAPEsT JóZSEFvÁnos xÉpvrspr,o-ľnsľÜlpľrc M IGEN, 1 NEM, 3
ľ,q.RľozxooÁssa.L ELFoGADJA ns vĺncALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vlil. xnRt-ĺr-Bľ ĺózsľľvÁRoSI oľxonľĺÁľyza.ľ xÉpvrsnr,o_
ľnsľÜr-nľBľBr 3912016. (xII.21.) oľxonľĺÁľyza.ľr nľľnnr-nľÉľ
BUDAPESľ ĺózsnľvÁnosr oľxonľĺÁľyzĺ,ľ vAGYoNÁnól És ĺ vAGYoN
FELETTI TULAJDoNosI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66ĺ20Í2. (KI.13.)
oľxonľĺÁľyza.ľI RENDELBľ lvĺonosÍrÁsÁnól

Dr. Kocsis N I.áté
Szavazásrabocsátjaaza|ábbíhatározati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. a) az á|lamháztartásról szóló 20II. évi CXCV. töľvény 24. $-a alapjáĺ e|fogadja az
előterjesĺés 6la. szźtmú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési évet k<ivető harom
év tervezett bevételi e|oirźnvzataĺnak és kiadási e|óirźnyzatainak tervszámait.

b) az źi|amhánatásrol szóló f011. évi CXCV. törvény 29lA. $-a alapjrĺn e|fogadja az
előterjesztés 6ib. .számu melléklete szeľinti tartalommal az ĺjnkoľményzat kĺiltségvetési
évet k<jvető három év varható saját bevételeit.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 20.

2. a Turay lda SzíĺIház Kozhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. évben önkoľmányzati
fonásból 5.000,0 e Ft támogatást nyújt _ önként vállalt feladat -, a központi k<iltségvetési
41.000,0 e Ft (művészeti24.600,0 e Ft, mfü<jdési 16.400,0 e Ft) trĺmogatásźn felül és

felkéri a polgármestert a kozszo|gáltatási szęrzódés módosításaľa, valamint annak
a|áításáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . j anuár 0 1 .

3. a Karácsony Sĺĺndor Koza|apítvźny a Józsefuárosért részéľe 20117. évre 25.000'0 e Ft
(mfüĺidési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) támogatást - onként vá||a|t feladat -

biztosít és felkéri a polgáľmestert a támogatási szeruőđés aIź.ítźsára.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .január 01.

4. a Józsefuaľos Kĺizbiztonságáért Kozalapítvtny tészéte 2017. évre 59.798,0 e Ft
(működési 48.998,0 e Ft, felhalmozási 10.800,0 e Ft) támogatást - önként vá||alt feladat -

biztosít és felkéri a polgáľmesteľt a támogatási szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridó: 20|7 .január 0 1 .

2L



5. a Pro Minoritate Alapítvany részéte 2017. évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő
támogatást - önként vá||alt feladat - biĺosít a Csangó Bá1költségeinek támogatása címén
és felkéri a polgáľmestert a támogatási szerződés a|áítt"sźra,

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 .január 01.

Kovács Zalán rézfuvós zenekarával 2017. évre kozszo|gźůtatási szerződést (kertileti
rendezvényeken fellépés) - önként vállalt feladat - köt és af017. évi támogatás összegét
1.000,0 e Ft-ban á||apitja meg és felkéri a polgármestert a kozszo|gáltatási szerzođés
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2017 .januáľ 0 1 .

a ľ'tÁV Szimfonikus Zeĺekana| 2OI7. évben kozszolgá|tatási szerződést (kerĹileti
eseményen fellépés) - önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét
2.500,0 e Ft-ban á|Iapítja meg és felkéri a polgármestert a kozszolgźitatási szerzoďés
a|tńrásźra'

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017 .január 01.

az Eötv<js L&tĺnd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakeľt programjához 20|7.
évben 3.000,0 e Ft vissza nem téľítenđő tźmogatást _ ĺjnként vállalt feladat _ biztosít és

felkérí a polgáľmestert a támogatási szerzóđés aláírásźlta.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .január 01.

a Jőzsęfvárosi Roma onkormrányzat Térzenei progľamj tna 2017. évben 8.000,0 e Ft
vissza nem téľítendő támogatást - cĺnként vá||a|t feladat - biztosít és felkéri a
polgiírmesteľtatámogatásiszęrződésa|áirására.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2017 .január 0 1.

10. a Józsefuaľosi Nemzetiségi onkoľmźnyzatok 2017. évi vissza nem térítendő mfüödési
támogatásának - önként vállalt feladat - összegét a 2016. évi tárĺogatźls ĺisszegében
határozza meg, mely cisszesen 7.607,0 e Ft és felkéri a polgráľmesteľt a tĺímogatási
szer ző đések a|áít źsár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|7 .január 01.

11. a) 2017. jarulár 1-jétől a volt onkormányzati mfüödtetéstí iskolfü részére az
onkoľmanyzat azalábbiakat _ onként vállalt fe|ađat - továbbtais ťtnarszitozza:

6.

7.

9.
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t2.

a) a pedagógusok torzsgárda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a
Kĺ jzalkalmazottiJuttatásiSzabá|yzattartalmazza,

b) ballonos ivőviz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon kĺiltségeit az előťtzetési
díj összegének erejéig,

c) Belső-Pesti Tankerületi Kozpont tészére 2 db mobiltelefon költségeit az eIőťlzetési
díj <lsszeg eľejéig,

d) tanévnyitó rendęzvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
e) iskolabusz koltségeit a 201 6lf0 1 7. tanévre.

b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a lőzsefvźttosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
Iátjaelkozszo|gźitattsíszerződéskeretében.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2017 .január 01.

a Moravcsik Alapítvĺĺnnyal és a Szigony-Útitaľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért K<jzhasznú Nonprofit Kft.-vel a pszichiátľiai betegek ellátásaľa kötött
szolgźitatási szerzodés - kötelező feladat - díjźLt20|7.januáľ I. napjáva| havi 50'0 - 50,0
e Ft-tal megemeli és felkéri a polgármestert a szerzódések módosítására és a|áitásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .januáľ 0 1.

a) a lozsefuaľosi KábítószeľĹigyí Egyeztető Fórum programjain beltil az Embętbarát
Alapítvánnyal a szenvedéIybeteg (alkohol és a dľog) emberek e|Iátására- ĺjnként vállalt
feladat - 5 fő bentlakásos férőhelyre 20|7. évben 2.912,5 e Ft összegben szolgáltatási
szęrződést köt és felkéľi a polgáľmesteľt a szerződés aIáírására.

b) 2017. évben a Jőzsefvárosi Kábítószerügyi Egyezteto Fórum progľamjaira az a)

pontban foglaltakon felül 12.087,0 ę Ft-ot biztosít.

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő 2017 .január 0 1 .

az ővodźk testnevelési feladatainak ellátására _ k<jtelező fę|aďat - 2017. évben is a

Pázmźny Péter Katolikus Egyetem Jog és Á[amtudomanyi Karátő| a Budapest VIII.
keľĺilet, Szentkirályi u.26. szźlm a|atti tornacsarnokot évi bruttó 1.200,0 e Ft összegben
bérli és felkéri a polgáľmestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017 .januáľ 01.

a lőzsefvźtrosi Egyesített BölcsődékIátékvár Bĺjlcsőde Buđapest VIII. kerület, Horánszky
l. 2|. játszóudvaľanak bérleti díját 2017 . januaľ |. - 2017 . december 3 1 . időszakra bruttó
1.395,0 e Ft-ban határozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetójét a bérleti
szerződés a|áírásfua.

Felelős : költségvetési szerv v ezetője
Hataľidő: 2017 .januáľ 01.

13.

14.

15.
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16. 2017. évben egyszeri jelleggel az ővođás és iskoláskorú gyermekek számára iskolai
e|őkészító oktatásra heti egy alkalommal összesen 4.000,0 e Ft-ot biztosít - önként vállalt
feladat - a Napraforgó Egyesített ovoda koltségvetésében.

Fel elő s : po lgáľmesteľ, kö ltsé gvetési szerv v ezetóje
Hatáľidő: 20|7 .január 0 1.

2017. évben a közterületi térfigyelő kameľaľenđszeľ mfüödtetésére 44.457,0 e Ft, a
túlszolgálat ťĺnanszirozásara 78.000'0 e Ft támogatást biaosít és felkéri a polgáľmestert a
Budap e sti Rendőr-fokap itany s ág g a| a tźmo gatási szer zo dé st me gköté sére.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2017 .január 01.

a Józsefuaĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| a Polgármesteľi Hivatal és egyes
telephelyeinek takarítása tfugyában kötött vállalkozási szerződést oly módon módosítja,
hogy a feladatellátáva2)I7 .január l-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28'370,0
e Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatalköltségvetésében, valamint felkéri a polgármesteľt
a szer zo dés mó đo s ítás ĺín ak a|áír ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .januáľ 0 1.

|9. a) a 25012015. (XII.03.) sz. képviselőtestületi hatfuozatban foglaltakat - a Magdolna
Negyed Program III. projektben vállalt fenntaľtási kötelezettség teljesítése érdekében _

2017. évtőIhatfuozat|an ideig vállalja, önként vźilalrt feladatként,

b) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpontná| az a) pontban
meghatźtrozott feladatok ellátása érdekében a 2016. december 3I-ig 12 fo engedélyezeÍi
hatźlr ozott idej iĺ álláshely et hatźr o zatl an i dej ű ál l áshelyre mó do s ítj a,

c) az a)-b) pontban foglaltak mialt a következő évek kĺjltségvetésének terhére taľtós
műkĺjdési előzetes kötelezettséget vállal- önként váIIaIt feladat - évente bruttó 110.000,0
e Ft-ra, melynek fedezetéül az onkormźnyzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

d) felkéri a polgáľmestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezéséné| az e
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a), b) pont esetében 2017. január 01., c), d) pont esetében a mindenkori

költségvetési teľvezése

20. a) a Napraforgó Egyesíteft óvoda 2017. évi engedéIyezett Létszźmát a teljes körű
mfüĺjdtetési feladatok ellátása érdekében 11 fo álláshellyel hatźlrozat|an időre megemeli,
és résziikĺe a nem pedagógus munkakĺjrben foglalkoztatottak 20|6. évi önkoľmźnyzati
1 8%-os kereset-kiegészítést biztositja,

17.

18.
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2f.

b) az a) pontban foglaltak miatt a következő évek kĺjltségvetésének terhére 2018. évtől
tartós mfüödési előzetes kötelezettségetváL|a| évente 32.98I,0 e Ft összegben, melynek
fedezetéülaz onkormtnyzat saját és kozhatalmi bevételeit jelöli meg,

c) felkéľi a polgármesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekoÍ az e
pontban foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: a) pont esetén 20|]. január 01., b)-c) pont esetén a20I8. évi és az azt követő

évek kĺjltségvetésének tervezése

2|. a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedéIyezett|étsztlméú
2011. januaĺ l-jétől 2017. december 31-ig 1 fovel (műszaki ellenőr, koordinátor)
mesemeli.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2017 .január 1.

a) a Polgármesteľi Hivatal létszźtmát 2017. jaĺuźt I. napjával 12 fóve| megemeli, így a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett Iétszáma tisztségviselők és prémiumévek
programban fog|a|koztatottak nélkü| _ 275 fore módosul.

b) az a) pontban foglaltak miatt taľtós előzetes működési kötelezettséget vállal 2018.
január l-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokľa a munkáltatót terhelő
járulékokkal együtt, melynek fedezetéül az onkormtnyzat saját és közhatalmi bevételeit
jelöli meg.

c) elfogadjaahatározat mellékletétképező Polgáľmesteri Hivatď Szervezeti és Mtĺkĺldési
S zab á|y zatát 20 I 7 . j anuaľ 1 -j ei hatályba lépé s sel.

d) felkéri a jegyzot, hogy a Polgĺíľmesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabá|yzat a)
pontban foglalt módosításainak megfelelően gondoskodjon a szewezeti egységek
ügyrendj einek elkészítéséről.

e) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a kĺjvetkező évek költségvetésének tervezésekor az e
pontban foglaltakat vegye figyelembe

Felelős: a)-c), e pont esetén polgármester, d) pont esetén jegyző
Határídő a)-c) pont esetén 2017 .januar 01., d) pont esetén 2017 .januráľ 31 ., e) pont estén

2017.januar 01. és az azt kĺjvető évek kciltségvetésének tervezése

a) 2017. évben a Jozsęfuáros Kciz<jsségeiéľt Nonprofit Zlt. źital szervezett ĺyántáborbarl
a sztinidei étkeztetést a jogszabźúyban meghatározotí H és HH gyermekeken kívül a
rendszeľes gyermekvédelmi támogatásban ľészesiilők is ingyen vęhetik igénybe,

b) a Józsefuĺĺros Közösségeiéľt Nonproťĺt Zrt. részére a kozszolgáItatási szeľződésben
biztosított kompenzáció összegét2017. évben - működési 861.506,0 e Ft, felhalmozási
13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban á||apitja meg és felkéri a polgármestert a
kozszolgá|tatásiszerződésmódosításánaka|áírására.

23.
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I7 .január 01.

f4. a nÉvs Zrt. részére a kozszo|gá|tatási szerzóđésben biztosított kompenzáció/támogatás
összegét 20L7. évben - működési I25.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - |30.042,0 e

Ft-ban á|Lapitja meg és felkéri a polgaľmestert a kozszo|gźitatási szerzóđés
mó do sítás án ak altĺír ásár a.

Felelos: polgármester
Hatĺáľidő: 2017 .január 01.

25. a) a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. tészéte az éves kozszolgá|tattsí
szerződésekben biĺosított kompenzácio összegét 2017-rę az alź.ŕbiak szeľint źi|apitja
meg:

a) elidegenítési feladatokľa l 1 1.765 e Ft
b) vagyongazdtůkođási feladatokľa 917.383 e Ft
c)intézményi,ľendelőintézetekkarbarftartźtsaraésiskolaiźfi ĺźila|tfeladatokľa

143.807,0 e Ft
d) parkolási feladatokľa 602.424 eFt
e) piac mfüĺidtetési feladatokra 54.786 eFt
f) varosüzemeltetési feladatokľa 699.392 eFt

b) aza) pontban foglaltak, valamint a23012016. (XII.01.) képviselő-testiileti hatźrozatbarl
foglaltak miatt felkéri a polgĺíľmesteľt a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel
kötött kozszo|gźt|tatási keretszerződés és az éves kozszo|gáItatási szerződések
mó do sítás án ak a|áit źsár a.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2017 .január 0 1.

f6. az ingatlan bérbeadás kĺjľében az onkormtnyzati tulajdonban ál1ó lakások bérbeadását
2017 .januaľ 1 -jétől áfa mentessé teszi.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2017 .január 0 1.

f7. a) a Jőzsęfvárosi Egyesített Bölcsődék ľészére a dolgozők 2016' évi munkájának
elismeréseként 4.002,0 e Ft-ot biĺosít az á|ta|źnos taľtalék teľhére

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím, múködési cél és

általános taľtalékon bęlril az általĺános 1arta|ék_ kötelező fe|ađat- e|őfuźnyzatárőI4.002,0
e Ft-ot átcsoportosit a kiađás 11108-02 cim - ĺlnként vállalt fęladat - működési
ťlnanszítozási kiađáson belül az írźnyítőszętvi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ás a e|oir źny zatfu a.

c) a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat _ működési
ťĺnanszírozási bevételen beltil az fuźnyítőszervi támogatásként folyósitott támogatás
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ťlzetési szźtmlén történő jőváírźsa e|óirányzatát 4.002,0 e Ft-tal, a szemé|yi juttatás
e|okźnyzatát f.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási
adó előirányzatát 1.502,0 e Ft-tal megemeli, jutalom kif,rzetése céljából.

d) felkéri a polgármestert, hogy a hatźrozatbaĺ foglaltakat a 2016. évi kĺiltségvetési
rendelet módosításánál vegye f,rgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pont esetén 2016. december 20., đ) pont esetén a2016. évi költségvetésről

szóló önko rmźlnvzati rendelet kcivetkező módosítása

I)r. Kocsis Nl.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatáĺozatot 14 igen, l nem, 3 tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s KÉpvlsEro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z lĺľlĺo s ÍľBTT SZóTOB B S ÉG S ZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
262t2016. (xII.20.) 14IGEN 1 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a) az á|Ianhánartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 24. $-a a|apján e|fogadja az
előteľjesztés 6la. szźlmímelléklete szerinti taľtalommal a költségvetési évet kcjvető háľom
év tervezett bevételi e|oirtnyzatainak és kiadási e|óirźnyzatainak tewsztlmait.

b) az á||anháztartástőI sző|ő 20L1. évi CXCV. törvény 29lA. $-a alapjĺĺn e|fogadja az
előterjesĺés 6/b' szźmu melléklete szerinti tartalommal az cjnkoľmźnyzat kciltségvetési
évet kcjvető háľom év vaľható saját bevételeit'

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: 2016. december 20.

2. a Turay lda Szíĺlház Kĺjzhasznú Nonpľofit Kft. részére 20|7. évben önkoľmiínyzati
fonásból 5.000,0 e Ft támogatást nýjt - ĺjnként vállďt feladat -, a kĺizponti k<lltségvetési
41.000,0 e Ft (művészeti24.600,0 e Ft, mfüĺidési 16.400,0 e Ft) tĺámogatásźn felül és
felkéri a polgármestert a kozszo|gá|tatásí szerzodés módosításara, valamint annak
aláírására.

Felelős : polgĺíľmester
Hataľidő: 2017 .januaľ 0 1.

3. a Kaľácsony Sandor Koza|apifuźny a lőzsefvźroséľt részéľe 2017. évľe 25.000,0 e Ft
(mfüödési 16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) trímogatást - ĺinként vállalt feladat -
biztosít és felkéri a polgáľmestert a tĺímogatási szerzođés aláirására.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: 2017 .január 0 1.
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4. a Józsefuáros Kozbińonságáért Kozalapítvány tészéte 2017. évre 59.798,0 e Ft
(mrĺködési 48.998,0 e Ft, felhalmozási 10.800,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat -

biztosít és felkéri a polgármestert a támogatási szeruődés aláitástra.

Felelős: polgármesteľ
I'Iatáľidő: 2017 .január 01.

a Pro Minoritate Alapítvlány részére f0I7. évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő
támogatást _ önként vállalt foladat - biztosít a Csángó Bá1költségeinek támogatása címén
és felkéri a polgármestert a támogatási szerzódés aláírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatźlriďő: 2017 .január 0 1.

Kovács Za|án rézfrxős zenekaráva| 20|7. évrę kozszolgáltatási szeruođést (kertileti
rendezvényeken fellépés) - ĺinként vállalt feladat - kot és a 20|7 . évi tlímogatás összegét
1.000'0 e Ft-ban áI\apítja meg és felkéri a polgármesteľt a kozszo|gáltatási szeruődés
a|áirására.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .január 01.

a MÁV Szimfonikus Zenekarĺa| 2OI7. évben közszolgáltatási szerzőđést (keľületi
eseményen fellépés) - önként vállalt feladat - köt és a 2017. évi támogatás összegét
2.500,0 e Ft-ban ál|apítja meg és felkéri a polgármestert a kozszoLgáItatásí szerzőđés
a|źńtására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .j anuár 0 1 .

az Eötvös Lőránd Tuđományegyetem Botanikus Keľt iskolakeľt progľamjźlhoz 2017.
évben 3.000,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást _ ĺjnként vá|Ia|t feladat _ biztosít és

felkéri a polgármesteľt a támogatási szerzođés a|áírźsźra.

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: 2017 .januĺír 01.

9. a Jőzsefvárosi Roma onkoľmanyzat Térzenei progľamjara 2017. évben 8.000,0 e Ft
vissza nem térítendő támogatást _ önként vállalt feladat _ biztosít és felkéri a
polgármestertatámogatźsiszetzođésaIáírásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201'7 .január 01.

10. a Józsefuĺĺrosi Nemzetiségi onkormányzatok2017. évi vissza nem téľítendő műkĺldési
támogatźsźnak - önként váIla|t feladat - <isszegét a 2016. évi tiĺmogatás összegében
határozza meg, mely cisszesen 7.607,0 e Ft és felkéri a polgáľmesteft a támogatási
szer zó đések alźir ásźr a.

5.

6.

7.

8.
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Felelős: polgáľmester
Határiđő 2017 .január 0 1 .

11. a) f0I7. januaľ l-jétőI a volt önkormányzati működtetésrĺ iskolak részére az
onkormanyzat az alábbiakat - önként váIla|t feladat - továbbra is ťĺĺlaĺszirozza:

a) a pedagógusok torzsgáĺda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a
KözalkalmazottíJuttatásiSzabéiyzattartalmazza'

b) ballonos ivővíz, valamint az iskolai vezetők mobiltelefon költségeit az eIőťlzetési
díj összegének erejéig )

c) Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon kĺiltségeit az e|őfizetési
díj ĺisszeg erejéig,

d) tanévnyitő renđezvény kciltségeit 300,0 e Ft erejéig,
e) iskolabusz kĺiltségeít a20|612017 . taĺévre.

b) az a), c), d) pont kivételével a feladatokat a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
|átjae|kozszolgá|tatásiszerzodéskeretében.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 20|7 .január 01 .

12. a Moľavcsik Alapítvánnyal és a Szigony-utitaľs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációéľt Kĺizhaszn,Ú NonproÍit Kft.-vel a pszichiátľiai betegek el|átźsáĺa kötött
szolgá|tatási szęrződés - kötelező feladat - đíját2017.januar 1. napjával havi 50,0 - 50,0
e Ft-talmegemeli és felkéri a polgáľmesteľt a szerződések módosításara és a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hataľido: 20|7 .januĺíľ 01.

13. a) a Jőzsefvźrosi KábítószerĹigyi Egyeztetó Fórum progľamjain beliil az Embęrbarát
Alapítvánnyal a szenvedélybeteg (alkohol és a drog) emberek ellátźlsfua _ önként váLIaIt
feladat - 5 fő bentlakásos féľőhelyre 2017. évben 2.912,5 e Ft összegben szolgá,ltatásí
szęrzodést köt és felkéri a polgáľmestert a szerzÍĺdés a|áírására.

b) 2017. évben a Józsefvárosi Kábítószeriigyi Egyeztető Fórum progĺamjairu az a)
pontban foglaltakon feliil 12.087,0 e Ft-ot biĺosít.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7 .januaľ 01.

14. az óvodfü testnevelési feladatainak ellátásáĺa _ ktitelezo fe|adat - 20|7. évben is a
Pazmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Á[amtudományi Karától a Budapest VIII.
keľiilet, Szentkiľályi u.26. szán' a|aÍtí toľnacsamokot évi bruttó 1'200,0 e Ft tisszegben
bérli és felkéri a polgármesteľt a bérleti szerzódés aláírásźra.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .januáľ 01.
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15. a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvar Bolcsőde Budapest VIII. kerület, Horánszky
u. 21. játszóudvarának bérleti ďiját f0I7 . január I. - 2017 . december 31. időszakĺa bruttó
|.395,0 e Ft-ban hatfuozza meg és felkéri a kciltségvetési szerv vezetőjét a béľleti
szerződés a|áírásáĺa.

Felelős : kcĺltségvetési szerv vezetője
Hataridő: 2017 .január 0 1.

2017. évben egyszeri jelleggel az ővođź.s és iskoláskoru gyeľmekek szĺímaľa iskolai
előkészítő oktatásĺa heti egy alkalommal összesen 4.000,0 e Ft-ot biĺosít - önként vállalt
feladat - a Napraforgó Egyesített ovoda kĺiltségvetésében.

Felelős : polgármester, kd ltsé gvetési szerv v ezetőj e

Határidő: 2017 .január 01.

2017. évben a köĺertĺleti térfigyelő kameraľendszer mfüödtetésére 44.457,0 e Ft, a
ttĹszoIgáIat ťĺnanszírozásaľa 78.000,0 e Ft támogatást biĺosít és felkéri a polgármesteľt a
BudapestiRendőľ-főkapitánysźęgalatźlmogatásiszerződéstmegkötésére.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 2017 .január 0 1 .

a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| a Polgármesteri Hivatal és egyes
telephelyeinek takaľítása targyában kötött vźtl|alkozási szęrzőđést oly módon módosítja,
hogy a feladatellátásra2}l7. jartuźt l-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28.370,0
e Ft-ot biztosít a Polgáľmesteri Hivatalköltségvetésében, valamint felkéľi a polgármestert
a szer zo dés mó do s ításiín ak a|áír ás tr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .január 01.

19. a) a 25012015. (XII.03.) sz. képviselő-testĺileti hatźlrozatbarĺ foglaltakat - a Magdolna
Negyed Program III. projektben vállalt fenntaľtĺási kĺjtelęzettség teljesítése éľdekében -
20 17 . évtő 1 hatĺáro zat|arl idei g vállalj a, ĺinként v źi|a\t feladatként'

b) a Józsefuárosi Szociális Szolgát|tatő és Gyermekjóléti K<izpontná| az a) pontban
meghatározott feladatok ellátása érdekében a 2016. december 3l-ig 12 fo engedélyezet1
határ ozott idej ű á1l áshel yet hataľo zat|an iđej ű ál láshelyre mó do sítj a,

c) az a)-b) pontban foglaltak mialt a következő évek k<iltségvetésének terhére taľtós
működési elozetes kötelezettségetváIla| - önként váILa|t feladat - évente bruttó 110.000'0
e Ft-ľa, melynek fedezetétilaz onkoľmźnyzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

d) felkéri a polgĺírmestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésénéI az e
pontban foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a), b) pont esetében 2017. janufu 01., c), d) pont esetében a mindenkori

költsésvetési tervezése

16.

17.

18.
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20. a) a Napraforgó Egyesített óvoda 2017. évi engedé|yezett \étszámát a teljes körrĺ
mtĺkodtetési feladatok ellátása érdekében 11 fo álláshellyel határozat|arl időre megemeli,
és ľészĹikre a nem pedagógus munkaköľben foglalkoztatottak 20|6. évi önkormźnyzatí
1 8%-os kereset-kiegészítést biztosítja,

b) u a) pontban foglaltak miatt a k<jvetkező évek költségvetésének terhére 2018. éVtől
taľtós mfüödési e|őzetes kĺjtelezettséget vállal évente 32.98I,0 e Ft összegben, melynek
fedezetéül az onkoľmźnyzat saját és kozhatalmi bevételeit jelöli meg,

c) felkéri a polgármesteľt, hogy a következő évek kĺlltségvetésének tervezésekor az e
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felęlős: polgármester
Hatĺĺľido: a) pont esetén 2017.janu.áľ 01., b)-c) pont esetén a20|8. évi és azazt követő

évek kĺiltségvetésének tervezése

21. a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedé|yezettLétszźmát
2017. január l-jétől 2017. december 31-ig 1 fovel (mrĺszaki ellenőr, koordinátor)
megemeli.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .január 1.

22. a) a Polgáľmesteri Hivata| |étszámát 2017. januĺáľ 1. napjával 12 főve| megemeli, így a
Polgáľmesteri Hivatal engedélyezett |étszźtma tisztségviselők és prémiumévek
pľogramban fo glalkoztatottak nélkiil - 27 5 főre módosul.

b) u a) pontban foglaltak miatt taľtós előzetes mfüödési kötelezettséget váLIa|' 2018.
januar 1-jétől évente 83.388 e Ft összegben személyi juttatásokľa a munkáltatót terhelő
jaľulékokkal egyiitt, melynek fedezetéül az onkoľmányzat saját és kĺjzhatalmi bevételeit
jeltlli meg.

c) elfogadja ahatátozat melléklętétképezo Polgáľmesteri Hivatal Szewezeti és Mfü<idési
S zab á|y zatát 20 | 7 . j anuár 1 -j ei hatályba lépé s s el.

d) felkéľi a jegyzőt, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal Szervezetí és Mtiködési Szabźiyzat a)
pontban foglalt móđosítasainak megfelelően gondoskodjon a szewezeti egységek
iigyrendj einek elkészítéséről.

e) felkéri a po|gźtrmesteľt, hogy a következő évek kĺjltségvetésének tervezésekor az ę
pontban foglaltakat vegye ťrgyelembe

Felelős: a)-c), e pont esetén polgáľmester, d) pont esetén jegyző
Hatáľidő: a)-c) pont esetén 2017 .januar 01., d) pont esetén 2017 .januaľ 31., e) pont estén

2017 . januar 01. és az azt kĺjvető évek költségvetésének teľvezése
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23. a) 2017 . évben a Jőzsefváros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. źital szervezefr nyári tźtborban
a sziinidei étkeztetést a jogszabályban meghatá,rozott H és HH gyermekeken kívĹil a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részestilők is ingyen vehetik igénybe,

b) a Józsefuaľos Köz<isségeiéľt Nonprofit Zrt. tészére a kozszo|gá|tatásí szerződésben
biztosított kompenzáció összegét 20Í7. évben - működési 861.506,0 e Ft, ľelhalmozási
13.000,0 e Ft - 874.506,0 e Ft-ban á|Iapitja meg és felkéri a polgĺírmestert a
kö zszo l gált atási szer ződé s mó do s ítás ának aláír źstr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 'január 0l.

24. a nÉvs Zrt. részére akozszo|gá|tatási szerzódésben biztosított kompenzácíőltźmogatás
összegét 2017. évben - működési I25.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - 130.042,0 e

Ft-ban á|Iapítja meg és felkéri a polgáľmestert a kozszo|gá|tatási szerzőđés
mó do s ítás án ak aláír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017 ,januáľ 01.

25. a) a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt. részérę az éves kozszolgáItatási
szeruődésekben biztosított kompeluáciő ĺisszegét 20I7-re az a|ábbiak szerint á|Iapítja
meg:

a) elidegenítési feladatokľa 111.765 e Ft
b) vagyongazdá|koďási feladatokĺa 917.383 e Ft
c) intézményi, rendelőintézetek karbantartásara és iskolai átvź.J|a|t feladatokľa

143.807,0 e Ft
d) paľkolási feladatokľa 602.424 ęFt
e) piac működtetési feladatokĺa 54.786 eFt
f) vaľosiizemeltetési feladatokľa 699.392 eFt

b) aza) pontban foglaltak, valamint a230l20|6. (X[.01.) képviselő-testületi hatźrozatbarl
foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt.-ve|
kötött kozszo|gźitatási keretszerződés és az éves kozszo|gáItatási szerződések
mó do s ítás án ak a|áír ásfu a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .januáľ 01.

26. az ingatlan bérbeadás kĺirében az önkormźnyzati tulajdonban á11ó lakások bérbeadását
2017.januar l-jétől áfa mentessé teszi.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridó 2017 .januáľ 0 1.

27. a) a Jőzsefvátosi Egyesített Bölcsődék részére a dolgozok 2016. évi munkájrínak
elismeréseként 4.002.0 e Ft-ot biztosít az áItalános taľtalék terhére
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím, működési cél és

általános tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat - e|őiráĺyzatfuő| 4.002,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cim - önként vállalt feladat - műkĺjdési
ťlĺanszírozási kiadáson beliil az kányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutal ása eIőir ány zatźr a.

c) a Józsefi,árosi Egyesített Bĺjlcsődék 40100 -02 cim_ ĺjnként vállalt feladat _ műkodési
ťĺnaĺszítozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás
ťlzetési szttmilán történő jővtirása e|oirźtnyzatát 4.002,0 e Ft-tal, a szeméIyi juttatás
eIóírányzatát 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzź!źlru|źsi
adó előiľanyzattń I.502,0 e Ft-tal megemeli, jutalom kifizetése céljából.

d) felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáĺozatbarl foglaltakat a 2016. évi költségvetési
rendelet módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a)-c) pont esetén 20|6. december 20., d) pont esetén af0I6. évi kĺiltségvetésről

szóló önko ruĺányzati ľendelet kĺjvetkező módosítása

A 262l20t6. (XII.20.) számú határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 1. számú melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis M:áLté

ley Józsefuáros onkormźnyzatźnak 20l7-es költségvetése néhany módosítással
maradéktalanul elfog adásra került, köszöni a képviselők munkáj át a vitában.

Napirend 2. pontja

támogatásá.ľa
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI rloszrÁs;
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Előterjesztői kiegészítést azért nem tesz, meľt dľ. Erőss Gábor képviselő ilrral a testiileti iilés
elején nagyvonalakban ismeľtette az előterjesĺés hátterét, a napirend vitáját megnyitja.
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Az abaja az egész olimpia-projekttel, azon kívĹil, hogy mekkorapéĺunyelőről van szó, hogy
előszcjr egy noľmális hétkoznapot kellene tuđni megrendezni Budapesten, amikor nem fiistöl a
metľó, nem koccan össze a másik metró, a vadonatúj, nincsenek gigadugók abevezeto utakon,
nem kell elvágni a 4-6-os villamost, mint ahogy a tervekben szerepel, ez az á|talźnos kifogása
a dologgal kapcsolatban. Kifejezetten a Jőzsefvźtrosi pályaudvarral kapcsolatban nyilván
tudják, hogy más javaslatai voltak, kulturális, múzeumi célra szerette volna, hogyha ezt a
Magyat Allam és a MAV Zrt. javaso|ja eń a teriiletet, kifejezetten a Varosliget leirtásával
tervęzett múzeumoknak az áthe|yezéséľe tökéletes helyszín lenne a belvĺíľos legnagyobb
rozsďazőnája, a kerületbęn található Józsefuárosi pályaudvar teriilete, |ega|źlbb 24 hektaľos
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terület volna még ezeĺ a helyszínen ezekĺe a célokĺa, úgyhogy ennek megfelelően az
olimpiai Médiafalu támogattsźÍ. nem tudja megtenni.

Dr. Kocsis N.ĺ.áté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Továbbra is azt gondolja, hogy a józsefuarosiakkal egyeńetni kellene és nem egyik napról a
másikľa benyújtani egy ilyen előterjesĺést és azt is gondolja és a leghatározottabban és a
legkomolyabban mondja, hogy igenis az olimpia amellett, hogy a Fidesz-haverok
gazđagodását szolgálja, amellett egy biaonságikockźzat, és eú. a biztonsági kockazatot, hogy
Józsefuaľos magáľa veszi-e a vélt vagy valós előnyökért cserébe, ez igenis komoly
megfontolást igényel. Két konkľét javaslata volna, az egyik, hogy megfontolásra vonják
vissza a javaslatot, és hogyha vannak jó érveik arľa, hogy miért javaso|ják ezt, és biztosak
abban, hogy a józsefuarosiak érdekét szolgźtlja, meg tudják oket gyozn. itt van péIdáu| az a
lap, amiről az e|(5bb beszéltek, elég sok csatornán tudjak meggyózni a jőzsefvfuosi lakosokat,
akkor hĺába kezdeményezné, de Polgármester ur megteheti, kezdeményezzeÍI helyi
népszavazást erről. Ahogy Pokomi Zoltźtn a Noľmafa ügyében kezdeményezett egy helyi
népszavazźtst, úgy Polgármester úr is meg fudja tenni. Hamźx a budapestiektől elvették ezt a
jogot, az otszág lakóitól elvették ezt a jogot, hogy népszavazáson d<jntsenek arról, hogy
akamak-e olimpiát, |egalább a jozsefvźtrosiak kapják meg Polgármester úttól, hogy a saját
jĺjvőjtikľől dönthessenek, erre szęretné kérni. Ha véletlentil mégsem teszi meg, akkor van egy
ennél kisebb léptékti, de fontos javas|ata, mivel ismeľi a Fidesz múködését, és nyilvánvaló,
hogy megszavazzti< vakon, amit előterjeszt Polgáľmesteľ úr. Kéri, hogy egészüljön ki, ez egy
módosító indítvlíny, ,,[1000 családnak jelenthet otthont,]'' ott tegyenek egy vesszőt' és tegyék
oda, hogy szociális bérlakásként kívanjak...(A háttérből a hozzászólási idő lejártát jelző
csengő hallatszik)

Dľ. Kocsis Máté
Nem értette az e|őbb ezt avagda|kozását a Nemzeti Lovardával kapcsolatban, úgy most sem
világos, hogy mire akar a Képviselő ur kilyukadni, nem rabolná az idot, hogy valójában mit
gondol arról, ami elhangzott a Képviselő tľ szájából. Fontos kérdésben, nem olyan régen
megkérdezték a kerületieket, akkor nem volt ennyire demokrata, kifejezetten azt kérte, hogy
ne mondjfü el a véleményiiket népszavazáson. A keľületiek donthetnek a sajźÍ életĹilľől, meg
a sajźtt vęzetésĺikró|, a saját városuk ügyéről, ezutoĺ is megköszöni nekik, hogy 6 kiilĺjnbĺjző
mandátumot ađtak az e|míl/rt 10 évben neki, ktilönb<1ző ügyek intézésére és ezzel đöntöttek
valamelyest a saját váľosuk tigyeiről. Megpróbálja ezt a bizalomnak megfelelőenkeze|n| az
olimpiával való ellenérzését azért nem érti, meg ezeket a hisztéľikus kirohanásaít, mert ezen
az egyeztetésen múlt héten jelen volt Zug|ő Polgármestere, Képviselő ur párttársa, aki a
nyilvánosság e|őtti ellenkezésével ellentétben kiad most egy zźrtkoru beszélgetést, széles
mellénnyel és büszkén tttmogatta az o|impia ügyét, és Zug|ő szźlmáĺa előnyösnek neveztę. A
sajtót, ha valaki esetleg érdeklődik, szívesen, Alpolgráľmester úľral szívesen tajékońatjak errőI
a nem figyelmen kívül hagyhatő tényrol, egyebekben pedig a Képviselő-testtilet képes
eldĺinteni, hogy tud-e támogatĺĺ egy egyszeru tźlmogató lęvelet az o|impiaí pá|yazat 27866.
olda|ára, ami annyit mond csupán ki, hogy Józsefuiíľos onkormĺínyzata, amennyibenpozítiv
dcjntés születik Budapest páIyazatát illetően, készen á|| arra, hogy a ľendezéshez sziikséges
döntéseket meghozza, ez a lényege. Ebben nem lát olyan kivetnivalót, amit a Képviselő tľ
keres benne. Megadja aszőtKomássy Akos képviselőnek.
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Komássy Ákos
Az eloterjesztés ellen nem fog szavazni, meľt fontosnaktartja, hogy a Józsefuárosi pályaudvar
jelenleg lakatlan teľĹiletével kezdjenek valamit, és azt is fontosnak tĄa, hogyha a vége az
lesz, hogy 1000 családnak a lakhatását Józsefuaľosban meg tudjfü oldani. Nem fogja
támogatni sem, meľt egyébként az o|impiát a fideszes humbugok sorozatźnak egy újabb
fejezeteként étékeli, már nincsen migrĺánsgýlölet, már olimpia kell, meľt cirkusz kell a
népnek, ennek megfelelően támogatni éľtelemszerúen az előterjesztést nem tudja, ellene sem
szavaz, meľt meggyozőđése, ha véletlentil mégis összejön az, arnit most leíľtak ebben a
támogató levélben, akkoľ azza| J őzsefuaros j ó1 j áľ.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Vĺiros Tamás képviselőnek.

Viirös Tamás
Van ítt egy elég erős szereptévesztés az e||enzéki képviselők részétol, nem az olimpirĺľól
fognak dönteni, mert fájdalom abban nem kompetensek, és a teľülęt hasznosításiĺhoz is
hozzáťuzĺé, hogy csak két dolog nincsen náluk, nincs a forrás a fejlesztéshez,meg a tertilet. A
tulajdonos a jogszabályi keľeteknek megfeleIően azt épít, amilyen engedélyeket megszerez, és
amilyen forrásokkal ľendelkezik. Itt arrő| van szo, hogy a fejlesztő megkereste az
onkoľmányzatot, bevonta ebbe a folyamatba és javaslatot tett rá, és erről kell dcintenifü.
Hogyha azt monďjźk, hogy nem, attól függetlenül megvalósulhat, hogyha azt mondjfü, hogy
igen, akkor ta|źn egy kicsit hozzá fudnak segíteni aLlhoz, hogy egy évtizedek őta
kihasználatlan rozsdaövezet meg tudjon újulni. A kerületi lakosokat meg Iehet kérdezru arrő|,
hogy szeretnék-e, hogy egy 26 éve üľesen á||ő rész kerüljtin-e beépítésre, vagy maradjon
olyan hulladék lerakat, mint jelenleg, ilyen kérdésekkel nem bombźuná őket, hogy
szeľetnének-e egy több 10 milliríľdos fejlesztést eĺľe a teľületre, meľt szerinte ez egy e|ég
egyértelmű töľténet. Nem dĺintenek az olimpiáról, nem döntenek arról, hogy megrendezésre
kerüljön-e. Aĺról döntenek, ha megrendezésre keľül, akkor ebben résń. szeretnének venni. Ha
az avá|asza valakinek, hogy ÍIe, az egyértelműęn a keľiiletiek ellen való.

Dr. Kocsis M:áúé
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Most aĺľól d<intenek, hogy a Képviselő-testĹilet hozzájźru|ását adja-e a budapesti olimpia
megľendezéséhez, és mint a Jobbik képviselője a budapesti olimpiát tźlmogatja, a Jobbik
tźlmogatja a budapesti olimpia megrendezését és ilyen foľmán eń. a tĺĺmogató nyiIatkozat
kiadását, a|áírását tźnnogatjtůĺ báľ némi fenntaľtásaik vannak az olímpia megľendezésével
kapcsolatban. A budapesti kĺjzlekedés, például a metrókcizlekedésse| az e|mtit hetekben
számos probléma van, amit mindenképpen megoldani szfüséges . Ezt azért mondta e|, mert az
e|őterjesztés kapcsán szőba keľiilt az o|impía.

Dr. Kocsĺs M:áté
Az olimpia lehetőséget adna aľľa, hogy az eltervezett, egyébként közĺisségi kĺizlekedést is
szolgáló felújításokon, fejlesztéseken tul Budapest egy olyan fejlesztési ciklusba kerüljĺin'
olyan fejlesztési foľrásmennyiséget kapjon' amely utána a 3 hét, 1 hónapos olimpia lezajlźsa
után éľtékként, fejlett viírosként itt maradna a budapestiek javaľa' Nem okoz meglepetést,
hogyha azt mondja, támogatja a budapesti olimpiát, ha esetleg mást gondolt volna, vagy a
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liberális sajtóban ettől eltérő híreket olvasna, akkor kénýelen cáfolni. Megadja a szőt dr.
Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Sajnálja, hogy Polgármester úr nem vá|Ialja a ĺépszavazást, még egyszet mondja, hogyha
ilyen jó érveik vaľľrak, akkoľ miéĺ felnck attól, hogy a józsefuaľosiak erről közvetleniil
véleméný mondhassanak, megfoľdítva Polgáľmester ur érvelését. A népszavazási
kampĺínyban, ami most volt a kvótatigyi kampány, épp amellett érveltek, hogy adjfü meg az
embereknek a jogot. Hát adjĺĺk meg' a Józsefuĺíľosi pályaudvar terĹiletére olimpiai falut
akarnak, médiafalut vagy pedig mást, vagy pedig közpaľkot. A konkĺét módosító javaslatát

elismételné, tehźú,,[1000 családnak jelenthet otthont,] oda tennének egy vesszőt, és úgy
folytatódna a monđat, hogy ezek 50%-át a kerĹilet szociális bérlakásként kívánja hasznosítani.
Eza javaslata.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Köszclni a javaslattú' tekintette| arta, hogy a teremben nlők 99,7 %o-a megértette, hogy az
esetlegesen felépítendő ingatlan nem a Józsefrárosi onkoľmanyzat tu|ajdona, ekképpen
módosító javaslatként fog szavaztatni eľről az ot|etró|, de nem tudjfü ezt elđönteni. Magyarul
mondja, nem az onkormanyzaté |esz, nem tudnak ľóla döntésthozni. Lehet, hogy Képviselő
uľéknál, liberálisoknál szoktak mások tulajdonaról dĺintésekethozni, mint konzervatívak úgy
vannak ezze| a dologgal, hogy az Alaptĺiľvény világosan elrendezi a tulajdonhoz valő
hozzáźi|ásllkat és azt a szellemiséget követik, nem szeľetne döntést hozĺĺ más tulajdonĺáľól.

otlete neki is volna, hogy kinek a mijével mit kéne csinálni néha, đe ez esetben nem
támogafia ezt a mőđosító indítvanyt. Napirendi pont vitáját |ezźrja. Előszöľ dr. Erőss Gáboľ
képviselő ur módosító javaslatát szavazttsľa bocsátj a, arĺe|y az e|őterjesztést az alźlbbiak
szerint j avasolj a kiegés zitení:

,,[1000 családnak jelenthet otthont,] ezek 50oÁ-át a kerĹilet szociális bérlakásként kíváĺrja
hasznosítani.''

Megá|lapitja, hogy a Képviselő-testĹilet a módosító javaslatot 2 ígen, 15 nem, 1 taľtózkodással
elutasította.

sZAv AZ^SNAL JELEN vAN 18 KÉPVISELo
A HATÁRo ZATHjZ AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoTOBB sÉc s zÜr s Écp s
FIATAROZAT:
263t2016. CXrI.20.) 2 IGEN 15 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogł nem Íogadja el dr. Erőss Gábor módosító indínányát,
amely az előterjesztést az ąlóbbiak szerint javasolja kiegészíteni:

,, [1000 családnak jelenthet otthont,f ezek 50oń-át a kerület szociális béľlakńsként kívónja
hasznosítani.',

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a bo c s átj a a hatźr o zati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy



1. támogatja a Budapest Főváros 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai játékok rendezési
jogának elnyeréséľe vonatkozó páIyázatot, kiemelten apá|yázatban megjelenő azon
terveket, miszerint a médiafalu a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi
onkoľmányzatkozigazgatásí terĹiletéhez taĺtoző volt józsefuaľosi pályaudvaĺ (hĺsz.
3 88 I 8 / 42, hĺsz. 3 8 8 1 8 l 43) he|y színén kerülj on kialakításra.

Felelős: polgármester
Hatálriďo : 20 1 6. decembeľ 20.

2. ahatározat 1. pontja a|apjźln felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező
támo gató nyilatkozat a|áír ástr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. december 20.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 14 igen, 3 nem, I tartőzkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ szóľo g g sÉc szÜrs Écp s
HATAROZAT:
264t20I6. (XII.20.) 14 IGEN 3 NEM 1 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. tźmogatja a Budapest Fővaľos 2024. évi XXXII. nyáľi olimpiai játékok rendezési
jogának elnyerésére vonatkozó páIyźnatot, kiemelten apáIyźzatban megjeleno azon
terveket, miszerint a médiafalu a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormrĺnyzatkozigazgatási területéhez tartoző volt józsefuarosi pályaudvar (hľsz.

3 88 I 8 l 42, hĺsz. 3 8 8 1 8 l 43) he|y színén keľtilj ön kialakításra.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|6. decembeľ 20'

2. ahatározat 1. pontja a\apján felkéri a polgiĺrmesteľt a hatźrozat mellékletét képező
támo gató ny ilatko zat a|áit ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Hatrĺľidő: 2016. december 20.

A 26412016. (xII.20.) számú határozat mellókletét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete
tartalmazza.

Dr. Kocsis lfiĺáté
Mai napirendjeik végére éľtek, ügyrendi javaslatot tenne arra, hogy tekintettel aľra, hogy a
kĺizmeghal|gatźs a 3. napirendi pont, ami 16 órakor kezdődik, a képviselői kéľdéseket
szokásos rend szerint most tegyék ftil, tehát ne az egész napirend ttrgyalás végén, akkor még
a kĺizmegha|Igatźs után itt kęllene maradniuk, úgyhogy tigyrendi javaslata az, hogy a
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képviselői kérdések ne aZ ülés végén, hanem most a napirenđ után következzenek, amit
szavazźsra bocsát.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület azigyrendi javaslatot 18 igen szavazatta| egyhangúan
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ 

^THIZ 
AT ALHIZ EGYS ZERŰ SZóToB B sÉc szÜrSÉGE S

HATAROZAT:
26st2016. (Xrr.20.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja dľ. Kocsis Máté ügyrendi javaslatát, mely
szerint a,,Felvĺlágosítás kérése'' nem a napiľendek után, haĺlem most kĺjvetkezik.

Képviselői felvilágosítás kéľés
(Szó szerinti leiratban)

Dľ. Kocsis M:áté
Az iilésünknek nem a végén, de megszokott rendjében a képviselői kérdések következnek,
Erőss Gáboľt illeti a szó. Paľancsolion!

Dľ. Erőss Gáboľ
Koszönom. MaÍ írásban jeIeztem Jegyzo asszony' Aljegyzo asszony felé, de a binonság
keđvéért itt is megismételném, mert volt egy korábbi kérdésem, amiľe nem kaptam vtiaszt,
hogy kéľem azon lakások tételes listáját, még egyszer, tételes listáját, amelyeket kozszo|gáIati
béľlakásként hasznosítottak. KüIĺjnböző döntések szĹilettek tobb hullámbaĺ a Magdolna
Program keretében felújított hźnakban, igen. Íľásban mar elkiildtem egyébként, csak már igy
is tul vagyunk a határídon. A másik ilyen, amit mar elküldtem, és maľ túl vagyunk a
határidőn, az az orczy kerti fakatasńer, azt is tĺibbszcjr megígérték már. Szeretném még
egyszeÍ kérni akkot itĹezen a fórumon is megismételve' hogy egy tételes, térképpel ellátott
fakatasztert szeretnék kérni' külĺjnös tekintettel a Mésziĺľos Lőrinc-féle lovaľda általérintett és

kivágásra ítélt fálffól, de természetesen a park, illetve az orczy keľt egészéről. Végül a
harmadik kérdésem az az) hogy tervezik-e a jcivőben is képviselőtársaim, ťtdeszes
képviselőtarsaim, alpolgármester, polgármester W*, Alpolgármester asszony, hogy a
Mikulás szerepét átveszik, és a közpénzbó|jutatott ajandékokat, afféIe jótevő szeľepében
tetszelegve, a Mikulást felretolva maguk adjĺík át a jövőben is. Nem volna-e megfelelőbb
eljaľás, hogyha hagynĺĺk a Mikulást dolgozni, illetve, hogy ha mindenképpen Mikulás, akkor
oltozzenek be Mikulásnak, de még jobb lenne, hogy ha krampusznak ĺiltĺjznének be, mert az
sokkal stílszenibb volna. Köszĺinöm.

Dr. Kocsis Máté
Azelso kérdésére... a lakáslista. Nem fudom, hogy egy konkĺét lakásokat tartaImaző|ista
milyen lehet, ha nem tételes. A tételes az egy ľoppant jó kommunikációs fogás, úgy trĺnik,
mintha komolyan is gondolná,hogy tényleg kéri, de mi adunk onnek egy listát. Az,hogy
tételes lesz-e vagy sem' azt majd on eldönti. Szerintem egy takáslista csak tételes lehet, de ez
egy filozófiai kérdés. A fakataszteľre vonatkozó kéľdése, a Jegyzo asszony ań. mondta, hogy
arra e|készült a vá\asz, azt nem tudja, hogy miért nem kapta meg, eń. kérem operatíve
rendezzék el onök. A harmadik kérdése a Mikulás, a ,,Miku1ás-Gate''' ugye Józsefuĺáľos

onkormányzata évrőI-évre Mikulás és kaľácsony alkalmából is ajandékot ad, tászoru|óknak,
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időseknek, egyedül élőknek, nagycsaládosoknak, gyermekeknek, általános iskolásoknak és
sokaknak. Ezt egyébként onök, halkan jegyzem meg, on kiemelten, a költségvetés és aZ erte
vonatkozó döntés rendszeľes elutasításával nem szokták támogatni. Na most ugye, a he|yzet
az, hogy ezekęt az ajandékokat a demokĺatikusan megvá|asztott körzeti önkormányzati
képviselők a köľzetükben találhatő intézményekbe kiviszik.... 15:22-kor az ülésĺinket
befejeztük érdeklődés hiányában, Képviselő úr. Ha sajtó számáľa mondta, amit mondott,
akkor elhangzott, avá|asz ezek szerint nem érdekli. Közmeghallgatáson találkozunk!

Szünet 16.00 óróig.

Napirend 3. pontja
Kiizmeghallgatás

Dľ. Kocsis l.ĺ.áté
Tisztelettel köszönti a megjelenteket a Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testĹiletének
tilésén. A mai napon két napirendi pontot mar megtárgyaltak, ezen belül elfogadasra került a
kerület 2017. évi költségvetése. A mai napiľend 3. pontja a Kozmeghallgatás. Ezt a napirendi
pontot most megnyitja. Megkéri a képviselőket, hogy a szavazőgépeiket kapcsoljfü be a
Iétsztlm megállapítása végett. A Közmeghallgatásnak, mint a képviselő-testtileti ülés
napirendjének határozatképesnek kell lennie. Megállapítja, hogy 17 képviselő továbbra is
jelen van, ekképpen az ülés hatáĺozatképes. Tisztelettel köszĺint minden megielent vendéget.
Külĺjn köszĺjnti a BRFK VIII. keľületi Rendőrkapitĺĺnyság vezetőjét, Molnaľ Gábor urat,
k<jszĺjnti a kertilęti Tűzoltó-paľancsnokság vezetőjét, a megjelent főviíľosi cinkormányzati
gazđaságí taľsaságok képviselőit, illetve a kerületi inténnények és cégek vezetőit, a Hivatal
munkatársait, és valamenĺryi megjelentet. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 2016' évi
kĺizmeghallgatásra a kerület lakői 24 daľab felszólalási lapot adtak le. A válaszokat a Hivatal
illetékęs tigyosztályai elkészítették. Még eŁ.lhez kapcsolódóan szeľetne majdpáĺ szót mondani
a felmerült kéľdésekkel kapcsolatban, de előtte a szokásoknak megfelelően szeretné bemutatni
Csúri Ákos urat, al<lamai este moderátota|esz, és át is adja neki aszőt, hogy atechnikai
részleteket ismeľtesse, utána még néhány gondolatot a vélaszok kiosztása során szeretne a
felmertilt kérdésekkel kapcsolatban megos ztari. Megađja a szőt Csúľi Ákosnak.

Csúľi Ákos
Tisztelettel k<jsz<jnti a megjelenteket, röviden ismerteti a Magyarország helyi
ĺlnkormányzataírol szóló 20II. évi CDooilX. töľvény közmeghallgatásta vonatkozó
szabźiyát, az Mcjtv 54. $-át. ,,A Képviselő-testĹilet évente legalább egyszęr előre meghirdetett
közmeghallgatast tart, ame|yen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi köziigyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az e|hangzott javaslatra, kérdésre a
közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.'' Tźljékoztatźskéĺt
elmondja a Kĺizmeghallgatás befejezésének tervezett időpontját - amely 18 óra - és egyúttal
kéri a jelenlévők kozremfüödését a Közmeghallgatás gyoľs lebonyolításźúloz. A
hozzásző|źlsokĺa rendęlkezésre álló iđő 2 perc, amelyre hangjelzés fog Íigyelmeztetni.

Ismeľteti a fobb témakorĺiket:

1. Józsefuaros újjáépiil
a) táĺsasházi felúj ítások
b) kertiletfejlesztés
c) Orczy negyed
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2. Kozbiztonság
3. VárosĹizemeltetés
4. Hatőstlgi ügyek
5. Kulturális ügyek
6. Családtámogatás, idősgondozás' egészségügy
7. Bolcsőde, óvoda

Felkéri a Szervezési és Képviseloi Iroda munkatársait, hogy az írásban beérkezett kérdésekľe
elkészült válaszokat osszák ki az alábbiak szerint. Felhívja a megjelentek figyelmét, hogy
amennyiben egy kéľdés' illetve a ŕl ađott írásbeli vá|asz iránt érdeklődnek, ęn' kézfe|tartássa|
jelezhetik, s a Hivatal munkatársai itt helyben mind a felszólalási lap, mind a vźiasz
anonimizźllt más o l ati p é|darry át átadj ak ľé szükľe' El s ő, V eľe s V iktor.

Dľ. Kocsis M.áté
Elnézést kér, de azt osztás ktizben itt szeretné elmondani, hogy az egyik keľületi
javaslattevonek volt egy felvetése, mely szerint a felmerült kéľdéseket, a fe|szo|alási lapon
beküldött kérdéseket, illetve aZ a:ra adott válaszokat ismertessék, olvassfü itt fel, hogy
mindenki megismerhesse. Alapvetően nincs kifogása ez ellen, de az idő hianyában azt
javasolja, hogy aki a kiosztandó válaszokat szeľetné Iátni, az je|ezze, és rövid időn beltil
fenymásolatban neki is oda tudjak adni, illetve a holnapi napon valamennyi kérdés és vźĺIasz
ftjlkerül a kerĹilet honlapjaľa' ahol megismerhetik maľadéktalan tartalommal, csak a-ń kéľ',
hogy tekintsenek el attól, hogy mindent felolvassanak, męÍt az roppant időigényes lenne.

Csúľi Ákos
Veľes Viktor szźtmára kézbesítik, mert nincs jelen. Csiszaĺ Hilda, Havas Ágnes, Lajtai
Feľencné, mindháľman ktizbiztonság témakoľben, a Népszír.hźn utcai üvegvisszavaltó körüli
állapotokĺól érdeklődtek. Kęlemen lda, hajléktalanok a Nyugdíjfolyósító kĺiľnyékén, ľománok
a Népszínhću utcában' szemetelés, italozás. Beľnáth Ferenc' e-mailen küldte be, Blaha Lujza
tér felújítása. Horváth-Szik1ai Attila, paľkolás, gyalogátkelőhely, otczy kertnek lesz-e
bejárata a Sárkány utca felől, közösségi közlekedési hźllőzat felülvizsgálata témakörben.
Felker Julianna, Péterff Sandor utcai kórhźz megmentése témakĺjrben. Feícht Rezsőné,
Népszínhaz utca, közbiztonság, koztisńaság, egytittélés szabályai témakörben. Jakucsné
Szabó Maľiann, Blaha Lujzat& rcnđezése, magánszá||ás á|ta| okozott problémfü témakĺiľben.
Minczer Fľigyes József, szegregátum, tulajdonképpen orczy negyed fejlesztése, fásítás,
kerĺilet z<jldfelületei, térfigyelő kamera, útfelújítások, taľsashazak felújítása, parkolás,
ellerrzéki előterjesztések, roma képzőmuvészeti gyujtemény' kilakoltatások témakörökben.
Strbik Agnes, padok helyett kocka iilőhelyek, sportuđvaľon felnőttek részéte program' orczy
negyed rehabilitációjában a Sarkany utca 3.-Szeszgyár teľületével mi a sztndék, rendőrbódé
elvitele a Diószegi utcából, kamerarendszer, Vásáľcsarnok téli iizemeltetése, Diószegi utcában
szemét témaköľĺikben. Dallos Judit, faültetés, JGK-ban irodák kialakítása ngyféIbańt módon
történjen. Szigethy Géza, Auróra utca 11. szám, a kocsma és mellette |évo bérház udvaľán
lévő hippi tarlya. Jancsó Géza, fák körüli vas védőrácsok hova ttĺntek, Feľenc köruti
metrómegállóban a megszÍint újságos helyén felfordulás, ingyenes lapok, például Lokál
pénzfonása témaköľben. Kőris ll. 4la. lakói, a szomszédos ház építése miat1 a hźu á||apota

rohamosan ĺomlik, mi lesz a sorsa' bontás' vagy felújítás. Révész Ferenc, intézmények és

közĹeľületek elnevezése témak<jľberr. Molrráľ György, hátralékkezelési gyakorlat,
önkormányzati lakások eladása. Románné Bolba }lélrta, e-mailes címľől küldte, paľkok
haszná|ata, a napközis tábor helyszine vissza kerül-e az orczy paÍkba, a koľcsolya-bérlési



lehetőség is legyen ingyenes az ingyenes pályán, paľkolás-megváltás az új épületeknél, Blaha
Lujza tér rendbe hozása, faültetés. Szigethy Gabľiella, Teleki téri kutyafuttató,
városüzemeltetési hiba bejelentés online módon, a keriilet ingatlanvagyonának megismeľése,
Teleki téľi programok, emlékművek. Bódis Lajos, e-mail címľől' közmeghallgatás
lebonyolítása, időpontja, JGK tigyintézési határideje, közterületi padok, nyilvános vécék.
Faľkas Istvánné, Baross utca 118. előtti tertilet, Losonczi téri fak á|lapota, ftk gonđozása'
füvarosi teľĹiletek kezelése, utcán élők okozta gondok. Dľ. fuzmayer Nándor, Diószegi és

Koľanyi utca felújítása, 83-as troli meghosszabbítása. Ulicsfü Béla, tĺĺľsashazi felújítások,
kulturális ügyek. Dr. Kemény AÍpád, Kolónián kutyapiszok, cigaretta-csikk, kozös terĹileten
tarolt holmik. Pruzsinszky Gábor, kamerarenđszer, parkolás, közterĹilet. Felkéri a
jelenlévőket, hogy aki most megkapta a kérdésére avá|asń', tanulmáľlyozzaát, tekintettel aľra,
hogy elég részletes és kimeľítő váIaszt igyekeztek adni a megfelelő iigyosztályok a feltett
kérdésekĺe. Ha valaki ugy érzi, hogy a kapott vá|asz nem kielégitó, a még megvá|aszolatlan
kérdéseit az adott témakörnél tegye fel. Hogyha elolvastfü, Polgármester úľ majd szeretne
szólni.

I)ľ. Kocsĺs Máté
Megköszoni a közreműködést. Két technikai kéľdése lenne, egyrészt, hogy szeretné, ha
ablakot nyitnának' másrészt, hogy akik az ajtők előtt állnak, azokjöjjenek beljebb a terembe.
Jegyző Asszony kéri, hogy ezzel egyutt a menektilési útvonalakat legyenek szívesek a
jelenlévők figyelembe venni, az ajtőba ne álljanak, ań"Iegyenek kedvesek szabadon hagyni!
Aki kint van, az nyugodtan jöjjön be, meľt nincsenek még olyan sűrĺĺn, hogy ne férnének
néhanyan be, akik még kinn vannak. Amíg tanulmányozzők a kiosztott vá|aszokat, addig
szeretne kiegészítést tenni eze|ĺhez. Alaposan áttanulmányońćk a felmęrült kérdéseket és az
arra adandó válaszokat is igyekeztek levélben megfogalmazni, de van néhány, amit
szfüségesnek tartana szőban kiegészíteni. Sorrendiség nélkül mondja. Többen rźlkérđeńęka
Blaha Lujzatéľ felújításáta, arrli a hivatali vál'asń. illetően annyiban szorul kiegészítésre, hogy
a múlt hét során a Fővarosi onkormányzat egyik költségvetési egyeztetésén, tekintette| arra,
hogy az egyik fővárosi köZterületről van sző, a Fővaľosi onkormanyzat fe|adata ennek a
megújítása, a Főpolgármester úrľal olyan megállapodást sikeľült kötni, hogy a 2017. évi
költségvetésbe, a Főváros kcĺltségvetésébe bekerĹil a Blaha Lujza tér tervezése és előkészítése,
mintegy 60 millió forintos keľetösszeggel. A megvalósítźsétra a 2018-as költségvetésben
tesznek javaslatot. Mintegy kĺ'riilbelül egymilliárd forintra becsülik ma a tewezok a tét
megújításának költségeit. osszességében a Főváros projektjéről van szó, de teľmészetesen a
maguk módjan igyekeznek gondozni, az akeĺu|ętieknek is éľdekében źiIna, hogy a Főváros
egyik szimbolikus tere, mondhatná azt is, hogy a pesti oldalon található egykori Moszkva
térhez _ jelenleg Széll Kálmĺín tér _ hasonló állapotok vannak, ezéĺÍ, a Fővaros e|fogaďta an.

az &vęIést, hogy kiemęltęn kell ehhez a témźrtloz hozzájaru|rua' Tehát itt összességében
pozitív dolgokĺól tud most beszrĺmolni ) ez nem keriilhetett be|e az íľásos válaszokba. Tĺjbben
kéľđeztek a közösségi együttélés szabáIyaíra vonatkozó elképzelésekľől. Az elmúlt
időszakban felmeľĹiltek olyan közterĹileti és tarsashazakon beliili jelenségek, amelyek
alapvetően a k<lzösségi egyĹittélés, illetve annak szabá|yozatlanságára és

,,szankcionatlanságára,, hívja fel a Íigyelmet. Itt a Képviselő-testület december eleji iilésén
egyhangúan dĺjntott aľľól, hogy január 15-től egy keriileti konzultáció keretében megkeresik a

kerületi lakosokat és megkérik őket, hogy írjak |e azokat az éIethelyzeteket, amelyek
szerinttik aktr a közterĹileteken, akĺíľ a |akőházakban olyan magataľtásbeli problémákľa
utalnak, amelyeknek mindenképpen kellene jogszabá|yi keretet kell ađni allhoz, hogy a
jtivőben ezt va|an1képpen lehessen szankcionálni. Van egyébként a rendőrségnek, illetve a
KözteľĹilet-felügyeletnek erre vonatkozó javas|ata, ezt szetetnék kiegészíteni a kerületi lakók
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javaslataival, és jovő tavasszal kívánnak elfogadni egy olyan ľendeletet, amely most még
tervezet áI|apotában van' és kiegészítésre szoľul, amely mindezt életszenĺen tudja szabá|yozní
és hozzźrendeli a megfelelő súlyú és arányú jogkövetkezményeket. Ez a munka előtttik áll.
Ezt azérthozÍa szőba egyrészt, hogy tudjanak ľóla, másľészt, hogy a kérdések közĺjtt jó páran
ezt a témakört feszegetik' Kérdeztek még sokan ktilönboző |akásgazdźtlkodási
elképzelésekĺől. Rövid tájékoztatást szeľetne adni alapvetően aľról' hogy milyen döntéseket
hoztak eddig és mi á11 előttÍik. Néhány interneten fellelhető íľást szeretnének cáfolni, vagy
pontosítani, és elmesélné, ami az e|óző képviselő-testiileti ülésen egy nagy vitatéma volt, és

bizonyos pontjain konszenzus is alakult ki arra vonatkozóan, hogy milyen iľányban lenne
sziikséges véleményiik szerint a |akásgazdálkodási ľendszer źúa|akítása, néhany vázlatpontot
mondana ezze|kapcsolatban. Alapvetően 1990-től körülbelül 20 éven keľeszttil a keľĹiletnek
egy 28 ezer darabos ingatlanáIlományttról beszélhetnek, ,90-2004, 2005 kozotti másfél
évtizedben ennek a 28 ezer ingatlannak a 80 oÁ-át éľtékesítette az egykoľi döntéshozó
Képviselő-testület. Ezekből az elidegenítésből befolyó bevételeit körtilbelĺil évente átlagosan
egymilliaľd foľint éľtékben a mfüodésre fordították és nem a meglévő ingatlanállomány
felújítására. Ebből az kĺjvetkezik, hogy jelen pillanatban van egy körülbelül 3800 đaľabból
álló olyan lakásállomány, ame|ynęk az ti|apota erősen kifogásolhatő, de ań. is tudniuk kell,
hogy az a 24 ezer lakás, ami elidegenítésre került, később a múkĺjdésben felélték ezt a
vagyont. Ezeknek a jelentős része jő minőségű lakások voltak, ezért van az, hogy sem a
Palotanegyedben, sem a Tisztviselőtelepen nincsen ma máľ az Onkotmányzatnakjelentős,
számottevő ingatlanállomźnya, hanem tulajdonképpen a lakásállomány legrosszabb alsó 10-
20 %o-a maradt meg, ami jelen pillanatban rcndelkezésre áll. Ezek közott nagyon sok a rossz
állapotú lakás. 2006 után ők hozták meg ań. a döntést, hogy az elidegenítésbo| származő
bevételeket csak az iĺgat|anállomány fejlesztésére lehet fordítani, ezt a mfütidésben felélni
nęm lehet. Ez akkor vźitozottmeg. Azőta is tartják eú' az ęlvet. Utána meg kellett fogalmazni
néhány olyan źiIítást, amely új alapokĺa helyezheti a kerĹileti yagyongazdálkodást. Ugyanis az
nęm fenntarthatő, hogy a kerületi vagyoÍgazdálkodás egyensúlýalarĺsága miatt á|talźlban
adóforintokból kell kiegészíteni a műk<jdési kiadásokat. Ez számokban ań. je|enti, hogy jelen
pillanatban 3800 olyan lakás varl a keľület fulajdonában, amelyben laknak. Ezeknek
kĺjrülbeliil az egyhatmađa - ezek most a tényszáĺrlok, amibőI ki kell indulni a megoldás
keresésekoľ - jogcím nélküli lakáshasználó, és körtilbelül 40 Yo-a |akbértartozó. Evente
kĺjľĹilbelül 650-700 millió forint keriileti pénz esik ki abból, hogy ezekből befolyó bérleti díj
és egyéb bevétel nem fedezi a lakások költségét. Jelen pillanatban Józsefuaĺos
onkormányzataI80 ezet négyzetméteľnyi lakásállomtnytkezel, ennek anégyzetméterenkénti
fęnntaľtási kcĺltsége, amibe a keľĹiletnek keľül, az 600 foľint, ebben benne vaľa k<izöskdltség
és sok minden, aľľa' hogy egy négyzetmétert iizemeltessenek egy hónapban. Nagy átlagbarl
ezzel szemben 220 Ft az, anit az onkormanyzat beszeđ egy négyzetméter után. 600 Ft-ot
költenek tá, és 220 Ft-ot szednek be átlagosan. A kettő közti különbozet okozza azt a kiesést
minden évben, ani 650-700 millió forint, amit más bevételekből kell pótolni. A kerületi
át|agpiaci lakĘér, ha magántulajdonos adja béľbe a |akását, az 2200 Ft négyzetméteľenként.
Ez egy 50 nm,-es lakás esetén 100-1 10 ezer Ft bérleti díjat jelent. Annyit kell valakinek érte

ťlzetĺie. Ha az önkormányzattól bérel ugyanekkora lakást, akkor az 12-13 ezer Ft-os bérleti
díjat jelent. Itt jelentős különbségek mutatkozhatnak meg a lakások źi|apottú. illetően. A '90-
es éveket követő, egyébként messze elítélhető koncepciótlanlakásgazdálkodás következtében
a legľosszabb minőségri lakások maľadtak a kerületné|. Eze|arck a faj|agos fenntaľtási
költségei is aľĺínýalanul magasabbak, mint egy jó állapotú lakásnak, de most ezt ahelyzetet
kell kezelnitik. Négy döntést szfüségszeni mindenképpen meghozni, ami valamelyest kezeli
eń. a prob|émát. Ennek az egyik döntését hońtk meg eddig, a következo januźrban, az azt
követő februárban és a legvégén maľciusban szükséges a Képviselő-testiiletnek állást foglalni
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az alábbia]{Íól. Számos bérlo felol jelentkezett az az igény, ha lenne rá mődja, megvenné a
lakását. Ezekben az cjnkormányzati bérleményekben, nem mindig, leggyakrabban alacsony
jövedelmrí emberek élnek. Mit tudnak nekik felajánlani jelen pillanatban ilyen helyzetben?
Azt,hogy a jövőben, 2017. marcius 1. és június 30-a között hozhatnak olyan dĺjntést - ez a
sajtóhírekkel ellentétben nem kötelező döntés, ez a saját dĺjntése a bérlőnek -, hogy nem
bérleti díjat, hanem törlesztőrészletet fizetnek a bérleti díjjal megegyező mértékben. Aki
tulajdont kíván szerezni a lakásĺĺn, az hozhat ilyen döntést, aki nem1 az éľtelemszerűen nem
hoz ilyen dontést. Erről alkottak december elején ľendeletet. A másik ilyen dĺintés... (néhóny
jelenlévő transzparenst mutat Íel) ... nem |źĺja, hogy mit mutatnak, de majd biĺosan a
kérdéseknél elmondjak ... (a háttérből kazbeszólás haĺlatszik) ... ha a polgármester 2 percnél
többet nem beszélhet a keľület ügyeiről, akkor szerinte nagy a baj, igyekszik rövidre fogni, de
a keľĹilet lakosai tettek fel kérdést, amit szeľetne a legjobb tudása szerint megvá|aszolni. Ez
nem túl méltányos vele szemben, és elég nagy ügyben kéľdezik. A másik nagy tigy a
hátralékosok, akik taľtozással rendelkeznek az onkormányzat felé. Jelen pillanatban a kerĹilet
bérlői másfél miltiáľd forinttal tartoznak a keľületi onkormaľlyzatnak. Sokuk elmaradása
meghaladta a kezelhető nagyságot. Eľ.e az egyik megoldási javaslatuk, erľől kellene majd
januarban dĺjntenifü, hogy amennyiben ők egytittmfü<jdnek és részt vesznek a
hźtra\éId<ezelési pľogramban, és részletťrzetési megállapodást kötnek, atntozásllk utolsó 25
%o-áil az onkormanyzat e|engeđi. A 3. döntés, amit meg kell hozniuk, az a keriileti
lakásállomany felújításáĺa vonatkozó döntés, tehát aú" i$ra meg kell erősítenitik, illetve a
társasházi páLyźzato|<ra szánt foľrásoknál figyelembe kell venni' hogy nagyobb összegeket
kell a meglévő lakásállományokľa fordítani. Jelen pillanatban az elmúlt két évben több pénzt
fordított Józsefuáros önkoľmĺínyzata lakás és taľsashaz felújításokľa, mint az ań' megelőzo 16

évben egyĹittesen. Negyedsoľban nyilvánvalóan egy szociális lábat, ínkább egy
otthontámogatási lábat is kell adni ennek az ügynek. Mind a 3800 lakó élethelyzete e|tér.

Alapvetően a legnagyobb probléma, hogy 1990 ota semmilyen arľa vonatkozó mechanizmus
nem került kialakításta, ami megnézné, hogy egykoron, aki például 1991-ben a béľlakását
szociális díjúvá kaphatta, annak fennállnak-e még ezek a köriilményei, és fordítva is igaz.
Nem világos' nem tisńźzotĺannak avízsgtiata, hogy jelen pillanatban egybérlakźlsban élőnęk
milyen méľtékig kell terhet viselnie, meghaladja-e a jöveďe|emszeruő képességét. Az
onkormányzat vagyoĺlkezelőjének vizsgáIaÍa a|apján az vi|ágosan kimondható, hogy a bérleti
díj-fizetési hajlandóság, azrLem függ ĺissze a vagyoni helyzettel. Nagyon sok olyan bérlő van,

egyediil élő idősek, akik fizetik a bérleti díjat, és sok olyan van, akik tcjbben laknak egy
lakásban sokszor alacsonyabb bérleti díjat keresőkoruként nem fizetnek.EZt a kiilĺjnbségtételt
nem vizsgálja senki, ennek ki kell alakítani a rendszerét, és ehhez kapcsolódik az is, hogy
egyidejűleg kel'I an. a döntést meghozni ezze|, és ez az utolsó mondata, aĺľri alapján a
Iakásgazdźllkodás egyensúlyossá valik. Alapvetően nem a lakbér a szociális kérdés, M egy
vagyongazdálkodási kéľdés. A szociális szempontu vízsgáIat az,hogy ki miből fudja a lakbért
megfizetni. Erľe indítanák el a bérlővédelmi programot. Tehrít minden bérlőnek, akinek a

valós egzisztenciá|is he|yzete nem teszi lehetővé, hogy a lakbér méľtékét megfizesse, M egy

otthontámogatási rendszer keretébęn fordulhat az onkoľmźnyzathoz. Egy dolgot kell kętté

vźiasńaĺtj^, és ez a vita alakult ki decembeľ elején a Testĺ'ileten amúgy helyesen, hogy a

vagyongazdálkodás egyensúlyanak megteremtése az egyik elérendő cél. A másik a

bérlakásban élők valós anyagi helyzetének a felmérése, és a sztikséges pontokon a
beavatkozás. Sok olyan bérlő is vaĺI' aki sok okból nem foľdul segítségért az
onkormanyzathoz, látenciában marađ az ő igye. Ezeknek az embereknek a fe|táĺására
képesnek kell lenni az onkoľmźnyzaÍnak. Aki víszont képes ana, hogy megfizesse a saját

k<lltségeit, ami nem egy jogtalan, méItźnytalan elvárás a város többi lakójával szemben, aki
képes megťlzetni a 600 Ft-os vagy aŁ.lhoz koze|íto legalább a saját költségeihez koze|itó
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lakbéľt, az pedig f,lzesse meg. Ez így is a harmad, vagy negyed áľa annak, amit amúgy
Józsefi'árosban a piacon elkérnek lakbérként. Ennek a vízsgá|ata plusz apparátusi és
költségvetési foĺľásokat igényel. Hosszan lehetne még eľről beszélni. K<jrülbeliil ezek a
dontési pontok állnak előtttik. Szeľetne majd Molnáľ Gyöľgy ur kérdésénél, akinek
kifejezetten örül, hogy itt van, meľt sok mindent szeretne elmesélni majđ itt, ha alkalma nyílik
ľá, hogy beszéljenek alakásgazđá]kodási ügyekľől. Tett javaslatot, az ó vtiaszćú. majd még
kiegészítené. osszességében így kelt elképzelni a jövő |akásgazďźikodási koncepciójaként,
haľom döntés még előttük á1l. Egy dolgot még engedjenek meg. Jelen van egy civil
csoportosulás, akik 3 sarkos állítást tettek és szeretne azok'ra reagálrni. az egylk az volt, hogy
nincs lehetőségük a kertiletieknek a hátra|é|łkezelésre. Szeretné kijelenteni, hogy nincs
Józsefuárosban olyan lakó, akinek ne lett volna lehetősége, csak az idei évben 292 đarab
ńsz|etťĺzętési megállapodást kötöttek. Aĺ is mondja ez a civi| szewezet, hogy a lakbéľek
folyamatosan emelkedtek, ez az á||itás egyszeľĺĺen nem igaz. A harmadik, ta|án ez a

legkényesebb pontja azigynek, azt mondják, hogy píacra dobjak a lakásokat, gondolnak itt
a;ĺra, arĺńtol az e\ejéĺbeszéIt, amiről dontést hoztak. Nem a píacra dobják, mert az nem tud
rászabađu|ni erre a lakásállományra, ezek a bennlévő bérlők, akik megvehetik, és ez a sď1źú

döntéstĺk. ok maguk d<jnthetnek űgy,ha tulajdont kívĺánnak szerezni, hogy nem béľleti díjat,
hanem t<jrlesztőrészletet fizetnek. Ktilsős piaci szeľep|ő szźtmtra ez az ajźnlat elérhetetlen, ez
|<lztnő|ag a bérlők száłnára egy ajánlat. Egyébként a kedvezmény météke sok tényezőtőI
függ, de 45-80 Yokozotti, tehát ha valaki így dönt, azl|yen feltételekkel, ilyen kedvezménnyel
megvásárolhatja majd a lakását, ha nem így dönt, akkor marad önkoľmányzatĺ bér|ő, és a
házfe|túitásokĺa fordítanđó összegekbő| az ę|ottik álló nagy munkát a kcjvetkező 6, 8, I0
évben el kell végezni, ahogy azt a Jőzsefuáľos újjáéptil progľam III. titemében megígérték.
Ezzel szerette volna kiegészíteni avźiaszaíkat, kérdéseiket, ha kívanjak, nyugodtan tegyék fel,
állnak szíves rendelkezésiikľe.

Csúľi Ákos
Most jön az a rész, ahol a két peľces szabźiy éľvénybe lép. Felkéri a jelenlévőket, hogy a
témakörĺjknek megfelelően tegyék fel kéľdéseiket, illetve az illetékesek adjak meg válaszukat.
kéri, hogy a jegyzőkönyv számára mindenki mondj a be a nevét, amikor a mikrofont
megkapja. Jelzi, hogy aki nem akarja, hogy fenykép készüljön ľóla, az még a fe|sző|a|ása

kezdetén je|ezze'mert a Józsefuáros újság fotóľipoľtere képeket készíttermészetesen. Felhívja
a megjelentek figyelmét, hogy a Fővaľosi onkormányzat illetékességébe tzrtoző ügyek
vonatkozásában lehętőségük vaÍIakcivetkező fővĺĺrosi cégek képviselőihez kérdést intézni:

o Főkert - Lipcsei Szabolcs zöldfelület-fenntaľtásiigazgatő, Fazekas Péteľ főmém<jk
o BKK KoZűt_ Kovács Dénes, ígazgatő
o BDK - Pap Zoltán, ígazgatő
o FKF _Par:tay Gáboľ, Kéziilttisztítási tizemegység vezeto
o FCSM _ oszoly Tamás mrĺszaki vezéńgazgató-helyettes, Kajtáľné Bogár Andrea

értékesítési igazgatő, Gerőfi-Gerhaľdt András hálózat-iizemeltetési osztáIyvezető
o Főtáv _ Hajduné Balla Esńet, Kiemelt LJgyfé|kezelési csoportvezetó
o BKK _ Kelecsényi Gábor

Emlékezteti a jelenlévőket' hogy egyedi ügyekben az előtérben lévő kollégfühoz forđuljanak.
Első témakör: Józsefuáros újjáépi|, ezen belül tarsashazi fe|i$ítások' kerületfejlesztés, orczy
negyed. Megadj a a szőt az első j elentkezőnek.

44



Danó Andrásné
A Szerdahelyi utca 18-ban lakik 6 éve, előtte 40 évig aLujza utcában lakott. Elvették tőliik,
meľt a ľendőröknek adták oda a lakásukat. Bűncselekmény áIđozata lett. Tisztelettel megkéri
a Polgármesteľ urat, hogy legyen mindenkinek a polgármestere, mert o egymaga viseli a

nyolckerületi szegényeknek' a kitaszitottaknak, a családok tönkľetevőinek, a családok
szétszakítźlsa, és a családok egész élete megnyomorodott, elmentek, szétmentek. orÍil annak,

hogy a Polgármester úrral személyeseĺ talźilkozhat most előszor. Sáľa Botond úrnak
megköszĺini, hogy a kilakoltatásźŃ megá|lította azza| az ígérettel, hogy senkit nem enged az
utcára kirakni, őt időSek otthonába tette, de llgy érzi, ő nem szorul arra, hogy nővérek ide-oda
rángassák tolókocsival. Boldog karácsoný kíván, de nem olyat, mint azoknak a szegény
embereknek van, akik az utcĺĺn élnek. Kérdezi Polgármester urat, hogy mi |esz azza| a2000
embeľrel, akiknek a Lakását el akarják adni. Még több |esz a szegény, még jobban

lenyomoľodnak, még jobban tonkĺemennek a családok, erľe mindenki gonđoljon, amikoľ
kaĺácsony van és odaĺilnek az tinnepi asztalhoz.

Csúri Ákos
Polgáľmester úrnak ad szót.

Dr. Kocsis M:áúé
Az aváIaszahátterében a legszomoľúbb, és még csak azt sem mondja, hogy nem akar senkit
megbántani vele, hogy azok csapjak be ezekkel azinformźrciókkal, akikben bízik. (a háttérből
beszéd hallatszik) Teljesen tísńában van vele, ismerve jő párat a sajtó munkataľsaikozu|, az
RTL Klub , a Hír te|evíziő kollégáit, hogy ők nyilván azért jottek ide, meľt itt valami nagy
dolog tĺjrténik, és olyan hangulatkeltések lesznek, aminek van híréľtéke, ez valószínűleg így is
lesz, de amit elmondott a hölgy, azza| ót becsapták. Ań"k&dezte, hogy azza| a 2000 lakással,
amit eladnak, azott élő emberekkelmi lesz. Ők veszik meg, nekik van lehetőségtik megvenni,
ők nem kiköltöznek onnan, ők nem lesznek kirakva. Az a sajtő felelőssége az egészben, és

ezértbźĄa, hogy most bebújtak avźsznak közé azok, akik ezeket e1kc!vetik... hogy lássák
azért oket is, mert nem mondanak igazat. A bent lévő bérlőknek van lehetősége úgy dönteni,
hogy megvegye aú, a lakást, nem másnak. Nem azutcáta kerülnek azok az emberek, ettől ne

taľtson. Ami a felszólaló hĺilgy esetét illeti, éppeĺ az imént mondta el, amikor megpróbáltak
megvonni a szőt tőle, hogy a hĺilgy valószínűleg az, ÍLem ismeri az egyeđi éIethe|yzetét, ezt
elöljrĺĺóba bocsájtja... (a háuérből beszéd hallatszik)... kéri a hdlgyet, hogy halIgassa végig,
amit mondani szeretne, mert ő sem kiabált közbe, mikor beszéIt és ezen tul sem fog. A hiilgy
helyzete tipikusan az) azonkíviil, hogy nem ismeri a konkľét é|ethe|yzetét, akirę a
bérlővédelmi programnak az eloírásait létre kell hozni. Valószínűleg a hölgy az,vagy ahozzét
hasonlók azok' akiknek van egy élethelyzetĺ'ik, nem fudjfü a lakbériiket ťtzetni, de még a
csökkentettet sem, ezért nem lakbér felől kell megkĺizelíteni ezt a kérdést, hanem

otthontámogatás felől. Éppen eľről beszélt, hogy ęnnek az egésznek a tisztźzat|anságát, ami
egyébként nyugszik azon,hogy ,90-2005 közcjtt elherdáltĺík a kerĺilet lakásállomanyának a 80

%;o-át aptőpéĺuért, és műkĺidésben felélték, egY forintot nem költöttek a megmaľadó
takásoknak az áIIarljavitásźra, ezt keL| most a lehetetlenből pótolni. A hölgýől kéri, hogy
legyen türelmes, Alpolgáľmester Urľal fog tudni beszélni, illetve a Vagyonkezelő
munkatársaival, de kéri, hogy fogadja eI azt,hogy az onkormanyzatnak alapvetően nem az az

érdeke, hogy rosszulmenjenek a dolgok, fenntarthatatlan legyen a kĺiltségvetés, és ęmbereket

hozzanak olyan helyzetbe, amiből nem tudnak kijönni. Vannak emberek, akik olyan
helyzetben vannak, amiből máĺ szinte lehetetlen kijĺinni, ezt kell most megoldani, most ezen

dolgoznak. Egyébként kizarő|ag a személyének k<jszönhető uszítással, torzítással és

csúsztatással nem tud mit kezdeni azoĺ til|, hogy megtanult vele együtt élni. A kerület
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VeZetéSe azon dolgozik, hogy ezeket az élethelyzetekęt felszámolják, egyidejűleg azza|,hogy
nem fenntartható állapot és akerület75 ezer másik lakójával szemben méltánýalan, hogy a
vagyoÍgazdálkodásba áIlandőan adóforintokat kell azért belepumpálni, meľt valakik
Iakásgazdálkodási koncepció nélkül elheľdálták a kerület éľtékes ingat|anvagyonát. Ami van,
azt szívesen odaadják, a kerületi onkormanyzat eľ:e fe|hatalmaztainyilván sok szempontot
kell képviselnitik, de nem a jőzsefvárosi emberek ellenségei, és nem azért ülnek itt, hogy
nekik ľosszabb legyen, szeretnék, hogyha,,mego1dóként'' léphetnének fel ebben a keľületben,
nem a probléma legyártőjaként. A keringő álhíreknek nem kell hinni, állnak mindig elé, hogy
tájékoztatást adjanak arról, amit csinálnak.

(A háttérbőI beszéd haĺĺatszik)

Dľ. Sáľa Botond
Mivel megszőLítatott, ezért szeretné elmondani az á||áspontját. Ismeľi a felszólaló hc]lgy
történetét, annak idején, nagy visszhangsa volt a sajtóban, habaĺ a dontés mźr 3 nappal előtte
megtöľtént. A hölgyet annak idején, nem kitették a Lujza utcai lakásából, hanem
megváltotttk, közpénŻ. kapott a bérleti jogéľt, đe mégis volt egy sajátos helyzet, mert a

hölgyet egy harmadik személy becsapta, és eltűntek ezzel a pénzzel. Ezért szi|etett ez a
döntés, hogy az é|ethelyzetéľe megoldást kell taIáIni, nem feltétleni| ań., hogy bérlakásban
marad, mert az jogszabá|yellenes. A jelenlévő civil szervezettól' szeľetné kéľni, hogy emberek
nyomorúságos helyzetét ne használjĺík ki saját politikai céljaikľa, ne heľgeljék ezeket az
ęmbereket. A hölgy esetében a szociális e|Iátő intézet segített, és van megoldás az
éIethe|yzetére, csak a jelenlévő civil szervezet,,beherge1te''. Ugyanazahe|yzet történt akkor
is, amikor Lendvainé elköltözĺjtt, amig az RTL Klub ott volt, addig a civil szervezet is ott
volt, és utána magárahagýĺk. Akkor is elmondta, és most afelszőIa|ő hölgynek is elmondja,
hogy az onkoľmrányzat az egyetlen, aki meg tudja oldani a pľoblémtljźń, és nem a jelenlévő
civil szervezet, mert,,behergelik'' és becsapják. Ismét kéri a civil szervezetet,hogy ne tegyék,
mert nehéz sorsú emberekke| játszanak, pedig nem tudjak megoldani a problémát, csak
elmélyítik azt. Ne hasznźÍ1élk kí a nęhéz helyzettiket, és ne hagyjak magźna akkor, amikor
elment a méđia, mert ezt tették számos esetben. Annak idején, baľ figyelmeztették, hogy ne

tegye,leiilt a civil szervezette| beszélgetni' és ahogy elhagýĺĺk azt a szobźń, ahol beszélgettek,
taľtottak egy sajtótáj ékoztatőt, és olyan dolgokat mondtak, ami nem is került szőba, ezért.

szźnnárahiteltelenek. Az,hogy raadásul szakmaiatlanvalamennyi javaslatuk'azegy dolog, de

legalább ne csapják be ezekęt a bérlőket. A bérlővéđelmi pľogram azért jon létľe, hogy ezeken
az embereken tudjon az Önkormźnyzat segíteni, a civil szervezetekmeg becsapjfü őket.

Csúľi Ákos
Felkéľt moderátorként feladata betartatni azt a reĺďet, amit fęlolvasott és ismeľtetett és akkor
senki nem ellenkezett ezze| kapcsolatban. Szeretné megkérdezni a jelentkezőket, hogy a
Józsefuaľos újjáépiil, társasházi felújítások' kertiletfejlesztés, és orczy negyed témakcjrökben
van-e valakinek hozzásző|ruva|őjů Megadja aszőt dr. Molnrĺľ Gyĺirgynek.

Dr. Molnáľ Gytiľgy
Miután a Polgáľmesteľ úr a Jőzsefvźlros Ujjáépül témában tźrgyalta ezt a |akásprivatizációs
javaslatot, az ezze| kapcsolatos kérdésére szeretne kitémi. Egy zźtrőjeles megjegyzést had
tegyen, szívesen megvitatja egyébként alkalmas fórumon Polgármester úrral a 2006 e|őtti
Iakásgazdźllkodási kérdéseket, csak most kifutnának a két percből. Feltett egy kérdést a
lakásprivatizáciővaL kapcsolatosan, amire írásban nem kapott vá|aszt. Az első, amit
Polgármester úr is elmondott, hogy jelenIeg a lakbérek fölött 600 millió foľint a bérlakás



fenntaľtási költség, amit t<ibbletben rákcjlt az onkormtlĺyzat. A béľlők, ha úgy döntenek, hogy
megveszik a lakásukat, akkor továbbra is a lakbérnek megfelelő összeget fognak ťĺzetní.
Ebből az következ1k, hogy ez a 600 millió foľint, vagy egy tésze az eddig fölösleges, nem
hatékony költés volt, vagy az kĺivetkezik belőle, hogy eń, ezek után, ha ugyanolyan
színvonalon akaľjak az épi|eteket fenntaľtaĺi, ezek után a bérlőknek kell megfizetniiik,
valószínűleg felújítási ktiltség, karbantarttts keretében, tehát ez egy je|entős többlet kiadás lesz
a bérlők szźlmára. Kéľdése azvoIt,hísz ez, ha eđdig elköltődött, ezután is el kell költeni, vagy
akkor a vagyonkezelő fölöslegesen adta ki ezt a péľlŻ' egy részéről elképzelhető, ennyirol
nem. Kérdése az volt, hogy eľről a varható többlet költségről, megfelelő tźĄékońatást kapnak-
e a lakók, tovźlbbá,hogy azt a fajta döntés előkészítést, ami a műszaki állapotot a szfüséges,
mondjuk, hogy szfüség lesz egy ftidémcserére, vagy báľmi ilyesmire, aŻ.milyen mélységig
fogjak ezt megtudni....

Dľ. Kocsis lNĺ'áLté

Kéri, hogy haddfejezze be Molnar úr a mondandóját kényelmesen.

Dr. Mo|nár Gyiiľgy
A kérdése aľról szólt, hogy milyen ttljékoztatási lęhetőségek lesznek és milyen biztosítékok
aÍra az esetre, ha valamilyen mrĺszaki katasztrófa töľténik. A másik, ami ide tartoző kéľdés,
ezt irásban nem tett fül' de most hozzáteszi, hogy jelenleg a társasházi támogatás méľtéke
jelentős mértékben függ a, önrésztől, hogy a taĺsashaznak mennyi önĺésze lesz. Nagy
valószínűségben, ezekben a leľomlott, túlnyomórészt szegények által lakott taľsashazakban
kevés, nem lesz elegendő az owész. A kérdése az, hogy tervezik-e ennek a rendszeľnek a
megváItońatását, hogy akik most ily módon veszik meg a ház'lkat, ne keľüljenek abba a
heIyzetbe, hogy képtelenné válnak felúj ítani.

Dr. Kocsis NIáLIé

Elsőként dľ. Sara Botond váIaszol a kérdésére.

Dľ. Sáľa Botond
Maguk a lakások tekintetében a bérlőket most is teľheli állagmegóvási kötelezettség, eztvan,
aki teljesíti' vaÍl' aki nem teljesíti, tehát ebben váItozás nem lesz. A közös tulajdoni részeknek
amennyiben a magánfulajdonosaivávźinak a lakásbérlők a lakásoknak, akkor ugyanúgy, mint
barki más, aki ebben a keriiletben magántulajdonos tĺíľsashazban, tétrsashźzi pá|yázatra
ptilyázÁat. Egyébként az az áIlitás nęm igaz,hogy az onrész méľtékétől ťugg u inteľzitása a
támogatásnak, a lakás, ahtĺz m&etétó|, tehźú' abetétszźtmtól fiigg, és a felújít,rĺs mértékétől,
cisszegszerúségétől fiigg. Molnaľ Györgynek ftilhívja a figyelmét, hogy vá|tozott attlrsashźui
pźiyźzati rendszeľ a koľábbihoz képest.

Dľ. Kocsis Máté
Kiegészítené aváLaszát néhany gondolattal, előszö'r is szerintiik a lakásbérlők nem dedósok és

el tudjĺĺk dönteni, hogy kívĺánnak-e tulajdonosok lenni vagy sem. Emellet1az onkormányzat a

teĺvezęt szerint jelentős garanciákat épít be az értékęsitéskor, hogy egyfelől ne válhassanak
ezek az emberek lakásmaffia áIdozatźxá, másfęlől pedig minden tźĄékoztatást megadnak aľra,

amit egyébként régen nem adtak meg, afia vonatkozóan, hogy egy tulajdonosi lét mennyiben
küIĺjnbözik egy bérlői léttől. A tulajdonosi lét, ezt sok lakástulajdonos magyar embeľ tudja,
hogy tĺibbletkötelezettségekkel jáĺ, erĺe fel is fogjak hívni a f,rgyelmet, aki tulajdont kíván
szerezni egy taľsashtzban, annak tudnia kell, hogy egy mozdulattal megvette a tulajdoni
hĺányadanak megfelelően a tetot, a gangot, a liftet, a kaput, a belső udvaľt, a homlokzatot, a
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felszálló gtzvezetéket, és sok mindent. De ań" gondolják, hogy egy béľlő el tudja dcinteni,
hogy akaľ-e tulajdonos.lenni, ezek mérlegelésével. A másik dolog egy személyes ügy, Molnár
Ur, és ta|án ez a megfelelő alkalom, mivel nagyon rég találkoztak uto|jfua, hogy elmondjon
egy személyes dolgot is a kérdéseivel kapcsolatban és engedjék meg' hogy ezt megtegye.
Molnár Úr sokáig volt a Magyar Szocialista Páľt VIII. kerĹileti elnĺike. A Tulajdonosi,
Gazdálkodási Bizottság befolyásos tagja, fontos szereplője a kerületi életnek. Akkoľ is így
voIt ez, amikoľ olyan szabáIyozás mfücjdött a keľületben, amire utalt, hogy az elidegenítésből
szttrmaző bevételt mind mfüödésre élték fel, akkor is így volt, amikor eladták a keriilet jó
lakásállomtnyát, és akkor is így volt, amikor páIyáńatás nélkiil a politikai pártok minden
évben If lakást oszthattak el maguk között, amiről zárt iilésen dtjntöttek és soha egyetlenegy,
Molnar Úr nevén lévő előterjesztést nem talált, aĺri eń. meggátolta volna. ok voltak azok,
akikeztmegszĺintették, azokis, Molnaľ Úr, akik kimondtfü, hogy az elidegenítési bevételeket
csak a lakások fejlesztésére lehet fordítani, és akik a lakásmaffiźnaktáptalajt ađő szabá|yozást
megsztintették. Gondol itt aľra, hogy a bérelt lakást két napon beltilnem lehet megvenni. Van
itt egy régi közismert ügy' arĺi azon abizottságon ment át, aminek egyébként Molnar Ur is
meghatároző tagsa vo|t, ez 2004-es iigy, és egyetlen egy ĺigyet hozolt ide, kikeresett jó sokat.
De ez az egy ez egy állatorvosi ló. Egy ismert ember egyébként, egy ismert ember,
1.950.000.- Ft-ért július 19-én megvett, kibérelt július I3-án, bocsánat kibéľelt egy lakást a
Teleki téľen, július l3-án,július 19-én 1.920.000.- Ft-ért megvette, és július 21-én, kettő nap
múlva, az onkormźnyzat 16,5 millióért visszavásaĺolta tőle. Molnér ur, on volt ennek a

Bizottságnak a taga. Bármilyen civillel nagyon szívesen tárgyal az ingatLangazdálkodásról
Bódis Lajostól az ÁVM-en kereszttil Bolba Martáig bezźrő|ag, nagyon szívesen, tehát egyet
fogadjon el, semmilyen ingatlangazdá|kođźlsi javaslatát onnek nem hajlandó elfogadni ebben
az onkoľmźnyzatban. És an' sem taľtja méltányosnak, hogy pont Ön az, pont On az, aki
idejön és elmondja, hogy mit kellene azzal az örökséggel csinálni' amik onök, egyébként
pártállástól függetlenül itt hagytak . Ezt mé|tánýalannak és igazságlalannak tntja, Molnáľ Ur
és nem kívan az összes javaslat közül az Öĺéve|, csak az onével foglalkozni, mindenki más
elé tisztetettel á1l, vitassák meg' de egy kérése van, hogy pont on javaslatokat ne tegyen.
(TapĐ

Csúľi Ákos
T ár sasházi felúj ítás ok, keľületfej le sztés, Or czy ne gye d.

Dr. Kocsis Máté
Molnar Úrnak adjanak szót, meľt megszólította, igy korľekt.

Dr. MoInáľ Gyiiľgy
Sajátos heIyzet, amikor a kĺizmeghallgatás az o,meghaIlgatásátvá alakul. Erősen meglepi az is,
szeľinte ez ÍLem az a mufaj, Polgármester Uľ, amikor itt képviselői tisztjéről leköszönt,
koľántsem ilyen módon nyilvánult meg, csodálkozik ezen avźitozáson. Javaslatok tétele ilyen
következményekkel jár, ahogy mondta is, szívesen megvitatja, nyilván ez a főrvn. Két
vádpont hangzott e|, az egyik a szőban forgó 12, pontosabban 13 lakás ügye. Polgĺĺrmester ur
téved, soha egyetlenegy alkalomma| sem szavazta meg' ha a jegyzőkönyveket megnézi, akkor
a ti|takozása minden alkalommal bęnne van, hozzáteszi, hogy eń. a 13 lakás ügyében
valamennyi frakció, az akkoľi Fidesz-frakció is ebben benne volt, egy ember nem volt benne,
illetve kettő ...
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Dr. Kocsis Nĺáté
Senki nem tett javaslatot a megszüntetéséľe.

Dľ. Molnáľ Gyłiľgy
Többsz<jr tett javaslatot a megsztintetéséľe, a nyilvánossághoz is fordult. Sajtótájékońatőt ís
tartott ebben az ugyben, szźlmta|anjavaslatot tett ennek a megszüntetésére, és ti|takozott az
eljárás ellen. Nem egyedül, szerinte mindenki, aki itt vo|t, az pontosan tudja. A másik iigy,
bevallja őszíntéĺ, nem fudja, hogy miről van sző, egy dologban bizos, hogy mindig
kényszeresen vigyázot/.. aÍÍa, hogy a lehető legtisztességesebben folyjanak ezęk az ugyek, az
ember könnyen lehet, hogy elsiklott, de hogy mindíg a |egnagyobq becstiletességte és az
onkormányzat érđekeinek képviseletére tĺirekedett, ezt Polgáľmester Úr az e\ső, aki kétségbe
vonja. Semmilyen alap nincs rá, és semmi nem tcjľtént 2012 tavasza őta, amikor itt
elköszöntek egymástól, ami ezt indokolná, hacsak az ÍIem, hogy javaslatokat tesz olyan
ügyekben, amelyekben koľábban is tett javaslatokat.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Semmilyen írásos nyomot nem ta|źit arľa, hogy amikor befolyása volt ebben az
onkormĺínyzatban, írásbeli előterjesaést tett volna. Amikor neki befolyása lett ębben az
onkormanyzatbarĺ, mind a haĺom korábbi mechanizmus megsziintetéséľe javaslatot tett és
meg is sziintette. És a vita tcjbbi ľészéthagyja meg négyszeĺtkozÚe, pusztán azt gondo\ja,
hogy a nyilviínosság forumát ilyen mértékig kihaszná|hatja, amikoľ a belső motivációiról
kérdezik, bizonyos javaslattevőkkel kapcsolatban, ta|źn eń a vitát zaÍJak is le. Az érintett uľ
pedig, talán nem titok, sokan ismerik, akik itt vaĺmak a teľemben, aki igen előnyös feltéteket
kapott az onkormányzatíő|, Horváth Aladárnak hívjak. Nagyon sok dokumentumot keľesett
ki a napokban annak igazolźĺsźrą hogy hogyan jutott a Jőzsefvźrosi onkormányzat abba a
helyzetbe ingat|an-gazdálkodási szempontból, amelyben most van.E|nézést kér akítéroért.

Csúri Ákos
Továbbra is az első témakörhözvtlrja a kérdéseket.

Budaházy Gusztáv
Bemutatkonamegemlíti, hogy cinkormĺányzatibér|ő, a Kaľácsony Sandor utca2Z. szźm alatt
lakik. olyan házbőI jön, amely a Magdolna Program 4 a|apítő hźlzźůloz taftozik, amelyben
mintaszeľűen oldódott meg a felújítás, olyan tekintetben is, hogy az egyébként elhanyagolt
folyosói WC-ket - az áLtah:kjavasolt program keretében _ felszámo|ták. Ez ahźz, illetve a
hozzá tartoző négy ház, kis tulzással, most romokban hever. Bęźľ;ások, sitt halmok, az
alagsoľokba befolyó esővíz... ezekkel a problémákkal megkereste a vagyonkeze|ő itt
jelenlévő alsó-, kozép- és felsővezetőit. YáIaszt nem kapott. Javítás ügyben bejelentett
panasztlta, kifogásaira nagy nehezen - előszĺir írásba sem akaĺták foglalni _ vá|aszt kapott, de
ezeket nem hozta magźxa|. Legutóbb, amikor azItođavezető úrnál, Jakab Tiboľnál jáľt, akkor
egyszertien felállt, és azt mondta, hogy ő ezzeI nem tud foglalkozni, taľtsanak ők ľendet amźr
említett ügyekben, fog|a|kozzanak ők az eIhanyagolt menazsériával, amely nem magától
keletkezik. Amennyiben azt mondja a vagyonkezelő, hogy taľtsanak ők ľendet, aL<kot o azt
mondja, hogy számoljak fel az onkoľmányzatot, a rendőľséget, és az összes hatóságot, meľt
az emberek szuverén, gondolkodó lények, és majd maguk taľtanak rendet. Ez abszurdum.
Megnevezné azokat a vagyonkezeIőné| đo|goző munkatiíľsakat, akikkel beszélt: Farkas
oľstől, aki a nyiíron fogadta, semmitmonđő véiaszokat kapott; dr. Horváth Tamással
kapcsolatban ugyanez a tapasńa|ata; Jakab Tibor Úr pedig azt monďta, hogy nem áll
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módjában az áIta\a beadott javítási és ľendtartási tigyekben eljárni. Yźllasń. szeretne feltett
kérdéseiľe.

Csúri Ákos
Ki válaszol Budahazv Úr kéľdésére?

Dľ. Kocsis Máté
Nem tudja, ki vá|aszol, de kéri, hogy ezt az évek óta taľtó, és mindig visszatérő igyet az
onkormanyzat |egyen képes valamilyen módon megoldani, mert kezdi nem érteni ezt a
problémát. Megadj a a szőt Farkas Örsnek.

Farkas Ors
Valóban a nyár folyamán vele, és tobb kollégájáva| is személyesen találkozott a Józsefuarosi
Gazđá|kođási Központon belül. Több javaslatot is megfogalmazot. atársaság felé, amelyeket
_ ha jól emlékszik - két óran źLt taÍtő beszélgetés keretében elemeztek. Voltak k<jzöttük olyan
javaslatok, amelyek véleménye szerint építő jellegűek, pl. a házfeligyelői ľendszeÍTe
vonatkozóan, ez iđőkozben kibővítésre került. Voltak olyan javaslatok, amelyekre ań. a
vźiasú. adtźlk, hogy anná| az aszta|nál nem fogiak tudni megválaszolni. Voltak olyanok,
amelyet meg tudtak válaszolni, az a\apjtn, hogy az cjnkormźnyzati vagyongazdálkodási
szempontok ezen javaslatokkal ellentétesek.Bár tisńeletben taÍtjak a véleményét, đe a kęrĹilet
érdekeit szem előtt tartva nem tudják teljes könien elfogadni. Ugy emlékszik, hogy a
beszélgetés jó kedélýenzźrult, és Budaházy Ur úgy távozott, hogy a vá|aszokat megfelelően
megkapta minden kéľdésére, ezért csođétlkozik a most feltett kérdésen.

Budaházry Gusztáv
(A knzbeszólás nem hallható.) Konkĺét kérdéseket tett fel. Lobogtathatná azokat a papfuokat,
amelyekkel kanosszát jźĺ,megaItnó kĺjriilmények közĺitt. Úgy véli, hogyha bemegy bármilyen
rangú _ most nem szívesen nevezi meg a kollégákat _ munkatárshoz, szemme| |áthatőan
valami kínos dolog van. Konlľét kéľdése például, hogy miért áz1kbe atető. Azért, mert nem
volt becsukva a szę||őzőablak. Ók ahĺuat ingyen felújítottak, olyan munkákat végeztek eI,

amelyeket ľajtuk kívĹil senki. Ugyanolyan tulajdonosa a hézĺak, mint az onkormányzat, az
államtól kaptak a jogosultságot, szerzőđő felek. Farkas oľs hozzászőlásáĺarcagáI, tehát hogy
olyan dolgokat foga|maz meg, amelyeket ő nem tart méltónak arra, hogy az onkoľmĺĺnyzat
fog|alkozzon vele. Az önkoľmźnyzati hazakat nem lehet magukra hagyni, és ha ebben nem
torténik vźitozás, akkor ęz a sok milliaľdnyi pénz ki lesz dobva az ablakon, ezt
Alpolgáľmester úrnak is megíľta. A ľómai pźtpźthoz könnyebb bejutni, mint a vezetók,hoz,
pedig kapott rá íg&etet, hogy meghallgatják. Rendszeľszinten kellene foglalkozli az ź./rtala

felvetett pľoblémrĺkkal, véleménye megalapozott. Megnevezhętő tulajdonos, kezelo kellene az
említett hźzal<ĺlak.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt dr. Sára Botond Alpolgármester úľnak.

Dľ. Sáľa Botond
Ha jól emlékszik, Budaháay Úľ javaslatát a hazfelügyelői rendszeľ kialakításával
kapcsolatbarr tette. A kĺizelmúltbarl az illetékes bízottsźlg tĺjbb mint 30 db hazfelügyelői lakás
kijelöléséről clöntijĹĹ. Terveik kciztjtt szeľepel tovźhbá abérházak tfusasház alapú műkĺjdtetési
rendszerének bevezetése, ettől a rendszer-áta|akítástől sok előný vámak. Szttmít ana,hogy a
Buđahazy IJr áIta| említett probléma is megoldódik.



Csriri Ákos
A társasházi felújítások, kerületfejlesztés, orczy-negyed témakörcjkhöz van-e további
hozzászőIás?

Jĺózsefvárosi lakos
Érdeklődik, hogy tolmácsot igényelt-e valaki a teremben, tud-e mindenki magyarul?
Polgármester úľ magyarul mondta e| az áItala ismertetetteket, és úgy túnik, ezt nem mindenki
értette meg, itt a molinós uralaa cé|oz. Nem szeľepel napiľenđen, de a Mátyás tér |7. szźlm
a|att uzemel egy antikvárium, amely október közepe őta egy szégyenteljes hiľdetőtáblat tett
ki, amely becstiletsértést és rága|mazást tarta|maz Polgármester úr szemé|yét, továbbá a
Képviselő-testületet illetően. A legszelídebb megfogalmazások a ,,tolvaj,,, és ,,mafť|a,,
kifejezések. Eń. azorľral je|ezte a titkarságon, de a mai napon konstatálta, hogy a tźh|a még
mindig kint vaĺl' és vá|tozat|anul pocskondiázza a kerületi lakosok többsége tita|
megvá|asńott Képviselő-testületet. Kéri, hogy történjen intézkedés ebben azugyben.

Dľ. KocsÍs M:áté
Kĺlszöni az aggődást,kozszereplőkként megtanulták ezt elviselni. Felszólítja Dr. Eľőss Gábor
Képviselő urat, hogy foglaljon helyet. El fogjĺĺk végezni a munkájukat, de ne ez |egyen az
első, vannak más problémák is, đe kĺiszöni, hogy szővátette.

Jĺizsefuáľosi lakos
(A hozzászólás eleje nem hallatszik.) Akik ebben a kérdésben éľdekeltek, tegyenek
feljelentést, és ha van jogeľős ítélet, és ezá|ta| igazllk van, akkor megtörtént a dolog, ha
viszont nem, akkor vźitozatlanul fenntartja' hogy ez becsületsértés, és rága|mazás, amely nem
fér bele kozszerep|ői mivoltukba.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Ügyľendben megadja aszőt dľ. Erőss Gáboľnak.

Dr. Erőss Gábor
Elnézést kér a megjelent lakosoktól, hogy az idejfüet rabolja, de értfü is szót emelne.
Polgármester uľ a gyíĺlciletszítástól a karácsonyi időszakban sem tudja taľtóztatru magát.
Embereket rágalmaz meg' megprőbáIja összeugrasztari azokat az embereket, akiket a civilek
segítenek. Név szęrint megrágalmaz je|en nem lévő embeľeket, és olyanokat, akiknek nincs
módjuk érdemben válaszolni. Ezęn kívül megséľti az SZMSZ-I azza|, hogy nem adott egyből
szőt. A ,,1akás-mutyik'', amelyekĺől Polgĺíľmester úr említést tett, azt Polgáľmester úľ
fótanácsadőjavezényelte le a Fidesz részéről', tehát szóbęli feljelentést tett sajźtfőtanźrcsadója,
a Fidesz kerületi elnöke, dr. Juhaľos Róbeľt ellen. Legyen annyi bátorsága, hogy tényleg
feljelentést tesz, és azonnalihatá|lyal elbocsátja. Azt,hogy egymásnak ptőbérlja ugrasztani a
kerĺileti lakókat, azoll<kal', akik segítik őket, és megrágalmaz olyanokat, akik nincsenek jelen,
azthagyja abba, főleg azlltán, hogy 3 milliaľd forintból épít luxuslovaľdát azorczy-keľti f;ák
helyére, az onĺik haverja, Mészáľos Lőrinc, amivel elveszik az oxigént. Üĺĺrepélyesen
megígérheti a keľületi lakosoknak' hogy azt a 3 milliaľd forintot költsék a keľĹileti bérlakás-
á||omźny, és a kerületi tźrsasházak felújításaľa. Józsefuáros nem kér a luxuslovańábőI,
Mészaros Lőrinc menjen vissza Felcsútra, a 3 milliáľd foľintot pedig ktjltsék józsefuĺíľosi
célokra, arra,hogy atető ne omoljon ráajőzsefvaľosi lakosokľa.
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CsúľÍ Ákos
(KazbeszóIás hallatszik') Arra kér mindenkit, hogy őrizzék meg a
közmeghallgatás. ..(Kozbeszóĺás haĺlatszik.) ..'Koszoni a szavalőköľnek, de ha nincs több vers,
akkor megadja a szőt Polgármester úmak...(Kazbeszóĺás hallatszik.)...Polgármester úr
v áIaszo|na Képviselő úr monoló gj ára.

Dr. Kocsis Máté
Nem biaos, hogy ér annyit. Akiknek most sokat segítettek, azok a sajtó munkatáľsai, mert
nagyjából ezért a néhány percéľt vannak itt, számukľa további jó munkát kívan. Megvannak a
szükséges vágóképek, a ,,mészáÍos1őrincezés''' éS egyebek, aní egyá|talán nem tartoz1k a
kęrület ügyeihez. A civilek tiltakozźsát fenntaľtásokkal fogadja. Erti, amit mondanak, de
egyźita|ánnem bízik berrnük, mert több alkalommalbecsapták. Dr. Erőss Gábor Képviselő uľ
fogadjon meg egy tanácsot: a kozéIeti szerepléshez sokkal inkább kötélből kell, hogy
legyenek az idegei. Ezt a rlkácsolást máshol ne adja elő. Nekik, közszereplőknek nagyon sok
mindent el kell tűrniük' neki is el kell túrnie sok olyan hamis vádat, amelyet Képviselő ur,
vagy a gonđolkodói körébe taĺtozők megfogalmazĺak. Nem emlékszik rá, hogy melyik lett
volna az a mondata, amellyel baľkit baľkivel szembeállított volna. Molnaľ úľnak cimzett
mondatait pedig bízza ľájuk, tégőta ismerik egymást, és megvan a sarkos véleményük a másik
tevékenységéró|, ebbe legyen kedves ne szóljon bele, meľt még egészen más fronton volt,
amikor ők már ezen a fľonton kÍizdcjttek. Arľól sincs tudomása, hogy kit bántott volna meg,
aki nincs jelen. Molnĺíľ úr itt van, avitájavele fennáll, fenn is fog állni. T<'bb nyugalmat, és

higgadtságot kíván a kerĹilet vezetésében, mert ingerülten az embet helytelen döntéseket tud
hozni.

Csúri Ákos
Megnyitja akozbiztonság témakoľhĺiz kapcsolódó vitát. Megadj aaszőt dr. Eľőss Gábornak.

Dr. Erőss Gábor
Az orczy-negyeđđel kapcsolatos témát hozott fel, és alkalmat ad aľ-ľa, hogy az onök
arroganciájával szemben tényekľĺíl is beszéljenek. Dľ. Sára Botond személyesen hazudott
neki, amikor Rozi néni ügyében kéľte, hogy méltányosan járjanak el. Egy olyan emberről van
szó, akinek az egészsége épp aníatt romlott meg, mert nem kcjltenek azokĺa a házakĺa, és

<inkormányzati lakásokĺa, amelyekĺe peđig feladatuk lenne, hogy kĺĺltsenek. A kozpéĺueket
nę luxuslovardáľa k<jltsék, hanem az <inkoľmĺĺnyzati bérlakás-állomány egészségügyi
szempontból való felújításaľa, hogy ne dohos, penészes lakásokban romoljon meg a
kerĺiletben élők egészsége. Kérdése - ha mźlr aÁ.hazudta Alpolgáľmester úr, hogy segít _, és

ha mźr a kertilet milliókat k<ilt aĺľa, hogy pereskedik a béľlőivel akik kiszolgáltatott
helyzetben vannak, és akiknek egészsége az onok tevékenysége, illetve mulasztása
kcivetkeztében romloff meg, ęzuttlĺl megteszik-e azt a geszťust, hogy elállnak ezektől a
peľektől, abbahagyjfü a ,,kilakoltatósdit'', és felújítják végľe ezt abér|akás-állomĺáný.

Dr. Kocsis N Iáúé
A keriiletnek nincs lovarda-pľojekde. Megađja a szőt dr. Sĺára Botondnak.

Dľ. Sáľa Botond
Távol áI| tő|e, hogy bárkinek is hazudjon, márt csak azért is' meľt így nevelték, és ilyen
iskolfüba jáľt. Ismeri a konkľét ügyet, most nem menne bele. A jövőben is lesz kilakoltatás,
mert ez a kertilet nem trĺľi meg azokat, akik deviánsan viselkednek, mások é|etét tcinkreteszik,
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áramot lopnak, és bűncselekményeket követnek el. Nincs jó híľe azon emberek számźtra, akik
a közosség é|etét tönkľeteszik, és átverik a kozosséget, akik lakásaiban ők ingyen élnek.

Megafonból bekiabálás hallatszik: Csúsztatások helyett biztonságos lakhatást.

Dr. Kocsis Máté
A bekiabálásos kérdésre szeretne ülésvezetői vá|aszt adni. Lehetősége van kétszer megkérni a
bekiabálókat, hogy ĺe zavarjźil< meg a Képviselő-testület rendjét. Amennyiben ezt nem
fogadjak meg, akkor lehetősége vaÍr őket kivezettetni. Tisztában van vele, hogy mind a
bekiabálók, mind a sajtó ezértvanitt, így ez nem fog bekövetkezni.

Csriri Ákos
Mint moderátor, arra kéri a bekiabálókat, hogy taľtsfü tiszteletben azokat a polgárokat, akik
valódi kérdéssel érkeztek a közmeghallgatásra, hadd tegyék fel a kérdéseiket. Megadja a szőt
Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Jelezni szeretné, hogy mindenféle szabáIý, és irat|an szabá|ý sikeľült ma átlépnifü.
Véleménye szerint ez mźr nem közmeghallgatás, hanem cirkusz. A Váľos Mindenkié kezet
foghat Erőss Képviselő úľľal. Kötelessége, hogy végighallgassa a kĺĺzmeghallgatást.
Képviselő-testtileti ülésen sem szokott a Fidesz köľĺil lengő, vagy a múltban történt esetleges
komrpciós ügyekkel foglalkozni. Az, hogy Polgĺáľmester úľ egy állampolgári kérdés kapcsán
azza| kezđ el foglalkozní, hogy Molnáľ rľ ex-MSZP elntikként _ akiről egyébként tudjfü,
hogy tisztességes ember mivel sározhatő be, azt egészen elképesztőnek, és
elfogadhatatlannak taĄa. Igy u továbbiakban nem vesz résń' a közmeghallgatáson, csak
meghallgatja.

Dr. Kocsis M:áLté

Képviselőilrtźtjékońatásáttudomásulvették.

Csúri Ákos
Megadja a szőt Jéri Jánosnénak'

Jéri Jánosné
A kilakoltatásuk alkalmábó| _ a lakosság tticskĺit-bogarat rájuk fogott, pedig nem igaz, be is
van bizonyítva _ egyik hónapról a másikra öt gyerekkel, és egy súlyos beteg, skizofrén
embeľrel az utcáĺa kęrültek. Az, hogy egy otthonban ideiglenes elhelyezésre kerĹilt, az ÍIem
megoldás. Miért nem tĺirlesztheti a rész|eteit, vagy vásarolhatja meg a,|akást, ő is szeretne
józsefuáľosi lakos lenni, mivel tit kisgyerek jĺáľ iskolába a Családok Atmeneti otthonából.
Meg tudnák venni a lakást, ugy fa|aztźk be, hogy a bútoraik, ruháik bent voltak.

Dľ. Kocsis lNĺ.áLté

Nem ismeri eú, az egyedi ügyet, ki az, aki ezze| foglalkozni tud a jĺlvőben?

Csúri Ákos
Megadja a szőtFarkas orsnek.
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Faľkas Oľs
Jériné a té| folyamán járt Alpolgármesteĺ úrnál személyes fogadóóľán, és akkor
Alpolgaľmesteľ úr ígéľete szerint a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a részletťrzetési
megállapodás, illetve a külclnbĺjző, a felhalmozot., nagymértékű hátralékokból eredő terhek
cs<jkkentése érdekében ta|á|końak. Idén senkivel sem találkozott anrryit' mint Jérinével, és

egészen nyáľig úgy tűnt, lrogy lneg fogják tudni oldarri ahelyzetet, elkészítették a bizottsági
előterjesztést. Azonban kollegái, amikor kint jártak az egész utcát érintő béľlemény-
ellenőrzésen, akkor megállapították, hogy sajnos' bár Jérinénél a szolgá|tatő hónapokkal
eze|ott megsziintette az e|ektromos ellátást, ennek ellenére továbbra is van áram a lakásban.
Később azt is megállapította a szakmai segítség, hogy sajnos az źranot illegálisan az épu|et

ktjztls haszná|atu htiőzatárőI vételezték. A józsefvárosi vagyongazdáIkodási szempontok
szerint, megítélésfü szerint nem tartható, hogy baĺki a kozösséggel szemben ilyen magatartást
folytasson, ezzel kaľosítva nem csak aZ ott élők, hanem az egész onkormányzat
gazđá|kodastt. Ezért nem tudták az ugyet előterjesztení a bizottsźry részére, és ezért keľtilt
foganatosítźsra a végrehajtás. A végrehajtásra csak úgy kerülhetett soľ, hogy a Józsefuaľosi
Családsegíto Szolgálat felvette Jérinéékkel a kapcsolatot, végig1áłgyaltfü hónapokon
keľeszttil, hogy milyen módon lehet megoldani a lakhatásukat, és amikoľ a végrehajtásľa soľ
került, akkor minden családtag esetében megoldott vo|t az elhelyezés.

Jéri Jánosné
(A hozzászólds eleje nem hallatszik') ...Iĺreĺdelt gyámja, és a hajlékta|an szźilőn kell lennie' a
Budafoki úton, mivel a lakás be van falazva, Miéľt nę lehetnének a lakásban, amikor
ugyanúgy fizetnek, mint a tĺjbbi lakó. A többi lakó is |opja az átaĺrlot, ezhazugság.

Csrĺri Ákos
Ez tipikusan az egy edi ngy kategőriá'ja.

Jéri Jánosné
Igy - egészMagdolna u. l}-tki lehetne lakoltatni.

Csúri Ákos
Ezekazokatémźtk, amelyek azegyeđi ügy kategóríájźhatartoznak. Az első témakĺjrhözvan-e
még konkrét kéľdés?

Románné Bolba Márta
Atvezetó kérdésę lenne a következő témaköľhöz. A véiaszbarl paľkhasználatľól, és

ktjzbiztonságról is szó van, ebből idéz: ,, A jźńszóteľek esetében tekintettel a gyeľmekek
életkoľából adódó különbségekľe, a |abdtzás lehetőségének biztosítása konfliktusok és

balesetveszélyes helyzetek kialakulását eredményezí.,, Tehát a Mźńyás téri, Teleki téri, és

Ká|vźlria téń játszotereken nem lehet labdázru, egy nagy piros jelben ott van egy pöttyös
labda, és át van hűnĺa, és alá van írva, hogy |abdźun tilos. Szeretné, hogyha a parkhas zná|ati
szabá|yokat kicsit újragondolnfü, mert véleménye szeľint ez így életszenĺtlen. Egyszer,
amikoľ vĺáľosfejlesztési ülés volt, akkor a Tavaszmező utca fe|Iźzađt, hogy miéľt a
Tavaszmező utcai sétálóutcábarl labdźvnak a gyerekek. Erľe könnyen lehet azt válaszolni,
hogy azért, meľt a játszőtéren tilos. Nem olyan komoly téma, de úgy gondolja, hogy a

közteľĹilet-hasznáIat kérdésében is újra lehetne gondolni néhany dolgot, például a nyilvános
WC használatok biztosítástń, Yagy a kisgyerekek keľékpáľ-oktatásának tiltását közteľeken, és

az egyéb, kisgyermekes családok életviteléhez sziikséges jóléti elemeket.



Dľ. Kocsis NI.áté
Tudomása szerint a park'haszná|ati szabályokat legtöbb esetben a környékbeli lakók
bevonásáva|haÍáĺońák meg, ezze| egyitt nem gátolja őket semmi abban, hogy ezeket évről
évre újragondoljfü. A Teleki téľ vonatkozásában felkéri a Társak a Telki térért Egyestilet
vezetójét, hogy válaszoljon az e|hangzott kérdésre. Semmi kifogása nincs az ellen, hogy
fogla|kozzanak ezze| aznggye| a jövoben.

Feicht Rezsőné
IJgy Iátszík, hogy a tisńelet, és az érďemi munka elmegy az étzęImek felé. Aú. tanácso|ja,
hogy mindenki figyeljen oda a másikĺa, mert itt felre-információk, hianyosságok vaľľrak. A
Teleki téľľel kapcsolatban rengeteget dolgozott az Egyesiilet kĺjzĺjsen az onkormtnyzatta|, és

a tájépítőkkel. Ennek a parkľésznek a játszőtér kialakítása nem nagy terület, főleg a 10 év
alatti korosztálynak szánttk. A zo|d gyepes rész harminc centi mélyen friss ftjldcserével
valósult meg, ami azt je|enti, hogy a korábbi fertozottta|aj elszźi|ítźsra keľĹilt. A labdazással
pedig az tottéĺt, hogy elkezdtek focizni, ennek kĺjvetkeztében a gyep kikopott, ugyanúgy,
mint a kutyafuttató esetében. Akkoľ, amikor egy ilyen park, ilyen pázsitta|, ilyen
ontĺjzorendszerrel és pihenőľésszel van a birtokukban, akkor az nem alkalmas arra, hogy a
focizással kikoptassĺák, és így újabb milliókat kelljen rá költeni. Felhívták mindenki figyelmét
a Dankó u. 16. szźm a|atli focipálya, a II. János Pá| pápa téri focipálya, és a Fido téri
focipálya lehetőségeirę. Ezek kimondottan több millió forintból megvalósított focipályák.
Szerveznek a gyerekek tészérę olyan délutani elfoglaltságokat, ahol akaÍ segítséggel
kézilabda, foci, és egyéb spoľtolási lehetőséget tudnak nyújtaĺri. Nem csak ők, mellettiik
működnek olyan civil szervezetek is, akik szintén támogatjátk a gyeľekek mozgásźú. A
bérlakás progľamhozhozztúenrlé, hogy a Tęleki tér kapcsrín tapasńa|tél<, hogy fontos a gazda
Szerępe' és nem csak a bérbeadónak, és a bérlőnek van joga és kcitelessége, hanem ktjzĺjsen
kell megoldani, és azt, arlit lépésľől lépésre' egy-egy javítással, egy-egy jobbá tétellel elémek
e kertiletben, azt meg kell tartani, meg kell védeni. Nem lehet újból lepusńítari, mint a
korábbi időszakban. 1980 óta követi Józsefuaľos arculatát, á|Iagát, és nagy <!ľĺimĺikĺe szo|gá|t

az e|miůt öt év, hogy megindult valami, és vannak olyan emberek akik mellé állnak, nem
restellnek lehajolni felveĺľri a szemetet, és rászólni a másikĺa.

Csr'iľi Ákos
Kozbiztonsággal kapcsolatbarl vátja a kérdéseket. (Kozbeszólós hallatszźł) Nem nýjtott be
írásbeli kérdést, de majd az egyebek témakörben...(Kazbeszólós hallatszik.)...Sajnos nem
hallja, meľt akkoru zajt csinálnak, a megafonnal vannak elfoglalva. A kozbíztonság
témakörére kellene rátéľni I őra 40 peľc után. (KÓzbeszólás hallatszik.) A méltanyos eljaľas
az, ha a kozbiztonság témakĺiľére térnek rá. Ismét felteszi a kérdést, hogy nyujtott-e be a
kozbeszóló előzetes kérdést. Nem. (Kozbeszólás hallatszik.) Mediátona nem neki van
sziiksége, a modeľátor nem ugyanaz' de szívesen vźtllal'ja...Máľ elég sok peľcet elraboltak a
kĺizmeghallgatástól. Kĺizbiaonság témakörében van-e konkrét kérđése annak, aki előzetesen
benffitott kéľdést, aĺĺ:avá|asń' kapott, és ennek apropójan tenné fel kérdését. (Kazbeszólás
hallatszik.) Kéri a kcjzbeszólót, hogy ne zavarja a k<izmeghallgatás renđjét.

Auľóľa utcai lakos
Többtik nevében szeľetne hozzásző|ni, kaptak egy nagyon kedves vźiasń., hogy az
Önkoľmányzat meg fogja vizsgálni, és konzultációt fog taľtani a kerĹileti lakosokkal, hogy
hogy s mint változtassanak, és min. Szeretné je|ezłĺ, hogy 20|4-ben f4 db ház írta a|á,

fotókkal is dokumentźĺltźk azt a |ehetetlen állapotot, ami a Népszínhaz utca' Auróra utca,
Bérkocsis utcaterületén van. Eznęm este 10-tő1 áll fenn, hanem 6 őrátő| este 6-ig, meg is
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jelölték ań. az üzlethelyiséget, ami miat| ez a botrányos szituáció kialakult. Köszcini, hogy a
Népszínhaz utcában felszedték a padokat, mert a problémák a|apvető forľása volt, szintén
koszöni, hogy a konténeres fák is eltúntek, mert az is disznóól volt. Ezen kívtil azonban
semmi sem változott, és most a télre, és a hidegľe való tekintettel ugyanúgy ott vannak,
ugyanúgy szemetelnek a környékfüön, és ugyanúgy azÍúkozepén sétálnak, mert nem mernek
másfelé menni. Nem állatok iiľülékében mászkálnak napi szinten. Eletminőségfü olyan
szinten ľomlott, hogy O-tól 24 őráig rumliban, koszban, lelki nyomorban élnek. Nem tudják
otthonaikat oly módon használni, hogy az ember hazaér a munkából, és otthon, békében
lehessen. Nem értik, hogy 2016 tavaszźn 240 a|tlirással szintén benffitották kérésfüet, hogy
szüntessék meg ezeket az tt|đatlan állapotokat. Szeretnének otthon nyugodtan, békében'
nyitott ablaknál minden emeleten nem tiľülékszagot szagolni. Sajnos semmi nem torténik.

Csúri Ákos
Megadja aszőtMolnáľ Gáboľ Kapitány úľnak.

Molnáľ Gábor
A Népszínht.zltcavalóban visszatéľő probléma, és egyre inkább az. Ennek tudatában döntött
iĘy a Rendőrkapitényság, hogy az egyik mozgőjőĺőt párosukat áthelyezi a Népszínház
utcába. Ezenfelül a készen]éti rendőrség kollégái segítséget nyrijtanak a szolgáIathoz,
Budapesten egyedülálló módon, csak a 8. kerĺiletben állanđó a jelenlétĺik. Ezen túlmenően,
hogyha van rá lehetőség, és a szolgálati feladatok megengedik, akkoľ még egy jaľőrpiíĺost,
tehát ideális esetben négy jarőr munkálkodik a Népszinhaz utcában. Valóban nagyon sok
lakossági panasń.hallanak, és kapnak. Ezértaz.országos hatáskönĺtĺíľsszervekkel,|egyenaza
NAV, a BÁH, vagy a munkaügy, illetve az onkormtnyzat segítségével több közös akciót
szerveńek az idén, amelyek komoly eredménnyel záruItak, akáÍ a bűncselekmények
megelőzése, akár a bűncsęlekmények felderítése szempontjából. Tudnak a problémáról,
dolgoznak rajta, és a továbbiakban még inkább segítséget fognak nffitani. Amit tudtak,
megtettek. Gyakorlatilag ott mindig állandó rendőri jelenlétnek kell lenni. A panaszok mellett
hallottak nagyon sok olyan vísszaje|zést, hogy egyre több ľendőrt, és többször |átnak a

Népszínhaz utcában, ennyit tudnak tenri az ügy éľdekében. Gyakorlatilag bĺíľmikor, amikor
az onkormźnyzat erre felkéri őket, akkor _ amennyiben megfelelő jogszabźiyihátténel meg
vannak tĺĺmogatva * segítséget nyrijtanak.

Csrĺrĺ Ákos
Megadja a szőt Bajusz Ferencnek.

Bajusz Feľenc
A hölggyeljól ismerik egymást, így lehetősége nyílik arľa, hogy kifejtse, hogy mit is tettek a
Népszínhaz utca kapcsán kĺjzösen a rendőrséggel és polgĺírőrséggel. Az ALjegyző Asszonynál
heti szinten töľténik hatósági egyeńetés, melynek soľán éľtékelik a Hatósági Űgyosńá|yhoz
beérkęző lakossági panaszokat, a rendőľség jelzését, illetve a Kĺizteľület-felügyeletnek az
észleléseit ĺjsszesítik. Mindig meghaÍtlĺozzźk a következő hęti célt, hogy mit kell
megvalósítani' Tudja, hogy az objektív szźtmaí egy állampolgárnak a szubjektív
biztonságérzetét nem fogják növelni, de el szeretné mondani, hogy 2015-ben szeszesital
tigyben 399 intézkedést tett a Közterület-felügyelet' 20Ĺ6-baĺ I49I, ez háľomszoros
intézkedés. Szemétiigyben2|I intézkedéssel szemben idén 543 intézkedés vo|t, ez kétszeľese
a tavalyinak. Egyetért azza|, hogy ez az üvegvisszaváItő okozza a legnagyobb pľoblémát.
Kéri, hogy abban is legyen egyetértés, aĺritmár tĺibbször tńbeszé|tek, hogy hasľaütés-szeruen
nem fudjak bezárni ezt a helyet. Folyamatosan vizsgáljfü a lehetőségeiket Aljegyző



Asszonnyal koordinálva, és ahogy meg tudjak ezt teĺlní, meg fogjfü tenni. Nagyon jól tudja,
azt is elmondtfü maĺ, hogy bevonták a társszerveket is az e||enőtzésbe, a Nemzeti Adó- és

Vámhivatalt, a Munkaügyi K<izpontot, még a BÁH-ot is hogy e||enórizzęn, de jelenleg még
nem tudják azt aheLyetbezámi.

Csúľi Ákos
Visszaadja a szőt a felszólaló hĺilgynek.

Auľĺóra utcai lakos
Köszöni a Rendőrkapitány úrnak és Bajusz Ferenc úľnak a válaszokat. Hozzźieszi, hogy
tényleg több rendőrt |átnak, szęmmel |áthatő volt időközönként az is, hogy elveszik az
italokat, viszont lenne egy javaslatuk. Valamikor valamilyen oknál fogva megsztintették azt,
hogy a tźrsashźz lakóinak I00 % meg kellett szavazĺíuk' hogy attrsashźzban nyitható-e ilzlet
vagy sem' amennyiben ez a rendelet vissza tudna kerülni a kerület életébe, akkor ezek a
problémrĺk megszűnnének. Ha jól tudja, ezek mźr nem engedély-kötelezettek, hanem csak
bejelentés-kotelezettek, az is megszúnt, ez így nem műkĺjdik. A ftildszinten nyitott iizletek
hangoskodásai miatt az emeleti lakásokban visszhang varl, ezért oft élhetetlenné váLt az
emberek éIete, így a ftjldszinten mért zajszint mát az emeleten nem ígaz. A ttĺtsasházi
tĺirvéný űgy vétltoztatná meg, hogy szavazza meg aház ań., ha 33 albetétbőI 32 azt mondja,
hogy nem nyithat meg egy bolt, akkor ne nyithasson meg' ugyanúgy, mint ľégen. Nem tudja,
hogy ez míért keľült eltörlésre, de biztos, hogy nagymértékben segítené az egész kerĹilet
életét.

Dr. Kocsis lVIáLté

Megkéri dr. Kovács Gabriella aljegyző asszoný, válaszoljon a felvetésre.

I)r. Kovács Gabriella
Igen, jól emlékszik a felszólaló, 2009-ig a jogszabályok mások voltak. Komoly
engeđé|yeztetési eljáľást kellett lefolytatni, mielőtt egy uzlet megnyitott. Ez alapvetően
megváItozott, az esetek 95 %o-źtbarl nęm lehet engeđéIyeztetési eljaÍást lefolytatni, és ennek
keretében, mint korábban, nem lehet megkétdezni, nyilatkoztatni a társasházat, hogy
hozzájáruI-e azisz|etnyitźsźłloz,vagy sem. Ez nem az onkormźnyzat szźndéka szerint tĺjľtént
így, ez egy magasabb ľendű jogszabá|y, koľmányrendeletek váItonakmeg, ezért alakult ki ez
a helyzeĹ Ami a jegyzótek a hatásköľébe tartozik, mindent megpróbálnak. Biaató volt
hallani, hogy a keľĹileti lakosok érzékelik a közertileti és az egyéb hatósági ellenőrzések
hattsát, még ho gyh a ez nem is megfelelő mértékiĺ hatásában.

Csúľi Ákos
Visszaadj a a szőt a kérdezo hölgynek.

Auľóra utcai lakos
Azt kéĺrk, hogy ezek a mondatok a házak felé ne hangozzanak el többet és ne is legyen
szankció. Mindig azthal|ják, hogy a megemelkedett koszmennyiséget ĺs aházak.ĺtak kötelező
eltakaľítani. De miéĺt kellene, és miért az ott élőknek kell Íizetetni? olyan mennyiségű szęmét
kerĺj'l az utcttra, hogy ľeggel a kollégźk Łllába takarítják el tisztességesen, egy óľa múlva
vgyanaz a ,,đisznőől,' van. 2014-ben elég keményen megfogaLmaztźl< eztPo|gármester rirnak
íľt levelfüben. 1960-ban kdltozött gyeľekként a Népszínhaz utcźlba, 1998-ban vette meg a
lakását az Aurőra utcában, azőta é| itt. Van egy olyan szakasza a környéknek, hogy
lakótaľsaival többen visszasírjfü azt az állapotot, amikor a Jőzsef utcában az volt, ami volt,
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mert akkor itt csend, ľend, fegyelem és biztonság volt. Ez most nincs meg, valami keveset
javult a ľendőri jelenlét miatt, de ne kelljen visszasírni azt az időszakot, mert az sem volt erre
a környékĺe való. Egyszőval nem szeľetne a ház kcizosköltséget emelní azért, mert ilyen
környezetben élnek.

Csúri Ákos
Teljesen tisńa és érthető volt a kéľés, ennek az eldöntése a Hivatal dolga lesz. Közbiztoĺság
kapcsán, előre benyújtott kérdés kapcsán van-€ valakinek kérdése? Megadja a szőt dr. Erőss
Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Úgy tudja, hogy a jogszabáIyok szerint a polgármesteľ, vagy valamelyik alpolgármester
vezetheti a testiileti tilést. A Közmeghallgatás is egy speciális, de testiileti ülés, tehát kéľi
Polgármester úrtól, hogy ne haľítsa át a felelősséget Csúri Ákosra, aki itt jogi értelemben egy

,,Senki'', elnézést kér ezért, és kéľi, hogy adja meg a szót annak a kerületi lakosnak, akinek
Csrľi Ákos nem adta meg a szőt. oľül annak, hogy az e\ozőIeg felszólaló hölgy 10-15
percben kifejtette véleményét, és valódi ptlrbeszéd volt, de ezis az előzetesen meghatározotl
témfüat megséľtette . Az,hogy valaki jelentkezett, és az udvariasan túadta a szőt egy hölgynek
pedig maľ szólásľa következeff. voIna, és most mégsem kap szót tĺĺbbszöri kérése ellenére,
kéri, hogy ezt orvosolja és adja meg a kęrületben élőknek ahozzászőlás lehetőségét.

Csúri Ákos
Kérdezi Erőss Képviselő úľtól, hogy tudja-e, hogy a jelentkező keľületi lakos? Amúgy nem
jogi értelemben tudna válaszolni a,,senkire'' de nem teszi. (A hóttéĺ,ből bekiabálás hallatszik)
A kozbiztonság kapcsán volt egy jelentkezés, és ott szeľetné megadni a szőt. (A háttérből
b eki ab ól ás hal l ats z ik)

Kátay -Barb a Rafael Péter
A Főkapitány űrhoz szól. A tavalyí közmeghallgatáson kérte egy 20|3-as áľamlopási Ĺigyben
a segítségét, ez akkoľ úgy tűnt, hogy meg is valósul' mégis az a heLyzet, hogy mindkét
aramlopás iigy még mindig a keľületi Rendőrkapitányságnál van tudomása szerint' ami
taľthatatlan, nonszensz áLlapot. Volt itt egy javaslat az egyik hźnza| kapcsolatban az
aľamlopásra, hogy mindenki lopja az źttamot, igen, akkor mindenkit ki kéne lakoltatni, ęz a
privát véleménye. Nem trĺľhető az,hogy t<jbb mint 3 éve bízonyított és lényegében a tettesek
által elismeľt áľamlopás még mindig nyomozati szakaszban van. Azt is kérdezi Kapitany
úľtól, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy padlásfelt<ĺrés kapcsán folyó tigyben egy
beadváný megküld a rendőrségnek, amit tértivevénnyel átvesznek, később ez azigy átkerĹil a
szabá|ysértési hatósághoz, éľdekes módon az aktźlban ez az ij;gy nem szerep ę|. Ezért kell külĺin
bemenni a szabáLysértéshez, hogy az eltúnt iratot pótolják. A közmeghallgatás után az
ügyiratszámokkal az ugyeket átađja Kapitany úľnak és nagyon kéri, hogy hasson oda, hogy
évekig ne feküdjenek el ilyen bűnügyek és szabálysértési iigyek.

Cstĺľi Ákos
Yá|aszadávamegaďja a szőt Kapitány úľnak.

Molnár Gáboľ
Éľdelrrberr rrelrr tud ľeagálni rnost erĺe a 3 ügyľe, đe ha azigyszámokat megkapja, akkoľ utźna
fud nézni és vissza fogazUrnak jelezni. Nem tudja, hogy folyamatban van-ę még, vagy nincs,
đe az is előfordulhat, hogy valamilyen módon |ezérták ezt az ügyet. A 3. ügy, amit említett,



ott pedig megtń|apitást nyert, hogy szabálysértés valamilyen okból, akár az értékhatárt
tekintve, akát aminősítését tekintve, de megvannak azigyszámok és válaszolni fog.

Csúri Áko'
Ý.iUgyrendi hozztszőLźs, dr. Erőss Gábor képviselő rľ.

Dr. Erőss Gáboľ
Kéri Polgáľmesteľ urat' hogy adja meg a szót annak a jőzsefvárosi lakosnak, akitől Csuri ur
megtagadta a szőt.

I)r. Kocsis Máté
Van itt néhány képviselő, al<lk az e|ozó ciklusban is benne voltak a Képviselő-testĺiletben,
például Komássy Képviselő úr, aki valamelyest megértve őt, de elhagýa a termet, ez a
hangulat azota van, amióta Képviselő úr bekeriilt ebbe a Testiiletbe. Soha előtte sem Csécsei
Béla idején, se azőta, amiőta ő a polgármester, nem volt. Az úľ, aki jelentkezik, felőle
beszélhet' de el kell, hogy mondja, hogy az ő jelenléte mindig együtt jn a kamęrfü
jelenlétével, sziirke, ködĺjs, đolgos munkanapokon sosem látja munkĺĺľa jelentkezni az
onkormanyzatná|, ettől fliggetlenül elmondhatja, aĺnit akar. Azt mar megtanulhatta, hogy a
provokációinak nem iil föl, de felőle mindenki sző|hat. Javasolja, hogy bár elég sok időt
elloptak azidétlęnkedéseikkel a közmeghallgatásból, de ne zźlrják be 18 órakor, mert még
messze nincsenek a megbeszélenđők végén. De az, hogy az ur előadja a demokratát,
mikĺjzben folyamatos ... (kozbeszólás megafonnal), (a háttérből beszéd hallatszik) Nem tudja,
hogy valakit lesenkizni minek szźlmít? Valószínűleg az nem számít személyeskedésnek.
Maradjanak annyiban, hogy ameđdig polgáľmester, addig a kozmeghallgatás és az ülés
szabá|yait legyenek kedvesek rábizni, ezt lehetőségfü lesz 2019-ben megvonni tőle, addig
viszont kéri, hogy ezt tartsźk. tiszteletben. A megszokott rendben menjenek tovább, és az ir,
aki... Kedveli annyira a sajtó munkatiĺrsait, hogy jĺijjenek' be, álljanak fel, és előszĺjr adjanak
az umak szót, hogy mehessen a kameľa el innen. Eľre vágynak, hogy az e|éggé szereplési
vágybarl, tultengő urat felvegyék. Az a kérése, hogy jöjjtin be a sajtó, irĺĺnyuljanak rá, és

kezdjék vele, kezdjék azilnal. Essenek ezentul, mert nem fognak tudni dolgozni, éľtelmesen
a keľtileti tigyek kapcsán, ha elfogadnuk 

"gy 
ilyen javas|atot. Az ülés moderéiásźra felkért ur

személyét pedig, legyen kedves Képviselő úr, ne séľtegesse, azértvan itt, hogy a Képviselő-
testület szabá|yait nem ismerő lakosok hozzásző|źtsi igényei közcjtt nagy nehezen valamiféle
rendet tartson, és ezt kéri tartsfü tiszteletben, ez mindig is így volt. Nem az ellenségfü a
moderátor, ne személyeskedjenek vele, biíľ aznem annak minősült, amit mondanak.

Józsefuárosi lakos
Köszcini, hogy szót kapott, ha nem is gördülékenyen. Két rcivid megtregyzése lenne, és három
kéľdése' ezeket, mint józsefuaľosi lakos, szeretné megfogalmazni. Az első megjegyzése az,
hogy az onkoľmányzat ne biiszkélkedj en azza|, hogy a lakások eladásából származő bevételt
a lakásügyre költi, mert ez törvényi k<jtelezettsége, a 93-as lakástĺirvény máig hatályos
rendelkezéseinek. Másrészt naivitás alľa rácsodáIkozru,hogy az önkoľmányzati lakásoknak a
lakbére alacsonyabb, mint a piaci lakbér. Polgármestet,(lr, az önkormányzati lakáso|<rnk ez a
lényege, ez aLlhoz hasonlítana, hogy rácsodálkozna arÍa, amikor elmegy egy magánľendelőbe,
akkor ott fizętni kell, szemben az állami orvosi ľendelővel. Az áIlarni, önkoľmlĺnyzati
|akásgazdtůkodás M egy el.lhez hasonló kozszo|gá|tatás. Egy fontos kérdésben egyetéľt dr.

Kocsis Máté polgármester íxľa|, az, ami a volt állami lakásállomĺĺnnyal töľtént a 90-ęs
években, az szetinte is egy ttagéďia, egy botrány, a nemzeti vagyonnak az ęLherďá|ása, ebben
teljesen egyetértenek. A kéľdése, hogy a megmaľadt lakásokat a piaci aron jóval alacsonyabb



áron adják el, akkor nem pont azt anemzeti vagyont elherdáló, elfecsérlő, eIpazaro|ő politikát
folyatja, amit egyébként nagyon jogosan kĺitizáI? Ez volna az első kéľdése. A második
kérdése, ha valóban ilyen nagy a hátralékosság az onkormányzati bér|ók vonatkozásában,
akkor nem lehetne-e inkább az Önkormányzat pénzbe|i ellátásokľól szóló rendeletének a
hátraléIrkezelésre vonatkozó $-ait oly módon szabá|yozĺi, hogy többen kapjanak
hátralékkiegyenlítő támogatást. A józsefuárosi szabáIyozás a budapesti keretek
összehasonlításában kiemelkeđően szigorú, ezze| összefüggésben szociálpolitikusként
diplomázott oxfoľdban, a sztirkę hétköznapokon szívesen rendelkezésre bocsátja a
szakértelmét és a tapasńa|atait dr. Kocsis Máté polgáľmesternek, hogy ne csak ilyen
alkalmakkor ta|tikozzanak, és talán kamerák se lesznek. A második kérdése az, hogy mién
nem enyhítik a hátralékkezelésbe való becsatlakozásnak a feltételeit. A haľmadik dr. Sara
Botond alpolgármesteľhez sző|. EIőzo té|en azt mondta, hogy nem ért egyet azza|, hogy
gyermekes családokat, vagy bárkit utcaľa lehessen rakni, ott is voltak kamerfü, vissza lehet
játszani. Azakérdése, hogy mi akadályozzameg, hogy a lakásgazđá|kodásról szóló rendeletet
oly módon módosítsa a Képviselő-testtilet, arni kizárja a hétralékos' vagy hátralékuk miatt
jogcímnélktilivé vált bérlőknek a megfelelő elhelyezés nélkĹili kilakoltatását.

Dr. Kocsis M.áté
Nem feltétleniil egyformán definiáIják alakásgazdáIkodás során e|hangzott elherdálás szót.
Jelen pillanatban Józsefuaľos onkormanyzatában az eImÍilt időszakban többfete |akźspźiyázat
keľiilt kiírásľa. Amikor elheľdálásról beszél, akkoľ kettő dologľa szokott gondolni, hogy
valódi lakásgazdálkodási koncepció nélkül, válogatás nélkül az értékes lakások eladása
úgynevezett okosba. Ez, amire gondol, aľon alul, pá|ytnat nélkiil, mindenféle cseľe
tľĹikkökkel, bérlőkijelĺilési joggal, két nap múlva visszavásárolva satĺjbbi. Amiľe felteszi a
kérdést, hogy nem pont ugyanaz-e, azért gondol mást, meľt nęm eń teszik, haĺem ez:zeI

szemben a bentlakó bérlőknek adnak egy lehetőséget, hogy dönthetnek úgy, hogy megveszik.
Ez fdlfogható elherdálásnak is, de 20-30 éve bennlakó bérlők, ha akarnak, tulajdont
szerezhetnek. Józsefuaros onkoľmźnyzatźlban megsztintették a pźůyázat nélküli
lakásosztogatásnak a lehetőségét, ellenben kiírtak devizahiteleseknek, egyediilállóknak,
családosoknak, điĺíkoknak' nyugdíjasoknak különbcjző |akáspá|yazatokat. Ezek az elmúlt
időszakban, és a jövőben is változó intenzitással, de elérhetőek. Az első kérdésére még
annyiban egészítené ki a választ, hogy világos víziójuk yaÍI atÍa, hogy a megmaĺadt
szegényes, nagyon rossz állapotťl, és lelakott lakásállomátlnya| mit lehet csinálni, ez egy jőva|
szűkebb mozgásteľet enged, mint amikor 28 ezer, kĺiztiik sokkal jobb állapotú, éľtékes
ingat|an volt, amelynek a bevétele fęđęzte volna a fe|t$itását. Az, amit mondott, az iĺgy nem
igaz, mert 2006-ig bezáró|ag az e|idegerutésből szźĺrmaző bevételt a mfüödésre fordították,
tehát hiába lakástĺirvény, és jogi hivatkozás ) az nem történt meg. Ez akkor |eĺ.ne igaz, ha
beleforgatták volna, de nem foľgattlák be|e. Az onkormányzatnak maradt egy nagyon kis
éÍték|J, nagyon rossz állapotu lakásállomány. Abból kell kitalálni, hogy melyik az, ame|ylket
érdemes felújítani, melyik az a ház, ilyen is van, barátkozzanak meg a gondolattal, hogy
mtĺszaki á||apotamiatt egyáltalán nem érdemes felújítani, hanem lebontani érdemes, telekként
értékesítęni, és melyik az ahtn, amin egyébkéĺt azokat a szfüséges kaľbantaľtási munkfüat el
kel| végezni, amelyek egyáltalán emberi életre alkalmassá teszik ezeket a lakásokat. Az is
fudniuk kell, hogy sokszor éri az avád, hogy nagyszánní iires lakás van. Azt is tudniuk kell,
hogy a ĺagyszźlmű tires lakás nagy ľésze emberi életre és tartózkodásra teljesen alkalmatlan.
Sok esetben gondoljanak 7-9 m,-es vizes pincékľe, szuterénekľe és ilyesmikľe, amelyek
lakáskérrt vanrrak nyilvántartva, de képtelenség báÍkit oda bekĺjltoztetni, de lakásként szĺĺmon
tartJak.Csak egy szűkített lakásgazdálkodási jĺivőképet tudnak vźno|ni, eltéľ attól, aÍn1t 1992-
1998,2000-2004-ben lehetett volna. Abból főznęk, amrjük van. A hátraléI<kezelés kapcsán



most tźĄékoztatott arró|, ami jelentős enyhítést jelent, nem hiszi' hogy barátságla|arl
ajánlatként lehet éľtékelni, hogyha azt mondják bárkinek, aki tartozik, és ha együttműködik a
hátraléI<kezelésben, annak 25 oÁ-ot elengednek a mindenkori tartozásábőI. Äz első lépésnek
nem egy barźúsáýa|an ď1ánlat, és nem is tartja külonĺjsen szigorúnak, az elsó kettő
kiegészítésére dr. Sára Botond alpolgármester úr válaszol.

Dr. Sáľa Botond
Azt á||ította, amit most is állít' hogy senki nem tĺjltheti az éjszakát az utctln. Az idehozott két
aktivista, aki egyébként felszólalt, ők is elmondták, hogy ki kellett k<jltĺjzni a lakásból' de
egyikiik sem tölti az éjszakźĺ az utcźn. Mindkettőjüknek a szociális intézmény meg tudja
oldani a sorsát. Nem az a megoldás, hogy valaki, aki nem tudja betartari az együttélés
szabáLyait, és a kĺlzosség felé nem ťlzeti be a lakbért, tartozík és annak részletťĺzetésére sem
működik egytitt, aÍTa nem az a mego|dás, hogy otthagyjĺík a lakásban. Ha a lakásból el kell
költözni' a szociális ágazat feladata, hogy meg kell oldani az e|he|yezését. Az idehozott két
aktivista, akiknek el kellett költtjzni a lakásból, mind a kettőnek a szociális intézmény
megoldotta az eIhe|yezését. Sőt az egyik tigyben picit átvervę érzi magát, Jéľi J:ínosnéról van
szó, akinek ahe|yzetének a megoldását segítette, majd később kiderültek azokakcirülmények,
hogy lopjak az átamot satöbbi, amiért átveľve érzi magát, és onnantól kezdve levette akezét
azugyró|, és rźlbína a vonatkoző jogszabályokľa, hogy oldjfü meg, illetve a vagyonkeze|ore.
Most is azt tĺllítja, hogy Józsefuárosban senki nem töltheti az éjszakźt az utcźln, az nem azt
jelenti, hogyha nem tartja be az együttélés szabźiyait, nem teljesíti a józsefuarosi közösség
fęl'é a kötelességét, akkoľ a béľlo benne maradhat a lakásban. onkormanyzati|akásban élni,
vagy bérelni, az egy kiváltság, nem ebben a kerületben, hanem mindenhol, pontosan a
Polgármester úr által elmondott kedvezményes feltételek miatt. Méltánýalan a k<jzösséggel
szemben, akik devizahitelt fizetnek, vagy éppen ennek a terhét küzdik, vagy 2200.- Ft/m"-ért
piacon bérlakást bérelnek a keriiletben, méltĺínýalanazokkal szemben, akik az onkormtnyzat
felé adóbefizetéseket teljesítenek, hogy eltťľjék ezeket a magatartásokat. Nem vele, és a
Polgármester úrľal szemben, hanem a közcisséggel, és ęmellett a véleménye mellett a jcivőben
is ki fog állni.

Csúri Ákos
Ko zbiztonság témáb an me gadj a a szőt Fei ch Rezsőné j ó zsefu aĺo s i l ako snak.

Feĺch Rezsőné
A Népszínhźz utcáľől' és a Teleki téľről van szó. A Népszínhźz utcai villamosmegá|Iő
tekintetében az ott élő emberek, 4 bérhźz lakói kéľték, hogy az ltcźn é1ő embeľek csak
rendeltetésének megfelelően tudjrĺk haszná|ni, és a BKK segítségét is kĺjszöni, hogy ezt az
ülési és fekvési lehetőséget ugyanúgy, mint a Körúton, megsziintették. Nem az utcán é|ő
szerencsétlen emberek ellen lépnek fel, hanem annak érdekében, hogy az itt élő ťratalság, akik
ott fognak élni, ne ilyen környezetben nevelkedjen, és éljen. Maganemberként szociálisan
sokat segített, ne 5 Ft-ot adjanak, hanem tanítsák meg, hogy hogy lehet azt az 5 Ft-ot
megkeresni, megtaľtani és megbecstilni. Kĺjszöni Rendőrkapitany úmak' hogy fokozottan
figyelik eú" az utcát, és reméli, hogy egyszer, mint Józsefuiĺros többi része, űgy a Népszínhaz
utca is meg fog újulni.

Csúri Ákos
Közbiztonság ügyben megadj a a szőt Budahźzi Gusztávnak.
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Budaházi Gusztáv
2010-ben telepítettek néhány hazbarl kameľákat. Ezek a kamerák nem mtĺköđĺek, az utóbbi
időben számos betĺjľés volt a hĺŁukban. Megtették a feljelentést, ki is ment a rendőrség, és a
nyomőző közolte vele (ez olyan srilyú kérés, hogy a Kapitany urhoz forduljon)' ezek aházi
kalrreľfü, arrri anrryit ér, rrrint lralottnak a beĺintés, hogy ez ügyben fel van-e világosítva a
Kapitány úr?

Csrĺri Ákos
Megadja a szőt Molnáľ Gáboľ Í. alezredesnek, a VIII. kertileti Rendőľkapitányság
vezetőjének.

Molnár Gábor
Van egy térfigyelő kamera ľendszerĹik, ami a rendőrségen belül múködik, a kcizteľĹilet-
felügyelettel közösęn ĺézik a kamerafelvételeket. Atársashéni kamerákkal kapcsolatosan nem
tud semmit mondani, de biztos abban, hogy az onkoľmĺínyzatmunkatLĺrsai eľről tĺibbet tudnak
mondani.

Csúri Ákos
Közbiztons ág témában megadj a a szőt B ó dis Laj o s j ózsefu rĺľo si lako snak.

Bódĺs Lajos
Összesen 4 kérdést tett fel, ebbe a csomagba tartozikZ,2 pedignem'

Dľ. Kocsĺs M:áté
Tegye fel mind anégy kéľdését, Bódis Úľ!

Bódis Lajos
Kezđi a Jőzsefvźlľosi Gazdálkodási Kozpont vá|aszadási hatĺáĺidejével kapcsolatban, nem
kapott érdemi vźiasń" a kérdésére. Személyes élménye, hogy mennyire nyomasztő az a
beszélgetés, amikor egy életbevágó ügyben 8 hónapig nem kap vźiasń, és nem fudtfü ketten
sem kihúzni az lgazgatőból, hogy vaÍI-e valamilyen szabźiy, alni a szętvęzętrę vonatkozik,
hogy bizonyos ügýípusbarlvá|asń"kell adni azngyféIĺek. A^.avá|aszt kapta, hogy aztizleti
telefontaĺsaságoknál sem megismerhető azugyfé| számźlra az ilyen jellegű belső szabźlyozás,
tehát ne akatják tudni. A vźiaszbarlleírták, hogy törekednek a minőségi és javított iigyfél
kiszolgálásra, de itt nagyon régőtakonkľéfumok kellenének, hogy mik azok a szabályok, amik
a másikat is kötik. A JGK-val a bérlők vannak kapcsolatban, nemcsak a bérlő
fegyelmezettsége, hanem a szo|gźlLtatő szervezetnek a fegyelmezettsége nagyban függ attól,
hogy vannak-e megismerhető szabályok. A második témt$a az utcabutoľok voltak. Nem
kapott vá|aszt, nagyon nem mindegy, hogy van egy csomó pad a kerületben, azt néhźny
kĺjrĹilkerített helyre pakoljak össze, vagy pedig a viírosbań sok helyen Van-e lehetőség.
Természetesen ezt sokfele ember haszná|ja, de ha nincsenek padok a kerÍiletben sehol, néhány
bekerített helyen vannak, az egészen más helyzet, mint amikoľ le lehet ülni a keriiletben sok
helyen. A harmadik a nyilvános illemhely kérdése, évek óta levelezik a hatóságokka|, 12 varl
ilyen a keľtiletben. A pľobléma az, ami ingyenesnek épült, az nem ingyenes. Ami nyilviínos,
azígy nyilvános, hogy nagyon szúkítve van a lehetséges használóknak a kclre, ahol lakossági
szabadidős létesítmény vaÍI' az több esetben a lakosság szabađiđejében nincsen nyitva, hanem
a hivatali időben van nyitva. Az AVM, és a rokon civilszervezetek több pontos esetet meg
lehet nevezni, amikor nagyon konkrét, mindenki számára hasznos részletesen kidolgozott



szakmaí javaslatot tesz arÍa, mint ebben az esetben is. Nincs köze hozzá', đe nagyon cjĺül
annak, hogy van egy szervezet Magyarorczágon, aki foglalkoz1k ezzel, torvényben kellene
szabá|yozĺi ezt a dolgot. Van-e a teremben olyan,,aki nem ért egyet azza|, hogy a civ1|izźit
ürítésnek a lehetőségét meg kellene teľemteni? o volt, aki ań. szeÍvezte, hogy nem csak
karácsony előtt négy nappal, ne csak évente egyszer, 2,5 őrźtba bezsúfolva tartson az
onkormányzat kĺizmeghallgatást, ne a munkaido végéhez tapadva, mert hogyha a
polgaľoknak sokfele lehetősége lenne arra,hogy az onkormtnyzattal kapcsolatba keľüljenek,
akkor a közmeghallgatásnak nem volna akkora szerepe. Nem a Polgĺírmester úr szerepe miatt,
nem a kamerák miatt, hanem a megoldandó tigyek miatt, mert a kerületi lakosoknak van egy
csomó megfigyelésük és javaslatuk. Az onkormányzat facebook oIda|ára, ami egy nagyon
élénk felület, több év óta nem lehet ftjltĺilteni fényképeket. Konkĺétan vagy egy ügy a
BęzeÉdi utcában' hogy hónapok óta beszakad az uttest, senki nem foglalkozik vele, hiába
szólnak a lakók, az onkormtnyzatot nem lehet segítségként bevonni, sokkal hatásosabb
volna, hogyha' fényképpel is illusztrálhatnák a lakosok. A közmeghallgatás után szeľetne
Polgármester Uľnak és Jegyző Asszonynak odaadni egy-egy dokumentumot' ami régóta vita
köZtfü, ami egy beadvźny a játszóterekről és a kcĺzvécéró|, egy éve készült, és az
onkoľmanyzatná| nem találták. A Jegyzoi Kabinet vezetője jelezte vissza, hogy megkapták,
amit utána nem találtak meg. Polgáľmester Uľnak, Alpolgármester Uľnak, illetve a jegyzőt
helyettesítő A|jegyzónek lett elktildve, és a Jegyzői Kabinet vezetóje vísszaigazolta, amit
ańźn később nem találtak, és azőta sem tudták megválaszolni. Baj, hogyha ilyen iigyvitel-
szervezési problémfü vannak egy onkormányzatntĺ|, hogy elveszítik a beadványokat. A
Polgármester úr facebook oldala, ahol nagyon élénk vitfü folynak időnként, elhangzott egy
olyan kijelentés az olda| szerkesztője részétol, egy lakos kĺitikája kapcsán, miszerint a
Magdolna negyedbe Polgármesteľ úr nem megy el, hogy beszéljen a lakókkal. A szerkeszto
azt kommentźita a lakosnak, hogy bezzeg máshogy beszélt Ínaga, amikor apanázst kapott az
onkormányzattő|. Ezen nagyon megdöbbent, hogy mi az, hogy az onkoľmányzat apanźzst
ťlzet, munka nélkül adott jövedelmet bĺĺľkinek' szeľette volna megkérdezni főleg a
polgáľmestertől, Íllábakérďeztę, nem sikęľült. Kéri eľTe a lehetőséget,hozzakinyomtatra, az
oldal címe ott van, nyilvan nem most fogjak ezt megtenni, de most egy lehetőség, hogy eléľje
a tiszťviselőket a kérdéseivel. Javasolja, hogy kommuniká|janak a lakosokkal, akkor nem lesz
akkora j elentősége a kĺizmeghallgatásnak.

Dr. Kocsis Máté
Az első kéľdésére a JGK vá|aszo|, hiszen nekik címęzte a 8 hónapj a vá|asz nélkül hagyott
kérdésére vonatkozót. A pad az egy bonyolult vita a kerületben, máĺ-mźr az illemhelyek
magasságát suľolja a padok vitája. Van a lakóknak egy jelentős része, akuk azt kérik, hogy
szedjék be a padokat az utcáľől, hiszen annak ahasznáIata zavaqa ahtn lakóit. Vannak, akik
azt mondják, hogy tegyék ki. Vannak olyan vitźlk az onkoľmrínyzatban, amelyek megoldása
szinte lehetetlen, pađ, illemhely, kutyatartás, parkolás, ezeket mindenképpen ide sorolná,
amelyek állanđó vitźt okoznak a lakók kozott, attól fiiggően, hogy melyik csopoľtba
tartoznak. Az elmúlt években a park és térfelújítások kapcsĺán jóval több ülőhely alakult ki,
mint korábban volt, a Horváth Mihály téren, a Ká|váľía téren, a Teleki téren, a Fidón.
osszességében tcjbb az i|ohely, ezeknek az e|helyezkedése pedig, a paľkokon kívÍili padokľa
gondolt, az peďig állandó mozgásban van, ahova leteszik, odatelepszik valaki, aki a ftilötte
lévő lakót zavĄa. An.kér,i, hogy toleľiánsak legyenek, megpróbáIjákazigényeket ez ügyben
az igényeket kielégíteni, Acs Péter huzigźija a padokat, amikoľ az az igéĺy, vigye el, elviszi,
amikoľ aŻ. monđják, hogy hozza vissza, vísszahozza. Ebben noľmatív szabźiyozást ne
várjanak, meĺt ez esetfliggő. A Főpolgármester úľ elk<jtelezte magát az ügyben, hogy a
Fővaros több tucat illemhelyet helyez ki Budapesten. Az a véleménye, hogy az ingyenes
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illemhelynek van egy kockázata, az pedig ahaszná|ati kultúrának ahiánya. Sajnos ezeket az
illemhelyeket arľól lehet megismerni, hogy előszor eltűnik maga apapir, majd a deszka és a
ÍartáIy is a lehúzóval egyĹitt, és a legvégén maga a csésze. Lehet erÍe a^ monđani, hogy
folyamatos pótlást igényel, de ez összefugg az ingyenesség kéľdésével is, és a kaľbantaľtás
kérdésével is. Egy jelképes összeget mindig szedne egy ilyen illemhelyen, mert meggátolja
azokat, akík nem a konkrét haszntllat miatt mennek be, valamint ťlnanszírozzák az ezze|
kapcsolatos karbantartási költségeket. A feladat fővárosi, mert szorosan összefügg a Fővárosi
Csatomázási Művek tevékenységével ennek a kialakítása. A Főpolgármester úr elköteleĺe
magát' és ígéretet tett aĺĺ:a, hogy sok tucatot épít különbĺjzo konstrukcióban, úgyhogy kis
tiirelmet kéľ. A közmeghallgatásra vonatkozó javaslatával kapcsolatban, alapvetően a
közmeghallgatás źitalábaĺ decemberben volt, nagyon sokat jar a helyi lakosok között,
rendkívtil sok találkozási pont van, ahol meg tudják osztani az észrevételeiket, legyenek
toleránsak, mert ez nem egy pici kerĹilet, hanem egy Szolnok méľetrĺ váĺos, itt 80 ezer embęr
él, ha csak 10 ezeľ embeľrel kellene beszélnie, az mit jelentene, ezért a kapcsolattaľtás
különböző formáit igyekeznek kialakítani. Egy régi vita, amit szeretne feloldani, hogy a
facebook oldalak pľoblémája. A kerületi facebook oIďaI az egy másik eset, de a személyes
facebook oldalĺ kéri, hogy ne használják hivatalos kapcsolattartásra, mert arra a|ka|matlan az
a felület, azért, mert van olyan, amikor napokig gazđátlanul maľad. Nem nagy kezelóje a
polgármesteri facebook oldalnak, a kapcsolattartásnak számos módja van, é1ő email címek
háľom is, fogadóóra lehetőség, személyes találkoző, |eve|ezés satöbbi, ahol el tudjak juttatni
hozzá. Kéri, hogy a facebook ĺe ezLegyen,már csakazért sem, mert a kapcsolattartásnak nem
biztositja egy ľendezett ľendszerét. Ha úgy dontene, mint magćĺnszemély, hogy letörli magźń a

facebookľó|, ugyaĺez a helyzet állna elő, a közlésnek 
"gy 

másik formájźtt segíti, a hivatalos
kerületi tigyek elintézésénél inkább csak gondot okoz, mint ahogy okozott is. A kerĹileti
facebook oIdal az egy másik eset, aľra nem téme ki. A közmeghallgatásra visszatérve' számos
olyan lakossági fórum és talá|kozási pont van, ahol a képviselők, vagy o maga is részt vesz,
raadásul sok rendezvényen jáľnak a városban, és mód van mindenféle kapcsolattaľtásra. Azon,
ami a sokéves hagyomány, a decemberi közmeghallgatáson nem változtatna, több okból,
egyrésń. eń. szoktźkmeg, másľészt jó úgy bezttmi az évet, hogy a megismerendő pľoblémákat
megismerjék, tudják mivel állnak szemben. Altalában ľégen, Csécsei idejében azértvoIt ekkor
a k<izmeghallgatás, mert a közmeghallgatáson felmeľülő igényeket és az ott megfogalmazott
javaslatokat be tudtak építeni a költségvetésbe. Ennek egyébként a logíkáját most is meg
fudják tartani, hiszen a fejlesztési költségvetésľől tél végén valószínűleg tudnak dönteni. Volt
gondja akezdés időpontjával, amikor 18-20 óra kĺizĺitt volt, vagy legalábbis atervezett idejét
akkor tíizték ki' akkoľ azt mondták, hogy este és a családoktól veszi eI az időt, ha
munkaidoben csinálnák, ami a hivatalnokok szźlmára nem lenne egy barátsźtgla|an ajźn|at,
nem munkaidő utĺán kellene itt maľadniuk, akkor az đwvźnbeleesne a munkaiđőbe. Most meg
az a biráIat, hogy a do|goző embeľek nem érnek ide, de nincs jobb javaslat, á|talétban a

keriileti önkormányzatok délelőtt tartjtk, direkt kikerestette, sokan decemberben, egyébként
maga a Főváros Önkormányzata, vagy ZugIő onkoľmanyzata decemberi közmeghallgatást
taľt és áLtaIźhan délelőtt, ami egy jóval szęmtelenebb dolog, mintsem este, hiszen délelőtt még
inkább dolgoznak az emberek, így még annak sincs lehetősége eljönni, aki oktatásban, vagy
ilyen teľiileten dolgozik. A JGK-I arca kéri, hogy Bódis úrnak a megválaszolatlaĺ leveleire
válaszoljanak. Ha ezt e|fogadja Bódis úr, akkor ezt szemé|yesen tegyék meg, azza| egyiitt,
hogy kéri az onkormányzat va\amennyi munkatársát, hogy az źiIałĺpolgaľokkal való
kapcsolattaľtás levelezési rendjét tartsák meg, még akkor is, hogyha évente 200 ezet
ügyszámot kell kezelnitik. Egy váIasz mindenképpen bele kell, hogy férjen.
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Csúri Akos
Kozbiztonság kérdésében nincs több kérdés. Városüzemeltetés, olyan témakcjľt érintsenek,
ami tńtételesen korábban nem hangzott el, meľt itt mar korábban volt szó városüzemeltetési
kérdésekľől. Van-e barkinek kérdése, nem lát jelentkezést. Hatósági iigyek, itt is mźr az
üvegvisszaváltás kapcsán éľintőlegesen felmerültek kérdések. Itt sincs kéľdés. Kulturális
ügyek. Hatósági ügyek?

Kátay-Baľba Rafael Péter
Itt a koľábbiakban szó esett arľól, hogy a szabáIyozásokkal van gonđ, meg a végrehajtással,
meg a szankciók lehetőségéve|'. Az az a|apvető gond a hatósági ügyekhez kapcsolódóan, hogy
még ott sem él a jogalkalmaző ameg|évő jogszabályi köľnyezet adta lehetőségekkel, ahol erre
meg lenne a módja. A társashĺŁuk évek óta harcol a szomszédjogok és a lakhatás
nyugalmának a háborítása miatt' jelenleg is van egy beadvanyuk, ahol kifejezetten kéľték
kozigazgatási hatósági eljaľrás lefolytatását, csak remélni szeretné, hogy végre érdemi döntés
születik azugybeĺ,mert az történt, hogy amikor leírta abeadvźnyában' akkor ennek ľészeként
iizemeltek még vendé g|átő teraszok a járdan. Mire kiment a közterület-felügyelet, az iđőjétrás
miatt eń eltakarítottĺĺk. Szeľetné a reményét kifejezni, hogy ez nem lesz ok arľa, hogy
felfüggesszék a hatósági eljáľást, meľthogy ez egyebekben is fennáll. Kéri, hogy ami
jogszabá|y által adott lehetőség, legalább azt a|ka|mazzák.

Dr. Kocsis M.áLté
Nagyon nagy |tlbát követne el, ha hatósági iigyekben állást foglalna, megadja a szőt đr.
Kovács Gabľiella aIjegyző asszonynak.

Dľ. Kovács Gabrĺella
Anélktil, hogy tudná' hogy miről van sző, meg fogja nézni, és biztos benne, hogy a jogszabá|y
adta lehetőségeket ki fogiák használni.

Csrĺri Ákos
Hatósági iigyekben megadja aszőt Révész Ferenc józsefuaľosi lakosnak.

Révész Ferenc
Javasolja Józsefuáros Budapest VIII. keriilet irtézményneveinek, és közteriilet
elnevezéseinek, továbbá köáeriileti szobrainak felülvizsgźiatát, amelyek |944. marcius 19-e
után lettek engedélyezve. MagyarországAlaptĺiľvénye2012.januaľ Ĺ-je őtahatályos, Nemzeti
Hitvallás tésze kozjogilag is az 1944 mĺírciusától kezdődő időszakot törvénytelennek, illetve
az 1990 óta eltelt időszakot tĺiľvényességében nem mega|apozottnak tartja. Tehát
törvénýelenül já.tak ęl 1944-tő| 1990-ig különböző hatóságok a VIII. kerületnél.
Polgármester úr megadta a vźiaszában, hogy az A|aptijrvény mire vonatkozik, meg kell
teremteni a feltételeit, hogy olyan törvényeket hozzarnk, az A|aptowénynél alacsonyabb
fokozatú ttirvényeket, amihez az A|aptórvényt igazítjfü, például Rajk Lász|őrő| nem lehet
elnevezni intézméný, eĺTe alacsonyabb fokú törvény vonatkozik.20|3. januríľ l-e óta el
kellett volna végezni, kozinténnények, utcák, teľek újságok neve nem lehet ilyen.
Polgármester úr megindokolta, hogy a zźrő rendelkezésekben, az A|aptorvény kÓzjogilag
annak tekinti, a Nemzeti Hitvallás része, tehát alacsonyabb fokozatű tĺirvényeket kell hozni.
Józsefuárosban 168 közteľĹilet van elnevene, ebbő| 45-47 van, ami 1944-1990 kĺjzött volt
hozva, főleg a Fővaľosi Tanács hozta, például az Aurőta vtca' az Üllői utat is, mert az
önkormányz ati v á|asztźls ok előtt vo lt.



Csúri Ákos
Mi a kérdés, mert a2 perc letelt.

Révész Ferenc
Az volt a kéľdése, lrogy elľerrdeli-e a felülvizsgáIatot? Diktátoľokĺól van eInevezvc, Lukács
elvtársról, tehát a VIII. kerĹiletben ilyenekről.

Csúri Ákos
Polgĺĺrmester úr válaszol.

Dr. Kocsis lVĺ'áúé
Magźt a közterĹilet elnevezését Budapesten a Fővĺárosi Közgyulés hozza meg, a jogi
szempontú észrevételét a Fővaľosi Főjegyző Asszonynak továbbítani fogja, hogy vizsgálja
meg ezt az kéľdést.

Révész Ferenc
LźthatatLanrlak teszik az A|kotmźnyt, ezért nevezett meg egy olyaľr dolgot, 20I6-ban
elneveztek egy közintézméĺý Uj Hidegkuti Nándor Stadionnak. Egy Népköztaľsaság vorös
csillagos mezébe bújtatott spoľtolóról nem lehet elnevezni. Komoly dolgok, mert a Deutsch
Tamás, aki megvallottan azt mondta, hogy ő zsidó szźrmazásí, most elnevez Hidegkuti
Nándonól egy stadiont, amikoľ l942-ben nem lehetett MTK-ľóI elnevezni, mert betiltoÍIźlk az
egyesületet, hát akkor most nem vállalja ftil.

Csúľi Ákos
Kulturális tigyekben van-e kérdés. Megadja a szot Kátay-Baľba Rafael Péteľnek.

Kátay -Barba Rafael Péteľ
Kösz<jnetet szeretne mondani az onkormányzatnak az októbeľi zźsz|őkért. és személy szerint
szeľetne köszönetet mondani Srĺnta Pétemé alpolgármesteľ asszonynak, meľt tava|y amikor itt
ezęn a közmeghallgatáson szővá tętte a megrongált Ktilcsey-emléktáblának a helyzetét, és

reménýelennek ttínt, hogy a Himnusz születésnapjźra ahe|yén lesz, Alpolgríľmester asszony
eń. felvá||aIta, megvalósította, hatźrídőre ott volt, köszĺinet éľte.

Csúľĺ Ákos
KerĹileti kulturális tiggyel kapcsolatos kéľdések. Megadja aszót Szigethy Gabriellanak.

Szigethy Gabľiella
A VIII. kerĹiletben nagy számban, sokszor stikában elhelyezett emlékmúvekkel kapcsolatban
szeretne fettenni két r<lvid kéľdést. Miéľt gondolja azt az onkormĺányzat, vagy a megfelelő
bizottsága, hogy a teljes fiaskőval zárődő Trianoni Emlékmiĺ páIyźnatot úgy lehet a legjobban
megoldani, hogy egy zárt meghívásos pźt\yźzatot fognak foganatosítani, ahelyett, hogy a
Trianonľól való beszéd jogos, miután egy nagyon neuralgikus pontról van sző, esetLeg az
onkoľmĺĺnyzatnak a weblapjan nyilvánossá tennék, hogy aztán laikusok, és nem laikusok is
hozzászőIhassanak. KĹilönösen azért, mert az a bizottság, amelyik állást foglalt ezzel az
emlékművel kapcsolatban, nincs köztĺik sem töľténész' sem művészettĺirténész, sem kuľátor.

A másik kérdése, hogy ań. tapaszta|ta abizottsági anyagok olvasásakor a Makovecz-fé|ę, 15

éve megoldat|anhe|yzetű Újvidéki véľengzés emlékművel kapcsolatban komoly vita alakult
ki, hogy azt míért kell a Ludovika mögé tenni, merthogy az e|mé|ynlés, a csend nagyon fontos
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az em|ékmu befogadása alkalmával. Tavaly amikoľ egy testületi tilés alaÍt źúment- a Fidon
elhelyezett úgynevezett Teleki téri munkaszolgálatos emlékműnek a sorsa, akkoľ miért nem
volt ez ilyen probléma, mert ahova keľĹilt, Budapest legzajosabb és legszomorubb kĺirnyéke.

Dr. Kocsis Máté
Röviden megpróbál válaszolni. Ezekben az ügyekben csak a đĺlntéshozata|ban vesz tésń, az
előkészítésért Alpolgármesteľ asszony a felelős, de biztosíthatja, hogy stikában nem szoktak
ilyen dolgokľól dönteni. Trianon kapcsán Alpolgármester asszony tudna bővebben beszélni,
anélkiil, hogy belefolyna, nem ért a muvészettörténethez és nem is vindikálja magtnak a
jogot, hogy megmondja egy koľtars, vagy nem kortárs alkotásról, hogy szép vagy nem szép,
annak ellenére, hogy meg tudja ítélni, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Ezért a kerületben
mfüödik egy Helýciľténeti Tanács, ahol olyan emberek vesznek részt, akik régőta
foglalkoznak a keľületi értékmegőrzéssel, régőta foglalkoznak akár szakmájukat tekintve is
képzőművészettel, múvészettöľténettel, és hasonlókkal. Alpolgármester Asszonnyal egy
személyes ta|tůkozót ejtsenek meg. A Munkaszolgálatosok szobrźtra az a vá|asza, hogy a
Munkaszolgálatosok szobrźÍ kérelmező civil szervezet kérte, hiszen a munkaszo|gá|atra
ítéltek ott vonultak keresztiil a Józsefuĺĺľosi pályaudvar felé, a szoboľ a||ittatő kérése vo|t, ez
az egyszerä oka van.

Szigethy Gabľĺella
Ha jól emlékszik a bizottsági anyagokľa, ott semmilyen civil szewezet nem volt,
miniszterelnökségi |eirat érkęzett, hogy ingyen lenne ez a dolog, és ftjl kéne állítani.

Dr. Kocsis ľ.Iáté
Atpolgármestęľ úr segített, a MAZSoK fordult a Miniszteľelnökséghez ezze| azigénrlye| és a
Miniszterelnökség fordult a kerületi onkormányzathoz, mint aki egyébként a szoborállítást és
az e|lhez kapcsolódó d<intéseket meg tudja hozni, de a kezďeményezo nem a
Miniszterelnökség volt, hanem egy civil szervezet. Kéri, hogy Alpolgármester asszonnyal
tiljenek le és néhany szőt váltsanak. Volt egy hölgy, aki még jelentkezett.

Város Mindenkĺéľt Csopoľt részér ő|
A lakások kérdéséľe szeretne visszatérni...

Csúľi Ákos
Elnézést, kultľális ügyekről beszélnek.

Város Mindenkiért Csopoľt részérő|
Csak akkor nem szólította fül, és azt gondolja,

Csúri Ákos
Ezmáĺ visszaélés sok mindennel.

Város Mindenkiéľt Csoport részérő|
Bocsánat, megviírta, hogy van-e mźshozzźlszólás kulturális ügyekben, és nem volt.

Csrĺri Ákos
Léptek volna további idősgondozás, egészségügyhöz.
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Váľos Mindenkiért Csoport részér(j|
Nagyon rövid lesz, hogyha hagyja, akkor hamarabb túlesnek ezen. Jő, kérdésre fog kifutni. A
Város Mindenkiért Csopoľtról fontos tudni, hogy VIII. kertileti bázis,(l csopoľt, és lakossági
megkeresések alapján szólalnak ftl bizonyos ügyekben, az uszítással kapcsolatos vádakat
határozotran elutasítják, és egy általánosabb kÍitikát próbálnak megfogalmazni azza|
kapcsolatbalr, lrogy a keľületi lakáspolitika olyaĺr iráĺybamegY, ami a legszegényebb kerületi
lakosoknak a kiszorításával jar. Most a konkĺét ptivatizáciős rendelettel kapcsolatban
elhangzott, hogy de a bérlők fogiák fudni megvenni a lakásokat, ugyanakkor azis benne van a
rendeletben, hogy a hátralékos bérlők nem vehetik meg, az is berne van a rendeletben, hogy a
Magdolna Negyed Program keľetei köz<itt felújított lakőházak kĺjzül is nagyon sok eladásra
van kijelolve. Az egy dolog, hogy a jogi hatĺárideje a fenntaľtási kĺjtelezettségnek az |ejár
addigľa, de ettől fliggetlenül politikailag ez egy nagyon szeĺencsétlen dolog, hogy egy
szociális városrehabilitáció keretében azzaI a céllal felújított lakásokat adnak el, amivel ki fog
kerülni a szociális bérlakás-állomanyból. Elhangzott itt a Polgáľmester ur részérőI, hogy
nagyon szűk lakás-állománnyal gazdálkodnak, viszont ezze|, ań"|atják, hogy tovább szűkítik
a sajźĺ mozgásterifüet és a kcjvetkező haľom fe|vtzoLt lakáspolitikai lépéssel kapcsolatban az
lenne a kérdése, hogy mi garanttija azt' hogy ezek a további intézkedések nem fognak a
szegény kerületi lakosoknak a további kiszorításával j áľni.

Dľ. Kocsis M:áté
A kérdése felvezetéseként elhangzott á||ítások, tekintette| ana, hogy úgy kezdődcjtt, ,,Ön<ik
Szerint'' ebben a kategőriéban tartaná, ez a Yáros Mindenkiért Csoport véleménye, amit
tiszteletben taľt, csak nincs így. A másik kérdésére adott válasz' nagy becsben tartja az
aggódásukat a szociális ügyekéľt, csak avilág, egy onkormányzat műktjdése, és egy konkľét
helyzet is bonyolultabb annál, minthogy egyébként roppant szimpatikus emberek, kedves
hölgyek feltegyenek olyan kérdéseket, hogy mi lesz a szegény emberekkel. Kicsit
összetettebb ez a dolog, és az a kérése, hogy miutan elég régóta, elég sokszor kaptak bízalmat
a keľületiektől arra, hogy intézzék a kerĹilet ügyeit, igy bizza ľájuk ezeket a kérdéseket, nem
akarnak rosszat az itt éIő|<rlek. (A háttérből beszéd hallatszik) Azt szeretĺé kéľni, hogy ilyen
fél-infoľmációk hianyában legyen kedves, ne forduljon a nyilvánossághoz, olyan állításokkal,
ami'szerint itt kiszorítj źlk a szegényeket, és hasonló mondásokkal, meľt ez a demagógian kívĹil
semmit nem jelent. A he|yzet bonyolultabb, csak nem mindig kíváncsiak erre, viszont az
onkormanyzat kötelességből kénýelen ezze| fog|aLkozni. Bízzon abban, hogy meg fogiák
oldani a kertilet ügyeit, miíľ sok nehéz tigyet megolđottak. Személyesen nem ismeri, sajnálją
ha magźlra vette a csoport elleni lffitikát, de nem alaptalan, volt, amikor bizalmat szavazott a

csopoľtnak, és ez nem az ő hibájábő1' vźĺLtozott meg az emlékei szerint. Tartsák egymás
véleményét tiszteletben, mandátumot kaptak arľa, hogy dtintéseket hozzanak' ezt 20|9-ben
fęttil tudjak bírálni ha nem jól csinálják, és addig pedig legyenek tĺ.irelemmel és bizalommal.

Csúri Ákos
Idősgondozás, egészségtigy, bĺilcsőde, óvoda témakor. E négy témakörben van-e esetleg.

Megadja aszőt dr. Molnár Györgynek.

Dr. Molnár Gyiĺrgy
A kiküldöttekben benne volt a családtámogatás,vagy az még jön ezután?

Dľ. Kocsĺs Nĺ.áúé
Benne van.
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Dľ. Molnár György
Föltett írásban egy kérdést, amire azt avá|asztkapta, hogy tartalmilag, hogy minden ľendben
van. Polgármester Úr a fo|vezetésében pedig neki adott igazat, valószínűleg nem tudott róla.
Azt mondta, hogy ki kell alakítani annak a rendszerét, hogy a lakbér nem fizetés okai ťol
legyenek ttlrva, és aszerint legyen a probléma kezelve, hogy a család, az ott lakók azért nem
fizetnek lakbért, mert packáznak az onkormanyzattal, vagy azért nem fizetnek lakbért, mert
olyan élethelyzetben vannak, hogy képtelenek rá' Polgáľmestęr ilr a^. mondta, hogy ennek a
rendszerét ki kell alakítani. Az irásban ftlltett kérdése az arÍa vonatkozott, hogy a jelenlegi
szociális rendelet tartalmazza ezt a kötelezettséget, és bizonyos fokig ennek az eLjaŕlsrendjét
is. Ugyanakkor elég sok ilyen problémával küzdő kerületi lakossal ta|áIkozva az abenyomása
alakult ki, hogy ezt nem a|ka|mazza az onkormźnyzat valójában. Eń. Po|gnmesteľ uľ is
megerősíti, sajnálja, hogy egy pontatlan vźiasń' kapott és kéľi, azt kérdęńe, hogy milyen
esetekben, hányszor á|Iapitottak meg azt a tényt, hogy valaki azért ĺem ťĺzet Lakbéľt, meľt
képtelen rá, nem akarja sorolni a példrĺkat. Ań. gonđolja, hogyha ez a ręndelet nincs
a|kalmazva, akkor itt módosításľa szorul az e|járástend. A másik, amivel kapcsolatban írásban
is fordultak a JGK-hoz és nehezen értelmezheto vźiaszt kaptak, ez a kérdés arrőI szőI, hogy a
2015-ben meghozott lakásrendelet módosítás tisńáződott sok vita után, hogy folyamatban
lévő ügyeket nem érint, nem is érinthet. Ugyanakkor a JGK úgy értelmezi, hogy csak azt
tekinti folyamatban lévő iĺgynek, amely esetében mar jogerős bíľósági döntés történt.
Folyamatban lévő ügy, mint ahogy a kifejezés is taľtalmazza az, ami a rendelet meghozásának
időpontjában valamilyen eljaľási folyamatban már volt. Szeľinte itt a JGK egy téves
jogértelmezés a|apján hoz meg döntéseket' ez nem olyan kérdés, amire azonnal lehet
válaszolni, de ennek a felülvizsgá|atát, és ellenőrzését javasolja.

Dľ. Kocsis M:áté
15 napon belül írásban kéri, hogy válaszo|janak Molnrĺĺ ur kérdésére. Témáik és napiľendjeik
végére éľtek, nagyon köszöni, hogy ma eljöttek, bar egy őttxal tovább htlződott a
közmeghallgatás. Kellemes pihenést, és boldog karácsonyt kívan mindenkinek és jó
egészséget az előtfisk álló időszakh oz! Az ülést 1 8 őra 5 4 perckor bezárta.
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Bodnár Gabriella
Szervezési és Képviselői I

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testtilet201,6.
dec emb er 2 0 -i ül é s én elhaĺgzottakat hitele s en tanús ítj a.
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