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Készült Budapest Fővaros VIII. kerĹĺlet Józsefuárosi onkoľmáĺyzatKépviselő-testtilet
2017. februáľ 2-án (csütörtök) 9.00 óľakor a lőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as tárgya|őjában megtaľtott 1. rendes üléséről

Jelen vannak: dr. Kocsis iľi{źLté, Dudás Istvánné, Egry Attila, dr. Eross Gábor, dr. Ferencz
orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiseľ József,
Komássy Akos, Pintér Attila, dr. Sáľa Botond, Simon Gyĺirgy, Soós
György, dr. Szilágyi Demeter, Zerrtai oszkár

Távol maradt: Vĺjľĺjs Tamás

Jelen vannak továbbá a meghívottak:

Sántha Péterné _ alpolgáľmester, Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészáľ Erika -
a|jegyző, dr. Kovács Gabriella - aljegyző, Farkas Oľs - Polgármesteri Kabinet vezetoje,
Tóth Tímea - Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, dr. Vĺtályos Fanny - polgármesteri
főtanácsadó, Mátraházi Judit - Személyügyi Iroda vezetóje, Kósa Edit - Ügyviteli Iroda
vezetoje, dľ. Dabasi Anita - Városvezetési Ügyosĺály vezetoje, Tó,th.Fábián Melinda -
Tisztségviselői Iroda vezetője' Bodnáľ Gabriella _ Szervezési és Képviselői Iroda vezetője,
Iványi Gyiing5rvéľ - Varosépítészeti Iroda vezetője, Majeľné Bokor Emese _ Belső
Ellenőrzési Iľoda vezetője, dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási Ügyosĺály vezetóje,
dr. KaszanyĹKollár Zsuzsanna - Családtámogatási Iroda vezetője, Kincses Ibolya _
Humánkapcsolati Iľoda vezetője, dr. Kóľódi lĺva - Hatósági Ügyosztály vezetoje, Tőth
Csaba _ Igazgatási Iroda vezetője, Szalókné Fekete Anikó - Anyakönyvi Iľoda vezetoje,
Páľis Gyuláné - Gazdasági vezeto, Csendes Antalné _ Péĺungyi Ügyosĺály ve-zetĺ|je, dr.
Suba Áľpád _ Adótigyi Iroda vezetóje, dr. Galambos Eszter _ Gazđá|kodási Ügyosztály
vezetője, Bajusz Ferenc - KözteľĹilet-felügyeleti Ügyosztá|y vezetője, dr. Vas Imľe -
kerületi országgyűlési képviselő, Mezeiné dr. Ludvai Eľzsébet - Budapest Fővaľos
Kormanyhivata|a VIII. kerületi Hivatal Hatósági Főosztály vezetője, Molnár Gábor r.
alezredes _ VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Ilovszlry Edina - Józsefuiíľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Köąpont gazdasźryi vezetője, Yáczi Miklósné -
Jőzsefvtlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Jőzsefvárosi Kábítószeľügyi
Egyeztető Fórum munkataľsa, Annus Viktoľ _ Rév8 Zrt. vezérigazgatőja, dr. Pesti Ivett -
Józsefuárosi Gazdłálkodási Kĺizpont Zrt. Igazgatőság elnöke, Ács Péter - Józsefuaľosi
Gazdálkod:ísi Kozpont Zrt. Vĺáľosüzemeltetési igazgatőja, ľ'lező János - Józsefuáľosi
Gazdálkodasi K<izpont Zrt. Parko|asi igazgatója' Mach Jĺózsef _ Jőzsefváĺosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Uj Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok vezetője, Kovács Baľbara - Józsefuiíľos
Közösségeiért Nonproťlt Zrt. Igazgatőság elnĺike, dr. Tárnokiné Joĺó Ildikó _ Napľafoľgó
Egyesített ovoda intézményvezetője' Koscsĺíné Kolkopf Judit - Józsefuaľosi Egyesített
Bölcsődék intézményvezetője, Bonyhádi Elek _ BKIK VIII. keľületi Tagcsopoľt elnöke,
Nagy Gáboľné - Emberi Erőforrás Bizottság külsős tagsa, Vámos Andľea - Emberi
Erőforľás Bizottság külsős tagtra, Őszi Éva - Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős
tagSa.

Dľ. Kocsis Máté
Kösz<jnti a megjelenteket. A Képviselő-testület 20117. évi 1. ľendes ülését, mely az SZMSZ 8-
|0-I2. $-aiban foglaltak alapján keľĺilt ĺisszehívásra, megnyitja. Tájékoztatja a Képviselő-



testiiletet, hogy Balogh István képviselő ur 2017.január 1-ei keltezésű íľásbeli ny1latkozatźnal
január 3|-ei hatá|lyal lemondott képviselői mandátumáról. Továbbá anól is tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a váIasńási eljárásról szóló torvény rendelkezései szerint a
települési önkormányzati képviselők időkĺ'zi váIasztását a helyi vá|asztási bizottság tűzi ki.
Távolmaradását bejelentette Vörĺjs Tamás képviselő úr. Megállapitja, hogy jelen van 15

képviselő, a minősített szótöbbséghez I0, az egyszeru szótöbbséghez 8 egybehangző szavazat
szfüséges. Az SZMSZ 25. $ (1) bekezdése éľtelmében Jakabfy Tamás képviselő rľ két
süľgősségi indítvaný terjesztett a Képviselő-testÍilet elé, melyekĺől külön szavaznď<, ezek az
előterjesztések kiosztásra kertiltek. Az orczy parkkal kapcsolatos előterjesztés az egy1k, ezt a
javaslatot 3l7-es számon javasolja napirendre venni. Szavazásta bocsátja a ,,Felkéľés a
Nemzeti Kiizszolgálati Egyetem felé az orczy park rekonstľukciójával kapcsolatban'' c.

stirgősségi indítvaný.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a stirgősséget 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERu szóľo g B SÉG SZÜKSÉGES
HATÁROZAT:
1120|7. (II.02.) 15 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselĺĺ-testület úgy dönt, hogy indokoltnak |źija a sürgősség okźt a stirgősségi
indítványkéntbeteľjesztettalźtbbielőterjesztésnél:

3l7. Felkérés a Nemzeti Kiĺzszolgálati Egyetem felé az orczy park

(írásbeti e|őtefi, esńés, HELYS ZÍNI rlo szTAS)
Előteťeszto: Jakabff Tamás - képviselő

Dr. Kocsis M:áLté

A másik siirgősségi indítvany Jakabfy Képviselő uľ javaslatara ,,Áilásfoglalás a 2024. évi
nyáľĺ olimpiai és paralĺmpiai játékok megľendezéséről szĺólĺi népszavazási
kezd e m ény ezé:sr ő|,,, melyet szav aztst a b o c s át.

ÁtHsfoglalás il 2024. évi nyáľi olimpĺai és paralimpiaĺ játékok
megľendezéséről szóló népsz au azási kezdeTényezésľől

Előteľjesztő: Jakabfu Tamás - képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 ígen,11 nem, 0 taľtózkodással elutasította.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z EGY S ZERÚ SZó To B B s Éc s zÜt<s Écp s
rĺa.ľÁRoz,tľ:
2120|7. (II.02.) 4IGEN 11 NEM o raRľózrouÁssa.r,

A Képvi,selő-testtile.t úg1,, dan1 hog,, nem foęad.ia el Jaka'bfy Tamá's siirgőssé'gi napirendi
javaslatát, mely szerint az ,,A||ásfoglalás a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok
megľendezésérő| szĺilĺó népszavazási kezdeményezésről,, címlj előterjesztését vegłék
napirendre.

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazásta bocsátja a módosított napirendet.

Napiľend:

1. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

, Javaslat kitůintetésekkel kapcsolatos dtintések meghozata|áraI. 
(írásbeli előteľjesztés, Póľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszkar - bizottsági elnök

, Javaslat fellebbezések elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmesteľ

2. Pénzügyio kłiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat a 2016. évi kłĺltsógvetésľől sző|ő 112016. (II.04.) łinkormányzati
ľendelet módosításáľa
(íľásbeli előterjesaés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

, J^vaslat a Budapest Főváros WII. keriilet Jólzsefvárosi Onkoľmányzat
2017. évi kiiltségvetésről szőIrő 36t2016. (xII.21.) tinkormányzati ľendelet
módosítására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

. Juvaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester



3. Gazdőllkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előterjesztések

, J"vaslat a Budapest vlil. kerület, Dobozi utca 13. szám a|atti telek pá|yázat!. 
útján ttirténő elidegenítésére
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesz,tiĺ: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

, J^vaslat a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 39. szám alatti telek pályázatűtján
tőrténő elidegenítés éľe
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaĺosi Gazdálkodási KozpontZrt.

igazgatőság elnöke

. Juvaslat a Budapest VIII. keriilet, Jĺózsef krt. 59-61. szám a|atti nem lakás
céI.jára szolgáló helyiség páůyázati eljáľás keretében tiirténő bérbeadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjeszto: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt,

igazgatőság elnĺjke

n Javaslat a Budapest VIII. kerĺĺlet, Tiimő u. 15. szálm a|atti telekingatlan!. 
páiyńzat útján töľténő bérbeadásáľa 

,
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett _ Józsęfuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

t Javaslat toľnaterem felújítás tárgyálban kiíľt pá|yázattal kapcsolatos
d łi n tés e k m eghozata|ár a
(írásbeli előteľjesztés, POTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: dr. Pesti Ivett Józsefüaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
ígazgatőság elnöke

Á JavaslatújVeľsenyeztetésiSzabáůyzatelfogadásáľa
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgáľmester

7. Felkéľés a Nemzeti Ktizszolgálati Egyetem felé ilz orcry paľk

(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍN zuoszTÁS)
Előteľjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő

4. Hu m á nsz olgá.lltatźlssal kapcsolatos előteľj esztések

, J"vaslat házioľvosi pľaxis elidegenítéséľe
(íľásbeli előterj esztés)
Előteť esztő: dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ



5. Egyébe|őterjesztések

' 
B.számoló a Képviselő-testület bizottságai 2016. május 1. _ 20|6. oktĺóber
3 1. kiizö tt átruházott hatás ktiľben hozott diintés einek végrehaj tásár ői
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dr. Kocsis Máté _ polgĺíľmester

) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2016. évi munkájáról
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľjesztő: Soós Gyorgy _ Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke

Zentaí oszkaľ - Embeľi Erőfoľrás Bizottság elnĺjke
Gondo s Judit _ Társ ashazi P tiy ázatokat E|bir á|ő I dei glene s

Bizottság elnöke
dľ. Ferencz orsolya _ Smaľt City Ideiglenes Bizottság elnöke

3. Javaslat a tisztségviselőket és a Polgáľmesteri Hivatal ktiztisztviselőit éľintő
egy es munkaü gyi tárgyú dtintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

^ 
Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos dłintésekTr 
meghozata|ära
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Tájékoztatók

' 
Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejíĺ testületi határozatok
végľehajtásáról, az e|őző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az łinkormányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpĺaci jetlegű lekiitéséľől
(írásb el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgiíľmesteľ

Dr. Kocsis lĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet 13 igen, 1 nem' 1 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHIZ EGYS ZERŰ szóľo g g sÉc szÜrcsÉcp s
HATÁRoZAT:
3ĺ20t7. (II.02.) 13IGEN 1 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület az a|ábbi napirendet fogadja el:



Napirend:

1. Zárt iilés keľetében táľgyalandó előterjesztések

r J"vaslat kitüntetésekkel kapcsolatos dtintések meghozatalára
(írásbeli elóterjesztés, POTKEZBES ITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

ZerÍai oszkár - bizottsási elnök

, J,vaslat fellebbezések elbírálására szociális támogatás iigyben
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľj e sĺo : S ĺántha Péteľné - alpol gármester

2. Pénziigyi, kiiltségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

, Juvaslat a 20|6. évi kłiltségvetésről szóilő Lĺ2016. (II.04.) iinkormányzati
rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Maté - polgármesteľ

) Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Jĺózsefuáľosi Onkorm ányzat
20t7. évÍ kiiltségvetésľől szőÄő 36|2016. (xII.21.) łinkormányzati ľendelet
módosításáľa
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesző: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 JaÝaslatkiiltségvetéstérintődtintésekmegbozata|árz
(írásbeli előteľj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgiíľmester

3. Gazdál lkodást, Gazdasági Táľsaságo kat éľintő előteľj esztések

, J"vaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Dobozĺ utca 13. szám a|atti telek páůyázat
útj án tőrténő elidegenítéséľe
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatősźlg elnöke

., Javaslat a Budapest vlil. kerület, Víg u. 39. szám a|atti telek pályázzt űúján
tőrténő elidegenítés éľe
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - J.őzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatősźlg elnöke

:j.l



1 Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József krt. 59-ó1. szám a|atti nem lakás
céljára szolgáló helyiség pá.Jyźnatieljárás keľetében tiirténő bérbeadásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

n Javaslat a Budapest vlil. kerĺĺlet, Tömő u. 15. szálm a|atti telekingatlan-. pá|yźnatlĺtján tiiľténő bérbeadására 
,

(írásbeli előterj esĺés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: đr. Pesti Ivett - Józsefilarosi GazdáIkodási KözpontZrt.

igazgatőság elntjke

t Javaslat toľnaterem felújítás tárgyában kĺírt pá|yánattal kapcsolatos
d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dľ. Pesti Ivett Józsefuárosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt.
igazgatőság elncjke

6 JavaslatújVersenyeztetésiSzabá|yzatelfogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjeszto: dľ. Kocsis Máté - polgrĺľmester

7. Felkéľés a Nemzeti Kőzszo|gá.Jati Egyetem felé Đz orczy park

(írásbeli előteľjesztés, HELYSZÍM rloszľÁs;
Előterjesztő: Jakabff Tamás - képviselő

4. Humánszolgáltatátssal kapcsolatos előteľjesztések

' 
Juvaslat házioľvosi praxĺs elĺdegenítésére
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

5. Egyéb előteľjesztések

ĺ B.számolĺi a Képvĺselő.testület bizottságai 2016. május 1. _ 20|6. oktĺóbeľ
3 1. között átruházott hatás kii ľben hozott diintés ein ek végľehaj tás á ról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

r B"számolĺí a Képviselő.testiilet bizottságainak 2016. évi munkájáról
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Soós Gyorgy _ Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

ZerŃaiOszkár - Embeľi Erőforrás Bizotíság elnöke
Gond o s J ud it - T ár sashźui P źĺ|y ázatokat El b íľál ó I dei glene s

Bizottság elnĺlke
dr. Ferencz orsoIya - Smart City Ideiglenes Bizottság elnöke



3. Javaslat a tisztségviselőket és a Polgármesteľi Hivatal kiiztisztviselőit érintő
egyes munkaii gyi tárgyú dti ntés ek meghozatalár a
(írásbeli eloterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

n Javaslat az önkormányzati ASP ľendszerrel kapcsolatos dtintésekT. 
meghozata|ára
(írásbeli előterj esaés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1 Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejű testiileti határozatok
végrehajtásáról, az előző ůilés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az łinkoľmányzati pénzeszktiztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jellegíĺ lekłitéséről
(írásbeli tájékońatő)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dľ. Kocsis Máté
Zártn|és következik, kéri' hogy ennek feltételeit biztosítsák.

1. Zárt ůilés keľetében tárgyalandó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat kitĺintetés ekkel kapcs o lato s diintések meghozata|Ęľ 

" .(írásbeli eIőteqesnés,poTI<EzBESÍTÉS) ZÁRT Ür,Bs
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺíľmester

Zentai oszkáľ - bizottsási elncik

A napirend tdrgłaldsa zórt iłlés keľetében kezdődiitt az Mötv. 46. s a bekezdésének a.)

pontja értelmében. A napiľend túrgłaldsa sordn elhangzottakat
a zúrt iilésrdl késziilt 1. sz. jegyzőkönyv tartalmazza.

Dľ. Erőss Gáboľ
oké. Tehát, minthogyha kimaľadt volna egy olyan egyházi köz<isség, amelynek vezetoje
vitában áll Polgármester úrľal, így viszont az alátszat keletkezhet, fe|téte|ezem hamis |átszat,

hogy a politikai lojalitást vagy esetleg annak hĺarryát juta|mazza. illetve biinteti Polgármester
úr, és hát szerintem Polgiĺľmesteľ úrnak sem áll érdekében' hogy ez a hamis |átszat
keletkezzen, mert ezt nehéz volna ańánkimagyańlzn| az avé|eményem. Köszcinĺjm.



Dr. Kocsis M.áté
Hozztjźnul-e a Képviselő úr aIlhoz, hogy a, majd a Jegyző asszoný megpróbáljuk szintén
erľől meggyozni, hogy a napiľendi vitának ezt a részét nyilvánosságra hozzuk? Szeľetném
megkérdezni. Azonét is, megazénvá|aszomat is erre. Énhozzájaru\ok.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Mondhatom avá|aszt?

Dr. Kocsis l.Ińté
Igen.

Dľ. Erőss Gábor
Kicsit konektebb lenne úgy' hogy előre tud róla az ember, de persze nyugodtan, nincs semmi
titkolnivaló ebben, peÍsze, természetesen. Csak elmondom, hogy azét kicsit aszimmetrikus
helyzet, hogy on már eleve úgy beszél, hogy a nyilvánossághoz irúézi a szavait, én meg úgy
beszéltem, hogy egy záľt iilésen szólaltam ftil, de egyébként semmi vállalhatatlant nem
mondtam, csak elmondom, hogy megint egy olyan hatalmi helyzettel való visszaélés, ami elég
je||emző egyébként erre, de természetesen vállalom, amit mondtam.

Dr. Kocsis NIáLté
Most' hogy kiséľtegette magát, akkor most én is mondom a vá|aszt. Hogyha maga.. ' Hogyha
akkor Képviselő ilr hozzászólása és az affa adott váIaszt, nyí|t ülés keretében tesszfü meg.
Hogyha on nem a ...( A háttérből beszéd hallatszik) Izgul egy kicsit, látom.

Dr. Erőss Gáboľ
Nem, tényleg ez jó lenne, hogyha ez lefolyatnánk, csak akkor hívjuk be a közönséget.

Dr. Kocsis M:áLté
Közzé fogiuk tenni, nem hívjuk be, meľt indokolatlanulne ugráltasson 100 embeľt, Képviselő
ur, úgyhogy hallgassa meg a vá|aszt...

Dr. Eľőss Gábor
Nem tarthatunk nyílt ülést' hogy nem engedjfü be a kĺjzönséget. ...( A háttérből beszéd
hallatszik)

Dľ. Kocsĺs M:áLté
Nyílttá tettfü az ülésnek ezt a tészét, az i|ést én vezetem, Képviselő tlľ. A kĺjvetkęző a
vá|aszom. Tudom, hogy izgul, és nem akarja meghallgatni, de a kĺivetkező ahelyzet, hogyha
on nemcsak az önĺls és roppant primitív politikai cé|jaira haszná|ná fřil Bolba Mrźrtát, és
ismeľné az Evangélikus Egyhźznak a strukturáját és nemcsak azokľa a ťtata|ok<ra vágyna
politikai tĺímogatóként, akik egyébként a Mandák Mĺíľia kĺizpontban élnęk, akkor nem
kérđezte volna ezt meg. on tanúbizonyságot tett arról, hogy halványlila fogalma nincs arról,
hogy a Magyaľorszźlgi Evangélikus Egyház hogy épĺil fül, milyen a szeÍvezeti keľete. A
kĺjvetkező a he|yzet' Budapest Józsefüríľosában kettő evangélikus gyülekezet van, az
evangélikus ptispök, Gáncs Péteľ tájékoztatása szerint. Az egyik a Szlovákajkú Evangélikus
Egyházkilzség, a másik pedig a Jőzsefvárosi Evangélikus Egyhźnkozség zźrőjelben magyar
ajkű egyhazközség. Ennek a gyülckczctnek a része a Mandĺák }l1.fuia k<lzpont. De nem önálló
gyülekezet, hanem egy másik a|á tartozik, tehát az akétésem, hogy miután eń. a megfévesztett
és becsapott lelkésznőt képviselőként továbbhaszná|ja, legalább tudja azt, hogy ő hol



dolgozik, mi az ő státusza' Próbáljon meg aZ iránt is érdeklődni, ne legyen mindig onzo,hogy
miként működnek ők, és az önös érdekein túl, foglalkozzoÍI másokkal egy kicsit. Gáncs Péter
ptispök tájékozÍatása szerint ez a keÍtő evangélikus gyĹilekezet működik a keľületben, azt
pedig tájékoztatttsként mondom önnek, hogy én talá|koztam a Piispök úrral, és Bolba
Mártáva| is, ellátogattak hozzám, aZ irodába. Bolba Mĺáľta másképp viselkedett a
polgármesteri irodában, mint az interneten szokott, egy rendkívül jó beszélgetés volt
egyébként és arra döbbentem ľá, hogyha ezt a jő szánđéku, kedves lelkésznőt nem érnék
külĺjnboző erőszakos politikai behatások, és sokkal táľgyilagosabban tájékoződna a vl|ág
ügyeiről, akkor kiválóan lehet vele együttműködni. Es ez meg is történik, egyébként a
reformáció 500. évforđu|őjaráadásul a jó isten olyan he|yzetetteremtett nekünk, hogy kiváló
alkalmat is ad arľa, hogy együtt tudjunk műkcjdni vele is, még azzaI együtt is, hogy valóban
volt koĺtink vita. Az ott elharĺgzott vitákat a Földes Andľás nevezetu médiagengsńer az
indexen meghamisította, mindazokat a szavakat is, amiket Bolba iľiĺ.futa mondott, és

mindazokat is, amit én.Ez ftjlvet etikai kéľdéseket, de nekĹink ezzelnem kell foglalkoznunk,
nektink azza| kell foglalkoznunk, hogy itt a kerületben a kĺizösség dolgait jó
egytittműkĺjdésben, jőI menedzseljiik. Tehát Bolba };/láĺta és gyĹilekezete nem azért nemkap
kitüntetést, mert ön, nem is tudom milyen szot használt, hďalmi, nem tudom megfontolás,
vagy hatalmi visszaélés, igen, köszcjn<jm a segítséget, hatalmi visszaélésnek lennénk
szemtanúi, hanem így épiil ťo| az evangélikus egyház, Képviselő úľ. Sajnálom, hogyha
csalódást okoztam, nem tud újabb hisztérikus Facebook posztokat kozzétenni, amit az a

mintegy 15 ember aktívan ktjvet majd. Lehet, hogy csalódást, ettől fuggetlenü|kozzétehetik,
volt már arca pé|đa, hogy valótlanságot tettek kozé, eń. is megtehetik most, de ettől
függetlenül ezmégnem válik va|ősággá. Jakabfy Képviselő úr, parancsoljon!

Jakabff Tamás
Kösztjnöm szépen.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Zárt i|és, ugye itt a nęvek mindig a kényes témék, tekintettel aľľa, hogy a kitüntetettek a mi
vitánkban nem kerĹiltek szóba, ezért azt ĺyíIttá tesszük a jegyzőkonyvben. De amit on mond
az mźtr a zárt ülés j egyzőkönyvében fo g szeľepelni.

A napirend tórglalúsa zdrt iilés keretébenfolytatódott az Miin. 46. s (2) bekezdésének a)
pontja értelmében. A napirenď tárglaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 4/2017.

(11.02.), s/2017. (rr.02.), 6/2017. (11.02.), 7/2017. (11.02.),8/2017. (11.02.), 9/2017. (11.02.),

10/2017. (rr.02.), 11/2017. (rr.02.), 12/2017. (11.02.), 13/2017. (11.02.), 14/2017. (11.02.),

15/2017. (11.02.), 16/2017. (11.02.), t7/2017. (11.02.), 18/2017. (11.02.), 19/2017. (11.02.),

20/2017. (rr.02.),21/2017. (rr.02.),22/2017. (rr.02.),23/2017. (1r.02.),24/2017. (11.02.),

25/20I7. (II.02.), 26/2017. (II.02.), 27/2017. (II.02.), 28/2017. (II.02.) szúmú hatúrozatokat
a zórt ťilésrdl késziilt 1. sz. jegyzőkönyv tartulmazza.

Napiľend tĺ2. pontja
Javaslat fellebbezések elbírálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterj esztő : S antha Pétęrné - alpo l gármesteľ

Zentai oszkáĺ - bizottsási elnök
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A napirend túrgyalása zdrt iźIés keretében történt az Mijn. 46. s a bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend tdrgyalósa sorún elhangzottakat és a meghozott 29/2017. (II.02.)

szdmú ltatdrozatot a zdrt íilésľől késziilt 2. sz" jegyzőkönyv tartalmazza.

2. Pénziigyi' ktiltségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

Napiľend 2l1. pontja
Javaslat a 201'6. évi költségvetésľől sző|ő 1ĺ2016. (II.04.) łinkormányzati
ľendelet módosítására
(íľásbeli előterjesaés)
Eloterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dľ. Kocsis ľ'Iáté
Kaptak a képviselők egy könywizsgálói feljegyzést is az e|okészitelt arlyaghoz. Az
előterjesĺés e|őirźnyzat koľrekciók cím alatti 25.l pontja törlésre kerül, ezért a beteľjesztett
rendelet-tervezet 2. és 6. mellékletei módosulnak, továbbá a rendelet-tetvezet 4. $-anak
számozása helyesen 3. $, ott egy elírás tĺjrtént. Ezzel a két módosítással a napiľend vitćĺját
megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Most csak egy kérés volna, hogy ez a szőban ismeľtetett móđosítás ez l'arta|milag mit jelent,
mert ezt így nehéz kcivetni.

Dr. Kocsis N.Iáté
Megadj a a szőt Páľis Gyul tné gazďaságí v ezetonek.

Párĺs Gyuláné
A Jőzsefvźnosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont vezetĺĺje adott be dologi és
fe|ha|mozási e|őirźnyzatok közcitti átcsopoľtosítást és eztvĺsszavonja. Ennek a töľlése keriil a
rendelet mellékleteiben átvezetésre.

I)r. Kocsĺs Nĺáté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitźtját |ezźĄa, és
szavazásrabocsátja a2016. évi költségvetéséről sző|ő 112016. (II.04.) tinkoľmĺĺnyzati rendelet
módosításaľól szóló rendelet-te rv ezetet.

Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő testtilet az Il20I7. (II.02.)
önkormányzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN tz rÉpvlspro
A RENDELETALKorÁsuoz vĺnĺosÍľBTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDÁ.PEST ĺozsBrvÁnos xľpvrsEr,o.ľnsľÜr-Bľn 10 IGEN, 0 NEM, 2
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPEsT FovÁRos
VIII. KERÜLET ĺozsnľvÁRosl oľxonľĺÁľYZ^T xÉpvrsľlo-
TEsTÜLETÉNEK |'ĺ2017. (II.02.) oľxonľĺÁľyz.ł.ľI RENDELETÉT A 2016. ÉvI
roI,ľsBcVETÉSRoL szoLo |t2016. (II.04.) oľxonľĺÁlwzĺ.ľr RENDELET
ľrónosÍľÁsÁnol
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Napirend 2lf. pontja
Javaslat a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat
2017. évi kiiltségvetésről szőlő 36ĺ2016. (xII.21.) önkoľmányzati rendelet
módosításáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Egy ktlnywizsgáIőí feljegyzést kaptak a képviselők. Napirend vítáját megnyitja' megadja a

szót dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
A szakosított feladatok üzemeltetési támogatźsáná| feltiintetett eltérés mint adóeľő-

képességhez kotott támogatás, ez magyafta leforđítva mit jelent, tehźĺt" taĺtalmilag mit
módosítanak ezzel.

Dr. Kocsis lN/IáLté

Megadj a a szőt Paris Gyulan é gazđasági vezetonek.

Páris Gyuláné
Ezt. atárnogatási foľmát a2017-es költségvetés tárgyalásáná| még pontosan nem tudták, csak
becsülték, ezt minden évben januáľ 5-éig teszi kozé a miniszter. Az iizemeltetési
támogatásokat az adóerő-képesség alapj tn szźmo|jákki, országos átlagot vesznęk figyelembe,
csökkęn ennyivel az onkoľmtnyzat trímogatása, 1.343.000.- Ft-tal, mint amit az eredeti
költségvetésbe terveztek.

Dr. Kocsis lV Iáté
Simon György képviselő ur megérkezésével az egyszerű szótöbbséghez nem 8, hanem 9

egybehangző szavazat szfüséges a következő szavazźsoknál. Megállapítja, hogy további
kéľdés, hozzászőIás nincs, ezért a napiľend vitźIjtLtlezőłja, és szavazásra bocsátja a2017. évi
koltségvetésľől szóló 3612016. (XII.21') önkormányzati rendelet módosításaról szóló rendelet-

tewezetet.

Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 4 taÍtőzkođással a Képviselő testĹĺlęt a 2120|7. (II.02.)

önkormĺĺnyzati ľendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN vAN 15 rÉpvlsBro
A RENDELETALKoTÁSHoZ ľĺľľĺosÍľpTT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST rózsnľvÁnos xÉľvĺsľr,o-ľnsľÜr,nľn 11 IGEN, 0 NEM, 4

TARTOZKODÁSSAL ELFOGADJA És ľĺnca.LKoTJA BUDAPEST FovÁRos
vIII. KERÜLET ĺozspľvÁRosl oľronľĺÁľYZAT xnpvlspl,o-
TESTÜLEľÉľEK a20fi. (II.02.) oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELEľľľ ĺ. 2017. ń:vI
ror,ľsÉcvETEsRo L szoLo 36 t20|'6. (xII.2 1.) oľronľĺÁNYZATI RENDELET
vĺooosÍľÁsÁnól
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Napiľend 2/3. pontja
Javaslat ktilts é gvetést éľintő d ii ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsĺs ľĺáúé
Napiľend v itájat me gnyitj a, me gadj a a szőt Komássy Áko s képviselőnek.

Komássy Ákos
Az említett előterjesztés tĺjbbek között részletezi a 2016. évi szabad maĺadvány terhére
biztosított fedezetből megvalósítandó út és ktizterület-felújítások egy részét. Számtalan
kérdése volt maľ a tavaIyi év folyaman, és a Corvin negyed a Corvin sétányon kívül eső
területeinek normalizá|ésa, felújítása kérdésében. Ahogy elnézi, most ez az egy szem tényleg
borzasztő állapotban lévő Balassa és Leonardo k<jzti macskaköves Tĺimő utcai szakasz az, amí
belefeľt, szźlmta|aĺĺ e|vibinatást, megnyugtatő vá|aszt kapott máĺ ezze| kapcsolatban. Mikor
és hogyan tervezik titemezni a Corvin negyed elhanyagoltabb ńszeinek a felújítását, meĺt
túlnyomó többségében ide sem fért bele, hogyha jól érzékeli

I)r. Kocsis M:áúé
Megadja aszőt Egry Attila alpolgármesternek.

Egry Attila
Ahogy a költségvetés elfogadásakor is mźtr említették, a komoly, átfogó fejlesztési
elképzeléseiket majd apénzłnarađvźnynźt|, vźrhatőan az ez évi április eleji képviselő-testületi
iilésen fudja a Testiilet tźlĺgya|ni és jóvahagyni. Akkor lehet éľdemben taľgyalni ilyen nagy
volumenű fejlesztés kéľdéséről is.

Dr. Kocsĺs N.ĺáté
Megadja a szőt dr. Sara Botond alpolgármesteľnek.

Dr. Sára Botond
A Coľvint érintő útfelújítasok nagy része most kezdődik, átadták a munkateľületet, a II.
iitemnek gyakorlatilag az előkészítése zajlik. A Tĺjmő utcának egyébként a nem érintett
szakaszźnakatervezésę zaj|ik a JGK-ban. A Corvin negyedben a Bókay Sandor utca megújul,
erről d<jntött a TestĹilet, és jelenleg van, amelyiknél mar kozbęszerzési eljĺĺľás lefolytatása
megtĺiľtént, tú van adva a munkateľület, van, ahol most megy az elokészítés, tervezési
folyamat, tehát a Corvin negyed részét, vagy a Szigony negyedet kérdezí a Képviselő uľ,
akkoľ gyakorlatilag ebben az évbenmajdnem minden utszakasz megújul.

Dľ. Kocsĺs N'ĺ.áté)

Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elnézést kér, hogy egy kicsit később jött vissza a sziinetről. A konkľét előterjesztéshez itt a 4.
pontban két útszakasz felújításáról van szo, aSztzados és Tömő, mint ahogy az utóbbiról volt
sző az előbb. Azt szeretné kérni, ha jól emlékszik, 2013. őszén döntöttek 22 daĺab tfiszakasz
felújításaról, amely felújítások, hát foga|mazzanak úgy, hogy vontatottan indultak el, és
haladnak azőtais, azthíszi, a Tĺjmő is benne volt ebben, ha jól emlékszik. Szeľetné kérdezni,
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hogy a 22 utszakasz felújításával hogy állnak, és mikor terveznek nekiállni a maľadéknak?
Amennyiben nem tudnak válaszolni, természetesen kezeljék képviselői kérđésként és írásban
is jó a vá|asz. A 6-os ponthoz az a) részhez azt szeľetné kérdezni, hogy mi ttjrtént a Tolnai
óvoda alatt? Nagyon megijedt, amikor olvasta' hogy radarral kell folmérni azudvart. A c.) és

d.) pontok kapcsán, miéľt teľvezlkmeg kétszeľ a Dobozi utcát, és mi kerĹil ezen 2x10 millió
Ft-ba? Hogyha az egy1k az a szerviz út, Fiumei út szerviz iftja lenne, akkor pláne nem érti,

hogy mi kerül abba 10 millió Ft-ba tervezési szinten, és hogy arźnylanak ezek a 10 millió Ft-
ok a beruházási érté|<hez? Azt. gondolja, hogy nagyon-nagyon sok pénz ez a I0 millió Ft a
teľvezésre, egy.itt meg pláne a2x10. A 8-as pontnál ott egy kicsit elveszett, ott azt írják, hogy
a garantáIt illetménynek megfelelő összeget kell biztosítani, és nem a hatfuozatbaĺ foglaltat,
miközben a hatáľozat is a garantált illetményro| sző|, úgyhogy legyenek olyan kedvesek és

egy picit még magyaĺtzzźlkmeg'

Egry Attila
Képviselő uľ kérdéséľe első körben dr. Mészaľ Erika aljegyző vt.Jaszol.

Dr. Mészár Erika
Az utolsó kérdéssel kezdené' itt pontosítani kellett a hattrozati javaslatot, a garantźůt

illetmény előtt kimaradt a ,,mindenkori'' sző, tehát innentől kezdve nem volt az egyérte|mú,

hogy mindig a mindenkori garantált illetménnyel kell számolni, ezért vo|t sziikség effe a
korrekcióra és ezért volt sztiksée afeđezetnek a biĺosításaľa.

Egry Attila
A további kéľdések megválaszo|ásźlta felkéri dr. Pesti Ivett elnĺĺk asszoný.

Dr. Pesti Ivett
A Tolnai-játszóudvarral kapcsolatban, ott süllyed az épi|et és ezért kell fęlmérn1ik az udvart,

hogy pontosan ennek az okźt meg tudják állapítani és ehhez mérten a javításí költségeket is
meg tudják majd hatĺáľozni.Ez egy hosszabb ideje hűződő, dę ebben az évben minđenképpen
meg szeretnék oldani. A Dobozi utcának atervezésę, ott a villamossínek és a közművek miatt
drźęáfub a tervezés, teľmészetesen eZ is versenyeztetésre fog keľülni, ez egy keretdsszeg és az
Iesz a cél, mint minden eljarásuknál, hogy a legolcsóbb ajánlatot tudják majd kiválasńarli.

Dľ. Kocsis M:áLté

Lehet, hogy nem hangzott el, ha elhangzoIt, akkor je|ezzék, hogy a Képviselő llr k&dezte,
hogy mikor állnak neki ennek a 22-es listának, illetve azoknak az elemeknek, amelyek még
nem valósultak meg. Elősz<jr is most a fejlesztési költségvetés hangsúlytú, azt a társashtnak
fe|tĺjitástra tették. Másodszoľ aziltfe|týítások tekintetében van lehetőségfü, más kérdés, hogy
hogy élnek majd ezze\ de van lehetőségfü arra,hogy külső fonásokat is keressenek. Például
az AsńaIos Sándoľ utca felújítása kapcsán éppen most van folyamatban, hogy a Főváľosi
onkormányzat kezelésébe, tulajdonába átkeľülne a kerülettől, és a Fővaľosi onkormanyzat
útfelújítási alapjźnak, vagy aköriili pénzosztźsĺak lobbija mźlĺ elindult, a Fővárosi
Közgyrilésben ebben igyekeznek minél jobb pozíciőt szerezní, sot az orcry Negyed Progľam
pá|yźzata is hamarosarl eIbiráIásra kerül, ami szintén tartaLmaz majd kĺiĺerület megújításokat
is. Ezze| az akarta mondani, hogy szerinte helyesen jaft el a Képviselő-testiilet, amikoľ úgy
dtintött, hogy a saját fonásait elsősorban az önkoľmĺányzati hźnak' lakások, tźlrsasházak

felújításáľa fordítja, meľt ezeken a teľĹiletekęn sokkalnehezebb a külső forľások megszeľzése.

Egy kis ttirelem még kell a22 ilt felújításĺához, đe péIdttul a Blaha Lujzatér megújítása mellett
elindul a Dobozi utca felújítása, a Baľoss utcai szervizut, az Orczy téri csomópontnak a
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felújítása, szeretnék a Sport utcát ebbe beletermi' Jó lenne a fováľosi kezelésű Ká|vária tét
Csobánc utca és Baross utca közĺjtti utszakaszának a felújítását is elérni. Ezek mind realitások
aziđei, meg a kĺjvetkező évben. Úgyhogy azutfelujitásokĺa úgy tekintsenek, hogy máshoruran
is tudnak ľá forrást találni. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az iménti útfelújításokkal kapcsolatos kéľdésére adott alpolgármesteri válasszal kapcsolatban
akarta je|ezni, természetesen tudja, hogy a Corvin sétányhoz közvetlenül kapcsolódó utaknak
a feli$ítása az folyamatban van' vagy tewezés alatt áll, szándékosan kéľdezett ttibbedszer rá a
Corvin negyed sétányon kívül eső utcáira, de hogyha a fejlesztési költségvetésben eze\<re

újabb figyelem fordítódik' és lehetőséget kap a tervezésbe való bekapcsolódásba, akkor
örömmel támogatja ezt a munkát, nem kell túlságosan részletezze, a Vajdahunyad utca, Kis
Stáció utca, Kisfaludy utca, Leonardónak a kimaľadt részei, bár tudja, hogy a Szigony
negyedhez tartozik, a Szigony utcának a lakótelepi része is olyan, amelyik emellett a szép iĄ
belvaros mellett, amelyik a Corvin sétány mellett megvalósulóban van, fontos, hogy sorra
kerüljön.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dľ. Sára Botond alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
A 22 út felújításával kapcsolatban megegyzi, hogy természetesen a tájékoztatást azt
megkapják a Tisztelt Képviselők. Ebben a 22 ttban voltak olyan utak, amelyek korábban
megújultak, ilyen a Yay Adám utca, a Fiumei szeruiz ilt, a Tísńes utca, a Sĺĺrkany vtca' a
Magdolna utca, a Corvinnál jelentős, a22 tltban volt, ami most felújításľa keriilő, a T<imő utca
szakasza, a Bókay, a Leonaľđo, tehźú azt tudja mondani egyébként most előre, hogy a 22
utcából nagy tésze mar megvalósult és egyébként egy jő része vagy ebben az évben, vagy
jövő évben fog megvalósulni. ott a 22 utcaszakaszná| azért az időt vett igénybe, és arról
döntött a Testiilet, hogy elindított egy terveztetést. Mind a 22 iĺszakaszta megvan a terv. A
Polgármesteľ úr által említett Asztalos Sándor utca is közťĺik van, és valóban, ahogy
Polgáľmester ur mondta, M egy olyan hosszú utcaszakasz, és olyan rossz állapotban lévő út,
amelynek nyilvánvaló tetemes a költsége, tehźLt 200-300 millió Ft csak a felújítása az egy
útszakasznak. Ezért |áttzi< jobbnak, hogy esetleg a Fővárosnak nagyobb kapacitása van rá,
maga a kezelése is egyébként megterhelő, és egy kamioďorgalmat bonyolító elkęrĹilő útról
varl sző, tehát jobbnaklátták a Fővarosnak akeze|ésébe adni és a Fővaľosľa bízni a felújítását.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Sĺmon Gytirgy
orĺimmel |átta, hogy ezeknek az,(ltszakaszoknak a felújítása elétkezett, az Aszta|os Sandoľ
utcáva| kapcsolatban megkaptaaváIaszt, csak azza| egészítené ki, hogy az Asztalos Sándor
utcźra került az az intézmény, ahol a taxisoknak az engedélye kerül kiadásra, ez igen
megnöveli annak a területnek a tęrhęltségét napk<izben, nincsenek kialakított paľkolóhelyek a
taxisoknak, néha a forgalmat elállva parkolnak, tehźlt' az útfelújítás során azt is figyelembe
kéne venni. Nappal 20-30 taxi szokott egymás hegyén-hátan állni. A Bókay Sándor utca
felújításával kapcsolatban nem lett volna-e nagyobb éľtelme a másik szakaszáú felújítani, most
került a macskakőľe egy vékony kopófelület, úgy foga|maztak, de a legrosszabb állapotban
lévő útszakasz poĺt az, ahol a Gyermekklinikára jámak be a mentők. Korábban aľľól is volt
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sZó, hogy az fog megújulni, ezzel szemben az a része fog megújulni, ahol még építkezés a|att
van, tehát a nagy nehéz gépjármúvek folyamatosan kozlekednek rajta, miľe vége az
építkezésnek, az egészet dobhatják ki, azt a felújított utszakaszt. Ugyanakkoľ kérdése, hogy a
6-os pontban felsoľoltak pľioritási sorľendet jelentenek-e, vagy vélet]enszeru ez a felsoľolás.
Ahol teľvezés van, ott atervezhető,vźtrható felújítási költség, arÍavan-e fedezet.

Dr. Kocsis N.ĺáté
Megadja aszőt dr. Saĺa Botond alpolgármesternek'

Dr. Sára Botond
Csak jó híľei vannak, a Bókay utcánál amit most |át, az nem felújítás, egy kivitelező szőrta
fül, ott volt építkezés, a Bókay utcában egyszeľTe fog haladni akozvi|ágítás fejlesńés és azut
felújítása. Most indul, mert -10 fok van, tehát nem lehet utat építeni, teljes hosszában fel lesz
ujíwa, amit most tapasńal' Képviselő ut, az nem felújítás, aztnem az onkormányzat csiná|ta,
egy építkezés utźn elegyengetni a kivite|ező füIszőtta, a ftilújítás most kezdődik és teljes
szakaszban' a lista pedig véletlenszerrĺ. Mindegyilĺe van feđezet a költségvetésben, anélkül
nem is kezdhetnének neki a munkának.

Dľ. Kocsis ľ{.áLté

Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek'

Jakabff Tamás
Két dolog vaÍI, az egyik a f2 'Útszakasz, az előző ciklusnak a végén a vź/rasztás előtt döntött a
Testiilet, öľĹil annak, hogy ilyen ciklusokon átívę|ő döntéseket fudnak hozni. Eltelt mtx 3 év,
reméli, hogy nem 2-3.4 cikluson źúivelő döntés lesz ebből a 22 .(ltszakaszbő|, úgyhogy
félévente-éventę eszébe fog jutni, hogy megkérdezze, hogy hogy állnak vele, és reméli, hogy
a ktivetkezó vét|asztźsra tényleg elkészülnek. A Dobozi utcara térne még vissza, említette,
hogy 2x10 millió Ft van a Dobozi utcának csak a teľvezésére beĺĺ]lítva, és azvo|t a kéľdése
lényege, hogy mi keľĹil 2x10 millióba. Tudja, hogy van ott remíz, meg villamos meg közmű,
meg mindenfele, đe azért csak-csak óriási ĺisszeg 1x10 is millió, nem 2x10 millió. Más
íÍszakaszokat ugyanilyen hosszban töľedék ennyi pérľ;ért terveztetnek meg, haa20 millióhoz
viszonyítanak. A^ kéri, hogy ezt a két iltszakaszt pontosan hataĺolják le, meľt neki nem
sikeľĹilt, ezértkérdezeÍt rá, hogy a másik szakasz, az vajon a Fiumei szerviz út, vagy mi az a
másik szakasz. Mindkettó a Nép szính aznti kezđő dík.

Dľ. Kocsĺs M:áté
A kérdése első feléľe reagá|, egyrészt ugye azt mondta Képviselő ur, hogy az ę|őző
választások óta eltelt több mint 3 év. Ezt Futó Péter matematikussal Ĺiljenek össze és vitassák
meg, hogy ez hogy jött ki. Nem telt el még 3 év, másľészt pedig a d<jntéskor ail, mondtők,
hogy ebben a ciklusban, a következő ĺinkormźnyzati ciklusra vonatkozóan tettek egy vállalást,
amiből még tĺibb mint2,5 év még hźúravan,, úgyhogy ha félévęnként megkérdezi, akkor is ezt
fogiak mondani, egyébként ahhoz képest, hogy áttették a hangsúlyt a tiíĺsashazak feIújításáľa,
nem halad rosszul ezeknek az utaknak a rekonstrukciőja, az előkészítése sem' sot ez bőviilt is
azőta, az előbb említett listával. A tervezési kéľdésre nem tud válaszolni, szakmai kéľdésnek
tekinti, megadja aszőt dr. Pesti lvettigazgatósági elnĺiknek. ::':
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Dr. Pesti lvett
Két külcjnbozo szakaszrőIbeszé|nek, a Dobozi utca az egy hosszú utca és az előterjesztésben
is benne van' két különb<jző szakasz, mindegyik kozművel terhelten és ahol kozmu van, ott
źita|tLbanmindig drágttbbak, hiszen ezeknek aterveńetése, aZ engedélyek kiváltása azmínđig
drágább. Az egyik a Népszínház-Magdo|na közötti szakasz, a másik a Fiumei út és a Remíz
mellett, egészen a Baross utcáig.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIźls nincs, ezért a napirend vitáját. |ezźlrja, és
szavazásrabocsátjaahattlrozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy đĺint, hogy

I. a) a Dankó u. 18. szám a|attí spoľtpálya vi|ágitásának kiépítéséľe 1.316 e Ft-ot biztosít az
általános működési tartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miat| az onkoľmányzatkiadás 11l07-01 cím _ kotelező feladat

- műkodési cél és általános taľtalékon be|i| az általanos tarta|ék előfuźnyzatfuőI1.316,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vźilaLt feladat _beruházási e|őirźnyzatára.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2017. februar 02.

2. a) a Magyarkúton található erdei iskolában a fritést és melegvizetbíztositő kaztn cseréjére
támogatásként 14.172 e Ft-ot biztosít a Jőzsefváĺos Ktlzösségeiéĺt Nonpľof,rt Zrt. részére a
kis zszo|gźitatási szet ző dé sen b e l til a fej l e szté s i c é ltartalék terhére,

b) u a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás I||07-02 cím _ ĺjnként vállalt
feladat _ fej|esztési céltartalék előirányzatáľő| 14.172,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11805 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozásí céIí trímoeatások á||aÍnhtztaľtáson
kívĹilre e|oir ćny zatáĺ a,

c) felkéri a polgáľmestert az a)-b) pontokban foglaltakĺa tekintettel a Józsęfuaľos
Kĺiz<ĺsségeiért Nonpľofit Zrt. 20|7. évi kozszo|gźl|tatási szerződésének és annak
mellékletét képezó kompenzáció, támogatás módosít ására és a|źirásźra.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201'7. februlíľ 02.

3.a) az onkormányzat kĺlltségvetésben a 11101 címen tewezett rendezvényeket a
Józsefuaros Kcjzösségeiét Nonprofit Zrt. szeÍvęzze ffieg, ezért 4.227,0 e Ft-tal a
közszo|gá|tatźsi szerződésben foglalt 201'7. évi kompenzáció összegét megemeli,

b) az a) pontban foglaltak míatt az onkormĺĺnyzat kiadás 11101 cím - ĺjnként vállďt
feladat - személyi juttatások (reprezentáció) előiranyzatźlrőI2.819,0 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő jáľulékok és szociálishoz:zájtlru|źs e|óirźnyzatarő| 1.408,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1 1805 cínr _ <jllkérrt vźi|a|t feladat - rrrúktldési célú tánrosatások á||ullháztar.tásolr kívülľe
e|őirźnyzatára,
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4.

c) felkéri a polgármestert a Józsefváľos Közosségeiért Nonpľofit ZÍt. 2017. évi
kozszolgáItatási szeruődésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás

módosítására és altlírására az a) és b) pontokban foglaltak miatt.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: 2017. február 02.

20l7-ben a 2016. évi szabad maľadvány terhéľe - a 2016. évi koltségvetésben szeľeplő
feladatok és előiľányzatok - az alábbi feladatokľa és összegben biztosítja a fedezetet:

- Százados út, Ciprus u. és a Sport u. kĺjzötti szakasz felújítása 11601 cím - önként
vállalt feladat -beruhźnás 20.000,0 e Ft

- Tomő u. - Leonaľdo da Vinci u. - Balassa u. szakasz iĺfelt4itás 11601 cím - önként
vállalt feladat -benlhźzás 20.000,0 e Ft

- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.2I. 11601 cím _ tjnként vállalt
feladat -beruháľ;ás 47.3]|,0 eFt

- Polgĺĺľmesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezési díja 11601 cím -
önként vállalt feladat _benŕrźľzźls 1.500,0 e Ft

- Bláthy o. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. közötti szakasz felújítás teľvezési díj, hatósági
díj 11601 cím _ tjnként vźr||a|t feladat _beruhźzźls 5.800,0 e Ft

- Korányi S. u. 14. és 16. szźĺrr alatti épület bontása 11602 cím _ onként vállalt feladat _

dologi kiadások 19.000,0 e Ft
- Lujzau. 15. füdémcsere 11602cím _ ĺjnként vállalt feladat - 2.425,0 ę Ft

Felęlős: polgármester
Határidő: f0I7 . fębruár 02.

a) a Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék engedé|yezett|étszźtmát 2017. március l-jétől -
cinként vá||alt feladat - 1 fővel megemeli határozatlan időľe'

b) az a) pontban foglaltak míatt a következő évek költségvetésének teľhéľe 2018. évtől
taľtós mfüödési előzetes ktjtelezettséget vállal évente 3.103,0 e Ft ĺjsszegben, melynek
fedezetéül az onkormtnyzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,

c) a|étszźlmemelés 2017. évi költségei fedezeténęk biztosítása miatt
- a Polgáľmesteri Hivatal I2f02 cím _ önként vźi|alt feladat . személyi juttatás (céljuttatás)

e|okźnyzatat |.9OI,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó
előirtnyzatát 440,5 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejrĺleg a mfüĺjdési ťĺnanszirozásí
bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźm|źn
tcjrténő j őv áir źsa e|ofu źny zatát c sökkenti'
- az Egyesített Btilcsődék 40100-02 cím _ önként vá||a\t feladat _ bevételi műkĺldési
ťlnanszírozási bevételen beliil azirźnyitőszervitámogatásként folyósított tamogatás fizetési
sztĺriźn tĺjrténő jőváítása eIoirźnyzatát 2.342,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a

kiadás 40100-02 cím - ĺjnként vállalt feladat - személyi juttatás e|őirźnyzatát (tĺiľvény
szerinti illetmény 1.800,0 e Ft, béren kíviili juttatások 101,5 e Ft) 1.901,5 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztljźlrulási adó (szociális hozzájźru|ási adó

396'0 e Ft' EHo 26,5 e Ft, SZJA 18,0 e Ft) előiľrányzattĺt 440,5 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . február 02.

5.
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6. megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az alábbiak szeľinti valamennyi
feladat teljes körű ellátásával:
a.) Tolnai L. u. ]-9. óvoda játszóudvar alatti terĹilet ultrahangos vizsgálata, feltárás,
tömedékelése' 6.668,0 e Ft összegben,

b.) Asztalos S. u. (Kerepesi út - Salgótafitlĺi ilt szakasz) Í.elújításának teľvezése, 3.500,0 e
Ft ĺlsszegben'

c.) Dobozi u. Q.trépszínházu. - Magdolna u. szakasz) teľvezés' 10.800,0 e Ft összegben,

d.) Dobozi u. (Népszíllhźz u. - Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig) tervezés,
l0.400'0 e Ft összegben,

e.) Salgótarjani út _ ľ,ĺÁv-telep (zsfüutc a szakasz) tervezés 2.800,0 e Ft összegben,

f.) Futó u.39-4I. kĺjzötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft összegben,

g.) Szentkirályi u. 5I-49. kĺizĺjtti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,

h.) Salgótaľjani út (Asztalos S. u. _ Hungĺĺria krt. között) tervezés 3.300,0 e Ft ĺisszegben,

i.) szegéllyel együtt járdákfe|iĄítása (kivitelezés' bonyolítás, műszaki ellenőrzés), 10.000,0
e Ft összegben,

j.) 6 db óvoda épületben riasztórendszer korszerÍisítése, 2.155,0 e Ft összegben,

k.) Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) - Kerepesi u. - konyha épület
riasztórendszer korszeľűsítése, 250,0 e Ft cisszegben,

l.) JEB központi egység riasztóręndszer koľszeľiísítése, 280'0 e Ft összegben,

m.) JEB Fecsegő-tipegők Bĺilcsőde épiilet riasztórendszer korszerűsítése, 330,0 e Ft,

n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsolótáb|ájának koľszeľíisítése, 5.500,0 e Ft
összegben.

o) Dankó u. l8. számalatti sportpálya világításźnak kiépítése 1.316 e Ft

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2017. februtlr 02.

7. ahatźrozat 6. pontja a|apjarl felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt. -v eI kötendő me gbizási szer zó đések elké szíté s ére é s azok aláír ásźtr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatráľidő: 20|7. február 02.

8. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyének (or u. 8.) felújítástłloz 5.000,0 e
Ft összegben, a Dankó u. 3-5. sz. alatti telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló
beľendęzéseinek beszerzésére 300,0 e Ft osszegben, valamint a feladatelIźtáshoz szfüséges
4 db kerékpár beszerzésére 300,0 e Ft összegben tiímogatást nyrijt, és felkéri a
p o l gárme stert a tĺímo g atási szer ző dés a|áít ásfu a.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2017 . februaľ 1 0.
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9, a) a Józsefvárosi onkormányzatkiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon
belül az általános tartalék - kötelező feladat - e\őhttnyzatáről 17.006,3 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11108-02 cím működési finanszíroztsi kiadáson beltil az irányítőszervi támogatás

fizetési számlára töľténő utalása _ kote|ező feladat e|őírányzattra ĺ6.106,5 e Ft-ot, az
kányitőszervi támogatźĺs ťlzetési szám]ára ttjľténő utalása - ĺjnként váI|a|t feladat -

e|őirtnyzatára 899,8 e Ft-ot keľeset-kiegészítés címén,

b) a Napraforgó Egyesített ovodák 72IOO-I7 cím - kötelező feladat - múködési
ťlnanszítozási bevételen belül azkźnyitőszervitámogatásként folyósított támogatás Íizetési
számlrtn töľténő jőváirźsa e|őirźnyzattń és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás,

ezen beltil a törvényi illetmény e|oirányzatát 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális hozzájőĺulási adó előirányzatát I.035,4 e Ft-tal megemeli kereset-

kiegészítés címén,

c) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont 40t0f-0I cím - kotelező
feladat - működési ťlnanszírozási bevételen belül az iľányítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źntörténő jőváirása eloirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a toľvényi illetmény e|őirtnyzatát 798,5 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirźnyzatát 175,7 e Ft-tal
megemeli kęreset-kiegészítés címén'

d) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40102-02 cím - kötęlező
feladat - mfüödési ťtnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása eloírárlyzatźÍ és ęzze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény eIoirźnyzattń 601,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźlru|ási ađó e|oirźnyzatát t32,2 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén'

e) a Józsefuĺírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím _ kotelező
feladat - mfüĺidési ťlnarszítozási bevételen beltil az irányítószervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési szám|ántörténő jővtftása e|oirźnyzatćĺt és ęzze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|okźnyzatát 97,0 e Ft-tal, a
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźrjźlrulási adó e|őirźnyzatát 2I,3 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén,

f) a Józsefuarosi Szociális Szolgźitato és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím - önként
vállalt feladat - mfüodési finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési száľrůźľl történő jőváfuása e|őirźnyzatát és ezzeI egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a tĺirvényi illetmény eloirtnyzatát 21|,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|óirźnyzatát 46,5 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

g) a Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti K<izpont 40103 cím - kotelező
feladat - mfüödési ťlnanszitozási bevétęlen belül az irányítőszervi tĺĺmogatásként
folyósított támogatás fizetési számlćntörténő jőváirása előirányzatát és ezzel egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belĹil a töľvényi illetmény e|óirźnyzatát I.214,I e Ft-tal, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hoz,z,ájźltulási adó e|ofuényzatźLt 267,I e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén,
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h) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím _ kotelező
feladat - múktidési ťlnanszíĺozási bevételen belül aZ irźnyitoszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szárn|źn történő jővtirźĺsa e|oirányzatát és ezzel egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|óirźnyzattLt f24,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtlrulási adó e|őirźtnyzatát 49,4 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén,

i) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40104-02 cím - kötelező
feladat - működési ťlnanszítozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő jővźtírźsa e\oirźnyzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a tĺirvényi illetmény e|oirźnyzatát 1.678'4 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźljźlrulási adó előiľtnyzatát 369,3 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén'

j) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40104-02 cím - ĺjnként
vállalt feladat - mfütidési finanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźmltn tĺjrténő jőváirása e|oirźnyzatźú és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen beltil a törvényi illetmény eIőirányzatát 304'I e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|őkźnyzatát 66,9 e Ft-tal
megemeli keręsęt-kiegészítés címén,

k) a Józsefuáľosi Szociális Szo|gáItatő és Gyeľmekjóléti K<lzpont 40105 cím - kötelező
feladat - mfüödési ťtnanszirozź.si bevételen beltil az iľányítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlmlán töľténő jőváfuása e|okányzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|óirźnyzatát 1.317,7 e Ft-tal, a
munkaađót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|oirźnyzatát 289,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

l) a Józsefuarosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ 40106 cím _ kötelező
felađat - mfüödési ťlnanszírozásí bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szźlm|án tĺirténő jővźlírása e|óírźnyzatétt és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezęn beltil a törvényi illetmény e|őfutnyzatát 922,7 e Ft-ta|, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|óirźnyzatát 203'0 e Fttal
megemeli keľeset-kiegészítés címén.

m) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont 40107 cím _ önként
vźila|t feladat - mfüĺjdési finanszíľozási bevételen belül az írányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tn töľténő jőváirása e|ofuányzatźtt és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatas, ezen beltil a törvényi illetmény e|óirźnyzatát 22I,8 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztljźlrulási adó e|ólrźnyzatźLt 48,8 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

n) a Józsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ 40108 cím - kötelező
feladat - mfücidési ťlnanszírozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként
folyósított tiímogatás fizetési szźllĺián tĺiľténő jőváfuása e|őirźnyzatźń és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezęn belül a törvényi illetmény e|ofuényzatát 413,3 e Ft-tal, a
nrunkaadót terlrelő járulékok és szociális hozzájállllási adó e|őittnyzatát 90,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

2L



o) a Józsefuárosi Szociális Szolgźitatő és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kĺjtelező
feladat - mrĺkĺjdési ťlnanszírozási bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatźs fizetési sztlm|ántörténő jővźlírásae|őirányzatátés ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|őirá,nyzatát 1.f28,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzĄtĺrulási adó e|ófuányzatát 270,2 e Ft-tal
megemeli keľeset-kie gészités címén,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. február 02.

10. a) a Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök és irodabútoľok beszerzésére
25.000,0 e Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzat kiađás |lt07-02 cím - önként vźilalt
feladat - fejlesztési céltaĺalék elófuányzatfuőI25.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a 11108-02
cím _ kötelező feladat - felhalmozási ťrnanszírozźlsi kiadáson be|i| az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ onként vállalt feladat _ eIokźtnyzatźra,

c) a Polgármesteri Hivatal |f201-0I cím - kcjtelezó fe|adat - felhalmozási finanszírozási
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn
töľténő jőváirása előírányzatát 5.000,0 e Ft-tal, a |2f0I-02 cím - kötelező fęladat -
felhalmozási finanszítozásí bevételen belĺJI az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán töľténő jőváirása e|oirźnyzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.
Ezzel egyiđejúleg a kiadás 12201-0| cím - kötelező feladat _ beruhźzás előirányzatát
5.000,0 e Ft-tal és a 1220|-02 cim -kotelezo feladat _beruházás eIofutnyzatát 20.000,0 e

Ft-tal megemeli.

Felelos: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017 . februáĺ 02.

1 1. a Képviselő-testület az aIábbiak szerint módosítja a26fl20I6. (XII.20.) szám,űhatźnozat
6. pontját:

,,ä Külső-Józsefuárosi Református Diakóniai Alapíťvany részére (székhelye: 1089

Budapest, Kőris u. 13.; adőszám:18065891-l-42) f017. évre 1.000,0 e Ft vissza nem
térítendő támogatást _ ĺjnként vállalt feladat - biztosít Kovács ZaIán rézfuvós zenekara
(Cantoľes Ecclasiae) fellépései, zenei rendezvényei szervezésének támogatása címén és

felkéri a polgármesteľt a támogatási szerződés a|áításźra.,,

Felelős: polgármester
Hatĺĺľiđő: 2017. februat 02.

12. aKépviselő-testiilet azalábbíak szerint módosída a26212016. (XII.20.) számihatfuozat
7. poĺtjźú:

,,a MÁV Szimfonikusok Zenekaľi Atapítvany rész&e (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi
út 1-5., adőszám: 1805672|-2-42) 2017. évre 2.500,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást

- önként vállalt feladat - biĺosít fellépései, zenei ręndezvényei szervezésének, működési
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kciltségeinek tźlmogatása címén és felkéľi a polgármestert a tźlmogatási szetződés
a|áírásźra',,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. február 02.

13. a) felkéri a Jőzsefvźnos Közcjsségeién Nonprofit Zrt.-t 60 fő zenész2017. marcius l-jétől
20 1 8. február 28-ig tartő közfoglalk oztatts iránti kérelem benyújtására,

b) az a) pontban foglaltak miatt a Józsefilaros Közösségeiét Nonprofit Zrt. részére a
kcizfoglalkońatás tirľész mfütidési céltartalék teľhéľe 27.149,5 e Ft-ot biĺosít a
Józsefuárosi Cigźlnyzenekar zenészeínek foglalkoztatásáĺa akozszolgá|tatási szerződésben
foglalt 2017. évi kompenzáciő osszegének megemelésével,

c) a b) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkíaďás 1 l107-01 cím - kötelező feladat _
műkĺidési cél és általános taľtalékon belül a k<izfogla|końatźs céltartalék onrész
előirźnyzatátőI 27.|49,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím _ ktitelező feladat -
műkĺi dé s i célú támo g atás ok á||anháńartás on kívülľ e e|oir tny zatźr a,

d) felkéri a polgiírmesteľt a Józsefuiáľos Közĺjsségeiért Nonprofit Zft. 2017. évi
kozszolgźt|tatźsi szerzódésének és annak mellékletét képező kompenzáciő, támogatás
módosítására és aláírására ab) és c) pontokban foglaltak miatt,

e) a Józsefuáľosi Ciganyzeĺękar zenészęinęk 2018. januźlr és februári közfoglalkońatása
érdekében _ k<jtelező feladat - az onĺészhez 5.429,9 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vá|Ia|
az cinkoľmányzati saját múkcĺdési bevételek terhéľe.

Fęlelős : polgiíľmesteľ
Hatźridő: a)-b) és d) pontok esetén 20t7. febľuar 0f., c) pont esetében a 2017. évi
költségvetés módosítása, az e) pont esetében a2018. évi költségvetés készítése

|4. jővtłlaąyja a hatáĺozat mellék]etét képezó, az onkormźnyzat 20|7. évi kĺjzbeszeruési
tervét és felkéľi a polgĺírmesteľt annak a|áírźsára'

Felelős: polgármester
Hataridő 20|7 . február 02.

15. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatáľozatbarl foglaltakat a 2016. évi maradvány
elszámoláséná|, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál, valamint f0|8-tőI a
tn gy éví költsé gveté sek készítésénél vegye fĺ gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a 20|7. évi költségvetési rendelet módosítása, illetve a tárgyévi költségvetések

készítése

Dľ. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással a határozatot
elfogadta.
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szłv AZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
a. Ha,ľÁn oZ ATHIZ AT ALHc,Z vĺnĺo s Íľpľľ s zoľoe g s Éc szÜr s Écp s
HATAROZAT:
30t2017. (rr.02.) 12IGEN 0 NEM s ľa.nrózrooÁssa.l

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. a) a Dankó u. 18. szám a\atti spoľtpálya vi|ágíttĺstnak kiépítéséľe 1.316 e Ft-ot biztosit az
általános műkĺjdési tartalék teľhére,

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkíaďás 11107-01 cím _ kötelező feladat

- működési cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék eIoirányzatĺĺľól 1.316,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat -ben,lházási e|őirźlnyzatára.

Felelős: polgármester
Határiđő:2017 . februát 02.

2. a) a Magyaľkúton található erdei iskolában a fiítést és melegvizetbińositő kazźln cseréjéľe

támogatásként I4.l72 e Ft-ot biĺosít a Jőzsefvźtros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt' részére a
kö zszo|gá|tatási szerző dé s en b e l ü1 a fej le szté si céltaľtalék teľhére,

b) az a) pontban foglaltak míaÍt az onkormányzatkiađás |||07-02 cím - onként vtĺI|a|t

feladat - fejlesztési céltartalék előiľányzatárő| |4.172,0 e Ft-ot iítcsoportosít a kiađás
11805 cím _ cĺnként vá|Ia|t feladat - felhalmozási céIiĺ támogatások áLlanhánaľtáson
kívülre e|oir źny zatár a,

c) felkéri a polgĺíľmestert az a)-b) pontokban foglaltakľa tekintettel a Józsefuaľos
Közösségeiért Nonpľofit ZÍr. 20|7. évi kozszolgźtltatási szerződésének és annak
mel lék letét kép ezó komp enzác íő, tźlmo gatás mó do s ítás ara é s a|áír ásźr a.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. februźr 02.

3. a) az onkoľmányzat kĺiltségvetésben a 11101 címen tewęzett rendezvényeket a
Józsefuaľos Kciz<jsségeiért Nonpľofit Zrt. szeÍvezze ffieg, ezért 4.227,0 e Ft-tal a

kozszo|gá|tatási szęrződésben foglalt 20|7. évi kompenzáció ĺisszegét megemeli,

b) u a) pontban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11101 cím _ önként vállalt
feladat - személyi juttatások (reprezentźrció) előiranyzatárő| 2,819,0 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájttru|ás eLoirźnyzatźrő| l.408,0 e Ft-ot átcsoportosít a

11805 cím _ önként vállalt feladat _ mfü<jdési célú támogatások áIlanháZtaľtáson kívülre
e|őirtlnyzatára,

c) felkéľi a polgáľmestert a Józsefuĺĺros Közösségeiért Nonpľofit Zrt. 2017. évi
kozszo|gźůtatási szerződésének és annak mellékletét képező kompenzáció, támogatás

módosításaľa és a|źńrásźĺra az a) és b) pontokban foglaltak miatt.

24



4.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. februfu 02.

20l7-ben a 2016. évi szabad marađvány terhére - a 20|6. évi költségvetésben szereplő
feladatok és előirányzatok - az a|ábbi feladatokľa és összegben biztosítja afeđezetet:
- Százađos út, Ciprus u. és a Sport u. közötti szakasz felújítása 11601 cím - önként

vállalt feladat _bervhźzás 20.000,0 e Ft
- Tömő u. - Leonardo daVinci u. - Balassau. szakasztúfe|ÍĄitźts 11601 cím-önként

vállalt feladat -beruházás 20.000'0 e Ft
- Palotanegyed Idősek Klubja kialakítás, Baross u.2I. 11601 cím _ önként vállalt

feladat - beruházás 47.37I'0 eFt
- Polgáľmesteri Hivatal tigyfélszolgá|ar kia|akításĺínak tervezési díja 1160l cím _

ĺinként vállalt feladat _bervházás 1.500,0 e Ft
- Bláthy o. u., Bíró L. u. és a Vajda P. u. kĺjzĺjtti szakasz felújítás tervezési díj, hatósági

díj 11601 cím - ĺjnként vállalt feladat _benlházás 5.800,0 e Ft
- Korányi S. u. 14. és 16. szám alatti éptilet bontása 11602 cím - önként vá||a|t feladat _

dologi kiadások 19.000,0 e Ft
- Lujzau. 15. füdémcsere ||602 cím _ önként vá||alt fęladat - 2.425,0 eFt

Felelos: polgármester
Hataridő: 2017. februar 02.

a) a Jőzsefuaľosi Egyesített B<jlcsődék engedélyezett létszĺímát 2017. maľcius 1-jétől _
önként vállalt feladat - 1 fővel megemeli határozatlan időre.

b) az a) pontban foglaltak miatt a kĺjvetkező évek költségvetésének terhéľe 2018. évtől
taľtós mfüödési előzetes kĺjtelezettséget vállal évente 3.103'0 e Ft ĺisszegben, melynek
fedezetéül az onkormźnyzatsaját és közhatalmi bevételeit jelöli meg,

c) a |étszźtmeme l é s 20 | 7 . évi kĺĺ ltség ei fe đezetének biĺo sít ása miatt
- a Polgármestęri Hivatal 12202 cím _ onként vállalt feladat - személyi juttatás (céljuttatás)
e|őirányzatát I.90I,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźtru|ási adó
előirźnyzatát 440,5 e Ft-tal cs<lkkenti és ezze| egyidejíĺleg a működési ťlnanszirozásí
bevétęlen be|i| az fuźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|źn
ttjrténő j őv áir ása e|őir tny zatát c s ökkenti,
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ onként vállalt feladat _ bevételi működési
ťtnanszírozási bevételen belül azirźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|źn tĺjrténő jőváirása e|őirźnyzatát 2.342,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiíleg a
kiadás 40|00-02 cím _ önként vállalt feladat - személyi juttatás e|óirźnyzatźt (törvény
szerinti illetmény l.800,0 e Ft, béren kívüli juttatások 101,5 e Ft) 1.901,5 e Ft-ta|, a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźtrulási adó (szociális hozzźtjanl/rási adó
396,0 e Ft, EHo 26,5 e Ft, SZJA 18,0 e Ft) előiranyzatát 440,5 e Ft-tal megemeli.

Felelős: polgármester
Hattuido: 2017 . februar 02.

megbízza a Jozsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t az alábbiak szerinti valamennyi
feladat teljes körű ellátásával:

5.

6.
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a.) Tolnai L. u, 7-9. óvoda játszőudvar alatti terület ultrahangos vizsgá|ata, fe|tárás,
tcjmedékelése, 6.668,0 e Ft összegben,

b.) Asztalos S. u. (Kerepesi út - Salgótarjáni ut szakasz) felújításának tervezése, 3.500,0 e
Ft összegben,

c.) Dobozi u. Q..Iépszínházu. - Magdolna u. szakasz) tervezés,10.800,0 e Ft összegben,

d.) Dobozi u. Q.üépsziĺthźz u. - Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig) tervezés,
10.400,0 e Ft osszegben,

e.) Salgótarjáni út - ľ,ĺÁv-telep (zsákutc a szakasz) tervezés 2.800,0 e Ft ĺlsszegben'

f.) Futó u.39-4|. közötti szakasz felújítása, 5.000,0 e Ft cisszegben,

g.) Szentkirályi u. 5I-49. kĺizotti szakasz felújítása, 18.000,0 e Ft összegben,

h.) Salgótarjáni út (Asztalos S. u. _ Hungaria krt. között) tewezés 3.300,0 e Ft összegben,

i.) szegéllyel együtt jardák felújítása (kivitelezés, bonyolítás, műszaki ellenőrzés)' 10.000,0
e Ft összegben,

j.) 6 db óvoda épületben riasztóľendszer koľszerĹĺsítése, f.I55,0 e Ft összegben,

k.) Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) _ Kerepesi u. - konyha éptilet
riasztórendszer koľszerúsítése, 250,0 e Ft összegben,

l.) JEB központi egység riasztórendszer koľszeriísítése, 280,0 e Ft összegben,

m.) JEB Fecsegő-tipegők Bĺilcsőde épület riasztóľendszer koľszenĺsítése, 330'0 e Ft,

n.) JEB 4 telephelyén elektromos kapcsolótáb|ájának korszeľiĺsítése, 5.500,0 e Ft
ĺisszegben.

o) Dankó u. 18. száma|atti sportpálya világításźnak kiépítése 1.316 e Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. februtr 02.

7. ahatźnozat 6. pontja a|apjźn felkéri a polgármesteľt a Józsęfuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont
Zrt. -v eI ktitendő me gbízźlsi szer ző ďések elké szíté sére é s azok a|áir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 2017. fębruźlt 02.

8. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. te|ephelyének (Őľ u. 8.) felrijításĺíhoz 5.000,0 e
Ft összegben, a Dankó u. 3-5. sz. a|atti telephelyre felépítendő faházak légkondicionáló
berendezéseinek bęszerzésére 300,0 e Ft összegben, valamint a feladatelIátáshoz sziikséges
4 db kerékpaľ beszerzéséte 300'0 e Ft cisszegben támogatást nyújt, és felkéri a
polgĺírmesteľt a támog atásí szerződés aláíľásaľa.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. február 10.

9. a) a Józsefuárosi onkormźnyzat kiadás 11107.01 cím működési cél és általanos tartalékon
be|u| az általános taľtalék - kĺitelező feIadat_ e|óirtnyzatárőI 17.006,3 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11 l08-02 cím működési finanszírozásí kiadáson be|u| az irźnyítőszervi támogatás



fizetési szám|áta történő utalása - kotelező feladat e|őirányzatára 16.106,5 e Ft-ot, az
fućlnyitőszeľvi támogatás fizetési szám|ára töľténő utalása - önként vállalt feladat -
e|óirány zatár a 89 9,8 e Ft-ot keľeset-kie gészítés címén,

b) a Napľafoľgó Egyesített óvodák 721OO-I7 cím - kotelező feladat - műkĺjdési
ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi tétmogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźln történő jőváírása e|oirćnyzatźi és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás,
ezen belĹil a tĺirvényi illetmény e|őirányzatát 4.706,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájárulási adó e|ofutnyzatát I.035,4 e Ft-tal megemeli kereset-
kiegészítés címén,

c) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40I02-0I cím _ kotę|ező
feladat - mfüödési ťĺnanszírozási bevételen beltil az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szttm|én történő jőváirźsa elóirźnyzatź./- és ezzel egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen beliil a töľvényi illetmény e|őirtnyzatát 798,5 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź!źlrulási adó elóirźnyzatát 175,7 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészités címén,

d) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102-02 cím - kötelező
feladat - műk<jdési ťlĺanszírozási bevétęlen beltil az irányítószervi tĺímogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváítása e|őirtnyzatát és ezzę| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény eloirźnyzatát 60I,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýźnulási adó eIőiźnyzatát 132,2 e Ft-tal
megemeli keresęt-kiegészítés címén,

e) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím _ kĺjtelező
feladat - mfüödési ťlnanszitozási bevételen beliil az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szám|źn tcjrténő jővźirása e|óirányzatát és ezze| egyidejrĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|ofuźnyzatát 97,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirźnyzatźLt 2l,3 e Ft.tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

f) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont 40102-03 cím _ önként
vállalt fęladat - mfüĺjdési finanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szźlm|źn tĺjrténő jővźlírása e|őkźnyzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|oirźnyzatát 2Il,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|ofutnyzatát 46,5 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

g) a Józsefuárosi Szociá]is Szolgźitatő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40103 cím _ k<jtelező
feladat - működési ťtnarszírozási bevételen belül az irźnyítőszewi tĺĺmogatásként
folyósított támogatás fizetési szán|źn töľténő jőváítása e|óirźnyzatát és ęzze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a tĺirvényi illetmény előirányzatát I.2|4,I e Ft-tal, a
munkaađót terhelő jĺĺrulékok és szociális hozzźĄźlrulási adó eloirźnyzatát 267,| e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészités címén,

h) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont 40104-01 cím - kötelező
feladat - működési finanszírozási bevétęlen belül az irányítószervi trĺmogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési szźĺriźn töľténő jőváírźsa e|őirányzatźú és ezze| egyidejűleg a
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kiadás személyi juttatás, ezen belül a t<ĺľvényi illetmény e|oirźtnyzattlt 224,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó eloirányzatát 49,4 e Ft.tal
megemeli keľeset-kie gészítés címén,

ii) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím - kötelező
feladat - műkĺjdési ťlnanszirozási bevételen beliil aZ iľányítószeľvi tĺímogatásként
folyósított ttlmogatás fizetési szttm|tntcirténő jőváíĺása e|oirźtnyzatát és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény előírányzatát 1.678,4 e Ft-tal, a
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźttulási adó eloirányzatát 369,3 e Ft-tal
megemeli keľeset-kie gészítés címén'

j) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím - ĺjnként
váIla|t feladat - műkodési finanszírozásí bevételen belül az írźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatźsfizetésiszttm|tntörténo jőváírásae|oirźnyzatátés ezzel egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a töľvényi illetmény előiźnyzattLt 304,I e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őírźnyzatát 66,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén,

k) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kötelező
feladat - műkcidési ťĺnanszítozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváfuasa e|őirźnyzatźú és ezzel egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|őirányzatźLt I.3I7'7 e Ft-tal, a

munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó előiráĺyzatźt 289,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészités címén.

l) a Józsefuaľosi Szociális SzolgáLtatő és Gyermekjóléti Központ 40106 cím - kötelező
feladat - műkĺĺdési ťĺnanszirozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|ántöľténő jőváírasa e|őirźnyzatát és ezzęI egyidejiĺleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a tĺiľvényi illetmény e|oírtnyzatát 922,7 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jráľutékok és szociális hozzźĺjáĺulási adó e|oirányzatát 203,0 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén.

m) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40107 cím - önként
vállalt feladat - mfüödési ĺtnanszíľozási bevételen belĹil az fuźnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számIán történő jóváítása e|oirźnyzatźtt és ezzeI egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény elóirźltyzatát 22|,8 e Ft-tal, a
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjáĺulási adó eloirźnyzatát 48,8 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

n) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím _ kĺitelęző
feladat - működési ťlnanszítozźsi bevételen beltil az irányítószeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetésí szám|tn t<jľténő jővźftása elokźnyzattń és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belĺil a törvényi illetmény e|őirźnyzatźń 413,3 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó e|oirźnyzatát 90,9 e Ft-tal
megemeli kereset-kiegészítés címén,

o) a Józsefuĺĺrosi Szociális Szo|gáItatő és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kĺitelező
feladat - múködési ťlĺanszírozásí bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|tntĺjrténő jőváirása előiráĺyzattń és ezze| egyidejűleg a
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kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmény e|őirányzattlt 1.228,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirányzat'át 270,2 e Ft-tal
megemeli kereset-kie gészítés címén'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. februfu 02'

10. a) a Polgármesteri Hivatal részére informatikai eszközök és iľodabútorok beszerzésére
25.000'0 e Ft-ot biĺosít a fejlesztési céltaľtalék terhére,

b) az a) pontban foglaltak miat1- az onkoľmarryzat kiadás III07-02 cím - önként vállalt
feladat - fejlesztési céltaľtalék e|óitźlnyzatárőI25.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11108-02
cím - kcitelező felađat - felhalmozási finanszítozási kiadáson belĹil az irźnyítőszewí
támogatásként folyósított támogatas kiutalása - önként vállalt felađat _ e|őiráĺyzatźlta,

c) a Polgármesteri Hivatal |220|-01 cím - kötelęző fe|ađat _ felhalmozasi finanszirozźsi
bevételen be|u| az kźnyitőszervi tĺímogatásként folyósított tĺímogatás ťĺzetési szźlm|án
történo jőváírása e|oirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, a 12201-02 cim - kötelező feladat _
fe|halmozási finanszírozási bevételen belül az iränyítőszervi támogatásként folyósított
tĺímogatás fizetési szźtm|źn történő jőváfuása e|oirtnyzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.
Ezze| egyidejűleg a kiadás I220|-u cím _ kcjtelező felađat _ ben;ŕráztts e|őírtnyzatźft
5.000,0 e Ft-tal és a l220I-02 cim _ kcjtelező feladat _benlházás előiľrínyzattń20.000,0 e
Ft-tal megemeli.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2017. februáĺ 02.

11. aKépviselő-testĺilet aza|ábbiakszerintmódosítja a262l2016. (XII.20.) szźtmuhatározat
6. pontját:

,,d KĹilső-Józsefuĺáĺosi Református Diakóniai A|apitvány tészéte (székhelye: 1089
Budapest, Kőľis u. 13.; ađőszźtm: 18065891-1-42) 2017. évre 1.000,0 e Ft vissza nem
téľítendő támogatást _ önként vállalt feladat _ biĺosít Kovács Za|án rézfuvós zeĺekata
(Cantores Ecclasiae) fellépései, zenei rendeményeí szervezésének támogatása címén és
felkéri a polgĺíľmesteľt a tímogatási szerződés a|áirásáĺa.,,

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017. februar 02.

72. a Képviselő-testiilet az a|ábbiak szerint módosítja a262120|6. (XII.20.) szźtmis,hatźrozat
7. pontját:

,,a MÁV Szimfonikusok Zenekari A|apífrtny részére (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi
út 1-5., adőszźm: 1805672I-2-42) 2017. éwe 2.500,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást
_ önként vállalt feladat _ biĺosít fellépései, zęnei rendezvényeí szervezésének, működési
költségeinek télmogatása címén és felkéri a polgármestert a tĺĺmogatási szetzóđés
a|áítására.,,
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Felelős: polgármester
Határidő: 20I]. februáľ 02.

13. a) felkéri a Jőzsefváros Kĺjzösségeiért Nonproírt Zrt.Ą 60 fő zenész 2017. maľcius l-jétől
20 1 8. február 28 -ig tartő közfoglalk oztatás iránti kérelem benýjt ástra,

b) az a) pontban foglaltak míaÍt a Józsefuaľos Kĺizösségeiéľt Nonproťlt Zrt. tészére a
kcizfoglalkoztatás ĺjnĺész mfüödési céltaľtalék teľhéľe 27.ĺ49,5 e Ft-ot biztosít a
Józsefuaľosi Cigźnyzenekar zenészeinek foglalkoztatásáta a kozszolgáItatási szeruődésben
foglalt 2017. évi kompenzźrciő osszegének megemelésével,

c) a b) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiađás 11107-01 cím - kötelező feladat _
működési cél és általános taľtalékon belül a közfogla|koztatás céltaľtalék önĺész
e|oirányzatárő| 27.149'5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - kote|ező feladat -

műkĺ jdésicélútámogatásoka|IanhźutartásonkívĹilľeeIőirányzatára,

d) felkéri a polgáľmestert a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. 2017. évi
kozszo|gá|tatási szerződésének és arrnak mellékletét képező kompenzáció, támogatás
módosításara és a|źńrźsára ab) és c) pontokban foglaltak miatt,

e) a Józsefuaľosi Ciganyzenekar zeĺészeinek 2018. januaľ és februári közfoglalkoztatása
érdekében _ kĺjtelező feladat - az onĺészhez 5.429,9 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vá||al
az onkormźnyzatí sajtú műkĺjdési bevételek terhéľe.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatźlrido a)-b) és d) pontok esetén 2017. február 02', c) pont esetében a 2017. évi
kciltségvetés módosítása, az e) pont esetében a2018. évi költségvętés készítése

14. jővźthagyja a llatáĺozat mellékletét képezo, az onkormźnyzat 2017. évi közbeszęrzési
tervét és felkéri a polgármestert annak a|áításźra,

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. februfu 02.

15. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 20|6. évi maradvány
elszámolásáná|, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításánźi, valanint 2018-tól a
tárgyévi költségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatĺáĺidő: a 2017. évi költségvetési ľendelet módosítása, illetve a tźlrgyéví költségvetések

készítése

^3012017. 
(II.02.) száműhatározat mellék|etét a jegyzőkiĺnyv 1. számú melléklete

tartalmazza

;;1

!::r
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3. Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érint(i előterjesztések

Napirend 3/1. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám a|atti telek páiyázat
útján ttiľténő elidegenítésére
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

ígazgatőság elnĺjke

Dr. Kocsĺs N ĺáté
A napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
A 20l7-es költségvetésben megtervezték azokat a telkeket és épületeket, amelyeket
éľtékesíteni kívánnak a20l7-es évben a1L602 cím ęlőirányzatában.Ezekatelkek és épületek
a következők: Vajdahunyad utca 9., Futó utca 5-7-9., József utca 25-27., Tömő ltca 58., az
egy épület' Üllői utca 16/8 és l8.,ez is egy épület, illetve helyiség. Dobozi utca45., Tömő
utca 16., Víg utca 39.' Béľkocsis utca 32.EbbőI a felsorolásból hianyzik a Dobozi utca 13.,
ennek az előterjesztésnek atáĺgya. A december 20-źtnmeglewezett telekeladást maĺ,,ki lehet
dobni a kukába'', meľt jött egy újabb telek, amit el akarnak adni. A költségvetés élt egy
hónapot. Miért akaľnak egy olyat telket eladni, amit még egy hónapja nem akaÍtak, mikĺjzben
azokat meg nem adjak el, amiket meg el akartak.

I)r. Kocsis lĺ.áté
Yá,|aszadásra megadja a szőt dr. Pesti lvettnek.

Dr. Pestĺ Ivett
A költségvetésbe azokat a tételeket tették bele, amikkel biĺosan terveztek, de itt a piací
igényekhez is igazodnak egytészrő|, másrészről most csak januĺáľ van, tehát a tavalyi évben
elfogadott kĺiltségvetés mentén szeretnének tovább haladni, ugyanakkoľ lesznek további
tételek, amik a tava|yi évben nem voltak benne, de minden olyan, amí az onkoľmiínyzat
bevételeit és érdekeit szo|gáIja, annak mentén fognak haladni. A Dobozi utca is egy olyan
terület, ahol időkĺjzben érkezett egy vételi kérelem, és ennek a vételi kérelemnek és a piaci
mozgásoknak eleget téve megprőbá|jzlk az értékesítést. A többi, arri a költségvetésben
szerepel, azok is sorľa fognak jönni a TestĹilet elé.

Dr. Kocsĺs M:áLté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Felelősebb tervęzésre szeľetné kérni a Hivatalt. Nem biztos, hogy jó, hogy ennyiľe
alkalmazkodnak a piaci igénye|<hez, mert az itt élők érdekeit kellene figyelembe venni
elsősorban. A pénzĹigyi hatással kapcsolatban szeretne még 3 dolgot kérđenĺ. Miért ennyire
hangsúlyos hogy Józsefulĺľos optikai megítélése tovább javuljon? Erteni véli, hogy itt nem
szęmészeti kérdésről van szó, de mégis nem a kerület élhetősége |enne az elsődleges
szempont? Kérdezi, hogy megfontoltak-e más szempontokat is, mint az ęIadás. Zöldteľület
Iétrehozásától kezdve, sok más szempont is volna, amely egyenľangú versenýiĺrsa kéne hogy
legyen egy várostervezés soľán a telekeladásnak, amely forgalmat vonz, és az é|hetoséget nem
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javítja, hanem ľontja Ezze| egyiitt viszont aZ onkormányzat a bevételből aZ éptilet

fetújításokĺa tudna költeni. Ezze| kapcsolatosan kérdezi, hogy miért nincs nevesítvę az a cím,
amire az íly en bevételek szo l gálnak, mint éptilet felúj ítás.

Dľ. Kocsis ľĺálté
Válaszadásra megadja a szőt dr. Pesti lvettnek.

Dr. Pesti lvett
Minden értékesítésnél megvizsga|ják az egyéb lehetőségeket. Ez egy 907 m"-es építési telek,

|77 mi|Iiős kikiáltási aľon. Ennek a legjobb célja az értékesítés, közösségi kertet, vagy
játszőteret létľehozni egy ilyen értékű telken, szerinte az |eĺlne a felelőtlen gazdálkodás.
Vannak kisebb méretű telkeik, ahol fontolóľa fogjak venni, hogy az értékesítésen túl más

funkciót taláIjanak rá, ebben az esetben azt gondolja, hogy kaľ lenne egy jó beépíthetőségű
telket másra felhasználni. Amit kérdezett, hogy miért nincs konkľétan megjelölve cél, itt nincs
bevétel' tehźLtabban az esetben, ha sikeľes apźiyázat és van bevétel, akkor a Testiilet meg
tudj a hataĺ ozní a felhasználh atő cé|t.

Dr. Kocsis Máté
A budapesti kerületek köziil a VIII. kerületben van a legtobb közösségi keľt, eľre méltán
lehetnek biiszkék. Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺízsef
Mint a tertilet képviselője szeretné elmondani, hogy a ,,Dobozi tér'', FiDo tér a legnagyobb
fejlesztésnek esett á|dozatul, ott egy nagyon nagy foľgalmú spoľttelep és játszőtér van, tehát

semmiképpen nem indokolt ott egy telket közösségi téľ.é, vagy játszőtérré alakítani. Anól
nem beszélve, hogy az itt é|ok érdekét az szo|gźtlja, hogy ha ez az iires telek be lesz építve.

Ezt most az onkormányzat kőtĺíľnak hasznáI1a, ktilĺinben nem tudja hasznáIni és nagy
ktiltsége varl az onkoľmanyzatnak abban, hogy ott állandóan ferm kell taľtani a rendet, és ott

rendet is taľtanak a JGK doIgozői, de nagyobb érdek fi:zóđ1ka|lhoz, hogy ezen a foghíj telken
egy épület legyen, ahova új lakók koltözhetnek be. A terhelhetősége a teriiletnek sem lesz
olyan ÍLagy, mivel eze|<ĺe a lakásokĺa elő van írva, hogy gépkocsi beállókat is kell tervezni a

házak aIá. Egy olyan költségvetési tétel nevesítése, ami nincs, u egy nonszensz' másľészt
nem a JGK dolga' hanem a Testtilet dolga, hogy nevesítse. Amikor a Képviselő ur iIyeneket
mond, azt jelzi, hogy nincs tisńában a sajtĺ dolgával és nem tt!ékozőđott arról, hogy mi a
képviselőnek a feladata, és mivel kell foglalkoznía,

Dľ. Kocsĺs Máté
Ügyrendben megadja aszőt dľ. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
oľülne, ha Polgáľmester úľ megkérné a képviselőtarsakat, hogy ne minősítsék a tĺjbbi
képviselőt, sem alappal, sem alap nélktil' peľsze vitatkozni azért |ehet. Ez az onc'k szájábő|
hangzott el elég sokszor, hogy a telekeladások an. a cé|t szolgźtljźl<, hogy a felújítási alapot

növelni lehessen. A III. részę az előterjesztésnek nyugodtan taĺtalmazhatná ezt a céIt, atrő|,

hogy ez még nem egy rea|izált bevétel, még meg lehetne nevezve. Nincs megnevezve. Eń,
tętte szővá, az a|apjźtn, amit mondtak.

Dľ. Kocsis Máté
Ezekkonll egyik sem ügyrendi javaslat.

éj
-.',::!
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Dr. Erőss Gábor
Az ügyrendi javaslata az vo|t, hogy megkéľte Polgármesteľ urat, hogy a személyeskedést.. .

I)r. Kocsis lĺáté
...akkor ott a pont, és a többi, rendes hozzćlszőIáls volt.

Dr. Eľőss Gáboľ
ortilne, ha nevesítve lenne ez a szźndék.

Dr. Kocsis N{.áté
Az sem Ĺigyrendi javaslat. Az egy módosító javaslat lesz. A noľmál hozzásző|ásában
éľtették. . ..

Dr. Erőss Gáboľ
Igen, és végül...

Dr. Kocsis N{.áté
Nincs végül' meľt eddig azt az egy ügyľendi javaslatot tette, hogy figyelmeztesse Kaiser
Képviselő urat. Mondja ezt a Képviselő úr, ami megint egy külön beszélgetés lenne, de nem
szeretne ebbe most belemenni. Kéri, hogy ne minősítgesse a képviselőtaĺsát Erőss Képviselő
vl Azért van némi bicskanyitogatő abban, hogy aki a minősítgetések és sugalmazások
babérkoszorús bajnoka, kikéľi magának a minősítgetéseket. Az a Képviselő uľ gondolkodói
kĺirétől nem á1l messze' ezt egyes pulzussal szokták tudomásul venni, hogy ilyenekre is
képesek, de arľa kéri, hogy azért tartsźlk be a Képviselő-testület méltóságáĺa tekintette| ez
irarryí íratlan szabá|yaikat. Megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nem kívánt már hozzászólni, de Pesti Ivett hozzźlsző|ásában volt egy olyan elem, amely
szerint dolgoznak azon, hogy más telkeken keľüljenek kialakításta ilyen funkciók, tehát
jźúszőtér, közĺlsségi kert, ilyesmi. Egyetért azza|, hogy nem a FiDo téľľel szemben kell egy
újabb jźÍszőtér, viszont amivel kevésbé ért egyet, az az, hogy inkább mondjak, mint teszik.
Ezt tobbször is javasoIta a Víg utca 39-es telek kapcsán, amely egy iskolanak az udvara
mellett taIáIhatő.Egyrészt lehetne vele bővíteni az iskolaudvaľt. Vagy meg is lehet osztani, és
egyik részéve| bővíteni az iskolaudvatt, a másik részén meg egy koz-játszőteret lehetne
létrehozni. Ebhez képest mźlr a Víg utca 39-nek mźr a 2. e|ađási pá|yźzata fut. Az az étzése,
hogy csak mondjfü, és nem csináljfü. Azt szeretné kéľni, hogy tényleg csináljĺĺk! Legyen a
kĺjvetkező, vagy a kettővel utáni tilésen egy olyan előteľjesztés, hogy mik a szź.ľrđékaik ęzzel
kapcsolatban.

Dľ. Kocsis M:áúé
A Német utcai iskolának két tornaudvaĺa is van, és ezért nem taľtottak indokoltnak, hogy
mindjáĺt 3 legyen. Ráadásul a telek mérete' meg benapozásanem teszi alkalmassá, most a Víg
utcttra gondol. A Dobozi utca kapcsán, egyben a Képviselő ur módosító javaslataľa is
reagźiva, természetesen szavaznak róla, hogy vegyékfel az előterjesĺés részeként, de alig 30-
40 méterre van a FiDo tér, és mintegy 71 métene a Teleki tér onnan, szépen felújított
játszőtérrel, paľkkal, pihenőréssze|, va|őbarl nem indokolt, hogy pont a Dobozi utcttban ez
keľĺiljön kialakításra, et1ő| fiiggetlenül a Testület majđ dĺinteni fog róla. Megadja a szőt dr,
Erőss Gábor képviselőnek.

,:.':
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Dr. Eľőss Gáboľ
Amit nem mondott' arra sok váIasz született, o zöldterĹilętrő| beszélt' de közösségi kertnek
értették, az is egy jó dolog és az pláne jó, hogy sok kĺjzösségi kert van Józsefuárosban.
Jakabfy képviselő ut játszőteret javasolt, ő pedig egy źllta|áĺosabb dolgot, hogy nĺiveljék a
zĺjldterületek arányźú.Ezt a szempontot további megfontolásra ajáĺtlja,ugy érzi, amikor telkek
eladása kerül szóba, akkoľ nem kellő súllyal mérlegelik a lehetséges alternatív hasznosítási
módokat. Adott esetben az ęIadásta váró többi telek értékét is növeli, ha a kerület élhetősége,
zĺlldteľtiletei is növekszenek. El tud képzelni egy olyan helyzetet, ha paľkosítanak egy telket,
akkor a közeli telket drágábban tudjak majd eladni és a fejlesztés nagyobb értéket tud
létrehozni. Ezek olyan bonyolult összefüggések' amiket nem lehet a telkek
négyzetméterárának fiiggvényében eldĺjnteni, és pusztán az anyagi bevételt mérlegelve
döntéseket hozni.

Dr. Kocsis M:áLté
Szavazni fognak róla. Elég tégőta csináljfü mtn ezt al.lhoz, hogy tudják, hogy mi történne
ellenkező esetben. Ha aú.javasolták volna, hogy ez legyen egy zoldterület, akkoľ egyhamaľ
kiszámolták volna Képviselő úľék, hogy ez 180 millió foľint bevételkiesést jelent a
kertiletnek, amiből 7 onkormáĺyzati bérházat lehetne felújítani, tehát 180 millió forintot
vettek e| a szegényektől. EzLenne, ebbe a jatékba kevésbé szívesen mennęk bele, a vitźnavalő
szándékot is egyre inkább értelmetlennek tartja ilyen kérdésekben' fo|eg a Dobozi utca
tekintetében. A napirend vitáját lezźnja. Szavazásta bocsátja dr. Eľőss Gábor képviselő
módosító indítványát mely szerint a Dobozi utca 13. szám alatti telek elidegenítése helyett
zci ldterul et et ho zzanak |étr e.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 ígen,10 nem, 4 tartózkodással
elutasította.

IZAYAZASNÁL JELEN vAN to rÉpvIspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYSZERÚ SZóToB B s Éo szÜrSÉGES
HATÁRoZAT:
31t201,7. (rr.02.)

A Képviselő-testület úgl dont, hogł nem.fogadia el dr. Erőss Góbor módosító javasĺatát, mely
szerint a Dobozi utca ] 3. szám alatti telek elidegenítése helyett zoldterületet hozzanak létre.

Dľ. Kocsis lNIáLté

Szavazásra bocsátja dr. Eľőss Gábor módosító javasIatát, mely szeľint nevesítsék a Dobozi
utca 13. szźĺn a|atti telek elidegenítéséből száĺmaző bevételt.

Megállapítj a,hogy a Képviselő-testÍilet a módosító javaslatot 3 igen, 11 nem, 2 taĺózkodással
elutasította.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlsBl-o
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ s zóro g B SÉG SZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
32ĺ2017. (II.02.)

2IGEN 10 NEM 4 TARTóZKoDÁSSAL

11 NEM 2 TARTOZKODASSAL3IGEN
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nemíogadja el dľ. Erőss Gábor módosító javaslatát, mely
szerint nevesítsék a Dobozi utca ] 3. szám alatti telek eĺidegenítéséből származó bevételt.

Dr. Kocsis Máté
S zav azásr a b o c s átj a a határ o zati j avas lats o rt.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Dobozi utca 13. szźlm alatti, 35379 hĺsz.-ú, 907 m2
alapterületű telek nyilváno s, egyforduló s pźiy źnat útj an történő értékesítéséhez.

Felelos: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20|7. februtlr 02.

2.) elfogadj a a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerĹilet, Dobozi lÍca |3. szám
alatti,35379 hľsz.-ú, 907 fił alapterülettĺ telek éĺtékesítésére vonatkozó pá|yázati felhívást
az a|ábbi feltéte lekkel

a.) a minimális vételaĺ: 17],220.O00'- Ft + ÁFA,

b .) a p áIy azat bír á|atí s zempontj a : a le gmagasabb me gaj ánl ott v éte|ár,

c.) a páIyźnónaVvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásátőI szźmított 3 éven belĹil jogerős építési engedélyt

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől szźlmítoÍt 3 éven belül jogeľős

haszná|atbavétel i engedélý szer ez )

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege l5.000.000,- Ft1' ajogerős hasznźiatbavételi engedély
megszerzésének 90 napot meghalađó késedelme esetén a kĺitbér összege
7.500.000,- Ft, amely kotelezettségek gatanciaszerzódés megkötésével
biztosítandók. A gatancíaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késeđelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az elozoeken tul felmerülő báľmely egyéb
késedelem esetén vevő által fizetendő napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsęfuarosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáľidő: 2017. február 02.

3.) a páIyénati felhívást a Képviselő-testiilet 13612016. (VI. 02.) számu határozatábarl
foglaltak szęľint tęszi kozzé.

Fęlelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KdzpontZtt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźriďő : 2017 . februźr 02.

4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.4 a versenyeztetési eljĺáľás
lebonyolítására, és aľra, hogy a pźt\yázat eredményéľe vonatkozó javas|atát terjessze a
Képviselő-testiilet elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a páIyźuat eredménýelenülzárul,
feIhata|mazza aYárosgazdá|kodźlsi és Pénzügyi Bizottságot apá|yázatot|ezárő eredmény
megźů|apitására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hatĺáľidő: 2017 . május 1 9.

1!:
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Dr. Kocsis M:áté
Megtt||apítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem, 2
tartő zko dtts s al e lfo gadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsE,l-o
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ S ZoTo B B s Éc s zÜrs ÉGES
HATÁROZAT:
33t20Í7. (II.02.) 13 IGEN l. NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t.)hozzájźrul a Budapest VIII. kertilet, Dobozi utca 13. száma|atli,35379 hĺsz.-ú, 9O7 m2

alapterületti telek nyilvĺános, egyfordulós pá|yázat útjan t<lrténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpontzrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
}Jatźtriđő:2017 . februĺár 02.

2.) elfogadj a ahatározat mellékletét képezó, a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 13. szám
a\atĺí' 35379 |lľsz.-u,9O7 m2 alapteľületiĺ telek értékesítésére vonatkozó páLyźzati felhívást
az aIźtbbi feltételekkel

a.) a minimális vételaľ I77.220,000'- Ft + ÁFA,

b.)apáIyazatbíráIatiszempontja:a|egmagasabbmegajánlottvételát,

c.) apá|yźzónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásátőI számított 3 éven belüljogerős építési engedélyt

szeÍez'
cb.) a jogerős építési engedély megszeruésétő| számitott 3 éven belül jogeros

haszná|atb avéte l i enged é|yt szer ez,
cc.) a jogerős építési engedély megszeľzésének 90 napot meghaladó késedelme

esętén a kötbér összege 15.000.000,- Ft1' ajogerős hasznźĺ|atbavételi engedély
megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszęrzodés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésbęn foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem
esetén időaranyosan érvényesíthetők. Az e|ozóeken túl felmerülő bármely egyéb
késedelęm ęsetén vevő által ťtzetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 2017. február 02.

3.) a pá|yźzati fe|hívást a Képviselő-testiilet 13612016. (VI. 02.) számű hatźltozatában
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZtt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. februĺĺr 02.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljaľás
lebonyolításáľa, és ana, hogy a pźtlyénat eredményére vonatkoző javas|atát terjessze a
Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a pá|ytnat eredménytelenülzáľul,
felhata|mazza aYárosgazdáLkođźtsi és Pénzügyi Bizottságot apáIyázatotlezźnő eredmény
megáI|apítására.
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Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. május 19.

A 33120Í7. (II.02.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 2. számű melléklete
tartalmazza

Napirend 312. pontja
Javaslat a Budapest vln. kerůilet, Víg u. 39. szám a|atti telek pályázatűtján
tłirténő elidegenítésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti lvett _ Iőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnöke

Dr. Kocsis Nĺáté
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszot Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ez ate|ek messze van minden zöldteľülettől. Szomszéđja az iskola, ha ftlajánlanák neki, hogy
bővítik az uđvarźú, akkor kapva-kapna az a|ka|mon, de ha mégsem, akkor is lehetne jźltszőtér,
be lehetne fásítani, egyébként a legkĺizelebbi jtĺszőtér a Rfüóczi téľen van, de a legközelebbi
zöldterület a II. János PáI pápa téren van. ott tényleg lehetne egy zo|dszigetet csinálni.
Másodszorra kerĹil eléjfü, hogy adjfü e| ezt a telket. Szerinte a kcirnyéken máľ csak egy telek
van, ami szintén eladásra van jelölve, a Jőzsef utca és Horváth Mihály tér ktiz<jtti, taltn ott
több telek is meg van osztva. Itt kifejezeÍten azt inđítványozza, hogy legyen egy kis
z<lldterület, jéúszótételés fakkal, és ne adják e|.Eztmódosító javaslatnak szźnja, és örömmel
konstatálja, hogy sikeľtelen voItaz első eladási köľ, és a 10 %-os foglaló, vagy biztosítékaz
az onkormźnyzatnźůmaradt. Tehát lassan apéĺlz is meglesz a dologra, hogy kialakíthassák.

Dr. Kocsĺs Máté
Ez volt az a tę|ęk' amelyiknél Erőss képviselő megkérdezte, hogy melyikőjiiknek a
családtagja vagy ľokonaveszi meg, úgyhogy most melyikőjĹiknek a családtagsa, vagy rokona
adott 10 millió forintot az onkormányzatnak, ami koľrektnek tiínik. Van egy ajáĺl7ata
Képviselő úľnak. Szerinte Képviselő úr nem ismeri ań. a telket, mert ezen a telken a
napstitéses &ák száma pont nulla. Egy teljesen iiľes, hosszúkás, vékony telek, a Képviselő ur
pedig egy zolđszigetet álmodott oda. Ajanlata a k<jvetkező, vesz a Képviselő úmak egy
petimiált, melyet ápolgatnia kell, de nem mozdíthatja el, amíg el nem adjtlk a telket. Ha szépen
növekszik, akkor létrehoznak oda egy zoldszigetet, ha nem, akkor újragondolj a a zolđsziget
elképzelését, és javaslatát, miután módosító javaslatként terjesztette a TęstĹilet e|é, ez egy
teljesen iírnyékos, magasan köľbe épített vékony telek, olyan sötét, mint az éjszaka. Kérdezi a
Képviselő riĺtól, hogy elfogadja-e a petúniás aján|atát?

Jakabfy Tamás
Ismeri a telket, tudja, hogy a tavalyi évben került mellette átadásra egy saľokÍelken
agyonépített, nagyon magas épület, tudja, hogy ott egy magas tílzfa| van' nem fudja, hogy
hogy fogja túlélni a petúnia. Szívesen kipróbálná' nem hiszi, hogy egy fa nem élné tul,
tekintettel aľľa, hogy az erdőben is főleg árnyékban nevelkednek a kis f;ík. Megfontolandó
Polgármesteľ úr ajźln|ata, kipróbálásra érdemes, így félév elnapolását javasolja az
előterjesztésnek.
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Dr. Kocsis Máté
Ezze| a mtĺsorszámma| már fel is léphetnének ketten Képviselő úrral. Nem, maľadjanak
szépen az előterjesńésnéI, A Képviselő úr módosítójáról szavazni fognak, és a petúniát pedig
elhelyezik a telken eladásig, aztán meg ĺézlk, hogy hogy viselkednek a n<ivények. Egyébként
a páfrány, gomba, moha, meg az ecetfák azok működnek. Megađja a szót Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Két felvetése és egy kérdése lenne. Egyrészt szerinte igazabőI meggondoltamagát abervháző.
25 millióval magasabb ajánlatot telí a telekért, mint ami szükséges vételár lett volna, ha
bebukja a 10 milliós bánatpénzt, még akkor is relatíve jől jőÍ'ha20 millióval kevesebbért is
meg tudja vermi ugyanezt a telket. Bízik benne, hogy nem erľől van szó' de mégez is kilóghat
ebből a történetből. A másik kéľdése, hogy a rendőrkapitányság épülete teljesen alkalmatlan
arra, hogy az|egyen, és ha jól tudja, zajloltak is a háttérbenttrgyalások arról, hogy legyen
egy új épülete az ijzenképesebb múkĺjdtetésrc. Az egyik kérdése, hogy mi a helyzet ezzeI
kapcsolatban' van-e új információ, amivel még nem ľendelkeznek? Másrészt,ha beindul egy
ilyen gigaépítkezés, mint ami a szomszéđos telken is megvalósult, akkor mennyiben tudjfü
an,biztosítani, hogy aznę akadźt|yozzamég jobban a rendőrkapitanyság munkáját?

Dr. Kocsis Máté
ott gigaépítkezés nem tud lenni, mert ez egy pici telek. A rendőrkapitányság egy nagy
helyigénnĺ intézmény, ekképpen kell majd neki helyet is választani, amit majd éľdemes lęsz a
kövętkező években szem előtt taÍtaru a tęlekeladások kapcsan is. A másik az, .hogy ez
minderľe kiteľjedő belügyminisztériumi támogatást, meg egyĹittmfüödést igényel. Ugy látja,

hogy a kĺjvetkező években kicsit kozelebb kell feľkőzniiik a Belügyminisztériumhoz,hogy ez
megvalósulhasson. Ami a projektnek nem a végét, hanem az e|ejétjelenti. Dolgoznak ľajta.

Huzamosabb ideig nem maradhat ott a rendőrkapitźnysźę, meľt alkalmatlaĺ rá az épüIet.

Annyira korszenĺtlen már, hogy eljutnak arra a pontra, hogy t<ibbe kerül fenntartani és

újítgatni évľől-évre, mintha építenének egy új korszerű, energiahatékony, jó épületet. De
mivel az onkormányzatnak ebbe beleszólása fékezett habzással van, meľt a
Belügyrninisztéľium, illetve aMagyar Álum tulajdona, kezelője és fennhatósága, ezért ot|

ketl majd ,űgy pozícíőt szerczni, hogy jó egyĹittmfüödő paľtnert találjanak ebbęn az
elképzelésfüben. Dr. Erőss Gáboľ képviselő vé asző.

Dľ. Erőss Gáboľ
Naponta tĺjbbszcjr is elmegy emellett a telek mellett, valóban sötét, de javasolja Polgármester
úrnak, hogy konzultáljon a tanácsadőjáva|, aki nagyon jól ért ehhez a témához, arról, hogy
milyen növényeket lenne érdemes beépíteni effe a telekľe. Azt gondolja, hogy pont a
legsűnĺbben beépített része a keľÍiletnek. Es valóban messze vannak tőIe a terek és paľkok,
úgyhogy megfontolaľrdó, ha már először nem sikeriilt értékesíteni eń. a telket, legyen ez egy
jel. Amit Pesti Ivett elmondott az eLőbbí előterjesĺésnél, hogy a kis telkeknél t<jrekszenek

arra,hogy ott nem csak a bevételt, hanem más szempontokat is, az élhetőséget és a növelhető
zöldteľĹiletet is figyelembe veszik, akkor vegyék figyelembe ennél a teleknél is. Aľboľétum
lesz, fenyt nem igénylő ntĺvényekből, amelynek csodájĺára fognak jarni az országból, meg a
világból.

38



Dľ. Kocsis lfrl.áté
olyan növény nincs, ami nem igény féný, olyan van' amelyik kevesebb féný igéĺye|, ezt
orlóci Lźsz|őtó| tudja. Megadja aszőtMészár Erika a|jegyző asszonynak.
Dľ. Mészár Eľika
Felhívja a Képviselo-testület figyelmét arra, hogy egy építési telekľĺĺlvan szó, amelyre 5 éves
beépítési kĺĺtelezettséget fu elő jelen esetben a rorÉsz, tehát abban az esetben, ha icĺę
zĺjldterületet szeretnének, akkor azt ĺdeigLenes jelleggel tudja ezt megtenni a Testület, de a
jelenleg hatályos ľendelkezéseknek nem felel meg.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Alpolgármester Asszonynak.

Sántha Péterné
Erőss Gáboľ képviselő urat tájékoztatja, hogy a Német utca az köľtilbelül 300 méter hosszú.
Az egyĹk végén ott van a Rákóczi tér, a másik végén itt van a Horváth Mihály tér. Senkinek
nem okoz gondot, hogy 150 méterre elmenjen odáig a jźúszőténe, vagy esetleg viszonylag
k<jzel van a Gutenberg tér is. Az iskola még egyszeľ sem je|ezte, hogy az 1 tornaterme, 2
tornaszobája, és felső tagozatos spoľtudvar, és alsó tagozatos játszóudvaľ nem lenne elég
nekik mozgás cé|jaira. Szeľetné, ha arcalitźls talajan maľadnának, és először gondolkodnĺának,
utána valósítanák mes. azt szóban.

Dr. Kocsis ľĺ.áLté
Megadja aszőt Simon Gyöľgy képviselőnek.

Simon Gyä1e.y
Komássy Akoshoz szeľetne csatlakozni, volt egy visszalépő vásáľló itt a tęlęktől. Ha
megnézik ezt a céget' biztos nem az anyagiak miatt lépett vissza. Az lenne a kérdése, hogy
jogilag lehetséges-e az, hogy kizalzk a pá|yázatbőI azokat, akik maľ valaha ilyen módon
visszaléptek.

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt Mészár Erika a|jegyzo asszonynak.

Dr. Mészáľ Eľika
Tekintettel aľra, hogy semmi olyan kizźrő ok nęm áll fenn, ezért azt mondani, hogy aki maľ
e gyszeľ p źtLy ázott, az nem p áIy ázhat lljr a, az j o gs zabályel l ene s lenne.

Dr. Kocsis lĺáté
Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Az első kérdését nem ismételné meg, hanem leszűkítené, hogy van-e aZesan Real Estate-en
kívül más j elentkezó, és hogy aZesan Real Estate kíván-e újrainđulni azt$ta|<lirtpáLyázaton?

f)ľ. Kocsis Nĺ.áté
Megadja aszőt az előteľjesztőnek.

Dr. Pesti lvett
Nincs ilyen információjuk, haapźiyázatiýraki lesz iwa,|źúru fogjak, hogy újra pá|yáz-e.
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Dr. Kocsis M:álté
Megadja aszőt Jakabfy Tamásnak.

Jakabfy Tamás
Mint ahogy az e|őzo hozzásző|ásában említette, nem is felté1lentil a jźúszőtér a lényeg, hanem
zöldterĹilet nem található ennek a területnek akoze|ében. Ugy érzí,hogy A|jegyző Asszony
hozzásző|ása nyomán pontosabban kell meghatároznia a módosító javaslatot:

A Képviselo-testĹilet úgy dönt' hogy
l. kifejezi azon szándékát, hogy a Víg utca 39. számu telkęt zöld területként hasznosítsa,
2. felkéri a polgáľmestert, hogy az I. pont értelmében a lol<Ész módosítását

kezdeményezze.
Felelős: polgáľmesteľ, Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási
igazgatőja
Hataľidő: 20|7. máius 31.

Dľ. Kocsis Máté
Akkor egy módosítója van Képviselő úľnak 2 pontból! Megadja a szőt Kaiseľ József
képviselőnek.

Kaiser Jĺizsef
Kertész-parképítő a sza7<rnáĄa. Kérdęzi a képviselőket, hogy tisztábban vannak-e azzal, hogy
egy ilyen ĺĺrnyékos területen mennyibe keľül egy park fenntartása? Iszonyú sok kciltségbe.
ldég aÍnyékos gyeppótlókat is nehéz itt nevelni, olyan árnyékos ez a teri|et. A zöld
đemagógiának vannak határai, de amit onok csinálnak, azmáĺ tullépett minđęn haűń.

Dr. Kocsis Nĺ'áúé
A napiľend vitáját |ezárja. Szavazźsta bocsátja elsőként Jakabfy képviselő ur módosító
javas|atát..

A Képviselő-testĺilet úgy dĺint, hogy
1. kifejezi azon szźndékát, hogy aYig utca 39. szárrľű telket zĺlld teruletként hasznosítsa,
2. fe|kéti a polgáľmestert, hogy az I . pont éľtelmében a l ot<Bsz módosítását

kezđeményezze.
Felelős: polgármester, Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ ZÍt. vagyongazdálkodási
igazgatőja
Hatríľidő: 2017. május 3 1.

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 4 igeĺ, 10 nem, 2 tartőzkođással a módosító javaslatot
elutasította.

1ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHI Z EGYS ZERU SZóToB B sÉc s zÜrs ÉGE S
HATÁROZAT:
34t2017.(II.02.) 4IGEN 10 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

40



A Képviseĺő-testület ílgy dönt, hogy nem .fogadja el Jakabfy Tamás módosító határozati
j avaslatát, amely szerint :

A Képviselő-testüIet úgy dont, hogy
I. kifejezi azon szándékót, hogl a Víg utca 39. számú telket zold területként hasznosítsa,
2.fetkéri a polgórmestert, hog az ]. pont értelmében a nrnsz módosításdt

kezdeményezze.
FeIelős.' polgdrmester, Józsefvárosi Gazdólkodósi Kozpont Zľt. vagłongazdólkodási
igazgatója
Határidő: 20]7. móius 3].

I)r. Kocsis N'{.áté
Szavazásrabocsátjaazeredetíhatźrozati javaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) hozzćljáru| a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. sztlm a|atti, 34919 hľsz.-ú, 555 fił
alapterĹiletű telek nyilvános, egyfordulós pźůyázat úd án töľténő éľtékesíté séhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. február 02.

2.) elfogadj a ahatźnozat mellékletétképezo, a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szźlm a|atti,
34g|g hrsz.-ú, 555 m2 alapterĹiletrĺ telek értékesítésére vonatkozó pá|yázati fe|hivást az
alábbi feltételekkel

a.) a minimális vételáľ: IO2.I20.000,- Ft + ÁFA,

b.)apźlyázatbíráIatiszempontja:alegmagasabbmegajánlottvételźlr,

c.) a pá|yźlzónalďvevőnek vállalnia kell' hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásźńő| szźtrnított 3 éven belül jogeľős építési engedélý

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétő| szźlmított 3 éven belül jogerős

haszná|atb avételi enge d éIyt szercz,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a kötbér ĺisszege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér ĺĺsszege
7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek garunciaszerzódés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az elózoeken tul felmerülő bĺáľmely egyéb
késedęlem esetén vevő által ťĺzetenđő napi kĺitbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrL vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. februar 02.

3.)a pá|yźzati felhívást a Képviselő-testület 13612016. (VI. 02.) szźĺnu határozatétbarl
fo glaltak szeľint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźĺridő : 2017 . februtn 02.
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4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljáľás
lebonyolítására, és ana, hogy a pá|yazat eredményére vonatkoző javas|atát teľjessze a
Képviselő-testtilet elé jóváhagyás céljából. Amennyiben a páIytnat eredménýelenül zaľul,
fe|hatalmazza aYźtosgazdéůkodási és Pénzügyi Bizottságot apáIyázatot|ezárő eredmény
megá|Iapítására.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási KtlzpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 2017. május 15.

Dr. Kocsis M:álté
Megállapítja, hogy 11 igen, 4 nem, 1 tartőzkodással a Képviselő-testület a hatátozatot
elfogadta.

1ZAVAZLSNÁL JELEN VAN 16 rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ szóľo g g s Éc s zÜrs ÉcBs
HATÁRoZAT:
3512017. (II.02.) 11 IGEN 4 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

I.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĹilet, Víg u. 39. szám a|atri, 349Ig Ilrsz.-il, 555 m2

alapterĹiletű telek nyilvĺános' egyfordulós pźtIyźzat útján töľténő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZľt. va1yongazdálkodási ígazgatőja
Határidó:2017. február 0f .

2.) elfogadja ahatározat mellékletétképezó, a Budapest VIII. kerĹilet, Víg u. 39. szźlm alatti,
34919 hĺsz.-li, 555 m. alapteľületrĺ telek értékesítésére vonatkozó pźiytnati felhivź.st az
alábbi feltételekkel

a.) a minimális vételaľ IO2.I20.000,- Ft + ÁFA,

b .) a p áIy tzat bír áIati s zempontj a : a le gmag asabb me g aj ĺĺnl ott v éte|ár,

c.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
ca.) a telekingatlan birtokbaadásátő| szźmitott 3 éven belül jogerős építési engedélý

szerez,
cb.) a jogerős építési engedély megszerzésétől számított 3 éven beltil jogerős

hasznźiatb avétel i en ged é|yl szercz,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme

esetén a k<jtbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogeľős hasznáIatbavételi engedély
megszerzésének 90 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege
7.500.000,- Ft' amely kĺĺtelezettségek garanciaszerzőđés megkötésével
biztosítandók. A gatanciaszeruődésben foglaltak 90 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan éľvényesíthetők. Az előzőęken tul felmeľĹilő bármely egyéb
késedelem esetén vevő źitalťlzetenďő napi kĺitbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyoÍLgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. februfu 02.
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3.) a páIyázati felhívást a Képviselő-testĹilet 13612016. (w. 02.) szaĺnu határozatában
fo glaltak szeľint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoŃZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. februétr 02.

4.) Í.elkéri a JózseÍVárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljaľás
lebonyolítására, és arua, hogy a pá|yázat eredményére vonatkoző javasIatát terjessze a
Képviselő-testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a páIyazat eredménýelenül zárul'
felhata|mazza aYárosgazdtikodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yźzatot|ezáľő eredmény
megáIlapításfua.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodasi KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatĺíridő: 2017. május 15.

A 3sl2017. (II.02.) számú határozat mellékletét a jegyzőktinyv 3. számú melléklete
tartalmazza

Napirend 3/3. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, József krt. 59-61. szám alatti nem lakás
céIj á ľa szo l gáló helyis ég p á|y ázati elj áľás keľetéb en tőrténő béľb eadásá ra
(írásbeli előterj esztés)
Eloterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkođási KĺizpoftZrt.

igazgatőság elnökę

Dr. Kocsis nIáté
Az e|oterjesztő tájékoztatása szeľint a páIyázati dokumentáció 1. pontjában elíľás történt, a
pźiytnatta| éľintett ingatlan megtekintésének dátuma helyesen: 2017. februar 13. és 2017.
február 22. ktjzött lehetséges. Ezzel a pontosítással nyitja meg a napirend vitáját. Kéľdés,
hozzásző|ás hianyában lezźrja. Szavazásra bocsátja ahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I.) hozzájtrul a Budapest 
^VIII. 

keriilet, József kľt. 59-61 . szźlm alatti, 36780l0l1J6
heIyrajzí szźlm,Ű,249 m, alapterületű, I. emeleti, tires önkoľmányzati tu|ajđonú, nem
lakás cé|jáĺa szolgáló helyiség nyilvĺĺnos, egyforđulós pźiyźzat útjĺĺn tcjľténő
bérbeađásźůloz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KtĺzpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatősźry
Hatĺĺridő: 20|7. februźr 02.

2.) elfogadj a a hatźlrozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-6l.
szźtm a|attí 36780l0lV6 hrsz.-u,249 m' alapterülehĺ, tires ĺinkormányzati tulajdonu,
nem lakás céIjźlra szo|gáIő helyiség bérbęadására vonatkoző páIyazatí fe|hivást az
alábbi feltételekkel:
a.) a minimális bérteti díj összege 9g7.467,- Ft/hó + ÁFA,
b.) apá|yazatbírá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott bérleti díj.
c.) apá|yánatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajźnlat, amely a Képviselő-

testület 24812013. (VI. 19.) szárrľűHatározat II. Fejezetének 8. a) pontja szerintí25



oÁ-os bérleti díj kategőriába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékterem,
szexshop), illetve nyilvános internet szolgttltatás (intemet kávéző, call center, stb.)
tevékenysé g v égzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Határiđó f0I7 ' febľuáľ 02.

3.) a páIyázati fę|hívást a Képviselő-testtilet 13612016. (vI. 02.) számí hatfuozatában
fo glaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpontZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Hataridő: 2017. februźtr 02.

4.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Ztt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|yázat eľedményéľe vonatkoző javas|atát terjessze a Képviselő-
testület elé jóvahagyás céljából. Amennyiben a pźiyázat eredménýelenül zarul,
fe|hatalmazza a Yáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a páIyázatot |ezźrő
eredmény me gáI|apításźr a'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Hatfuidő: 201,7 . máľcius 3 1.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-tęsttilet 15 igen, 0 nem, I tartőzkođással a hatźrozatot
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁRo Z ATHI Z AT ALHIZ EGYSZERŰ SZoToB B sÉc szÜrSÉGES
FIATAROZAT:
36ĺ20|7. (II.02.) 15IGEN 0 NEM 1 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

|.) hozzájarul a Budapest 
^VIII. 

kerület, József krt. 59-6l . szźnrl alattí' 36780/0lN6
he|yrĄzi szźlmu,249 m, alapterületrĺ, I. emeleti, iiľes önkormányzati tulajdonú' nem
lakás cé|jara szo|gá|ő helyiség nyilviínos, egyfordulós pá|ytuat iftjáĺ történő
bérbeaďásźůloz.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZľt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Határidő: 2017. februát 02.

2.) elfogadj a ahatáĺozat mellékletétképezo, a Budapest VIII. keľület, József kľt. 59-61.
szźtm a|atti 3678010lN6Łltsz.-tl,249 m" alapteľülehi, tires önkoľmányzati tulajdonú,
nem lakás céIjara szo|gáIő helyiség bérbeadására vonatkoző pályźnati felhívást az
alábbi feltételekkel:
d.) a minimális bérleti díj összege g97.467,- Ft/hó + ÁFA,
e.) a p áIy azat bír á|ati s zemp ontj a : a |e gmagas abb me gaj ánl ott b éľleti díj .



f.) apá|yźzatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület 24812013. (VI. 19.) szttműHatározat II. Fejezetének 8' a) pontja szerinti25
7o-os bérleti díj kategóriába tartoző (italbolt, dohányaľusítás' játékteľem,
szexshop), illetve nyilvános intemet szo|gá|tatás (internet kávéző, call centeľ, stb')
tevékenysé g v égzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KozpoĺtZrt.Yagyongazdálkodási Igazgatőság
Hatáľidő: 2017. februaľ 02.

3.) a páLyazati felhívást a Képviselő-testület |36/2016. (VI. 02.) számt határozatában
foglaltak szerint teszi kozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.Yagyoĺgazdálkodási Igazgatőság
Hataridő: 2017. februfu 02.

4.) felkéri a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t' hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pźt|yázat eredményérę vonatkoző javaslatát terjessze a Képviselő-
testtilet elé jóvĺĺhagyás céljából. Amennyiben a páLyázat eređménýelenül zárul,
fe|hata|mazza a Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságot a páIyázatot |ezáĺő
eredmény megállapít ásźlra.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KĺlzpontZrt.Yagyongazdálkodási lgazgatőság
Határidő: 2017. március 31.

A 36t20|7. (II.02.) számű határozat mellékletét a jegyzőktĺnyv 4. számű melléklete
tartalmazza

Napiľend 3/4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Ttimő u. 15. szám a|atti telekingatlan
páůyázat útján ttirténő béľbeadására 

'(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsęfuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

ígazgatőság elnĺjke

Dľ. Kocsis M;áúé
A napirend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hirányában |ezźlrja. Szavazásra bocsátja az I.
hatźlr o zati javas lats ort.

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

a24812013. (VI. 19.) képviselő-testiileti hatźrozat2, pontjźnak helyébe 20|7. februaľ
02. napi hatállyal az a|źlbbi rendelkezés lép:

,,A hatá,tozat hatá|ya az onkoľmányzat tulajdonában álló minden, bérbeadás útjĺĺn
hasznosított helyiségre, telekľe, gépkocsi-beźilőra, egyéb dolog bérletre kiterjed.,'

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő:2017 . februźr 02.



Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a hatfuozatot
elfogadta.

S,ZAVAZASNAL JELEN VAN 16 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATIH)Z AT ALH)Z EGY S ZERŰ s zoľo g B SÉG SZÜKS ÉGES
Hĺ.ľÁRoza.l:
37ĺ2017. (II.02.) 14 IGEN 0 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

a 24812013. (VI. 19.) képviselő-testiileti határozat 2. poĺtjźlnak helyébe 2017 . febľuáľ
02. napi hatállyal az a|ábbi rendelkezés lép:

,,A hatźrozat hatáIya az onkormtnyzat tulajdonában á||ő minden, bérbeadás útján
hasznosított helyiségľe, telekľe, gépkocsi-beá|Iőra, egyéb dolog béľletre kiteťed.''

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 02.

Dľ. Kocsis M:áté
S zav azást a b o c s átj a a II. hatźr ozati j avas lats oľt.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tĺimő u.

15. szám a|atti,36202he|yrajzí számu,7205 m" alapteľületú telekingatlan hatátozotÍ.
időre, 2018. december 31. napjáig sző|ő bérbeađźstra vonatkozó, nyilvános,
egyfordulós pźlyázati felhívás kiírásĺĺľa, 24I.OO0,- Ft/hó + Ápĺ. berleti díj összegen,
továbbá arra, hogy a péiyćnati felhívásban a telek hasznosításanak céljaként . a

tűzvédelmi előíľások bętaľtása mellett _ arryaglárolás, illetve felvonulási terĹiletként
toľténő hasznosítás legyen meghatározva. A Kiíró kiköti, hogy apá|yazati felhívásban
a gépjármúvek paľkoltatźsa céIjtra történő hasznosítás kifejezetten kiztnő feltételként
szeľepeljen.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vaąyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. február 02.

2.) a páIyázati felhívásban rogzítésre keriiljĺln, hogy a pá|yázőnak kell vállalnia a telek
felvonulási terĹilętkénti és/vagy arryag!áro|ással kapcsolatos kialakítási költségeit,
illetve a kia|akítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen költségek megtérítését a
palyaző (tehát a későbbi béľlő) kiztrő|ag a bérbeadóval előzetesen megkötött
megállapodás alapjánkérheti. Amennyiben a koltségek méľtékéľől és megtérítéséről a
felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtérítését semmilyen
jogcímen nem kcjvetelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését kĺjvetően
sem.



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. február 02.

3.) felkéri a Jőzsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźiytzatnak az onkormtnyzat
tulajdonában áI|ő ingatlanvagyon hasznosításáľa, tulajdonjogának átruházásźtra
vonatkozó versenyeztetés szabályairól szőIő 13612016. CVI. 02.) számu képviselő-
testĹileti hatátozatban (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabźiyzat) foglaltak szerinti
lebonyolításľa.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási ígazgatőja
Hatándő : 20|7 . februáĺ 02.

4.) a páIyźzati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájan, a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Ztt. (Bonyolító)
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (telephe1yein), a Jőzsefváros címiĺ helyi
lapban, az onkormtnyzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a
Bonyolító számára eléľhető kciltségmentes hirdetési felületeken, illetve az egyéb
rendelkezésre álló ingyenes intemetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuĺíĺosi Gazdálkodási KđzpontZrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőja
Hatátidő: 2017 . februaľ 1 0.

5.) eredménytelen veľsenyeztetési eljaľás esetén az e|jźnás eredménytelenségének
megá||apitásźlra vonatkozó tulajdonosi' béľbeadói döntés meghozataláva| a
V áro s gazdálko dási é s P énziigyi B izotts ág ot hata|mazza fe|.

Felelĺĺs: Józsefuarosi Gazđálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20|7 . máius 08.

Dr. Kocsis ľĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a hatáĺozatot
elfogadta.

9ZAVAZÁSNÁL JELEN VAN lo nÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZAT ALHI Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc szursÉcps
HATAROZAT:
38ĺ2017. (II.02.) 14IGEN 0 NEM 2 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Tömő u.
|5. szźm a|atti,36202 he|yrajzi számű, 1205 m. alapterĹiletű telekingatlanhatározott
időre, 2018. december 31. napjáig sző|ő bérbęadźsźra vonatkozó, nyilviĺnos,
egyforduló s páIyazati felhívás kiírásźra, 24I.00O,- Ftlhó + ÁF,ł berleti díj összegen,
továbbá aľra, hogy a pźiyázati felhívásban a telek hasznosításanak céljaként _ a
tuzvédelmí előíľások betaľtása mellett _ arryag!árolás, illetve felvonulási teľiiletként
tĺirténő hasznosítás Iegyen meghatátozva. A Kiíró kik<jti, hogy apá|yazati felhívásban
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a gépjármúvek parkoltatása céIjára töľténő hasznosítás kifejezetten kizárő feltételként
szerepeljen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. februaľ 02.

2.) a páIyázati fe|hivásban rögzítésre kerüljön, hogy a páIyázőnak kell vállalnia a telek
felvonulási területkénti ésivagy anyagtáĺo|ással kapcsolatos kialakítási költségeit,
illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen költségek megtérítését a
pá|yaző (tehát a későbbi bérlő) kizźtrő|ag a béľbeadóval előzetesen megkötött
megállapodás alapján kérheti. Amennyiben a költségek métékéľől és megtérítéséről a
felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bér|ő azok meglérítését semmilyen
jogcímen nem k<jvetelheti a bérbeadótól a béľleti jogviszony megszúnését kĺjvetően
sem.

Felelős: Józsefuríľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataĺidő: 2017. februźr 02.

3.) felkéľi a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yázatnak az onkormtnyzat
tulajdonában áIIő ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdonjogĺának átruházźsára
vonatkozó veľsenyeztetés szabályairól szőIő 13612016. (VI. 02.) számű képviselő-
testĹileti határozatban (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) foglaltak szerinti
lebonyolításra.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2017. februźr 0f'

4.)a pá|yazati felhívást a Versenyeztetési Szabźtlyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájĺín, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító)
tigyfélfogadásľa szolgáló helyiségeiben (telephelyein), a Józsefuĺĺľos címri helyi
lapban, az onkoľmźnyzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az oĺtkotmźnyzat és a
Bonyolító számźra elérhető költségmentes hirdetési felületeken, illetve az egyéb
rendelkezésre álló ingyenes inteľnetęs hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felęlős: Józsefuarosi Gazdálkodási KĺizpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
}Jattrido: 2017 . februar 1 0.

5.) eredménýelen versenyeztetési eljaľás esetén az eljĺírás eređménytelenségének
megáI|apitására vonatkozó tqlajdonosi, bérbeadói döntés meghozata|źxal a
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ot hata|mazza fe|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoÍIgazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. május 08.

^ 
38/2017. (II.02.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 5. számú melléklete

tartalmazza

48



Napirend 3/5. pontja
Javaslat tornaterem felújítás tárgyá.},an kiírt pályázatta| kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, P óľĺ<ÉzBESÍTÉS)
Előterjesaő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrt.

Dr. Kocsis Nĺáté
A napirend Vitájának megnyitása előtt tájékońatja a Képviselő-testületet, hogy érintettség
okán nem vesz tészt a napirend szavazásában. Napirend vitáját megnyitja. Kérdés,
hozzászőIźls hiányában |ezáqa. Szavazásrabocsátja ahatározati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dont, hogy

|) hozzájáru| pá|yźzatok benýjtasához a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) által
kiírt orszźryos Tornaterem felújításí pźńyźzati felhívásľa, a Yajda Péter Ének-zęne
Altalanos és Sportiskola spoľtptiyájának, valamint a Dęfü-Diak ĺ|ta|ĺnos Iskola
tornatermeinek felújítésa tárgyában és vá||a|ja az MKSZ pźlyázati felhívásban
foglaltak telj esítését.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 2017. február 0f .

felkérí dr. Saľa Botond alpolgáľmestert a hatátozat 1.) pontjában meghatáľozott
pá|yazatidokumentációésahozzátartozőnyi|atkozatoka|áírásźlta.

Felelős: dr. Sáľa Botond alpolgáľmesteľ
Határidő: 20|7. februźn 02.

vtila|ja a pźt|yáľ;atok érvényességéhez szfüséges S%o-os pá|yazati biztosíték, összesen
4.206.879,-Ft(2.499.741,- Ft és I.707.|38,- Ft) megťrzetésétazll|{KSZrészére.

Felęlős: dľ. Sĺĺľa Botond alpolgármester
Határiđő: 20|7 . februaľ 05.

előzetesen vá||alja apźtlyźzatok elnyerése esetére, a bruttó beruhĺízási éľték 30 %-ának
és a végleges beľuházási érték kiilönbĺizetének (maximum |0 %) megfelelő ĺisszegű
onerő (legfeljebb 19.997.928,- Ft + 13.657.I05,- Ft : 33.655.033,- Ft) biztosítását és
ľendelkezésre tartását.

Felelős: dr. Sara Botond alpolgármester
Hataridő: 2017. februĺáľ 02.

a) a 4. pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás l1I07-02 cím - önként vállalt
feladat _ fej|esztési céltaľtalék e|őirźnyzatań| 33.655,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11601 cím _ ĺinként vá|Ia|t feladat _ felújítási e|őirźnyzatra (Vajda Péter Ének-zene
Általános és Sportiskola sportpá|yájanakfelújítása 19.9g7,9 e Ft, Ďeák-Diák Általĺĺnos
Iskola tornatermeinek felújítása 16.657,1 e Ft).

2)

3)

4)

5.
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b) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2017. évi kĺiltségvetés
kĺjvetkező módosításánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 2017. február 02.,b) pont esetén a költségvetés kĺjvetkező
módosítása

Dr. Kocsis lĺ.álté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem, 0 hrtőzkodással a határozatot
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) ZATALHOZ MtNo S ÍTETT SZoToB B SÉG S ZÜK S ÉGE S
HATAROZAT:
39ĺ2017. (II.02.) 15IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

I) hozzájáru| páIyźnatok benýjtásźůloz a Magyar Kézi|abda Szövetség (MKSZ) által
kiírt országos Tornateľem felújításí páIyázati felhívásta' a Vajda Péter Enek-zene
Általános és Spoľtiskola spoľtpá|yájának, valamint a Deak-Diak Altalanos Iskola
tornatermeinek felújítása tátgyábarl és váI|alja az MKSZ pźl|yázati felhívásban
foglaltak telj esítését.

Felelős: dr. Saľa Botond alpolgáľmester
Határidő: 2017. februźr 02.

2) felkéri dr. Saľa Botond alpolgáľmestert a határozat 1.) pontjában meghatźrozott
pá|yázatidokumentációésahozzátartozőnyíIatkozatokaláirására.

Felelős: dr' Sara Botond alpolgáľmester
Hatź.ľ:rdő: 2017 . február 02.

3) vá|Ia|ja a pźiyźzatok éľvényességéhez szĹikséges 5oÁ-os pá|yázati biztosíték, összesęn
4 .206 .87 9 ,- Ft (2 ,499 .7 4I 

'- 
Ft és l .7 07 ,I38,- Ft) megfizetés ét az lv4KSZ részére.

Felelős: dr. Saľa Botond alpolgáľmester
Hatĺíľidő: 2017. februar 05.

4) előzetesęn vállalja apáIyźzatok elnyeľése esetére, a bruttó benlházási érték 30 Yo-ának
és a végleges beruhazási éľték kĺilönböZetének (maximum I0 %) megfelelő összegű
öneľő (legfeljebb 19.997.928,- Ft + 13.657.I05,- Ft:33.655.033,- Ft) biztosítását és

ľendelkezésre taľtását.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
IJatźniďő:20|7 . február 02.
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5. a) a 4. pontban foglaltak mialt az onkormányzatkiaďźs 1IIO7-O2 cím - cjnként vállalt
feladat - fejlesztési cé|tarta|ék előiľĺĺnyzatárő| 33'655,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11601 cím - önként vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatra (Vajda Péteľ Ének-zeÍIe
Általá''o' és Spoľtiskola sportpáIyájźnak felújítása 19.991,g e Ft, Deák-Diák Általános
Iskola tornatermeinek felújítása 16.657,1 e Ft).

b) felkéľi a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2077. évi költségvetés
következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetén 20|7. február 02.,b) pont esetén a költségvetés kcivetkező
módosítása

Napiľend 3/6. pontja
Javaslat új Versenyeztetési Szabá|y zat elfo gad ásá ra
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Dr. Kocsis N|.álté

A napirend vitźi1át megnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Számta|an gyoľsítási szándékot is éľt. Egy pont van, amivel nem éľt egyet, és javasolja annak
módosítását 

' 
ez a szabá|yzat 4. fejezet 1. alcím 69. pontjában az źtverést megelőző kozzététe|

30 nap helyett 15 napra rövidül. Meggyőződése, hogy a transzpaľencia ilyen szinhĺ
csökkentése teljesen szükségtelen az Önkormźnyzat mfü<jdésében. Nem mondja, hogy túl
nagy megeľőltetés lenne az apparátusnak meg a JGK-nak sem 30 nappal az árverést
mege|őzően kozzétenrlí az źrverési ftilhívást. Kéri az eLóteqesztőt, hogy fogadja be a
módosítását.

I)r. Kocsĺs M:áté
Nem tudnak aľról' hogy cs<jkkentenék a tľanszparencíźtt', de a JGK ígazgatősági elnĺjke rcagáI
eÍTe.

Dľ. Pesti lvett
A módosítźst az indokolta, hogy tavaly negyedévente volt arverés, és ebben az évben
sűnĺbben szeretnének árveréseket tartarli. Ehhez viszont, hogy szabályszerűen tudjak a
hataľidőket taľtani, indokolt volt ennek ahatáridonek a csökkentése 30 napľól 15 napra. Tehát
az áw ęr ések szźlmźnak a növekedése indokolta.

Dr. Kocsĺs ľ'ĺ.áúé
Az rendben van' de azt szeretné fudni, hogy a transzpatencia azérthangzott el, meľt divatos,
vagy azért, mert kevésbé elérhető apá|yáző szźtmźra a kiíľás.

Dľ. Pesti lvett
A transzparencia teľmészeĹesen megmaľacl és ugyanúgy eléľhető |esz a kiíľás és az áľverési
lista. A transzparencia semmilyen szinten nem fog sérĹilni.

l'1.:

i:1
l::
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Dľ. Kocsis N{.áté
Megadja aszőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

JakabĘ Tamás
Az a furcsa, hogy nem a kérdésľe haĺgzoÍÍ. e| a vźiasz' illetve attól, hogy több arverés fut
pźrhuzamosan, attól még egybelóghatnak az áwetésęk, tęhát semmi nem indoko|ja azt,hogy
az ár:łerések ne menjenek párhuzamosan. Tehát azt gondolja, hogy ez avźiasz nem indokolja
Komássy képviselőtrĺrsuk javaslatának az elvetését. Sőt, aZ a dolog ffiog, hogy itt
ingatlanokĺól van szó, akkoľ ezeket az ingat|arlokat szeretnék megnézni a potenciális vevők,
és erľrek a megszervezésére szeľinte a 75 ĺapntll sokkal kevesebb eneľgiával lehet a 30 napos
hatáľidőben eleget tenni, úgyhogy javasolja ennek a befogadását. Viszont van egy saját
j avaslata is. Igaz, hogy ez máĺ az e|őzo verzíőban is így volt, de amikor a vételár, kikiáltási ár
megállapításarőI van szó, akkor a következő kifejezéseket haszntl|ja a szabźiyzat:63. pont:

,,Ha a kiíró másképp nem dĺint, akkoľ a minimális vételár...'' akkor itt ftlsorolja,72. pontnál:

,,A kikiáltási áÍ, ha a kiíró másképp nem dönt...,'és a 99. pontnál: ,,AZ ingatlan
tulajdonjoganak eladásaľa meghirdetett pá|yźnat esetében, ha a kiíró másképp nem dönt a
minimális vételar...,, Xy. Azt szeretné javasolni, hogy ezekben a pontokban csak azokat a
kifejezéseket haszná|ják, hogy a minimális vételár, a minimális kikiáltási ár, i||etve a 99.
pontban is a minimális vételáľ, és azt, hogy a ,,... kiíró másképp nem dcint'' hagyják e|, ezze|
téve egyértelművé aŻ., hogy ez a minimális vételáľ, és a kiíró dönthet másképp, ennél
magasabb ĺisszegben is, és alacsonyabban pedig nem.Eú. szeretné kérni módosításként.

Dr. Kocsis lNĺ.áté
Személy szerint benne semmilyen feszültséget nem okoznak ezek a módosító indíwányok, de
megkérdezik azokat, akik dolgoznak ezzel. Szerinte az első javas|atát nyugodtan lehet
támogatni, abban semmi |<ĺzárő ok nincsen, lehet ugyanúgy 30 nap, meľt ha 15 nap lesz, akkor
megint azt fogja hallgatni különböző internetes felületek jóvoltából, hogy sértilt a
transzparencia. Szęrinte az e|sőt támogassák, a másodikľól meghallgatnálgazgatósági Elnök
Asszony véleményét.

Dľ. Pesti Ivett
A 2. felvetéssel kapcsolatban nincs kifogása,használhatjak az egységes szóhaszná|atot, uhogy
Képviselő ur kérte.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Simon Gytirgy
Korábban úgy volt aszabźůyzat, Łogy egy sikeľteIenpáIyźnatutánZ éven beltil nem lehetett
kiíľni. Most ez egy évre csĺjkken. Igy volt ęz,vagy rosszul érte|mezí?

(A háttérből beszéd hallatszik)

Simon Gytiľgy
Elnézést kéľ.
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Dr. Kocsis M:áté
A napiľend vitźIjtlt |ezttrja. Jakabfy Képviselő úľ módosító indítványainak befogadásáva|
móđosult határozati javaslat, és arra vonatkozó rész e|fogadására keľiil sor. Szavazásra
bocsátj a a határ ozati j avaslatsort.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.) a |3612016. (VI. 02.) számí képviselő-testületi hatźlrozatźń 2017. febľuáľ 15-i hatállyal
visszavonja,

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. va1yongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. február 15.

2) elfogaďja a hatźrozat mellékletét képezo, az onkormányzat tulajdonában á|Iő
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruhźzźsźlra vonatkozó versenyeztetési
szabźllyokat (Versenyeztetési Szabályzat) 2017 . februaľ 15-i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közporú.Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hataridő: 2017. februar 1 5.

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

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvIsBro
A HATÁR oZ ATH)Z AT ALH)Z EGY S ZERu szóľo g B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁROZAT:
40t2017. (II.02.) 16IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

I,) a 13612016. (VI. 02.) szźrrń képviselő-testiileti hatáĺozatát 2017. februáľ 15-i hatállyal
visszavonja,

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási K<ĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. februar 1 5.

2.) elfogađja a hatáĺozat mellékletét képező, az onkormányzat tulajdonában á|Iő
ingatlanvagyon hasznosításaľa, tulajdonjoganak átruházásźra vonatkozó veľsenyeztetési
szabźtlyokat (Veľsenyeztetési Szabá|yzat)20117. februar 15-i hatálybalépéssel.

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Hateľidő: 20|7 . februrír 1 5.

A 40ĺ2017. (II.02.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 6. számű melléklete
tartalmazza

;
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Napirend 317. pontja

rekonstrukciój ával kapcsolatban
(íľásbeli előteľjesztés, HELYSZÍN ruoszTÁS)
Előterjesĺő: Jakabff Tamás _ képviselő

Dľ. Kocsis Máté
Írásbeli előterjesztés Jakabfy Tamás részérőI, előterjesztői kiegészítésre megadja a szót
JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Azért kíván hozzászőIĺĺ, meľt a helyszínen került kiosztásľa az arryag. Az Orczy parknak a
nem sportpá|ya ńsze a múlt héten teljes egészében|ezźrásra került a Nemzeti Kozszo|gáIati
Egyetem paĺkrekonstrukciója miatt. Tudták azt, hogy paĺkrekonstrukció fog következni,
viszont azt gondolja, hogy Józsefuáros legnagyobb közparkjaról van szó, és a józsefuárosiak
szttmfuanem elfogadható, hogy egy ütemben az egészet,legalább felévre, de a nagyobb részét
a teljes 2017-ęs évre lezárja az egyetem. Azt gondolja, hogy megfogalmazhat1ák azt az
elvaľást az egyetem felé, hogy utęmezze űgy u munkákat, hogy ne kelljen egyszeffe a teljes
parkot |ezźlmi, hanem például ossza kétfelé és egyik felét biĺosítsa a lakosságnak, miközben
a másik felén dolgozik.

Dľ. Kocsis lN.IáLté

Megadja a szőt Kaiser József képviselőnęk.

Kaiser József
Támogatható Jakabfy Képviselő úľnak ezaziĺđíwánya, de tudomásulkell venni, hogy ez egy
építési telek, balęsęt- és életveszélyes teriilet, életveszélyes helyzetek is alakulhatnak ki.
Nincs joguk althoz, hogy egy építtetőnek megmondják, hogy zfuja Ie a területet, ők a
lehetőséget mérlegelik. A Józsefuarosi onkormáĺyzat érdeke, hogy azorczy kert 100 o/o-ban,

a lehető leggyoľsabban megújuljon. Egy módosító javaslattal szeretne éIĺtj. ,,a Józsefuárosi
onkormĺĺnyzat e|kote|ezet| a Ludovika Campus projekt megvalósulása mellett.'' Ennyit
szeretne hozzátenni.

Dľ. Kocsis lfiĺ'áLté

Az e|őteqesztő mindjáľt elmondja véleményét. A hatźlrozati javaslat elejére' vagy hova illik
egyébként? Úgy is lehet, ha a Képviselő ur módosítóját ĺézik, ez a mondatrész, egyiđejűleg
kinyilvĺĺnítja a véleményét, és onnan a Jakabff Képviselő uľ szövege. Előteľjesztő kívrán-e
rcagáIrĺ aze|hangzottakaa? Megadja aszőt Jakab$ Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Annyiban megcáfolná Kaiser Ur ál|itását, hogy itt nem építési telekľől vaĺ sző, amennyiben
az e|oteqes:ztésben láthatő térképet megnézik, ezenva|őban vannak építési terĹiletek, de a déli
oldalon levő sztirke, tehát azĺJIIőí út mentén levő terület a ex-Bárka Szíltház épületétől a
Nagyvaľad téľig terjedő szakasz, és a Diószegi utca mentén ta|á|hatő szakasz építési terĹilet,

ennek a megnyitása soha szőba se keľtilt. Míg a paĺk közepén, a valódi kĺizpaľk az nem egy
építési terület, az egy közpark funkciójú terület, nehéz beszélni eľről, meľt egy he|yrajzi
számon van, de aIęhatáro|tls látszik ezeÍL a mellékelt térképen. Erről, ami a középső terĹilete a
parknak, erről van sző, és az egy közpark funkciójú terület volt mindig is és nem építési.



Dr. Kocsis Máté
A móđosító indítványról nem nyilatkozott Képviselő úr, mint előterjesztő. Kaiser úmak volt
egy félmonđata, amit az l-es határozati pont elejéľe kíván, módosítóként, külön szavazĺak
róla. Rendben van' megadja a szót Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Itt Budapest legnagyobb angolpaľkjáról van sző, és pontosan tudjak, emlékeznek
mindannyian atÍa, hogy amikor Józsefuáros onkormtnyzata ań' a megállapodást kötötte,
amelynek részeként (baľ tudja' hogy rettentően bonyolult volt a tulajdonosi szerkezete, de)
végül is az egész orczy kertet źúaďta egy u egyben az á||amnak. Akkoľ az egylk legfontosabb
kitétel az vo|t, hogy a park továbbra is töretlenül hozzáférhető maľad Józsefuiĺros lakói
számára, a legnagyobb egybefliggő zöldteriilete a keľületnek, éti, hogy vegyék tudomásul azt,
hogy zaj|arlak építkezések, és hagyják a Ludovikával kapcsolatos véleményeket' mert abban
soha nem fognak egyetéľteni, de tiímogatja képviselőtársa javas|atát. Nélkülözhetetlennek
tartja, hogy az orczy kert zĺjld teľĺ.iletéhez legalább a hozzáférést a kerület lakói számźtta
biztosítsák, hiszen alig van éľtékelhető zĺildterulet ezen kívĹil Józsefvaľosban.

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

Dr. Eľőss Gábor
Ha az a legnagyobb angolpark, akkor, amiľől szavazni fognak, az aBrexit, ezt nemtźlmogatja.
Támogatná viszont ań. a mődosító indítváný, hogy maradjon bozzáférhető a parknak egy
része a józsefuárosiak számaľa, sajná|ja a Kaiseľ Képviselőtáĺsa źtltal benýjtott módosítót
módosító módosítót, mert így ha azt megszavazzźk, al<kot a végéĺ nem fogja tudni támogatni
tiszta szívbőI azt, arlit egyébként támogatna, de lehet, hogy az volt a cél, hogy ilyen
lelkiismereti dilemmábahozzźi< őket. Most nem mondj a e| minđazt, amit a Ludovika Campus
benlhźzásról és a 3 milliaľdos Mészaros-féle lovaľdaľól gondol, hanem csak ań. kéri, hogy
tényleg legalább aú. az egy dolgot, hogy a paľk ne legyen hosszú időre teljesen|eztłtva, azt az
egy dolgot támogassák.

I)ľ. Kocsis Lĺ.álté
Kéri az előteľjesztőt, hogy segítsen eligazodni, Erőss Képviselő ,űr azt mondta, hogy sajnálja,
hogy Kaiser ur benýjtotta a módosító módosítójanak a módosítóját. (A háttérből beszéd
hallatsztk) A módosítót módosító módosítót, de volt ilyen? Mert úgy emlékszik, hogy van egy
határozati javas|ata, anihęz egy fél monđatot Kaiser ut tervezett odabiggyeszteni. De eznem
a módosítót módosító módosító, érti? Előteťesztő segítsen, mit csináljanak? Megadja a szőt
Jakabff Tamás előterjesztőnek.

Jakabff Tamás
Egyszeres móđosítóról van szó, az eIőterjesńéshez képest. A módosítóľól egy kicsit beszé|,
tehátnehéz ez,hogy a Képviselő-testtilet kinyilvánítja, hogy a Ludovika Campus tźtmogatásźĺt,
ugyanis egyrészt maľ kinyilvĺánították, nagyon ľégen 20I3-ban. Ismeľik azt a viccet, hogy
majd szólok, hogyha vźltozźs |esz, ez a poénja, anit mfu le is lőtt, viszont az azőta ę|tę|t
időszakban |źúhatták azt, hogy a belvaros legnagyobb zöldfelületí kátźtva| jaľó építkezések
indultak meg. Abból a szempontból, hogy Józsefulĺrosban egy beĺuházás történik ebből a
szempontból nyilvĺánvalóan támogatható a Ludovika projekt' de abból a szempontból, hogy 3
évig futott ez a projekt anélkül, hogy érdemben megkérdeńék volna Józsefuaľos lakosságát,
illetve a környék, beleértve a szomszédos Feľencvaľos lakosságát is, hogy mit szólnak
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eze|<hez abenlházásokhoz, és az eze|<kel járő járulékos dolgokhoz. Ez nem tĺjrtént meg, ezért
e|ég nehéz kijelenteni azt,hogy teljes mellszélességgel tudja támogatni eń a projektet. Azt
kell, hogy mondja, hogy a park |ezárása előtt sem történt semmiféle lakossági korrzultáció,
úgyhogy azért mondta azt, hogy nem fogadja be és . ..(A háttérbőI a hozzászólási idő lejártát
j elző csengő hallatszik.)

Dr. Kocsis M.áté
Az előteľjesńő anĺryitbeszé|, amennyit akar, adjźtk vissza neki a szót is, meg a hangot is.

Jakabfy Tamás
A dolgok jelenlegi állapota, és az imént ismertetett tények alapján ez a mőđosító javaslat
nehezen támogatható, és tartózkodni fog, ezért kért kiilcjn szavazást enől. Ugyanakkor,
amikor tartózkodni fog, ez aú.jelenti, hogy Józsefuáľos jelenlegi álláspontja nem változott,
tehźLt Jőzsefuaros tátrnogatja a Ludovika Campus projektet.

Dľ. Kocsis M:áúé
Ez a Campus beruhazás az egész orczy negyed tekintetében, amit nagyon remél, hogy szívük
mélyén tudnak, csak politikai okokból gyakľan elhallgatják, ffieB különbĺjző szereplési vágy
okán, talan tĺibbet lehet a híľekbe kerülni manapság szomoľú módon valaminek az eIIenzése

folytán, mintsem valaminek a tźmlogatźtsa folytán, de errnél egyszenibb logikával közelítette
meg a dolgot, ez a beruhźztĺs és vonzáskorzete, kialakított új arculata olyan lendtiletet fog
adni annak a városľészĺek, amitől a legnehezebb pillanatokban Sem tudnak eltekinteni,
úgyhogy anélkül, hogy belekęzďene a Ludovika projekt méltatásába, azt szetetné, ha nem
hekkelnének meg megint egy ilyen 7-8 másodperces híľadós szereplésért cserébe egy 30
milliaľdos olyan beruházást a kerületben, aminek ahozadékźĺ még megbecsülni sem tudják.
Néhany támogatő blogbejegyzéseĺ tul mást úgysem tudnak remélni, és ezért aztkér| hogy ne
viselkedjenek ilgy, minthogyha nem orĹilnének ennek. Bátľan köteleződjenek el amellett, hogy
Józsefuaľos érdekelt abban' hogy ez a Ludovika Campus beruhźľ:ás megvalósu|1on, ezze|
egyidejűleg jó a logikája a dolognak, ezzel egyidejrĺleg allhoz ragaszkodnak, hogy jól
ütemezve t<irténjen a keľt beruhtzása' illetve a prograÍnnak az építése, és ahhoz is, hogy a
legvégén az ęredęti megállapodásuknak megfelelően közpaľk funkciója maľadjon, tęhát baľki
szárlára elérhető legyen. Arra kéri őket, hogy nagyon-nagy deľékmozdulatokkalne hajoljanak
eI az e|óI a vélemény-nyi|vánítás elől, hogy ennek a váĺosrésznek ez abenńźzás és hatásai
nagyon sok segítséget és pluszt jelentenek. Megađjaaszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺózsef
A Ludovika Campus és az Otczy kert megújítása u egy t<!ľténelmi dolog az orczy negyed

életében. Nagyon magas szinttĺ a benf,lázás, és felhúzza magźlhoz azt az évtizedek óta
elhanyagolt területet, és sokkal ktinnyebb lesz pénzekęt rá źiđozni arĺa, mert ez aberuházás
segít, és ľagaszkodik ahhoz, hogy ezt a mondatot ľakjak az e|é a mondat elé, amit Jakabfu
Képviselő i]r írt, és ne terjesszék aú,hogy ez be lesz zárva állandóan, itt aľról szőI a töľténet,

hogy mindenfele baleset meg bármi elkeľiilése végett és hogy nyugodt munkát végezzenek,
azért ztlrjak be. Még egy fontos, ha megnézik a térképet, mert van építési terĹilet' meg
kertépítési terület, pontosan az az angolkert rész |esz köľbeépítve, toldva mindenfele építési
elemekkel, sétanyokkal, ráadásul a futópálya meg lesz újulva. Azt gondolja, hogy a
zölddemagőgíávaltényleg álljanak le, és a kerület érdekeit vegyék figyelembe.

Dr. Kocsis lVIáLté

Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gábor
K<jszöni Polgármester úľnak, hogy pontosította, amit mondott, valóban ahatározati javaslatot
móđosító módosítóról beszélt, amit Kaiser képviselőtársuk ismét megindokolt. Továbbľa is
indokolatlannak tĄa, egyÉszt azért, amít Jakabfy Tamás mondott, másrészt pedig azért,
amiről máľ oly sokat beszéltek, egy beruhtzást úgy is meg lehet valósítani, hogy nem vágnak
ki tĺĺbb sztz fát, az lett volna a szeľencsés, hogyha ez esetben is ez töľténik, egyébként a
tiltakozásnak mar volt hatása, és gondolja, hogy ennek ĺjľülnek, hogy néhany tucat fát, ha
többet nem is, de sikerült megmenteni, ugyanis abenlháző felülvizsgá|ta az eľedeti terveket,
és ez a tiltakozásnak volt kösz<inhető, ha nem is közös siker, de közösen orülhetnek. Kötött a
kerület egy megállapodást abenlhtző Nemzeti Kozszo|gźtlati Egyetemmel, pontosabban egy
egyĹittműködésről szőlrő hatttrozatot elfogadtak, akkoľ elvetették a módosító javaslatait, azok
tényleg módosító javaslatok voltak, amelyek megteremtették volna explicit a|apjtń annak,
hogy ilyen kérésekkel forduljanak abenůlázőhoz, mint amelyeket Jakabfu Tamás hatáĺozati
javaslata tartalrmaz, de ettől fiiggetlenül vaÍL ez az együttműkodési megállapodás, ami alapjźn,
ha tétęlesen nincs is nevesítve ilyen kérés megfoga|mazásźnak a lehetősége, azért mégiscsak
ebben a keretben is lehet ezt értelmezni, mát csak ezért is jó esélý |źú alĺ.a, hogy a
beruhźĺzőval sikeresen tárgya|janak eľről, hogy a park minél rĺjvidebb időre legyen e|zźlwa a
józsefvarosiak elől.

Dr. Kocsis lN{.áúé

Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźszőIás nincs, ezért a napirend vitájźú |ezfuja.
Logikailag úgy kĺivetkezik a dolog egymás után, hogy először szavaznak dr. Eľőss Gábor
módosítójaról, akképpen, hogy azmttt módosítja Kaiser ur módosítőját,ha jő éľtette. Ugye, ez
módosító módosítója, ha megprőbá|1a követni, akkor eľľe jutott. Van egy hatźrozati javaslat,

ahhoz tett Kaiser úr egy módosító indítványt, ahhoz pedig dr. Erőss Képviselő úľ tett egy
módosító indítvaný. ( A háttérből beszéd hallatszik.) Na de azt mondta, hogy a módosító
módosítójaról van szó. Megadj a a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Amellett érvelt, hogy a Tisztelt Képviselő-testiilet ne tiímogassa Kaiser úľ módosítőját, hogy
egyhangúlag tudjak ań. az eredeti előteľjesztést megszavazni.

Dľ. Kocsis M:áté
Szuper, a 3 módosítóból maľ csak 1 maradt. Igen, tehát nincs módosított módosítójanak a
módosítója. Helyes, akkoľ úgy tekintenek rá, hogy dr. Erőss Képviselő úrnak ez ÍLem a
módosítója, pusztán csak az álláspontja. Akkor Kaiser Képviselő úr módosítójaról kell előszcjľ
szavazĺiuk. Szavazásta bocsátja a módosító javaslatot, amely szeľint ahatáĺozati javaslat l.
pontját az alábbiak<kal egészíti ki:

1. elk<jtelezett a Ludovika Campus pľojekt megvalósulása mellett, egyidejűleg

[kinyilvánítja véleményét, hogy az orczy paľkban a tĺirténelmi keľt teljes lezĺíľásáva|
nem éľt egyet, valamint felkéri a Nemzeti KözszoIgźĺlati Egyetemet, hogy az orczy
park ľekonstrukcióját úgy ütemezze, hogy ne legyen olyan iđőszak, amikoľ a paľk
rekľeációs teľületének teljes egésze a köztinség előtt zárvatart.f

Dr. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ahatfuozatot 11 igcn,2 ncm,3 tartőzkodás mellett
elfogadta.
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HATAROZAT:
4rr2017. (rr.02.)

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 rÉpvlsplo
A HATAR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoToB B s Éc s zÜrs Écp s

11 IGEN 2 NEM 3 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület Kaiser József módosító indítvanyat elfogadva úgy dont, hogy a
határozatijavaslat 1. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

1. elk<jtelezett a Ludovika Campus projekt megvalósulása mellett' egyidejűleg
|kinyilvánítja véleményét, hogł az orczy parkban a ttjľténelmi kert teljes lezárásával
nem ért egyet, valamint felkéri a Nemzeti Kozszolgólati Egyetemet, hogy az orczy park
rekonstrukcióját |ig/ ütemezze, hogy ne ległen olyan időszak, amikor a park ľelcreációs
területének teljes egésze a közönség előtt zárva tart.l

Dr. Kocsis M:áúé
Ezzel az e|ó-mondattal módosított, Jakabfu Tamás képviselő űr źůta| beterjesztett javaslatot
szavazásta bocsátja.

A Budapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefvźrosi onkorm ányzat Képviselő-testülete

1. elkĺitelezett a Ludovika Campus pľojekt megvalósulása mellett, egyidejűleg
kinyilvanítja véleményét, hogy az orczy paľkban a töľténelmi keľt teljes lezĺáľásźxa|
nem ért egyet, valamint felkéľi a Nemzeti Kozszo|gźiati Egyetemet, hogy az orczy
park rekonstrukcióját úgy ütemezze, hogy ne legyen olyan ídőszak, amikoľ a paľk
ľekreációs teriiletének teljes egésze a közönség előtt záĺvatar:t.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. februfu 02.

2. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatétrozatban foglaltakĺól a Nemzeti KozszolgáIati
Egyetemet táj ékoztassa.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 . február 02.

Dľ. Kocsis ľ ĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 14 igen, 0 nem' 2 taľtózkodással
elfogadta.

SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A HATÁR oZ ATHI ZAT ALHc.Z EGYS ZERÚ szóľoen s Éc
HATAROZAT:
42t20r7. (rr.02.)

SZÜKSÉGES

2 TARTóZKODÁSSAL14IGEN O NEM
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A Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-testiilete

1. elkötelezett a Ludovika Campus projekt megvalósulása mellett, egyidejűleg
kinyilvánítja véleményét, hogy az Orczy paľkban a tĺjrténelmi kert teljes lezarźsźna|
nem ért egyet, valamint felkéľi a Nemzeti Kozszo|gálati Egyetemet, hogy az orczy
park ľekonstrukcióját úgy ütemezze, hogy ne legyen olyan ídőszak, amikor a park
rekĺeációs teniletének teljes egésze a közönség előtt ztrvatart.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201.7. februaĺ 02.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakľól a Nemzeti Kozszo|gá|ati
Egyet em et táj éko ztassa'

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2017. februĺĺľ 02.

Szünet

4. Humánsz olgáitatással kapcsolatos előteľj esztések

Napirend 4ll. pontja
Javaslat házioľvosi praxis elidegenítéséľe
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

I)r. Kocsĺs Máté
Napirend vitájźú megnyitja, és ügyrendi kérdésben megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser Jĺózsef
Érintettség okán se nem szavazni, se részt venni nem kívan ennek a napiľendi pontnak a
ttrgya|ásában.

Dr. Kocsis Máté
Tudomásul veszi, napirend vitája zaj|ik. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőlás, javaslat
nincs a napirenddel kapcsolatban, ezért a vitát |ezĄa, és szavazásra bocsátja a hatźnozatí
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a terĹileti ellátási kcjtelezettséggel renđelkezó 13. szźlmí orvosi kórzęt felađat-ellátása
érđekében hatźtrozott idejri egészségügyi feladat-ellátási szerzí5dést kíván kötni a hattrozat I.
sz. és a 2. sz. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződésben foglalt főbb tartalmi
elemekkel a praxisjogot megszerezni kívánó az el|átáséľt személyesen ktjtelezett. Dr. Lupák
Mariannal, amennyibeĺ a szetzodéskĺltéshez sztikséges dokumentumok benyújtásra keľĹilnek

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđo: 20|7 . februźn 0f . ii
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2. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat. és Dr. Ajtay Zsőťla Eszter
egyéni vállalkozó között a 13. számu orvosi kĺlrzet feladatainak e||átására megkötott
egészségügyi feladat-ellátási szerződést 2017. marcius 31. napjával kozos megegyezéssel
megszünteti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . március 31 .

3. felkéri a polgármestert a határozat 1' és2. pontjában foglalt dokumentumoka|áítására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f017. maľcius 31.

Dľ. Kocsis M:áté
Megállapítja, hogy a Képviselo-tęstület a hatźrozatot 15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN ts rcÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z MtNo S ÍTETT S ZoToBB S ÉG SZÜK SÉGES
HATAROZAT:
43t20r7. (rr.02.)

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a teľületi ellátási ktjtelezettséggel ľendeIkező 13. szźtrrń orvosi kĺiľzet feladat-ellátása
érdekében határozott idejii egészségiigyi feladaĺellátási szerzőďést kívan kötni a hatttrozat 1.

sz. és a 2. sz. mellékletét képezo egészségügyi ellátási szerzodésben foglalt főbb tartalmi
elemekkel a praxisjogot megszerezni kívánő az el|átáséľt személyesen kötelezett Dľ. Lupak
Mariannal, amennyiben a szęrzodéskötéshez szfüséges dokumentumok benyújtásľa keľülnek

Felelős: polgáľmester
Hatźlriđő:2017 . februźr 02.

2. aBudapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormanyzat és Dr. Ajtay Zsőfia Eszter
egyéni vá||a|koző kĺjzött a 13. számí orvosi korzet fęladatainak e||átásźra megkötött
egészségügyi feladat-ellátási szerzódést 2017. máľcius 3I. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.

Felelős: polgáľmester
IJatźrido: 2017 . március 3 l .

3. felkéri a polgábmesteľt a hatáľozat 1. és2. pontjában foglalt dokumentumoka|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźndő: 2017 . maĺcius 3 1.

15IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

Í:]

?t:

1,,
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A 43120|7. (II.02.) számú határozat mellék|eteit a jegyzőkiinyv 7. számű melléklete
tartalmazza.

5. Egyéb előterjesztések

Napiľend 5/1. pontja
Beszámoló a Képviselő-testület blzottságai 2016. május 1. _ 2016. oktĺíber
3 1. kłizłi tt átruházott hatás kii rb en hozott dö ntés ein ek végreh aj tás á rĺil
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja' megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Mivel mfu régóta dolgoznak így itt egytitt, már két alkalommal volt hasonló napirend és hát
ugyanazt tudja mondani, hogy ennél ľészletesebb beszámolók is készülhetnek, ennél sokkal
nagyobb és gazđagabb a tevékenysége ezeknek abizottságoknak, ez nagyon formális' amiről
itt beszámo|nak az egyes elnökök. Egyébként a beszámolőtmagát aú"nem vitatta abizoltság.
Most elĺől beszélnek, nem? Nem erről beszélnek, akkor elnézést. (A hĺźttérbőI beszéd
hallatszik.) E|nézést, akkor rosszkor nyomott gombot.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nem hangzott el, ezért a napirend vítájeĺt'
|ezár ja,ésszavazésľabocsátjaahatźlrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy az előteľjesztés 1. szźnnű mellékletét képezó
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az eloterjesztés 2. sztlm,ű' mellékletét
képező Emberi Eľőfoľľás Bizottság 2016. május l. _ 20|6. október 31. kĺjzött, átnlházott
hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásaról szőIőbeszźlmolókat elfogadja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. februźr 2.

Dr. Kocsis lĺ.áté
Megá||apítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatáĺozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAVAZÄSNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZo ToB B sÉc s zÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
44ĺ20ĺ7. (II.02.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület ,Úey dĺint, hogy az e|óteqesnés 1. számí mellékletét képező
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az e|őteqesztés 2. száĺní mellékletét
képezó Emberi Erőforrás Bizottság 2016. május I. _ 201'6' október 3I. kozott, átĺuhźaott
hatásk<jrben hozott döntéseinek végrehajtásáról szőIőbeszámolókat elfogađja.
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Felelos: polgármesteľ
Hataĺidő: 20I] . februtn 2.

Napiľend 5l2. pontja
Beszám o|ĺĺ a Képvise|ő-testii|et hizottságainak 20 1 6. évi munkáj áľól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesĺő: Soós György _ Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺjke

Zerĺtai oszkár - Emberi Eľőforľás Bizottság elnöke
Gondos Judit - Társashazi Pá|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes

Bizottság elnöke
dľ. Ferencz orsolya _ Smart City Ideiglenes Bizottság elnĺike

Dľ. Kocsis ľ{.álté
Napiľend vitáját megnyitja, és egyben ťrgyelembe veszi dr. Erőss Gábor előbb elmondott
szavaít. Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Elnézést kéľ még egyszet, nem ismétli el önmagát, de fenntartja, hogy részletesebben is
lehetne, illetve konkľétan armak az újonnan alakult bizottságnak a beszámolójával
kapcsolatosan egyrészt kifogásolná, hogy ęz nem került magźnak a bizottságnak a
napirendjére, hogy hogyan számolnak be a saját munkájukĺól, hogyha foľmálisan is csak egy
másfél hónapos tevékenységről számolnak be, illetve hianyolja abeszźlmolóból a Szervezeti
és Mrĺkĺjdési Szabźiyzat, vagy Ügyrend kapcsián a beszámolót, és annak a l.artalmi
ismertetését, hogy itt milyen típusú ügyrend, illetve ezzeI kapcsolatosan milyen típusú
kifogások haĺĺgzottak el a bizottság mtĺködésének źĺIźthatősétgát illetően.

Dľ. Kocsis lľĺáúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIáls nincs, ezért a napirend vitaját lezárja, és
szav azásr a bo c sátj a a határ o zati j avaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság, azEmberi
Erőfonás BízoÍtsźlg, a Tźrsasházi PáIyazatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság, vďamint a
Smaľt City Ideiglenes Bizottság 2016. évi munkájźrő| sző|ő, az elóterjesztés mellékletét
képezo beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. februfu 2.

Dľ. Kocsĺs Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a hatfuozatot 15 igen, 0 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISEIo
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERÚ SZoTOBB sÉc szÜrs Écp s
HATÁRoZAT:
45|2017. (II.02.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Yárosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, az Emberi
Erőforľás Bizottság, a Táľsasházi Pá|yázatokat Elbíráló ldeiglenes Bizottság, valamint a
Smart Cíty Ideiglenes Bizottság 2016. évi munkajárő| szőIő, az előterjesztés mellékletét
képezó beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. februtlr 2.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat a tisztségviselőket és a Polgármesterĺ Hivatal ktiztĺsztviselőit érintő
egyes munkaüryi táľryú dłintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmester

Dr. Kocsis Máté
Napiľend vítźljźt megnyitja, megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIźts, javaslat nem volt, ezért a
nap irend v itáj át leztrj a, é s szav azásra b o c s átj a a hatén o zati j avas latot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2017. évi záwa taľtásrínak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a taľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a ktlzszo|gáItatőkat.

Felelős: jegyző
Hatráľidő: 2017 . május 3 l .

2. dr. Kocsis Máté polgármester 20|7. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét
elfogadja, az előterjesztés 3. sz. mellékletę szęrinti taľtalommal, és részére ĺisszesen 24
munkanapot kiad.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. február 2.

3. a) 2017. jarluźlr 1. napjától dr. Saľa Botond főá||ástl alpolgráľmesteľ havi illetményét a
polgĺĺrmesteri illetmény 9Uo/o-ábary azazhavi 897 .453 Ft tisszegben állapítja meg.

b) dľ. Sáĺa Botond alpolgáľmester kĺiltséglétítésének méľtéke illetményénęk LSYo-a,
összegét havi |34.618 Ft ĺisszegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺido 20|7 . februźr 2.

4. a) 2017. január 1. napjától Egry Attila taĺsadalmi megbizatású alpolgĺáľmesteľ havi
tiszteletdíját a tarsadalmi megbizatású polgĺáľmesteri tiszte|etđíj 90%-ában, azaz havi
448.727 Ft összegben állapítja meg.
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b) Egry Attila alpolgármester költségtérítésének méĺtéke illetményének 75Yo-a,

osszegét havi 67 .309 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2011 . februfu 2.

a) 2017. január 1. napjától Sántha Péterné főállású alpolgármester havi illetményét a
polgármesteri illetmény 9)Yo-ábarl, azazhavi 897 .453 Ft összegben állapítja meg.

b) Sántha Pétemé alpolgármester költségtérítésének méľtéke illetményének |5%o-a,

osszegét havi 134.618 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. február 2.

felkéľi dr. Kocsis Máté polgĺírmesteľt a határozat 3-5. pontja szerinti dokumentumok
alźirására.

Felelős: polgármester
Határidő:20Í7 . februćr 2.

a határozatban foglaltak mlatt az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím _ kĺjtelező
feladat mfüĺjdési cél és általános taľtalékon beliil az általános tartalék
előírányzatátő| |2.652'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l101 cím _ k<itelező feladat _
személyi juttatás e|oirźnyzatát 10.370,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és

s zo ciál i s hozzáj áru|źts i adó e|oír tny zatźLt 2.28 I'5 e Ft-tal me gemeli.

Felelos: polgármesteľ
Hatĺĺridő: 2017. februfu 2.

felkéri apo|gármestert, hogy ahatźltozatban foglaltak* a koltségvetés módosításánál
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a 20|7 . évi ktiltsésvetés módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 ĺem, 2 taľtózkodással
elfogadta.

1ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z vĺnĺo s ÍrpTT SZoTOBB SÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
46t2017. (rr.02.) 14IGEN 0 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

5.

6.

7.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
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1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 20|7. évi zźľva tarttĺsźnak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a taľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a kozszolsáltatókat.

Felelos: jegyző
Határidő: 2011. május 31.

2. dr. Kocsis Máté polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási iitemtervét
elfogadja, az eloteľjesztés 3. sz. melléklete szeľinti taľtalommal, és részére összesen 24
munkanapot kiad.

Felelős: jegyzo
Hataridő: 2017. februttr 2.

3. a) 2017. január 1. napjától dľ. Saĺa Botond főállású alpolgáľmesteľ havi illetményét a
polgármesteri illetmény 90%o-ábarl, azazhavi 897.453 Ft tlsszegben állapítja meg.

b) dr. Saľa Botond alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének tíoÁ-a,
összegét havi 134.618 Ft ĺisszegben állapítja meg.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatźriđo : 2017 . februźlr 2.

4. a) 20|7. januáľ l. napjától Egry Attila táľsadalmi megbízatású alpolgármester havi
tiszteletdíját a tarsadalmi megbízatású polgármesteľi tiszte|etđij 9)%-źlban, azazhavi
448.7 27 Ft összegbe n éi|apítja meg.

b) Egľy Attila alpolgĺáľmester költségtérítésének méľtéke illetményének |SYo-a,
<isszegét havi 67.309 Ft cisszegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺľidő: 20|7. februétr 2.

5. a) 201'7. január 1. napjától Sántha Pétemé fĺíállású alpolgármesteľ havi illetményét a
polgáľmesteri illetmény 9}%o-ábary azazhavi 897.453 Ft összegben állapítja meg.

b) Santha Péteľné alpolgármester kĺjltségtérítésének mértéke illetményének ISYo-a,
összegét haví |34.618 Ft ĺisszegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 . februáľ 2.

6. felkéri dr. Kocsis Máté polgáľmestert ahatározat 3-5. pontja szerinti dokumentumok
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźrido:2017 . febĺuát 2.

t:

':
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a határozatban foglaltak miatt az onkormányzat kiadás 11107-01 cím _ ktitelező
feladat múködési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék
előirányzatárő| 12.652'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - kötelező feladat -
személyi juttatás e|óirtnyzatźi 10.370,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jarulékok és
szo ci ál i s ho zzáj áru|ási adó eloir tny zatát f .28 I,5 e Ft-tal me geme l i.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|7. február 2.

felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetés módosításánál
vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a2017. évi költsépvetés módosítása

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja a20I7 . évre vonatkozőaĺ ígazgatási szĺinet elrendeléséről szóló rendelet-
tervezetet.

Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 1 tartőzkođással a Képviselő testület a 4l20I7. (II.09.)
ö nkormány zati r endeletet el fo gadta.

A SZAVAz,ą.sNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺn.ĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos rnpvrsnr-o-ľnsľtjr,nľn 15 IGEN, 0 NEM, 1

TARTŐZKODÁSSAL ELFOGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FovÁRoS
VIIL KERÜLET ĺozsEľvÁRosl oNronľrÁNyzĺ,ľ xÉpvrsuo-
TESTÜLETÉNEK 4t2017. (II.09.) oľronľrÁľYZATI RE,NDELETú)T 2017. Évnľ
voNATKoZóAN IGAZGATÁsI szÜľET ELRENDELEsÉnol

Dľ. Kocsis M:áúé
Szavazásta bocsátja a Polgáľmesteľ Hivatalnál kĺizszo|gáIatijogviszonyban állók đíjazásárő|
és egyéb juttatásaiľól szóló 4612014. (XII.12.) tinkormanyzati renđe|et módosításćrő| szőLő
rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy 15 igen,0 nem, I tartőzkodással a Képviselő testtilet a3120|7. (II.09.)
önkoľmany zati r endeletet elfo gadta.

8.
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A SZAVAZASNAL JELEN VAN 16 KEPVISELO
A RENDELETALKoTÁSHoZ ľĺnĺo s Íľpľľ szóľog g sÉc szÜrsÉcBs

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos rÉľvrsnĺ.o.ľnsľÜr,nľn M IGEN, 0 NEM, 2
ľaRľozxouÁssĺ.L ELFoGADJA És vĺncĺ.LKoTJA BUDAPEsľ ľŐvÁnosvIII. rn,RÜr,Bľ ĺózsnr.vÁnosr oľxonuÁrĺyz'rľ xÉpvrsnlo-
ľBsľÜr'nľÉľnx 3ĺ2017. (II.09.) oNronľĺÁľyza.ľr nn,ľľn,r,nľÉr A
p or,cÁnvĺE STER HIvATALľÁr, rozs zor,cÁr-ATl Jo GYISZoNYBĺ.ľ ÁI,lór
uÍĺa,zÁsÁnol ns ncyÉľ ĺuľľaľÁsĺ.rnoĺ- szoĺo 46ĺ20|'4. (KI. lf .)
oľxonłĺÁľyza.ľr RENDELEľ ľĺóuosÍľÁsÁnól

Napirend 5ĺ4. pontja
Javaslat az önkormányzati AsP rendszeľrel kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitj a, és megadj a a szót Komássy Ákos képviselőnęk.

Komássy Ákos
Ha jól éľti, akkor az ASP rendszerhez csat|akozó rendszeręik jelentos, az ađó szakrendszeren
kíviili része inteľfészes rendszeĺrel tĺirténnek, lehet, hogy nem elég szakképzett a kérdésben'
de ez mitől jobb, mint hogyha nem a rendszer integĺáns részeiként csatlakoznak az ASP
rendszerhez. A másik' nem tudja, hogy közvetlentil érinti-e a kéľdést, de azt tudja, hogy,
korlátozottan kozszo|gá|ati u ugy, de mint tudják, egy elég elavult, nehezen kezelhető
képviselő-testiileti iratkezelési rendszert alkalmaznak az oMTR vonatkozásában, hogy adott
esetben ennek a korszerĺísítése is tésze-e ennek az ASP rendszerheztorténő pľojektnek ) avagy
sem, és ha nem, akkor mikoľ várhatő ebben pozitív iraný elmozdulás.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Mészár Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Az inteďészes csatlakozás azért előnyösebb az Önkoľmányzat részére, mert a jelenlegi
szakrendszereit tudja hasznáLni, és egy interfeszen keľesztül tĺjrténik a kommunikáció a
Magyar Á[amkincstár fęlé. A}lhoz, hogy ezt az interfészes csatlakozást tudjrĺk vá|asztani
ebhez a Belügyminisztérium engedélye kell, hogy valóban megfelelnek-e minden feltételnek,
most eľre hata|mazza fel a Tisztelt Képviselő-testiilet a Polgáľmester urat, hogy kezdje meg a
tárgyalásokat. Abban az esetben, hogyha nem felelnek meg, akkoľ kénýelenek lesznek az
ASP-hez csatlakozni, ez viszont az összes szakľendszeľnek az,űjta feltĺjltését, nullaról való
indulását jelentené, ami szakemberek szerint nagy bonyodalmakkal jarĺa. A második
kérdésére vá|aszo|va. nincs bęnne az ASP rendszerben a képviselői előterjesztéseknek a
továbbításĺĺľa szo|gá|ő rendszer, illetve felület, ennek a fejlesztésén jelenleg is dolgozik a
Hivatal, tehát ismerik a problémát,hogy egy sokkal gyoľsabb felületre lenne szfüség.

Dr. Kocsis lĺáúé
Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

!.:
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Simon Gytirgy
Csodálkozik, úgy gondolta, hogy párthovatartozástól fiiggetlenül nagy ellenállás lesz az ASP
bevezetése ellen, szakmai blogokban olyat lehet olvasni' hogy a kozigazgatási szférábarĺ ez a
kormányzat trójai falova, amit betolnak az onkormányzatba és hosszútávon az
önkormányzaÍiság megszúnése az, ami kcjvetkezmény lehet, önkoľmányzati munkahelyek
szűnhetnek meg, egy kicsit nagyobb ellenállásra szźtmított a Hivatal, és a Testület részérőI
ennek a rendszernek a bevezetése ellen. Ez a kozpontosított hatalom kitolása az
<inkormányzatok írányába, olyan területekre, ahol idaig önállóan tevékenykedett aZ
onkotmtnyzat a ttirvények betartásáva|. Ez gyakorlatilag hosszútávon, de most már
rĺiviđtávon is 2018-ig megsztĺnik, ezt szerette volna megjegyezni.

Dr. Kocsis N.ĺ.álté

Tudomásul veszik a Képviselő úľ véleményét, de nekik nincs ilyen érzésfü, Sem a Hivatal
vezetésének, sem az onkormányzat vezetésének, hogy az ASP rendszeľ interfészes
csatlakozása miatt megszűnne az önkoľmányzatiság' eľTe még nem gondolt. Az
önkormányzati világ az áIlaĺĺlháztaľtás legnagyobb alrendszere, ekképpen még kormányzati
oldalról egy nagyobb rźiźĺástindokoltnak is taľt' đe eztnem gondolná' hogy az onkormányzat
megszűnéséhez vezeÍne. Nem tudja, hogy Aljegyző Asszony hogy látja ezt a dolgot, mert ez
egy új ľész most. Megadja aszőtdr.Mészźr Eľika a|jegyzónek.

Dr. Mészár Eľika
A Hivatal nem gondo|ja azt, hogy az intęrfeszes csatlakozással vagy anélkül kevesebb
munkája lenne, hiszen a jogszabályban előírt feladatait tovtlbbľa is be kell tartaní és mivel
jogszabá|y irja e|ő a 2018-as csatlakozást, ezért a szfüséges lépéseket meg kell tenni.

Dr. Kocsis M:áLté

Megadja a szőt Jakabs Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Részbęn egyetértve Simon Gyöľgy képviselő Ílrra|, azért úgy gondolja' hogy nem szép dolog
az,hogy mikĺjzben az Alaptorvény biĺosítjaaz ĺinkoľmányzatisága|apjaĺt, ekĺizben amagyar
á||arrl egy kormányrendelettel, nem is tĺirvénnyel, kötelezővé teszí äń, hogy az
önkoľmányzatok adatait rendszeresen és automatikusan leszívják az cjnkoľmányzatoktő|. De
hogyha eń féLretéve, nyilván szfüséges a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés,
viszont ítt az interfeszes és ľendszercsat|akozźls tekintetében azt kell végiggondolni, amit
feltéte|ezí, hogy végiggondolták, hogy amennyiben az onkormányzatnak nagyon jó
rendszerei vannak, amik ki fograk á|Iru az idő próbáját, akkor érdemes csak egy interfeszt
fejleszteni hozzá. Ha rigy gondoljfü, hogy ezek a rendszeľek nem tökéletesek, vagy egy pár
éven belül nem lesznek már korszerĺiek, akkoľ viszont pont ez a rendszercsatlakozás kellene,
hogy kiváltsa azt, hogy tényleg ezeket újrafejlesztik nullaľól, meľt ha amúgy is par év múlva
le kell cseľélni egy rendszert, akkor most ftjlöslegęSen költenek aľra, hogy egy interfészt is a
Kincstar felé fejlesszenek még hozzěl. Nagyon reméli, hogy ezt tényleg végiggondolták, és
úgy gondolják, hogy a mostani rendszereik, amik szfüségesek e jogszabályi kötelezetÍség
betaľtásáho z, iđőtá||őak és még sokáig fo gj ák szolgálni az onkorm źnyzatot.

Dr. Kocsis lľĺáté
Megadja aszőt đr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gábor
Részben csatlakozik az eIotte szőIőI<hoz eZ e1y több lépésbó| á||ő, de elég egyértelmű
folyamat, amiben fokozatosan megfoszdák az önkormányzatokat az autonőmiájuktól. AZ
iskolák elvétele volt a legdurvább lépés ezen az uton, nyilvan ez is ebbe az irźnyba mutat, de
nem akaľja elisméte|ni azt, amit már képviselőtáľsai mondtak, hanem egy konstruktív
javaslatot ismételne el, ami korábban elsikkadt, hátha most megha|Igatásrata|áI, az pedig a
Komássy képviselőtársa által felvetett pľoblémának a mego|đástlra szo|gá|na, az pedig az,
hogy a képviselők ćĺ|tal használt internetes belső rendszer nagyon rosszul miĺk<jdik, ezt
elismeľték. Azhangzott e| az első válaszban, hogy ennek a fejlesztésén dolgoznak, miközben
úgy tudja, hogy ez a cég mźn nem létezik, amelyik en. |étręhozta. Amit már javasolt korábban
is, és elismételné ujra, az az,hogy ahelyett' hogy azt fejlesztik, amit nem is lehet, vagy drágán
lehet, helyette egy teljesen új rendszert kiépitenek a képviselőknek, ahelyett az egyébként
viszonylag jól miĺk<ĺdő nyilvános felületet volna érdemes oly módon fejleszteni, hogy egészen
egyszertĺen egy nappal elorehozzák nyilvanos felületen az elótęrjesztések nyilvánosságľa
hozását, meľt csak egy nap eltérést ír az SZMSZ. Tehát egy nappal előbb kapjak meg az
előterjesztéseket, ez előjoguk képviselőként, sok éľtelme nincsen, ha egy nappal korábban
megjelenne a nyilvános felületen, akkor voltaképpen nem is volna szfüség egy saját
rendszerre, ami miatt mégis szfüség volna' de ez is beépíthető lennę. Az peđig az, hogy
vannak zĺírt ülésen tttľgya|t előterjesztések, ezt viszont alétezĺĺ nyilvános felületen egy külön
jelszóval le lehetne a képviselők számźra hozzáťérhetové tenni, és akkor nem két
parhuzamos...(A háttérből a hozzászólási idő lejártát jelző csengő halĺatszik)

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Mészĺĺr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
Teľmészetesenaz a cél, hogy egy jő rendszeľt biztosítsanak a képviselők részére, az,Ilogy mi
|esz a technikai megoldás, azt az informatikusok vizsgáljiík és a megfelelő döntést meg fogja
hozní a Hivatal vezetése ebben a kérdésben.

I)r. Kocsis l'Iáté
Megadja aszőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér.Ąttila
Az ASP rendszerľel kapcsolatbankérđez|hogy az ASP rendszeÍen keľesztiil megvalósulhat
az,hogy például apénnigyi e||enjegyzése különböző döntéseknek központilag, vagy nem az
adott településen tĺirténhet meg. En. kiilĺinbĺizőfele indokok tźlmaszthatjźil< a|á, tehát ilyen
módon a dĺjntések egy része kiszervezhetó az adott település Polgáľmesteri Hivatalából
máshová.

Dľ. Kocsis Nĺáté
Megadja aszőt dr. Mészrĺr Erika a|jegyzłĺnek.

Dr. Mészár Erika
Jelenleg az Ällal*aaartásról szóló jogszabáIy mégaztírjae|ő,hogy a péĺlzligyiellenjegyzés,
uta|ványozts az minđig anná| a költségvetési szervnél töľténik, ahol a feđezet rendelkezésre
,źiI, Lehát ASP-től függetlenül papíralapon töľténik az ellenjegyzés és az itt t<jľténik a
Polgármesteľi Hivatalnál, illetőleg a költségvetési szerveknél, jelenleg a hatályos jogszabá|y
ezt mondja ki.
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Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIźĺs, javaslat nem volt, ezért a napirend vitźĄát
Ieztlrj a, és szav azásra b o c s átj a a hatáľ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy d<int, hogy

1. az önkormányzati ASP rendszęrhez csatlakozik azalábbi szakľendszereket éľintően:
a) iratkezelo rendszer,
b) az elektronikus ügyintézési poľtál rendszer, ideértve az elektronikus űľlap-

szolgáltatást,
c) gazdáIkodási rendszer,
d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
e) önkormányzatiaďőtendszer,
Đ ipaľ- és kereskedelmi rendszeľ,
g) hagyatéki leltár rendszeľ.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. fębrufu 2.

2. az önkormźnyzati ađő szabendszeľ vonatkozásában rendszercsatlakozással kívźln az
önkormányzati AS P rendszerhe z csatlakozĺi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 2.

3. aziratkezelo rcndszeÍ, az elektronikus ügyintézési portál ľendszer, ideértve az elektronikus
űľ1ap-szo1gá|tatást, a gazdźikodási ľendszet, az ingatlan vagyon-katasztęt ľendszer, az ipar- és

kereskedelmi ľendszer és hagyatéki leltár renđszeľ vonatkozásában inteľfészes csatlakozással
kíván az önkormźnyzati ASP rendszęthęz csatlakozni, az e|thez sziikséges hozzájáruIźls iránt
kérelmet nffit be az e-kozigazgatásért felelős miniszterhez. Felkéri a polgáľmesteľt a kérelem
benffitásaľa.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 201'7. február 2'

4. felkéri a polgiíľmestert, hogy az e-kozigazgatźsért felelős miniszter đtjntésénęk
fliggvényében nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testtiletnek az interfész(ek) fejlesztési,
vagy az ASP ľendszeľcsatlakozás infoľmatikai kc]ltségęi fedezetének biĺosítása érdekében.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: az e-kozigazgatásért felelős miniszteľ döntésének kézhezvéte|étő| számított 30 nap

Dr. Kocsĺs M:áLté

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 11 igen, 2 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

70



SZAvAZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvIspro
,q. HA.ľAn o Z ATHIZAT ALHI Z pcy s zpnÚ szóro g g s Éc szÜrsÉcp s
HalÁRoz,łľ:
47ĺ2017. (II.02.) 11 IGEN 2 NEM z ľanľózxonÁssa.ĺ-

A Képviselő-testÍilet úgy dĺint, hogy

1. az onkormányzati ASP rendszerhez csatlakozik aza|ábbi szakľendszereket éľintően:
a) iratkezelo rendszer,
b) aZ elektľonikus tigyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus tĺrlap-

szolgáltatást,
c) gazđźůkodási ľendszer,
d) ingatlanvagyon-kataszter ľendszer,
e) önkoľmányzati adőrendszer,

Đ ipar- és keľeskedelmi rendszer,
g) hagyatéki leltaľrendszer.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatríľidő: 2017. februar 2.

2. az tjnkoľmźnyzati adó szakľendszer vonatkozásában rendszercsatlakozással kivźn az
önkormányzati AS P rendszeľhę z csatlakozni.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 2017. februźr 2.

3. az iratkezelő rendszer, az elektronikus iigyintézési poľtál rendszeľ, ideértve az elektronikus
tĺrlap-szolgáItatást, a gazđźĺIkodási rendszeÍ' az ingatlan vagyon.kataszter rendszer, az ipar- és
kereskedelmi rendszer és hagyatéki leltĺír rendszer vonatkozásában interfészes csatlakozással
kíván az önkormányzati ASP rendszethez csatlakozni, az eÍthez szfüséges hozzájáru|źts iránt
kérelmet nyújt be az e-kozigazgatásért felelős miniszterhez. Felkéri a polgáľmesteľt a kérelęm
benýjtására.

Fe1elős: polgármester
Hatźndo: 2017 . februźĺ 2.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az e-kozigazgatásért felelős miniszter dĺintésének
fiiggvényében nýjtson be előterjesztést a Képviselő-testületnek az interfész(ek) fejlesztési,
vagy azASP ľendszercsatlakozás infoľmatikai költségei fedezetének biztosítása érdękében.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: aze-kozigazgatźséĺtfelelős miniszter döntésének kézhęzvéte|étőIszámított 30 nap
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Tájékoztatók

' 
Polgáľmesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testiileti határozatok
végrehajtásáľól, 

^z 
e|őző ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseményekľől és az iinkormányzzti pénzeszkłizök átmenetileg
szabadrendelkezésíĺ részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(íľásbeli tájékońatő)
Eloterjesaő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Dr. Kocsis Máté
Egy darab tájékoztatőról kell beszélni, ez a|ejárt hataľidejrĺ határozatok végrehajtásárőI szőI.
A napiľend vitáját megnyitja, szavazni nem sztikséges róla. Napiľend vitájatIezá'rja.

Felviláeosítás kérés
(szó szerinti leiratban)

Dr. Kocsis Máté
Ülesunt végén szokásos menetrend szerint a képviselői kérdések következhetnek. Komássy
Akos képviselő ur. Paĺancsoljon!

Komássy Ákos
Köszĺjnĺjm szépen' Tiszelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testĹilet. Januaľ l-jétől ugye
nincsenek nálunk az iskoláink. Sziímos kerületi sziilőtaľsamtól kaptam aggőďő,vagy aggasńő
visszaje|zéseket aľról, hogy takarítással, alapvető higiéniás eszközok ellátásával, vizes
helyiségek katbantartásával több iskolánkban is súlyos pľobléma van. Az a kérésem, tudom,
hogy ebben nem nagyon van cselekvőképességünk, de ha mást nem, legalább a pľoblémák
meglétéről, és azok kezelési széndéktttőI a Klebelsbergtől legyen szíves kérjen egy
tajékoztatźtst, és ezt ossza meg a Képviselő-testtilet tagsaivaI legyen szíves. Hogyha esetleg
ennél tĺjbbet fudnak a problémákľól, és azok kezeléséről, akkor peľsze szívesęn meghallgatom
itt is. Kcjszöntjm.

Dľ. Kocsis Máté
Melyek ezek az iskolĺĺk, Képviselő úr, ahonnan a jelzéseketkapta?

Komássy Ákos
Hozzám Németh László-s sztilőktől érkezett, Vajdásoktól, ettől a kettőtől éľkezett több
visszaje|zés is, és egyediek jöttek máshoÍrÍran.

Dr. Kocsis Máté
Jó. Teľmészetesen továbbítjuk. Azt kérem a Hivatal munkatársaitól, hogy a Németh LászIő és

a Vajda iskola igazgatőit legyenek kedvesek felkeresni ezze| a problémával, hogy
megismerjtik a pontos helyzetet. Nyilvánvalőan je|ezru kell nekik, hogy Képviselő uľ ezt a
kérdést intézte hozzánk. AńárL pedig a Klebelsberglntézményműkcidtetőt is javaslom, hogy
keľessfü meg, tisńźnzuk előbb ahelyzetet, a^tn amiben lehet, és kell, ha szfüséges, akkor
segítsünk. Jakabfy Tamás Képviselő uľ.
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Jakabfy Tamás
Köszönöm szépen. Nekem két kérdésem lesz. Az egylk az a Bőkay utca 43. bontásával
kapcsolatos. Feltételezem, hogy mindannyian láttuk azokat a képsorokat, amelyek ott
készültek. Megállapítható belőlük, hogy a két ünnep közötti bontás az legalábbis
munkavédelmi, k<irnyezetvédelmi, zajvéde|mi, közterület-használati szempontból
kifogásolhatő.Ezcnkíviil fclmcrĹil móg az is, hogy ólctvcszćlycs volt, amit ott csináltak. Már a
bontáson, nem az utcán, u egy teljesen más kérdés, hogy mi tonént az utcán. Eĺ azt
szeretném megkérdezni, hogy kinek afe|ađata, vagy kinek afe|ađata lett volna ilyenkor, hogy
azonnali hatállyal szerződést bontson a kivitelezővel, és eń. miért nem tette meg. A második
kérdésem az az) hogy amióta itt vagyok, folyamatosan úgy érzem, hogy a hivatalos
önkormányzati rendezvényeinkkel kapcsolatban, az ezekľőI szóló értesítésekkel komoly
probléma van itt az onkormĺínyzatunknál. Mondok egy legfrissebb példát: Alpolgármesteľ
asszony január 23-án a Bauer Sĺíndoľ emléktáblájánál koszoruzott a Nemzeti Múzeum
lépcsőjén. Hivatalos önkoľmányzaÍi rendezvény volt, nem kaptunk róla semmit, de ez teljesen
általános, hogy némely ľendezvényről kapunk valamilyen értesítést, de enől konkĺétan
semmit nem kapfunk. Teljesen véletlentil értestiltem egy közĺisségi oldalról, aminek
egyébként semmi koze az onkoľmányzaflloz, hanem egy társada|mi szęwezetnek a közösségi
oldaláról éľtesültem. Rendszerprobléma. En azt szeretném megkérdezni, hogy miért van az,
hogy ezeket a hivatalos eseményeket nem gyíjtjtik össze egy helyre, miért eseti jelleggel
éľtesülnek róla mind a lakosság' mind a képviselők, mind baľki más, és miéľt nem használunk
egy hivatalos naptart Józsefuarosban. A honlapon van, töltenek is rá ađatot, csak egy csomó
minden hiźnyzikń|a.

Dľ. Kocsis Máté
Nekem nincs ellenemÍe aZ ilyesmi, csak szerintem lesz egy definíciós problémánk, hogy mi
számít hivatalos önkoľmĺányzati renďezvénynek, és mi az, aÍÍlit, mondjuk a polgármester
meghívása kapcsán egy alpolgĺírmester képviseli a kerületet, melyek azok a rendezvények,
amelyek e kozé sorolhatók. Szeľintem iiljenek le, és beszéljék meg egy szfüebb hivatali
vezetőkkel taľkított k<irben. Az önkormźnyzati rendezvények mindenki előtt nyitva állnak.
Hozzáteszęm' van amire, van olyan képviselő, aki k<jvetkezetesen,nem jĺln el, pedig nemzeti
tinnephez kapcsolódik, de nincs elleneÍnre' hogy részt vegyenek. Kifejezetten jőt tenne az
iigynek, ha mondjuk Bauer Sandor emlékének kĺjzĺjsen adőznźnk. Ez szeńntem nem
probléma. Itt azt javaslom, hogy tényleg taľtsanak egy beszélgetést arról, ahol meghatáĺozzźk,
hogy melyek ezek a rcndenénytípusok, amiken ľészt lehet venni. Az első kérdésében đr.
Pesti Ivett igazgatősági elnöknek adom meg a szőt,parurlcsoljon.

dľ. Pestĺ lvett
Kĺlszĺjnĺjm a szót, Polgĺĺrmester úr. A Bókay utca 43. bontásával kapcsolatban ugye
kozbeszęrzési eljaľás keľetében lett kiválasffiĺa a váILalkoző, azonban magát a bontást
kapacitás hiányában alváI|a|kozásba adta. Az ominózus eset, és a szabá|ýalanságok az
a|vźila|kozóval szemben meriiltek fel. A vállalkoző azomali hatá|Iyal felbontotta vele a
szerzőđést. Jelen pillanatban az építésiigyi hatóság plusz terveket kért még bę most a
váIlalkozőtól, addig a bontás felfiiggesztésre került. Alapvetően az épület mfu e| van bontva,
még utómunkálatok szfüségesek, de tulajdonképpen az épu|et már nem áll. Ugyhogy amint a
vźĺ|a|koző pótolni tudja az építési hatóság felhívásában rögzítetteket, úgy a bontás fud
folýatódni. Köszöntlm.

I)r. Kocsis ldáté
Eľőss Gábor Képviselő uľ.
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dľ. Erőss Gábor
Kcĺszönöm a szőt, három dolgot vetnék ťoI. Az elsó az épp a Bókayhoz kapcsolódik. Ez
ügyben több feljelentés is született, meľt ugye tettlegességre is sor került, tehát ott inzultźitak
józsefuáľosi lakosokat a bontást végzők egy része. Ez is történt,továbbá környezet-károsítás
bűncselekménye miatt én magam tettem feljelentést, amiľől most jött az értesítés a napokban,
hogy a Főváľosi Főügyészség áthe|yezte a kerületi ĺigyészséghez az ügyet. Mindenesetľe
folyamatban van a nyomozás, és egyébként az onkorĺĺányzat közleménye, és az is, amit most
on elmondott, aztulajdonképpen a|átámaszÍja a feljelentést' úgyhogy ań'remé|em, hogy itt a
felelőscjket felelősségre fogják vorľri. Hogyha ez az a|vá|Ia|koző' akkor őt, hogyha más, és a
fővállalkozó is, akkor ot, ha senki, akkor rosszul láttuk. A másik, amit szerettem volna
kérdezni Polgáľmester únól, egyszer már volt egy ilyen vitánk, de ań' hiszem, hogy végtil
elfogadta, hogy kérdezhetem ont fovarosi közgýlési tagi minoségében is, hiszen
polgármesterként tagsa a Fővarosi Közgytilésnek. Egy egyszenĺ tájékoztatást szeretnék kérni,
amennyiben Van fejlemény azigyben, egyrészt, hogy a 3-as metró felújítása mikorra váthatő,
tehát mettol meddig kell nélkülöznünk a 3-as metrót, illetve a f-es metrón a baleset utĺán

bevezetett forgalomľitkítás várhatóan meddig marad még érvényben. Végül, de nem
utolsósorban azt szerętném megkérđezni, hogy a Baľoss utcán a Horváth Mihály tér a
Muzsikus Cigányok paľkja közcitt, ha nem tévedek nincsen átkelőhely...(A hozzászóĺós nem
hallható.)

f)ľ. Kocsĺs M'áté
Visszafelé ha|aďva, az a monđat nem ígaz, hogy a Horváth Mihály téľ és a Muzsikus
Ciganyok parkja ktjzött nincs gyalogátkelőhely, meľt kettő van. Az egyik a Szigony utcánti, a
másik pedig épp a Horváth Mihály tér torkolatźtban, mźn a Baľoss utcában. Ez aténybeIi része
a dolognak.Ugyanezen a logikán egyébként je|zem, hogy nekem semmi kifogásom nincs az
ellen, hogy legyen a kettő kozott is, nagyjából félúton egy gyalogátkelő, de ugyanezen a
logikán úgy is ígaz a mondás, hogy a Szigony utca és a Kćĺ|váĺia tér kozött sincs további
átkelőhely. Tehát azt javaso|nárĺl, ha mźĺt a BKK-hoz fordulunk, akkoľ a Baross utca
gyalogátkelőhelyeit tlgy áIta|ábarlis nézzilk át, mert ez csak az egylk megoldása, vagy feliileti
kezelése lenne a problémanak. A 2-es metľóval kapcsolatos intézkedésekĺől a BKK-tól
fogunk kéľni egy tájékoztatő levelet. A 3-as metró felújításával kapcsolatosan pedig én abban
a hiszemben élek, hogY a, Főpolgláľmester úr hétről hétre alapos, mindenĺe kiterjedő
tájékoztatást szokott adni. En úgy tudom, hogy a 3-as mętró tendereztetését, kivitelezési
munkájának tendereztetése zajlik, úgyhogy minden körülményt figyelembe véve az idei évben
bőven elindulhat a 3-as metró beĺvhźnása. Szerintem 40 év után ezen a páľ hónapon már nem
fog múlni. Az még egy vitás pont lehet, hogy jelent-e a fővárosnak többletkĺiltséget a
mérnökaľhoz' teÍvezett trhoz képest a kívite|ezés, de bízunk benne, hogy nem. Az a 137

milliáľd forint, ami a 3-as metró fe|ijítására ľendelkezésre áll, ez egyedülálló. Soha ennyi még
nem volt Budapesten metrófelújításra, sziikséges is, időszerri is, és stirgősen meg kell csinálni,
tehát hogyha űgy teszi fel a kéľdést, hogy abban vagyunk-e érdekeltek, hogy ez mielőbb
elinduljon, akkor azt monđom, hogy igen' és minden dĺjntést ez irźnyban fogunk meghozni.
Az első felvetésével kapcsolatosaÍL aZ én álláspontom is az, hogy ilyen baľbĺĺľ módon,
meggondolatlanul éptiletet bontani ebben a kerületben nem lehet. Máshol se, de ez az a
keriilet, amiben mi tudunk döntést hozni. Ennek meg kell, hogy legyen a megfelelő
következménye, amit egyébként, ha jól hallottam, akkor most a fovál|a|kozó meg is tett. Ez
egy sűrűn lakott váĺosrész, itt minden egyes apró környezeti, vagy más embereket zavarő
momentumra nem érdemes, hanem kote|ezo figyelni. Ugyanakkoľ van egy másik aspektusa is
a dolognak, amí mar inkább onhĺĺz kapcsolódik, hogy míg mondjuk, megint őt vagyok
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kénytelen mondani, mert ő hozta szőba, de isten ments, hogy fogadatlan prókátor legyek,
vagy biztatója, đe Jakabfy Képviselő úr kérdéseiben, felvetéseiben gyakĺabban étzem azt,
hogy az ügy megoldásaľa koncentľál, mintsem a botľánykeltésre. Nem hiszek az
cjsszeeskiivés-elméletekben, de 1 1. éve veszek részt az onkormanyzat vezeÍésében, és ez a|att
megtaľtottunk, ha évente 3-mal számolok, akkor - és ez az év még nem teljes _ legalább 30
kerületi rendezvéný nemzeti tinnepeken. Majd mindjárt eljutunk a Bókayhoz is. Ezekcn a
renđezvényeken soha, egyetlenegy alkalommal _ március 15., október 23., augusztus 20. stb.

- nem vett részt oľszágos sajtó, vagy egyá|talán olyan felület, aminek országos elérése van'
Ezek mindig szépen rendben lementek. Egyetlenegyszer volt az, arrŕ'kor a komplett országos
sajtó kint volt, és valamiért balhé is lett. olyan sem foľdult még elő, hogy egy bontásnál, ahol
szintén durva szővźitźs, és tettlegesség alakuljon ki, véletlentil on, és véletlęnül egy 168 órá-s
újságíró arÍa sétálgat. Tehát, még egyszer mondom, nem hiszek az összeesküvés-
elméletekben, de valahogy mindig úgy van ez a do|og, hogy nagyon eľősen gyanakszom,
hogy ezek nem egymástól fiiggetlen dolgok. Antn a média felhaszĺá|źtsával, az vgy
felfujásával, amiben on legalább annyira vétkes - és én szégyellem magam a vźi|a|kozó
helyett is, meg maga helyett is, hogy ilyen híreket geneľálnak Józsefuarosról _ az összes olyan
ember, akí odamegy provokálni másokat, mint aki egyébként noľmális emberi viszonyokhoz
méltatlanul szól vissza. Es valahogy, amikor botrány, tettlegesség, és obszcén kifejezések
hangoznak el, véletlenül mindig ott van egy újságíró. Még egy paÍ ilyen alkalom, és
meggyőzođésemmé fog válni, hogy ezvalószínrĺleg nem véletlen, és nem egymástól független
dolgok ezek. Úgyhogy ennek a szomorúságomnak hangot adva, ontől is ań. kémém,
hogy..3gazábő| teljesen fülösleges, hogy befejezzem ezt a mondatot, hogy mit kérek, mert
nyilvan on egy pľovokátor' ez teljesen világosan látszik most máľ évek óta. Kicsit sem a
munka miatt van itt, de hogyha azt gondolj a, hogy ezzel hosszú távon lehet eredményeket,
taľsadalmi tĺĺmogatottságot, az állandó konfliktuskereséssel, a balhéval, ezze| az
indokolatlanul kötöZködő, ilyen minden éIő fába belekĺitő stílussal, akkor pillantson ľá a
közvélemény-kutatásokľa. Nem is az az on célja, hogy itt komolyabb politikai hatalomra
tegyen szert' ez világosan |źtszik, nem is realitás, hanem az źi|anđő zavarkęItés, ami
egyébként az onök ťlnanszirozőjaÍLak alapvető szándéka. Én an, sem tartom helyes dolognak,
hogy mindeú'behozza egy olyan onkormĺínyzat éIetébe, ahol egyébként az országos politikai
vitákat az on érkezése előtt mindig el tudtuk kerülni, meľt nem ezéľt iiltink itt, hogy a
pártközpontokban megíľt politikai kommunikációs paneleket itt felolvasgassuk egymásnak.
Ebbéli szomorúságomnak is hangot adva ennyit tudok onnek ebben azigybeĺrcagźlni. Az a
színvonalú, egyébként sumák, és etikátlan módon megvágott videó, ami felkeľült az intemetre
eĺľő| a konfliktusrő|, az az tĄságírőt jellemzi, magát, meg a páľttarsait je||emzi, illetve a
kivitelező szemé|yét. Szégyellem magam mindannyiuk miatt. Ez eddig ebben a kerületben
nem volt. A BKK-s váIaszát, utilgy tudom 15 napon belĹil íľásban prezentćtlni onnek, hogy a
beérkezéstől számított 15 napon beliil megküldjfü onnek. Nęm tudom, hogy ők mikor
vá|aszo|nak ugyanis. Simon György Képviselő ur.

Simon Gyiiľry
Két kérdésem lenne, ami szintén kapcsolódik a Bókay bontáshoz. Azt szeretném kérdezni,
hogy ugye ez a botrźnyos viselkedéséről elhíresült vźila|kozőval már koľábban szerződést
bontott az onkormźnyzat, még a Magdolna negyed feliljítźsa kapcsán a harlyag' Íossz'
szakszerutlen munkavégzés miatt. Valahogy mégis visszakeveredett a|vźt||a|kozóként. Hogyha
valakiről tudjuk azt,hogy a viselkeđése és a tettei rossz híĺt hoznak' rossz fényben ttintetik fęl
Józsefuarost is, meg lehet-e akađá|yozni, hogy akfu úgy kiírni pźiyźzatot, hogy
alvźila|kozóként sem szerepelhet. Most gyakorlatilag visszaszivargott. Egyszeľ megszabadult
az onkormźnyzattőle, mint fővá|Ia|koző, aztán,mint alválla|koző, valahogy visszaszivargott.
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Hogy lehet ezt megakadályozni, hogy a jövőben egy másik, valamilyen fantomcégen
keľesztül ugyanígy ne szivárogjon vissza' és ugyanígy nehozzon roSSZ hít Józsefuárosra, ez
az egyik. A másik, az csak egy technikai jellegrĺ, hogy tudja-e Polgármester úr, hogy a
nyilvános e-mail címére, hogyha valaki akaľ írni, akkor milyen váIaszt kap automatikusan,
mert ... igen, mert én küldtem... ami nyilvános, ami a Honlapon kinĺr van. (Hattérbőĺ beszéd
hallatszik) Nem, nem a7. van kint. A honlapon a kocsis.mate@jozsefuaľos.hu van kint. A
jozsefuaľos.hu honlapon. Eléggé furcsa t<jbboldalas kód jon vissza hibaüzenettel. Ez a
nyilvánosan elérhető e-mail cim. (Háttérből beszéd hallatszik) Igen. Ez csak egy technikai
észrevétel.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Jakabt Tamás képviselő ur!

Jakabff Tamás
Köszönĺjm szépen. Itt a Bókay 43. vitájahoz anrryit tudok hozzátenri, hogy ha nem történik
semmi rendkívüli, akkor nincsen hír, amit nem lehet felfujni, nem lehet úgy megvágni, és ań.
kívánom, hogy legközelebb ez így sikeľĹiljön. Polgármester úr kötötte össze a ĺemzetí
Ĺinnepen tĺjrtént balhét itt a Bókay utcában töľtént balhéval, hát pikans, de más is összek<jti
ezeket, méghozzá Jónás ur. o volt ott mindkét esetben, és lehet, hogy ezek nem véIetlen
dolgok. Visszatérve a konkľét bontáshoz, az e|őző vá|asszal azértnem tudok egyetérteni, mert
a fóvźi|a|koző az minden szempontból felelős az a|vźllla|kozó munkavégzéséért. Tehát,
hogyha az aIvźů|a|koző, ahogy fülsoroltam, munkavédelmi, környezetvédelmi, zajvéďe|mi,
kĺjzteriilet-haszná|ati szempontból kifogásolható, sőt életveszélyes munkéú végez, akkor nem
az a mego|đás szerintem Józsefuaros szźlmźra, hogy megváľjuk, amig a fővá||a|koző
szerződést bont az a|vá||a|kozővaI, hanem kutya kötelességünk azomal lezavarni a
munkatertiletről és a fővállalkozőva| szeruóđést bontanunk. Ez volt az ercdeti kérdésem, hogy
kinek a fe|ađata lett volna ez ilyenkoľ, hogy azoma|i hatá||ya| szęrzođést bontson, és miért
nem tette meg eń? Amennyiben úgy vélik, hogy a szeľződésbontás nem indokolt, akkor meg
ail,mondjákmeg, hogy miért nem indokolt. Köszönöm szépen.

Dr. Kocsis l[/Iáté
Pesti Ivett, paľancsoljon!

Dľ. Pestĺ Ivett
Vélhetőleg az ÉpíÉsngyi Hatóság meg fogja bírságolni a vá|Ia|kozőt, tehát az l|yen típusú
szankció a hatóságnak a feladata, illetőleg ezze| a momentummal most mráľ késedelemben is
van a váIla|koző. A szeruóďésiink kötbérk<jtelezést tesz lehetővé ebben az esetben. Ezze| é|ni
is fogunk, tehát a mi résztinkľő| ez a szankció élni fog. Tekintettel aľra, hogy magát a
szabáIýa|anságot nem a fővá||a|koző, hanem annak a|váIla|kozőja kövęttę el, és
kozbeszerzéssel lett kivá|asztva maga a vá||a|koző, igy nem látom azt indokoltnak, hogy
egyébként egy utolsó fźlzisbarl érkezetímunkanál szerződést bontsunk, és újra lefolytassunk
egy közbeszerzési eljĺĺľást. Én an. gondolom, hogy a hatóság a bírsággal, mi a kĺitbénel
kellőképpen fo gunk szankcionálni. Köszönĺjm.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Erőss Gábor képvíselő ur!
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Dr. Erőss Gáboľ
Kcjszonom. A nemzeti ünnepek kapcsán, ha már szőba keľült' akkor, aműgy is vonatkozott
Jakabfy kollega egyik kérdése erre, hogy mire kapunk meghívót, miľe nem. Például anemzeti
ĺinnepekľe nem szokfunk kapni. Más önkormányzatok.ná|, fideszes vezętésu önkormĺínyzatok
többségénél is az a hagyomány, hogy koszoruznak, mondjuk marcius 15-én, október f3-án,
koszoniznak a hivatalos ünnepség keretében, a képviselettel rendelkezo pártok, ellenzéki
pártok képviselői is, vagy civilek, akáľki, akit megválasztottak képviselőnek egy kerĹiletben,
Vagy egy településen. Vidéki településeken pláne nem csinálnak ilyet, hogy nem vehetnek
résń. a hivatalos tinnepségen a tĺjbbi képviselők, úgyhogy tegyünk egy próbát. Amennyiben
fontos a Polgármester úrnak az, hogy a nemzeti tinnepek rangsát és méltóságát megadjuk
közĺlsen, akkor iinnepeljÍink kcjzösen a következő március l5-én, mfu a hivatalos Ĺinnepség

keretében helyezhesse el ki-ki a maga virágstĺt, vagy koszofiĄźt, aki képviselője ennek a
keľĺiletnek és a józsefuáľosiaknak, úgyhogy erre akkor ezÍĺtontennék javaslatot' A,,véletlenül
arra sétźiéts'' kapcsán pedig <jsszetévesztett az egyik névrokonommal. Tényleg a Párbeszéď
egyik politikusa, de az pont nem én voltam, aki aĺľa sétált, úgyhogy nem én keveredtem ott

szóváltásba az omjnőzus alvállalkozőva|, vagy annak a,,fogdmegjeivel'' hanem valaki más,

tényleg aPárbeszéd részéről eztény, de nem én voltam. Ja, nyilatkoztaĺrligen, de épp akkor
nem sétáltam aÍÍa, tehźĺ.... (A hozzászólási idő lejárt, a hozzászóIás további részét nem

haĺIani)

Dľ. Kocsĺs M:áLté

Peľsze, magukat, meg a magukhoz tartoző civil szervezeteket, meg eú. az egész elemi
holdudvart, ezt Soľos György ťĺnanszirozza, eń. mindenki tudja, vagy ez egy új információ
volt Onnek?

Dľ. Erőss Gáboľ
A kéľdésem aľľa vonatkozott ugye az onĺjk ťlnanszírozőja...

Dľ. Kocsis NĺáLté
oda éľtettem az összes ilyet, akit ide szokott horđani tiintetni, meg ilyen civil szervezet, meg
akik botrányt keltenek folyamatosarl, ezek az a|apítványok, meg mindenfele egyesületek,
akikkel magaüldĺigélni szokott a Stexben, és egyeztetĺi, azokľa gondolok.

Dľ. Erőss Gábor
... akkor most orbán Viktoľra gondol, meľthogy ő is Soros-ösztöndíjas volt?

(A háttérből zaj hallatszik)

Dľ. Kocsis M;áLté

Igen...

(A háttérbőĺ zaj hallatszik)

Dr. Erőss Gáboľ
.. meľq hogy akkor orbán Viktonal szúľtiik össze a levet on ellen, meľthogy on valóban nem
volt Soros-öszt<indíj as, az igaz.

Dľ. Kocsis lN{áté
Igen... ha egyszer ő is ott fog onökkel ülni a Stexben, meg fogok lepődni rajta.
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Dr. Erőss Gábor
Tehát, akkoľ ĺjsszeszűľtük oľbán Viktorral a levet, hogy on ellen osszęesküvést hajtsunk
végľe és elmozdítsuk a hatalomról. Kcjszcjnöm szépen.

Dľ. Kocsis ľ ĺálté
Igen... már csak az az erős médiaháttér hiányzlk, ami eń. meg tudná zenésíteni, hogy kozzé
tudná tenni ezt a magvas gondolatot, igen. Na látja, amennyire elviselhetetlen tud lenni,
annyira szőrakoztató is egyben, mert ezek a kérdései maľ emlékeztetnek engem aľra, mintha
aztkérdezĺé, hogy ha elolvad a hó, hova lesz a fehér? Egy kicsit ilyen színvonalon érzem eń.
abeszéIgetést, és ilyenkoľ vannak pillanatok, amikor kevésbé haragszom ata, amit csinál itt,
mert szórakońat, valahol, jó, igen... valahol. Eń.ilgyis aváIasztők dĺintik el, hogy ki ülhet itt,
és ki nem. EzzęI a gyönyonÍ végszóval 72 őra 44 perckor a mai tilést bezáĺjuk.
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A jegyzőkönry az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testületz}I7.
február 2-i iilésén elhanezottakat hitelesen tanúsítia.
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