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Készült Budapest Főváros VIII. kerül et Jőzsefvárosi onkorm ányzat Képviselő-testület
2017. jrĺnius 8-án (csĺitĺlľtök) 9.00 órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet

300-as tárgya|őjában megtaľtott 5. rendes üléséľől

Jelen vannak: dr. Kocsis i|i4:áté, Dudás Istvárrné, Egry Attila, dr. Erőss Gábor' dr. Feľencz
orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás, Kaiser Jőzsef,
Komássy Akos, Pintér Attila, Santha Pétemé' dr. Sára Botond, Simon
Gy<iľgy, Soós György, dľ. Szilágyi Demeter, Vcĺrös Tamás, Zentaioszkár

Jelen vannak továbbá a meshívottak:

Danada-Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár Erika _ a|jegyző, dľ. Kovács Gabriella -
a|jegyző' Faľkas ors - Polgármesteri Kabinet vezetoje, Tóth Tímea - Polgármesteri Kabinet
vezető-helyettese, dr. Vitályos Fanny - polgármesteri főtanácsadó, dľ. Bal|a Katalin -
Jegyzői Kabinet vezetoje, Mátraházi Judit - Személyügyi Iľoda vezetője, dľ. Hencz
Adrienn - Jogi lroda vezetője, Kósa Edit - Ügyviteli Iroda vezetője, dľ. Dabasi Anita -
Váľosvezetési Ügyosztá|y vezetője, Bodnár Gabriella _ Szervezési és Képviselői Iroda
vezetője, Iványi Gyöngyvéľ - Főépítész, Váľosépítészeti Iroda vezetője, dľ. KaszanyÍ.
Kollár Zsuzsanna _ Családtámogatási Itoda vezetője, Kincses Ibolya - Humánkapcsolati
Iroda vezetője, dľ. Kĺóľĺódi Éva - Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth Csab a _ Igazgatási
Iroda vezetoje, Szalókné Fekete Anikĺó _ Anyakönyvi Iroda vezetője, Párĺs Gyuláné -
Gazdasági vezeto, Csendes Antalné _ Pénzugyi IJgyosnáIy vezetoje, dr. Suba Árpád _
Adóügyi lroda vezetője, dr. Balisani Ciro - Gazdálkodási Ügyosĺá|y vezető-helyettese,
Bajusz Ferenc - KözterüIet-felügyeleti Ügyosztá|y vezetł|je, Mezeiné dľ. Ludvai Erzsébet
_ Budapest Főváros Kormanyhivatala VIII. kertileti Hivatal Hatósági Főosztály vezetoje,
Molnár Gáboľ r. alezredes - VIII. kerületi Rendőrkapitĺínyság vezetoje,Yáczi Miklĺósné -
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont, Jozsefvárosi Kábítószeľügyi
Egyeztető Fórum munkatársa, Annus Viktor _ Rév8 Zrt, vezérigazgatőja, dľ. Pesti Ivett -
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont ZÍt. Igazgatőság elnöke, Bozsik István Péter
Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Kozpofi Zrt. Yagyongazdálkodási igazgatőja, Ács Péteľ -
Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. Várostizemeltetési igazgatőja, Mach József -
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ú3 ľelel.i téri Piac és Termelői Piacok vezetője,
Kovács Barbara - Jőzsefvźlros Kĺjzösségeiéľt Nonpľofit Zrt.Igazgatóság elnöke, Gyuľkovics
Mik|ĺósné _ Napraforgó Egyesíteft óvoda intézményvezető-helyettese, Koscsĺóné Kolkopf
Judit - Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Bonyhády Etek - BKIK VIII.
kertileti Tagcsopoľt elnöke, Tar-Bárcty Szĺlvia _ Iőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetó-he|yettese, Feicht Rezsőné _ Taľsak a Teleki Térért
Egyesület' Gaálné Madarász Anna _ Jőzsefvźtrosi Magdolna Negyed Egyesület, Vámos
Andľea - Emberi Erőforrás Bizottság külsős taga,



Dľ. Kocsis ll.áté
Tisztelettel köszcjnti a Józsefuárosi onkormányzat képviselő-testületi ülésén megjelent
valamennyi munkatáľsat és vendéget. A2017. évi 5. rendes ülést megnyitja. Távolmaradását
és késését nem jelezte senki. Kéri a képviselőket, hogy kapcsolják be szavazőgépeiket a
|étszźĺm megá|Iapításához. Megállapítja, hogy 16 képviselő van jelen, a minősített
szótobbséghez 10, az egyszeÍuhoz 9 egybehangző szavazat szükséges. A napiľenddel
kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy aZ alábbi előterjesaéseket aZ
előterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):211' ,,Javaslat kĺjzterület-hasznáIatta|
kapcsolatos dĺjntés elleni fellebbezés e|bftá|źstlra,,,3l2,,Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet,
Balassa u. 7. és 9. szám alatt találhatő ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázat iltján
torténő értékesítéséte,,,316,,Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u.2I. és Vajdahunyad u.

24. szám a|att taltihatő ingatlanok nyilvános, egyfoľdulós páIyázat útján töľténő
éľtékesítésére''. Ügyľendi kérdésben még nem tud szót adni a képviselőknek, és nem tudja,
hogy milyen ügyrend |ehet az, ani már az i|és megnyitása előtt aktuális, türelmet kér a
képviselőktol. Komássy képviselő úr és Jakabfy képviselő úľ előterjesztést nyújtottak be
sürgősséggel, melyek kiosztásĺa kerültek helyszínen, melyekĺől a Képviselő-testiiletnek
szükséges döntenie. Az első Komássy képviselő űré, a,,Javaslat az ,,LNR-E ĺ2120|7. típusú''
bérlakás pá|yáuat kiírására'' a Képviselo-testület ennek napirendľe vételéľől szavaz.
Szavazásra bocsátja a süľgősségi indítvanyt.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 13 nem, I tartőzkodással a stirgősség
napirendre vételét elutasította.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR >ZATHIZATALHoZ EGYSZERÚ SZóToBB sÉc szÜrSÉGES
HATAROZAT:
Í2412017. (vI.08.)

3 IGEN 13 NEM 1 TARTOZKODASSAL

3 IGEN 13 NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgl dönt, hogł nem íogadja el Komássy Ákos sĺ;rgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ',Javaslat az 

''LNR.E/2|2017. 
típusú'' bérlakás pá.lyá.zat

kiíľásáľa', címíĺ előterj es ztés ét veg,lék napir endr e.

Dr. Kocsĺs Máté
Szavazásta bocsátja Jakabfy képviselő úr által benyújtott ,,Javaslat új szabályozásrő| a
gyeľmekek képmásának használatźxa| kapcsolatban'' című stiľgősségi indítvanyt.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 13 nem, I tartőzkodással a sürgősség
napiľendľe vételét elutasította.

1ZAVAZASNÁL JELEN VAN tz xÉpvIspro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z EGY S ZERu szoľo g B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
12st2017. (Vr.08.)

A Képviselő-testület úgł dÓnt, hog,, nem .fogadja el Jakabfy Tamás sürgősségi napirendi
javaslatát, mely szerint a ,,Javaslat új szabályozásľĺĺl a gyermekek képmásának
hasznáiatálval kap cs olatb an,' c ímű e l ő t e ľj e s z t é s é t v e g,, é k nap ir e n dr e.

Dľ. Kocsĺs Máté



Dľ. Kocsis M:áté
A napirend végszavazása előtt javaslatot tesz arua, hogy a meghívó szerinti 1/1-es ,,Javaslat a
Képvise|ő-testület és Szervei Szervezeti és Műkiidési Szab á;1yzatárő| szćl1ő 36t2014.
(XI.06.) tinkormányzati rendelet módosítására', című napirend l73-as soľszámon keľüljön
megvitatásra, a meghívó szeľinti 3i8-as ,,Javaslat a Jőzsefváros Ktiziisségeiéľt Nonpľófit
Zrt.-ve| kapcsolatos dtintések meghozata|ára', című előterjesztés 1/2-és sorszám alatt
keľĺiljön megvitatásra, melynek oka, hogy az ügyben aktív és érintett Feľencz oľso1ya
képviselő asszonynak el kell mennie majd a testtĺleti ülésről. A kozbínonságról' közrendről
szóló rendelet-tervezetek táľgyalását tekintette| arl:a, hogy nem szeľetné itt tiltetni az i|és
végéig az ęz Ĺigyben meghívott vendégeket, első napirendként javasolj a meg!árgyalni.
Ezekkel a módosításokkal a napirendi javaslat szavazása kĺjvetkezik. Szavazásra bocśátia a
módosított napirendet

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előteľjesztések

1. Javaslat Jĺizsefváros ľendjét és bĺztonságát szo|gáIĺó rendeletek
mega|kotásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

2. Javaslat a Józsefváros Ktĺziisségeĺéľt Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos
d łĺntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

ą Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Mĺĺkiidési
SzabáiyzatárőI szőiő 36tf014. (xI.06.) iinkoľmányzati rend,elet mrídos ításálra
(íľásbeli előterjesztés)
Előterjesaő: đr. Kocsis Máté - polgáľmester

Pénzii gyi' kłiltségvetéssel ka pcs olatos előterj esztések

Javaslat kiiltségvetést érintő dtintésekre
(íľásbeli előteľjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Gazd á lkodást, G azdasági Tá ľsasá go ka t éľin tő előte ľj esztések

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József u, t4. szám a|att ta|á|hatól ingatlan
pá|y ázat útján történő éľtékesítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

igazgatőság elnöke

2.

t.

3.

1.



) J^vaslat a Budapest VIII. keriilet, Béľkocsis u. 32. szám a|att ta|álható
ingat|an nyilvános, egyfo rdulós pályázaton ttirténő értékesítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefuárosi Gazclálkoclási Kcĺzpont Zrt.

igazgatőság elncjke

. Juvaslat a Budapest VIII. keľület, József utca f7. szám a|att találhatĺó
ingatlan nyilvános, egyfordulós pályázaton tłirténő értékesítésére
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoú Zrt.

igazgatőság elnöke

^ Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bauer Sándor u. 11. és 13. szám a|att.t. 
található ingatlanok nyilvános, egyforđulĺós páiyázat útján ttiľténő
éľtékesítésére
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrt.

igazgatőság elnĺjke

. Juvaslat a Budapest VIII. keriilet, Kľúdy u. 3. szám a|atti iiľes, nem lakás
célj áľa szolgáló helyiségek bérbeadásáľa vonatk oző páůy áruat eredményének
megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuarosi Gazdálkođási Közpofi Zrt.

igazgatőság elntjke

6 Javaslattoľnateľemfelújítássalkapcsolatosdiintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előteľjesĺő: dr. Saľa Botond - alpolgármesteľ

1 Javaslat káptalanfüredi üdiilőtźlborra| kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Kovács Barbaľa - Józsefuaros Közĺjsségeiért Nonprofit Zrt.

igazgatőság elnöke

o Javaslat a táľsasházaknak adhatĺí iinkormányzati támogatásokróI szólóo. 
2312015. (v.21.) rendelet módosításáľa
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

o Javaslat a Rév8 Zrt..ve| kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Ělőte4esztő: dr. Kocśis Máté - polgármester

4



4.

1.

,,

3.

4.

Vagyonkezelésse|, vá rosiizemeltetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Javaslat a térfigyelő és kiizbiztonsági kamerarendszerľe| kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľrlresĹer

Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos dłintések megho zatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

dr. Feľencz oľsolya - képviselő

Javas|at utasváľókkal kapcs olatos dłintések meghoza ta|ár a
(írásbeli előterj esaés, POTKEZBESÍTES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a ĺór<nsz módos ításával kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat a településfejlesztéssel, a te|epĺilésrendezésse| és a telepůilésképpel
tisszefiiggő paľtneľségĺ egyeztetés szabá|yaiľĺól szĺíló 8ĺ2017. (ul.1b.)
tinkormányzati ľendelet módos ításńra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté - polgĺírmesteľ

Hu m á n sz o|gáltatátss a I ka p cso la tos előte rj esztés ek

Javaslat alapítvány tálmogatására
(íľásbeli előterjesztés)
Előteriesztő: Egry Attila - alpolgármester

Javaslat indítható ĺóvodai csoportok számának meghatáro zására
(íľásbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

Javas|at gyeľmek száj haľmónia kampány megvalósítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: Komássy Ákos - képviselő

Javaslat a 2017. évi spoľt, civĺl, egy}'á.zi és nemzetiségi páIyázatok
eIbírálására
(írásbeli előterjesĺés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

5.

1.

)

3.

4.
;:ł

.il



Tájékoztatók

, Polgármesteri tájékoztatő a lejárt határidejű testĺileti határozatok
végrehajtásárĺil, 

^z 
e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről, a

jelentősebb eseményekről és az tinkormányzzti pénzeszktiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
( írásb el i téĄ éko ztatő)
Előteľjesztő: dr' Kocsis Máté - polgármester

Dr Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen' 2 nem, 2 hrtőzkodással elfogadta a
napiľendet.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s KÉpvlsBro
A HATÁR o Z ATHc. Z AT ALHI Z EGY S ZERÚ S ZoToB B s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
|26|f0|7. (vI.08.) 14 IGEN 2 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

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

Napiľend:

1. Elsődlegesen tárgyalandó előterjesztések

, Juvaslat Józsefváros ľendjét és bĺztonságát szolgáló rendeletek
megalkotására
(írásbeli előteľjesĺés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

) Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonpľofit Zrt.-ve| kapcsolatos
d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

. Juvaslat a Képviselő-testÍilet és Szeľvei SzeľvezetÍ és Miĺktidési
Szabá|yzatárő| sző|,ő 3612014. (XI.06.) iinkormányzatĺ ľendelet mĺódosítására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2. Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előteľjesztések

1. Javaslatkiĺltségvetéstéľintődiintésekre

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester



1.

,

3.

4.

3. Gazdálkodást, Gazdasági Táľsaságokat érintőelőteľjesztések

Javaslat a Budapest VIII. kerü|et, József u. 14. szám a|atttaláIható ingat|an
páIy ázat rÍtj án tti ľtén ő értékesítés ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesaő: dľ. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási Közpo ft Zrt.

igazgatőság elnĺjke

Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bérkocsis u. 32. szám a|att tatáIhatĺi
in gatlan nyilván os, egyfo rd u Iĺó s p á|y ázaton tti ľtén ő éľtékes ítés éľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuĺĺľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

igazgatőság elnöke

Javaslat a Budapest VI[. kerüIet, Jĺózsef utca 27. szám alatt taláIhatĺi
in ga tlan nyilvá nos, egyfo rd uló s pá|y ánaton tti rtén ő é ľtékesítés ére
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.

igazgatőság elnĺike

Javaslat a Budapest VIil. kerület, Bauer Sándoľ u. 11. és 13. szám a|att
ta|á|hatő ĺngatlanok nyĺlvános, egyfoľdulĺĺ s páIyátzat rĺtján tiirténő
éľtékesítésére
(íľásbeli előteľjesĺés)
Előterjesztő: dr' Pesti Ivett _ Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.

igazgatőság elnöke

keľĺilet, Kľúdy u. 3. szám a|atti ĺiľes' nem lakás
b éľb ead ás á ľa von atk oző p á|y ázat eľed ményének

megállapítására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuarosi Gazdálkodási Kcizpo nt Zrt.

igazgatóság elnöke

Javaslat torna terem felúj ításs a l kapcs o latos dłintés ek meghoza ta|ár a
(írásbeli előterjesztés, PoTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Sáľa Botond - alpolgármesteľ

Javaslat kápta|anfĺiľedi ůidütőtáboľral kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli előteľjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Kovács Baľbara - Iőzsefváros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.

igazgatőság elnöke

J.

6.

Javaslat a Budapest VIII.
céljára szolgá|ó helyiségek



o Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szólóo. 
2312015. (v.21.) ľendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

o Juvaslat a Rév8 Zrt.-ve| kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Ělőteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

4. Vagyonkezelésselo váľosüzemeltetéssel kapcsolatos előteľjesztések

, Juvaslat a térfigyelő ésközblztonságĺ kamerarendszeľrel kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

) Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntésekmeghozata|ára
(írásbeli előterj esáés)
Ělőte4esztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Feľencz orsolya - képviselő

ą Javaslatutasváľókkal|'ĺapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

^ Javaslat a ĺóxľsz mĺódosításával kapcsolatos diintések meghozata|ára.'. 
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

" 
Juvaslat a településfejlesztésselo a településľendezéssel és a településképpel
iisszefüggő paľtneľségi egyeztetés szabályairól szóló 8ĺ2017. (III.10.)
iinkormányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

5. Humánsz o|gáitatálssal kapcsolatos előteľj esztések

, Juvaslat alapítvány támogatására
(írásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Egry Attila - alpolgáľmester

) Javaslat indítható óvodai csopoľtok számának meghatározására
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármesteľ



Javaslat gyermek szájhaľmónia kampány megva|rísításáľa
(íľásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Komássy Ákos - képviselő

Javaslat a 20|7. évi spoľt, civi|, egyházi és nemzetiségi páIyázatok
elbíráIására
(írásbeli előterj esztés, polKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Tájékoztatók

1. Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺileti határozatok
végrehajtásáľĺíl, az e|őző üIés őta tett fontósabb intézkedésekľől, ajelentősebb eseményekľől és az tĺnkormányzati pénzeszköztik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpiaci jel|egű letbtéséľol
(írás b el i táj éko ztatő)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis llĺáté
Ügyrendi kérdésben dľ. Eľőss Gáboľnak ad' szőt.

Dr. Erőss Gáboľ
Szeretné javasolni, hogy az eľedetileg a végére sorolt csęndrendelettel, illetve a közĺisségiegyÍittélés szabá|yaira vonatkozó rendeletcsomagga| kapcsolatosan elég nagy vihar
kerekedett, és ha a végén táľgya|nźl<, akkor ."* ř.i." eleg iao a,ľa, holy megfontoltan
döntsenek, hiszen egy csere előteľjesaést kaptak helyszínen a képviselők ma ľeggel, és mosthogy eltil tfugya|ják, most végképp abszurdnuk e,",né azt ahe|yzetet, hogy...

Dr. Kocsis ľ.{áté
Mi az ügyrendi javaslata Képviselő Úrnak?

Dr. Erőss Gáboľ
Az,hogy napoljak el, és a csere előterjesztésről ne döntsenek most.

I)ľ. Kocsis ľ.{áLté
Szavazásra bocsátja dr. Erőss Gábor ügyrendi javaslatźú, mely szęrint a ,,JavaslatJĺózsefoáľos ľendjét és biztonságált szollgáIi rendelětek megalkotá-sára,, című előterjesztés
megÍár gy alását napolj ák el.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 ígen, 14 nem, 0 tartózkodással elutasította ajavaslatot.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z pcys zpnÚ sziľog n sÉc szÜr SÉGE SHaľÁRozeľ:
|27ĺ20|7. (vI.08.) 4IGEN 14 NEM 0 TARToZKoDÁssAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem.fogadja el dr. Eľőss Gábor ügyrendi javaslatát, mely
szerint a ,,Javaslat Jóuefvúros rendjét és biztonsdgút szolgdló rendeletek megalkotdsóra,,
c ímű e l ő t erj e s zt é s me gt ár g,, aĺ á s át nap olj ók e l.

Dr. Kocsis NI'áté
A csere előterjesztésnél majd tźtjékoztatást fognak adni a napiľendnél annak pontjaiľól,
egytita|áĺ nem nagy módosítások, mindenki számára egy peľc alatt megérthető technikai
változások, melyekĺől Jegyző Asszony fog tájékoztatást adni.

1. Elsődlegesen táľgyalandó előterjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat Józsefváros ľendjét és biztonságát szolgáló rende|etek
megalkotásáľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M.áté
A rendelet ttltgya|ásának megnyitás előtt rcagálna arca, amít Erőss képviselő úr mondott, hogy
Képviselő Úr keľekített vihart köré, meg ĺéhány blogger barátja. Egy 1I ezet fős kerÍileti
konzultáció, aĺnihez halkan jegyzi meg' hogy II ezer emberrel Józsefuaľos kényelmesen
polgármestertváIaszt,nem hiszi, hogy olyan nagy viharnak minősül. Az ebben foglaltakľólfél
éve beszélnek, néhány hónapja tételesen ismertette a képviselőkkel a testületi iilésen az ebben
rejlő szándékokat. Józsefuaľos onkoľmányzata az elmúlt évek közbiztonság-javitő
intézkedései után kellő eľővel ľendelkezik ahhoz, hogy elkezdjen foglalkozni azo|<ka| a kisebb
súlyú, eddig nem szabá|yozott és nem búncselekménynek, nem fajsúlyos cselekményeknek
minősülő ügyekkel, amelyek a mindennapokban bosszantóak, zavatőak az itt é|ők számź;ľ.a,

erről szólt a keľiileti konzultáció. Ebben a kerülęti konzultációban 3 tigycsoportot különböztet
meg mind az onkormányzat, mind a lakosok a visszaje|zések alapján. Az egyik az éjszakai
nyiwatatással kapcsolatos kérdések, ez a vendéglátó-helyekkel, kisboltokkal kapcsolatos
ügycsoport, a másik a köZterĹiletekkel és azok rendjével kapcsolatos, a harmadik aIakőházak
rendjével kapcsolatos Ĺigyek, ez utóbbiban azt is leszögeńék már év elején, hogy az
onkoľmányzatnak a |akőhźzakban nincs különosebben keresnivalója, a lakók el tudják
dtjnteni a saját házirendjfüet, hogy milyen feltételekkel szeretnék szabáIyozni a saját háÄIk
életét. Az onkormtnyzat most pusztźn arra nyrijt segítséget, hogy amennyiben a hźzak
házirenđjét valamely lakó nem tĄabe, aki itt él, pontosan tudja, hogy nem ritka eset, akkor
segítségéľt tud foľdulni aZ onkormanyzathoz, de az onkoľmanyzat önjogon saját

eIhatźrozásából nem lép fel alakőházakteriiletén belül. Az arravaló közösségi szabályozást a

lakóknak maguknak kell kialakítaniuk, de eľľe is tudnak támpontokat adni, de ez ennyiben
elválik az eloző kettőtől. Az e|őzoek, mely egyńsń. az éjszakai nyiwatartásra vonatkozik, aki
itt él és nem csak véleményezru jźr íde, az pontosan tudja, hogy a probléma elsősorban nem a
vendéglátóhelyekben van' meľt ezęk nagy hányada egyéľtelmrĺen a lakók érdekeiľe'
nyugalmaľa tekintettel végzí a munkáját, ezt ez úton is köszĺjnik nekik, de vannak olyanok,
akik nem így jámak el. Mivel Józsefuaľos vezetése nagyobb egyetértésbenazitt élőkkel azon
az á||ásponton van' hogy az egész városból ncm szcľetnének bulinegyedet csinálni, hanęm
figyelemmel szeretnének lenni, azoha az embeľekĺe, akik itt élnek, és pihenni szeľetnének

este, szfüségesnek taÍtJák ezt a mostartĺ szabá|yozást bevezętni. Azzal kezdte, hogy nem a
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vendéglátó helyiségekkel szembeni fellépés vo|t az alapvető motiváció, hanem a szabá|yozás
foleg a kisboltok éjszakai nyitvatartásával kapcsolatos, mert ott jóval nagyobb a pľobiéma.
Természetesen itt is kerĹiljék e| az á|talttnosítást, mert a kisboltok jelentős"rtsze jól működik,
igyekszik figyelni a saját környezetéľe, és a lakókľa. Ugyanakkoi mindennapi probléma, éś
nagyon sokakat ZavaÍ) ami a konzultációra adott válaszokból is kidenilt, hbgý azok, akik
éjszaka itt vásárolnak, a kisboltok előtt é|1k az éjszakai életüket, ahol nincs uinu|, ahova le
tudnának ülni, és nincs mosdó, amit tudnának használni, ekképpen ezt az utcán oldják meg.
Ez az, ami a lakókat, a pihenni vágyőkata leginkább zavarja,"... t"ki,,t"ttel kell leľmi a város
vezetésének. A 3. tigycsoport az akozterületek rendjéľe vonatkozik, itt sok témakört éľintettek
már korábban is, ezeken most nem menne végig, ezt atosszindulatú sajtóhisztéľiát, amit a
liberálisok megint csináltak, ezt ahe|yén tudja kezelni, bízik benne, hogy sok an varĺnk ęzze|
így. Erős Úľ és érdekcsoportja, kis súllyai, de nagy hangga| megpróbál olyan nyomást
gyakorolni, amivel nem éľtenek egyet, és ezt talán sokad szoÍÍamegertik, hogy úgysem éľnek
el eredménytná|a, de szerinte a Testület többségénél sem, mert az a ttiouitepíiselő az itt
élőket képviseli és nem 6 darub bloggert' Ebbe a vitábabármikor szívesen belesżáll, úgyhogy
a k<jzrenddel kapcsolatos rendeletcsomaggal összefüggésben tett csúsztatott, hamis, nłzug-és
primitív megnyilvĺĺnulásaikat, azt a saját szegénységi bizonyítvanyukként fogja fel. A való"ság
az űgyis az |esz, amit a gyakoľlat igazo|, esáz álta|aaan nem onöket szokta igazolni. 5 éwel
eze|őtÍ. maľ csináltak neki olyan kampríný is, hogy börtönbe fognak kerülni á ha;léktalanok'
és ha most megkéľdezné, hogy hany hajléktalan került ezért bortĺinbe, akkor nagyon zavarba
jönnének, tehát ezeket az alka|mi hisztériákat az á||ałrryolgarok mát ahelyén tuđ.;at kezelni.
Az a|apveto céluk az,hogy ebben a városban egyre nagýobĹ és nagyobb ."''d l"gyě,,, és mivel
sűľÍĺn lakott terület Józsefuaro s, ezért azt a néhány 

"ńb".t, 
aki ňóm képes megéľteni, hogy

egy közösségben él és tisztelętben kell tartani mások nyugalmát és jogáit, azokkal szęmben
kell most szabá|yokat alkotni, és fellépni, akkor is, ha ez egyeseknót 

''"'.' 
tetszik. Ebben a

szellemben, ezze| a cél|a| késziilt ez a rendeletcsomag. Biztós, hogy vannak olyan pontjai,
amiről érdemes beszélni, ęn. a vitában tegyék is meg, de az, hogí erről ne dcĺntsenek' és
taľtsák fünn a mostani állapotokat, és ezeket konzěrvá|ják, ebbě ő személy szeľint nem
paľtner. Különösen zavatőak ezek a tevékenységek a nyári időszakban, u-iko. a pihenni
vágyők is tĺjbbször taÍtjak nyitva az ablakukat és tcjbb mindent hallanak, mint amännyire
kívláncsiak lennének, másrészt a kĺizĺisségi élet is inkább kitolódik az utcál<ra. ĺJgyhogy- an.
kéľi, hogy ennek az e|napolását azért is mel|őzzék, meľt a 1egkoze|ebbi testületi ülésĺik
szeptembeľben lesz, tehát pont a nyźni időszakban nem fogjďfudni megóvni a kenileti
lakosokat ezektó| a hatásoktő|, vagy rossz élményektől' Egyeuetten pedi! azok a vádak,
amelyek megfogalmaződtak a libeľális médiában, mely szerint itt a ui.sagälĺs a cé;^, ezek
hangulatkeltésre alkalmasak. Az indulati újságírással szěmben szeľetné a vai-óságo t fe|v,ázo|nia képviselőknek, a cél a nagyobb nyugalom és a köaenileteket noľmálisan haszná|ők
érdekeinek védelme. Senki ellen nem sző| ez a rendelet, viszont sokak védelmében szól.
Ebben a szellemben kéľte a Jegyző Asszoný is, aki eľľe mindj árt kitér, hogy a rendelet
bevezetésekor, ahogy azt szoktźlk. türelmi idő megadásával ismertessék meg aśzabáIyokat a
keľület lakóival. Természetesen bírságolásról szó sincsen az e|sőjó páľ esetben, szóbeli
ťlgye|meztętésľől van sző, a szabályok ismertetéséľől, azoka ,,älo 

.figy"lemfeihívásról,

kiilönĺis tekintettel ana, hogy az onkoľmányzat vezetésének nyilvan solra iem volt az cé|ja.,
hogy a kerületben élőket báľmivel is bíľságolja. Minden ezze| ellentétes állítás, amii
hangulatkeltésből tesznek, az o|yanhazug, mint amit már megszokhattak. Az anyukák21O
ezer bírságolásáľa vonatkozó, elég nívótlan megnyilvĺínulásukat, azt még egyszer mondja,
mĺír megtanulta a helyén keze|ni, és erre binat mindenkit ĺs. risgyJľmJtes apukatjní
játszőtér hasznźiő, és kĹilönĺlsen nem szereti, hogyha gyeľmekkel nem ľendelkeźő, zűľös
hátterű liberálisok oktatjak ki arról, hogy hogyan kell .gy gy".-ekkel a játszőtéren bánni.
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Kéri őket, hogy ketlő szeľénységgel és visszafogottsággal és alaptalan vádak megfogalmazása
nélktil legyenek keđvesek részt venni ebben a vitttban, nem SZem elől tévesztve azt az
ĺĺnkormányzati cé|t, melyet úgy tud összefoglalni, hogy nagyobb rend, nyugalom, és

biĺonság a kerületben. Még a kiegészitések sorában a vita elott megaďja a szőt Jegyzó
Asszonynak, hogy ismertesse azokat a módosításokat, amelyeket a Hivatal különböző
szakmai egyeztetések soľán lrrost kezdenrényezett, és mondja el, hogy miórt volt ezeke
szükség.

Danada-Rimán Edina
A helyszínen kiosztott csere rendelet-tervezetek alapvetően a Kormányhivatallal történt
konzultációt követően keľiiltek kialakításra. Ezek leginkább technikai jellegri, vagy
kodifikációs javaslatok, de dőlt betrĺvel je\ezték a vá|tozásokat, melyeket gyorsan ismertetne.

Az elóterjesztés 1. mellékleteként a felhatalmaző renďe|kezést kellett pontosítani, a 2.

mellékletben, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről sző|ő renđeletben szintén a
fe|hata|mazó rendelkezésben volt módosítás, és az értę|mező rendelkezések kozĺjtt a
lakókömyezet meghatározásánźi pontosították, hogy lakókörnyezetnek sztlmít a zĄfonástő|
számítoÍt 15 méteľ távolságon belül lévő épületek tulajdonosainak az osszessége, tehát ez a
jogbiaonságot segíti elő. A közosségi együttélés szabźiyozásáról szóló rendeleten, az ered'eti

rendeletben szerepelt az i|legźiis falragaszok és hirdetmények eltávolitásźtĺő|, aki nem

ľendelkezik, ezt kormányľendelet már szabáIyozza, ezért ezt sziĺkségtelen helyi szinten is
szabáIyozni. Továbbá, a közteľü|etenpőráz nélkiil nem lehet ebeket vezetni, erľol is szintén
rendelkezik már egy jogszabá|y, egy kormányrendelet' bár nem füzhozzá joghátľányt. Itt egy
pontosítást is szeretne kéľni, meľt véletlenül benne maľadt ebben a h) pontban, hogy az ebet

,,... 19 őrátőI akozviltęítás bekapcsolásáig tiltott helyre bevezet...',, tęhát a rendelet arľa

irányul, hogy kivéve aZ ebek futtatására kijelölt terĹilętet, tehát jtŃszőtérre nem lehet

bevezetni, azokban a parkokban, ahol egyébként is tiltjak az ebek bevezetését, ott továbbra

sem lehet, és ehhez bírságot is ľęndelnek. További módosítás, hogy pontosították a játszőtéri

eszkĺjzök haszná|atáĺól szóló passzust, tekintettel arra, hogy eléggé félľeéľtette ezt sok
mindenki, kivették bęlőle d,,... 14. é|etévét betöltött személý...'' tekintette| arra, hogy a

t8l2OI6. alaprendelet személyi hatá|ya a 14 éven felüliekĺe terjed ki, tehát nem is tilthatják
másoknak, csak a 14 éven felülieknek. Úgy foga|manźk meg, hogy aki játszóteret, vagy a
jźúszőtéri eszkozt rendeltetésétől eltérőenhaszná|ja, azok sértik meg a közösségi együttélés

alapvető szabá|yaít. Egyúttal intézkedtek, hogy minden játszóeszközön, a játszőtereken el van

helyezve, hogy a gyártő milyen koľosztálynak aján|ja a jźttékot, így mindenkinek a saját

felelősségére teszik, hogy hasznźúja-e és sajtń, illetve mások testi épségét ezze| ne

veszéIyeńesse. A 13. $-ban van pontosítás, ahol a minimum összeget hattrozzźk' meg a bírság

kiszabásźnáI, tehát természetes személy esetén 10.000 forinttól 200.000 forintig terjedhet a

bírság. A hatóság akozigazgatásról szőlő e|jćrási törvény a\ap1arl a fokozatosság elvét taľtja

be minden esetben, tęhái- az első néhány alkalommal mindenképpen figyelmeztetést fognak
a|ka|mazni. Ań. gondoljiík, hogy már maga a rendeletnek az elfogadása, és egyes

magataľtásoknak a tiltása is elég |esz ahhoz, hogy nagyobb rend legyen a keľületben, hiszen a
közteľĺilet-feliigyetők is számos esetben tapasztaltttk, hogy amennyiben van a keziikben egy

szabá|yozás, már eredményesebben tudnak fellépni a jogséľtőkkel szęmben. Sokszoľ nem is
kell alkalmazni semmilyen bíľságot' és semmilyen figyelmeztetést.

Dľ. Kocsis M.áté
A napirend vitźĄátmegnyitja. Ügyrendi kérdésben megadja aszőt. dr. Erőss Gábornak.
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Dr. Eľőss Gáboľ
Mint kétgyermekes apuka gyakľan jár a gyerekeivel józsefuáro si játszőtérľe, de nem szokott
Polgármester Úrľal ta|á|kozni.,łi lennä az ugyrendi javaslatá, hogy tartsanak olvasási
szünetet, meľt nem volt idejük átolvasni a cseľe előteľiesztést.

Dr. Kocsis L.Iáté
Szavazásra bocsátja dr. Erőss Gábor ügyrendi javaslatát' mely szeľint a polgármester
rendeljen el olvasási szünetet.

Megállapítja, hogy 4 igen, 1l nem, 3 lrrrtőzkodźtssal a Képviselő-testület az ügyľendijavaslatot elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ sziľo B B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
|28/2017. (vl.Os.) 4IGEN 1ĺ NEM 3 TARTÓZK.DÁSSAL

A Képviselő-testület úgl dÓnt, hogl nemíogadia el dr. Erőss Gábor üg,,rendi javaslatát, mely
szerint a polgármester rendeljen el olvasási szünetet.

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képvisęlőnek.

Komássy Ákos
Eľti, hogy Polgármester Úľ politikusként a hangulattal fogla|kozik,ami kĺĺrtilvette a rendelet-
tervezet benyujtását, de azt kell mondania, hogy olyan értelembęn megérte konfrontálódni ajavaslafukkal kapcsolatban, neki is voltak kifogádi ezze| kapcsolatbin, dę ami ma reggel
eljutott a képviselő|<hoz, az sokkal jobb, mint akezdetikísérlet. Éľti, hogy konzultáció volt, éshogy elsősorban arra figyeltek, hogy az emberek milyen problémiŕat vetettek ťo|. An.
gondolja, hogy Józsefuiíľos rendje, és kozbinonsága l..i'.i. céljuk, ezze| egyitt az első
e(őterjesztésben 

' számos olyan ftilösleges hatósági jogkciralka|mazás volt, ami szerinte
megosztó volt. Értelemszenĺbbnek tartja, hogy mójo'ĺioř.ĺt a |4. évenfelüli korcsopoľtot a
nem ľendeltetésszenĺ haszná|atta|. A; ejszakai záryatartás is egy jól bevált gyakorlat más
kerületben is, úgy érti, hogy az alkoholt arusító iŁletekbe és kiskeľeskedőknél.
Meggytĺződése, hogy M egy tévedés, amit a vendéglátóhelyekkel kapcsolatban képviselnek.
(Hangjelzéý Az, hogy az éjszakai nyitvatartás méľlegelést migában foglaló jegyzői
jogkörhĺiz kötött, az szerinte egy tévedés, majd kidenil, hogy múködik. Szerinte még mindig
lehetne javítani... (Hozzászótĺźs tÓbbi része nem hattható)

Dr. Kocsĺs ľ.ĺáúé
Az mźlr jó dolog, hogy a célokban egyetéľtenek az el|eĺuékkel, ęnnek szívből ĺlrĹil. Az RTLKlub stábját tisztelettel köszönti, nem tudják, mik a célok, meľt késtek, és nem mondaná el
még egyszeľ' nem lesz módjuk teljes kĺĺnĺ anyagot csinálni. Reméli, a vitábanmég sor kerĹilrá' és este nem okoznak csalódást, jelentsen ez bźrmit is. Megadj a a szőt Pintéľ Attila
képviselőnek.
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Pintéľ Attila
Technikai meĄegyzése lenne. A ,,lakókör'' definíciój a az I. és 2. mellékletben nem egyezLk a

csere rendeletben, szerinte ezt célszenĺ lerme javítani. Az üzletek éjszakai rendjével
kapcsolatban benne az az érzet alakult ki, olvasva atervezeÍt jogszabá|ý, ami nem vonatkozik
aZ üzemanyagtöltő állomásokon műköđő üzletekľe, a bevásáľlóközpontokban működő
üzletekľe, valamint nem fog vonatkozni a đohányboltokľa, ahol szilrtélr lelret kapni alkoholt'
Nem vitatva a jőszáĺdékot, đe mégis ezzel egyiÍt a nęmzeti dohányboltokat fogják helyzetbe
hozni azzal, hogy azt a néhány kisboltot, mindenki tudja, hogy melyikekľől lehet szó, ahol
kialakult az ahe|yzet, ami a lakókat zavatja, az atevékenység, hogy az üzletek kornyékében
ita|oznak reggel, délben, este, szóval egész nap) eZ egyszertĺen át fog tevődni a dohanyboltok
kömyezetébe, és annak jelentősebb forgalmat fog eredményezni, bár le is fogja azokatjaratni.
Van némi ellenéľzése azza| kapcsolatban, hogy a vendéglĺítóhelyek nyitvatartását a jegyzó és

másodfokon a fideszes többségű Képviselő-testület fogja meghatározni, mert a jegyző döntése

ellen a Képviselő-testĺiletnél lehet fellebbezru. Végső soron egy politikai döntés lesz abból,

hogy melyik vendéglátóhely :arthat későbbig nyitva. (Hangielzés) Később fo|ytatja a

hozzásző|ását.

Dr. Kocsis lN.ĺáté
Ha ań' kérdezi Képviselő Úr, hogy ebben az ügyben a közrend megteľemtése kapcsán jónak

tĄa-e, hogy a tľafikok kikeľĹiltek a kereskedelmi tĺirvény hatáIya alól, akkor azt. ke||

mondania, hogy nem. Egyá|ta\arl nem, mert az|esz, amit Képviselő Ur mond, az pedig nem

cél. Nem az a céI, hogy a problémát tologassák, hanem hogy megszüntessék. Ezt itt helyben
nem tudják megváItoztatni, de az źi|áspon!át szerette volna világossá tenni, hogy ebben a

mértékben ezzel egyetéľt, de nem tud vele mit kezdeni, meľt nem helyi jogalkotási kéľdésről
van szó. Nem tudnak mást csinálni, mint hogy a Képviselő-testület ja'jon el másodfokon, az

hogy milyen tcibbségű ' 
azzaI pedig Képviselő Ur foľduljon avá|asztők'hoz, ezen sem tud most

jelen pillanatban váItonatni. Minden esetben a Képviselő-testület jár e|, egyébként volt már

olyan ügy, amikoľ a Képviselő-testiilet másodfokon járt elilyen kérdésekben, eza jogszabá|yi

gyakorlatnak megfeleI, Y á|aszadásra megadj a a szőt Jegyzó Asszonynak.

Danada.Rimán Edĺna
Igaza van Képviselő Úľnak, hogy csak a 2. mellékletben volt kicseréIve, ezért kéri, hogy a

csere előterjesztés 1. mellékletét is úgy tekintsék, hogy a ,,zajforrástő| számított 15 méteres

távolságon belül''.

Dr. Kocsis Máté
Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad a szót.

Dr. Eľőss Gáboľ
Az első kéľdése, és kéľése az volna, hogy ugyan Jegyzo Asszony ismertette szőban a

módosításokat a csere előterjesztésben, de nem kaptak olvasási szünetet' mert a Fidesz-
többség \eszavańa ań., ezért szerctĺé kérni, hogy pontľól pontra... még a tegnapi bizottsági

ülésre beterjesztett 10 módosító indífuanyt, ezek egy részét, báľmit is mond Polgáľmesteľ Ur
és hazugsággal vádotj a az e|Ięĺlzéket' ezeknek egy ńszét úgy tűnik, hogy megfontolták, és

egy másik részét viszontlátja a csere előteľjesztésben is, de egyes pontok kapcsán, ktilcjnösen
annak kapcsán, amibe Jegyzó Asszony is kicsit be|ezavarodott, hogy most akkor az ebeket

mikoľ |eszszabađpőrtn nélkül elengedni, és hol, illetve mind a l0 pontnál pontról-pontra

menjenek végig, és ismertessék, hogy hol maľadt megaZ erędeti szöveg, illetve hol változott

az. Az egésznek a fi|ozőťlája kapcsán pedig hadd mondja azt, hogy akárhogy is módosítjak
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onök ezt a nagy port felkavart 74, éves kor feletti játszőterezést tiltó rendelkezé st, az egész
rendeletnek a megközelítése eleve hibás' Azt gondolja, és akkoľ most lehet liberálisozni,
lehetőségeket kell teremteni. Tehát azoknak a tańaszů<nak, akiket éppen kitiltani akamak a
terekľől, csak most más megfo galmazással, azoknak olyan játszóeszkä)ok"t, sporteszközciket
kell telepíteni, nem megspórolni azokat a beruhtĺzásokat, nem Mészáros Lőrinc |ovardájára
kcjlteni 3 milliárd forintot..'(ľIangjelzés)... tehát' t.llyan spoľteszkĺizoket telepíteni a keľĺileti
paľkokba és játszóterekľe, hogy fel se merĺiljön eZ a p.óblé-u... (Hozzászólás tobbi része
nem hallható)

Dr. Kocsis ľ.{.áté
Köszönik szépen. Képviselő Úrnak lejárt az ideje. Megkéri legyző Asszonyt, hogy
válaszoljon. Képviselő Űr Mészáros Lőrincről szóló hozzásžo|ása.,ulgyo' jó lett, azbenne
lesz szeľinte!

Danada-Rimán Edina
A Képvise|ĺ5 Úr á|ta| előterjesztett módosításokkal kapcsolatban elmondja, hogy az l. pontban
a benzinkutak, és p|ázák mentességét továbbra ."-lu,nu.olja töľĺilni, 

''"* i' kerĹilt bele. Ajegyző illetékessége lďyett Képviselő Úr javasolja a VPB-t, ezt továbbra sem javasolják, ez
eredeti szöveg maľad. Ertelemszerűen a 3. és 4. javaslata is, hogy a csatolt dokumentumok és
a bírság is törlendő, ez is az eredęti marad. Zźttkijríi ľendezvény taľtási feltételeihe z szintén
ragaszkodik, mert ahatósági napi joggyakor|ataztigazo|ja,hogyeľľe sztikség van. Közösségi
együttélésrő| sző|ő ľendelet, Képviselő Úr 6. javas|ata, azszintěn nemvá|tozJtt. a. 7. javas1ata
a játszőtér, azt fe|o|vasta' hogy pontosították. Ez tąy módosult, hogy: ,,Aki jáíszóteret,
játszótéri eszkijú' a rendeltetésétől eltéróen haszná|, megséti a közösségT"gý.itele. alapvető
szabá|yát és kettőszázezer forintig terjedő kozigazgatási bíľságga|, vłgy ěíu",,",.. foiintig
terjedő helyszíni bíľsággal sújtható.'' A 8. javasl ata, ajózsefuárđsi zászló. az nem vá|tozott. A
9. javaslata, akutyákra vonatkozóan: ,,Aki [.'.] közterületen _ kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet - ebet tiltott helyre bevezet',, az megsérti a közösségi együttélé s szabályait, ez
így vźitozott. A 10. szźtmű javaslata sem véitozottaz eredetihez képěst.

Dr. Kocsis N{źLté
Van egy egyébként korosztályo s jźúszotér és kikapcsolódási lehetőség a kerĹiletben. A
nagyobb, idősebb koľúaknak is, a |4. évnél idősebbeknek is, ilyen petJeul a FiDo. Ezze|
egyiitt a Jegyző Asszonyt csak biĺatj a arta, amit az elején mondott, hógy a játszóeszkĺizökĺe
való kihelyezéssel je|ezzék, hogy a gyártő hány éves kóľosztályra javasolja'a játszőeszköztik
hasznźllatéń. Utoljáľa kéri, hogy az a haris |átszatot és azt az ócska 

"iús'tutá,t 
legyenek

kedvesek nem hangoztatni, hogy aki beteszi a játszőténe a|ábát és meghaladta a 14. éves
y:n,.uo mesltinte1ik. Előszĺiľ is nem büntetnek meg senkit, újra elmo nđił,háthaa KépviselőUr is megérti. Másodszoľ a játszóeszkozok nem rendeltetés,,"iĺj hasznél'Iata kenil
szankcionálásra, ami szankcionálást fogjanak fel figyelmeztetésként. Nem tudja éthetőbben
elmondani. Megadja aszőt Simon György képviselőnek.

Simon Gytiľgy
Polgiáľmester Ur azon kijelentéséľe szeretne rcagá|ni, hogy az ellenzéket hisztériakeltéssel
vádolta...

Dľ. Kocsis Máté
Nem oncĺket, Képviselő Úr!
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Simon Gyärgy
... akkoľ hadd álljon azok mellé, akik úgymond megemelték szavukat ez ellen a rendelet
ellen. Tegnap a bizottsági ülésen feltette, egyértelműen feltette azt a kérdést, hogy ez a
renđelet hogyan lesz végrehĄtva.Egyértelmű vá|aszt kapott, hogy a közterület-felügyelőknek
az a do|guk, hogy a szabáIyokat betaľtassák és a bíĺságot is adott esetben kiróják. Ez je|en

esetben e|tér ajogalkotó szánđékátol, amit akkor is jelzett' hogy azza| egyetért, hogy rendnek
kell lennie egy jźĺszőtéren, de ez arenđe|et az eredeti szövegben - bocsánat, hogy az eredeti
rendeletet mondja, mert a hisztériakeltésľől beszél, hogy nem arról volt szó és nagyon örtil,
hogy ez megváltozott ez a szĺiveg - tehát aszerint, ha valaki szó szerint értelmezte volna a

szövegét, igenis megbüntették volna az embereket. Kéri Polgármesteľ Uľat, hogy ne haszná|1a

eń a ,,hisztéľiakeltés''-t, nem arról volt szó, hanem arľól, hogy jussanak konszenzusra, hogy
olyan szöveg kerüljĺin elfogadásra, amit mindęnki elfogad, és senki nem kerül
megbíľságolásra úgy, hogy egyébként csak azttette, ami tőle elvárható.

Dr. Kocsis Máté
Éppen erľől beszéIt az elején' de tegnap is elmondta, és ma reggel is egy televíziós mrĺsorban.

Aki akarja, érti, aki nem akarja, nem érti, de ha jobban tetszik ez aszöveg, akkoľ személy
szerint annak roppantul örül. Bízik benne, logy nem kell használni a ,,hisztériake1tés''
kifejezést a jĺivőben. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Annyit szeretett volna hozzátełtlí, hogy meggyozőđése, hogy a renden és biĺonságon kívtil
mindenkinęk érdeke az, hogy átlźthatő, és minden lehetséges vélt' és valós vádtól mentes

legyen az ennek érdekében tett intézkedéssorozat. Szeľinte az egy jő megoldás, hogy a jegyzői
éjszakai nyitvalartási engedélynél a fellebbvitelt a képviselő-testülethez helyezték. Innentől
kezdve, ha bárhol vita van, akkor az itt fog landolni a népfelség legmagasabb helyi füľuma
előtt. A másik viszont' hogy javasolja a gyakoľlatban való megvalósítását, hogy a Közterület-
felügyeletnek rendkívül kiterjedt bírságolási jogosítványa van) vagy lesz most ffifu,
rendszeľesen negyedévente, vagy felévente nyújtson be beszámolót a bírságolási gyakorlatról.
A Kĺjzteľiilet-feliigye|et eztůta| még egy fokkal áttekinthetőbbé teszi ezt a munkát, és bizĺk
benne, hogy mindenfele visszaélésnek elejét veszik.

Dľ. Kocsis Máté
Igy lesz,Képviselő Úľ, negyedévente megkapjfü a képviselők a bírságolási gyakoľlatról szóló
beszámolójukat. Kéri legyző Asszoný, hogy erről gondoskođjon. Pintéľ Attila képviselőnek
ađ szőt.

Pintéľ Attila
Rátéme a közösségi együttélés szabtiyaiľól szóló ľendeletľe. Igazźhő| sajnálatosnak taĄa,
hogy a Képviselő-testület abba a helyzetbe kertilt' hogy ilyen ügyekľől kell döntenie, tehát

hogy a Józsefuaľosban élő emberek nem képesek egy játszóteret annak rendeltętése szerint
használni, és ennek haszntůatźról rendeletet kell alkotni, és szankcionálni kell azokat, akik
nem rendeltętésszenĺen használnak, mert ő is kapott ilyen bejelentéseket, hogy kisgyeľekes
szülők gyerekei nem tudják használni, mert mások ott ľanda|iroznak. Ezze| egyitt eń. a
rendelet-tewezetet támogatni tudja, mert itt Józsefuarosban nagy szükség van a rend
irźnyában az erőfęszítésekľe. Van némi kétsége, hogy itt tclbb olyan új szabálysértési tényállás
keľült megá|Iapitásra, hogy lehetségesnek tĄa, hogy a Közterület-feltigyeletnek nem lesz
elég eľőforrása, hogy mindezeket betaľtassa, pedig ebben az esetben gyakorlatilag
nevetségessé teszik az onkormányzatot és a ľendeletalkotást, mert ha alkotnak egy rendeletet
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és nem tudják betarttatni' az semmiképpen nem jó. Majd kiderĹil, hogy tényleg rászólnak-e
egy galambot etető, öreg hölgyľe' hogy ne etessen galambot, 

",- 
fu,".u, kellemetlen

szituációkat okozhat. Továbbá az ebek futtatásáról szóló h) pont egy kicsit éľtelmetleĺmek
tűnik' mert 19 &átő| a kozv1|ágítás bekapcsolásáig tiltják' de 

- 
akkor a kozv1|ágitás

bekapcsolása után meg lehet bevezetni az ebeket-, mert a csere rendeletben ez szerepe|. Az 5.
$-ban a Szeszes italt foľga\maző ijz|et 5 méteres környezetéről rendelk ezik, érti itt ajószándékot, teljesen egyetért vele, csak ezze| az a problémája, hogy hogy háríth atják rá egy
üzemeltetőre' vagy egy alkalmazottra azt a fę|adaiot, hogyhu,,uluki kózteľtiletei, a, ĺľ:lět
bejárata előtt fogyaszt szęszęsitalt, azt hogyan tudja megakadá|yozni, hogyan bíľnak rá
valakit, hogy közterĹileten ne fogyasszon alkoholt. Ez szirinte l.o-oiy pioblémĺákat fog
okozni.

Dr. Kocsis M:áLté
Sok nem józsefuárosi embernek, aki a keľületbe látogat, vagy vélem ényezi a munkájukat,
csak azt fudja mondani, hogy ezt a városrészt csak az érti me! igazán' áti ĺtt él, másóknak
lehet, hogy fi'ľcsa, hogy itt szigorubb szabéiyokat kell hozni až ęgyüttélésre vonatkozóan,
mint máshol, de pontosan tudjĺĺk, hogy ez miéľt van, és ha valaki leül kicsit gondolkodni,
maga is rájĺin. Azza| a részéve| nem ért egyet, vagy csak pontosításs a| ért egyet, hogy ajőzsefvárosiak nem tudjak használni a játszőterekei. Van egy kis részük, akI-nem lěb",
normálisan viselkedni. Szabályokat miattuk kell hozni, nem a kultuľáltan együtt elni tůdó
ęmbeľek miatt. Eznagyonfontos. Egy szűk, de renitens réteggel szęmbeni fellépésről van sző,
amit lehet, hogy más varos lakói nehezebben éľtenek.''.g. Á r.ĺztenilet-felĺigyôlet |étsztlmára
vonatkozóan azt tudja mondani, hogy Jegyzo Asszorľryal kérték a rĺiJeľĺilet-feltigyelet
vezetőjét még tavassza|, sőt a költségvetés ęlkészítése előtt, hogy mérje fe| azt, nogy milyen
erőfoľľásbővítésre van a|.lhoz sztiksége, hogy a megnövekedett feladatáit 

"llá..u. 
Ez a munka

elvégzésre keľĹilt, és képes lęsz ezze| a plusz felaáatta| megbirkózni a Közteriilet-felügyelet
ązza| egyuÍt, hogy minden ember mellé nem képes á||itaÍLí..köZterület-felügyelőt, tehát sok
olyan eset fog még mindig tĺiľténni' amiről nem lesz az onkoľmányzatnáLtudomása, de
hatékonyabb jogszabályi környezetben, egy nagyobb |étszźmma|bińo;,hogy hatékonyabban
tudnak fellépni a köĺeriileteken. További vá|aszadásľa megadja aszőt Jegyz[-Asszonynak.

Danada.Rimán Edĺna
Elsősorban aztvárJak ezekto| a rendeletektől, hogy magábanegy visszatartó ereje legyen, és
önkéntes jogkĺĺvetésre bírja az állampolgĺĺľokat. Nyilvlín' na řłan nem így tesz, al<kor az
szankcioná|hatő afokozatosság elvének betartásával. Szóbeli kiegészítéseači.elezte,hogy az
időintervallum törlésre kenil, tehát maga a szabá|yozás csak annyi, hogy tiliott helyre-nem
|ehet az ebet bevezetni. Terveznek egy szélesebb kcirű kamp áĺyt szervěžni, kvźni kiadványt
készíteni aľról, hogy mit lehet, és hogy hogyan tudnak segíteni atársasházak lakóinak a sajat
köľnyezettikben egy olyan szabá|yozźlst alkotni, aminek a betartatásában tud segíteni a
Hivatal. Valamivel rá kell venni a szeszesitalt forgalmaző i:z|etek tulajdonosait is,-hogy a
saját vendégkĺiriiknek felhívjak a figyelmét affa, hogy nem lehet a köztertileten alkoholt
fogyasztani, egyébként a közterület-felügyelő el iś veszi tőltik, amivel elkĺjvették a
cselekméný, tehtt azza| hogy bírságot helyeznek kilátásban, azza| a tulaj esetleg nem is
szolgá|ja ki azokat a vendégeket, akik nem taľtjĺĺk be ezeket a szabá|yokät, ezze| is tud a
vendéglátó uzlet v ezetój e élni.

Dľ. Kocsis N{áté
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

ĺi
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Jakabfy Tamás
Az eredeti rendeletnek sok ĺész|etszabá|yozźsa folosleges volt' és azokat a fajta
viselkedéseket, amiket ott szankcionálni akartak, azokat amúgy is szankcionálhatták volna.
Például ezalex játszőtér úgytűnik, hogy rendezőđni fog, de azt gondolja, hogy aki eddig is
játszőtéri eszkclz<jket rongált, azt e|kaphattfü volna eddig is a Btk. szeľint ľongálás, vagy
garázdaság dolgok elkĺjvetése miatt, pont annyi erővel és eneľgiával, mint amivel most az új
szabályokkal el lehet kapni. Ha |átta a közteľtilet-felügyelő, akkor eddig is tudhatott volna
intézkedni. A benzinkutak, és plazák kivétele, az jogszabályi kötelezettség-e, hogy arra nem
vonatkozhat ez a rcnđelet, mert ha kivételek lesznek, akkor mindenki a kivételekbe fog járni.
Aa javasolj a,hogy amennyiben van jogszabá|yi lehetőség, hogy ezekľe kiteľjedjen a rendelet,
akkor arról tartsanak egy külön szavazást, hogy a hatá|yátkiterjesztik-e rájuk.

Dľ. Kocsis lĺáté
Jegyző Asszony ań. mondja, hogy az eredeti szándék szerint azért keru|t kivételre, meľt nem
okoztak lakossági panaszt a plázákbarl, benzinkutakon történő alkoholfogyasztás, Rábizza a
Képviselő-testületre, meľt neki nem fáj, ha őket is kiveszik, csak nem indokolt, mert
külĺjncisebb problémát ezehő| nem jeleztek, még aKá|vária téri benzinkútról sem, pedig az
esténként komoly forgalmat bonyolít. Képviselő Ur módosítóját is el tudná fogadni, de

rábízza a Képviselő-testületľe a döntést, ekképpen külon fognak a javaslatrő| szavazni.
Megadja a szőt dr. Eľoss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Érdeklődéssel hallgatja Polgármesteľ Úr vá|aszźń, ezek szeint nem olvasta a módosító
indítványa, ugyanis épp ez az e|só módosító javaslata, hogy ne a plźnők és benzinkutak
tobbistájának túnj<in fel a józsefuárosi Képviselő-testület, éppen azt javasolta, hogy a plazźk
és benzinkutak mentességét törc]ljék a ľendelet-tervezetbő|. Polgármester Ur a
sajtótájékoztatőjtn is, és most is úgy csinál, minthogyha nem értené, hogy mit elleneznek. Az
kevés, hogy megígéľik, hogy eleinte nem fognak büntetni, csak figyelmeztetnek fognak' Már
személyesen megtapaszta\ta, hogy ,,csak,, ťlgye|meńették, mert|abdázni is tilos a józsefuarosi
tereken. Polgármester Uľ mikor fogia megtapasztalni azt, amit megtapaszta|t az óvodás
kisfiával, hogy megtiltják a |abdazást aMátyás téren, és odamegy valaki egy kisgyermekes
családhoz és figyelmeztet. Ugyarlilyenek ezek a mostani szigoľítások is. Kevés az ig&et,hogy
nem fogják 200 ezene biintetni' a lehetőséget megteremtik eľre, és akár meg is büntethetik a

renitenseket, ďe az is épp elég, ha gyerekes, vagy nem gyerekes családokat, vagy galambokat
eteto nyugdíjas néniket fognak mostantól vegzá|ni a közteresek. Ez az, amit nem éľt

Polgármester IJr, valószínűleg on az, aki nem él koztünk. A józsefuaľosiaknak abból elege

van, hogy csak tiltások eľdejében kell élnifü ahelyett' hogy lehetőségeket teremtenének nekik.
olyan spoľteszközĺiket, amikęt használhatnak a 14 éven felĹiliek is anélkiil, hogy tönkĺetennék
őket, (Hangjelzéý a spoľtudvaľok meghosszabbított nyiwatartását, amit Önt'k tul koran
bezźrnak, és nem csak a FiDo téren, hanem Józsefuáľos... (Hozzászólás többi része nem

hallható)

Dr. Kocsis Mláté
Köszöni az e|hangzottak. A pofatlanságnak egy olyan szintje, amit most Képviselő Ur
elmondott, hogy csak jóindulattal, és humoľral tud válaszolni. 31 éwel többet töltott ebben a
kerületben, mint Képviselő Uľ, aki bölcsődében jáľt ide, és tava|y újra ide költözött, a kettő
kĺjzött meg valahol kolbászolt a világban. Nem veszi magara Képviselő Ur mondásait, mert
anrlyka életszerűtlen. Nem tartoz1k attltgyhoz, továbbmennek, és helyén kezeli Képviselő Ur
kirohanását, és ajánl egy deal-t, meľt nem akar lesztilni a 200 ezeľ forintľő| a játszőtét
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haszĺá|atért. Abban a pillanatban, hogy egy anyuka vagy bárki, aki a gyemekével
szabá|yszeruen játszlk és rendesen viselkedik, és a közösségi egyĹittélé s szabá,|ý-ait betartja,
vagy bárki, aki a 14. életévét betöltötte és használj a a játszőteľet ľendeltetésszerűen és
megbüntetik 200 ezer foľintra, abban a pillanatban visszavonj ák ęzt a rendeletet, sőt ha bárkit,
akit 

-amúgy 
200 .ezer forintra megbtintetnek, visszavonják ezt a rcndeletet, aki a játszőtéri

onök által megfoga|mazott felelmek á|dozata lesz. Teljesen életszerúen. Ez olyaň, mint a
Büntető Töľvénykönyvben' és abból is szeľeti, ha kioktatja egy szociológus, tehát olyan' mint
amikoľ a büntetési tételek a tól-ig hattrán, a felső határon lovagolną egy olyań passzus
kapcsán, amelyľe egyébként teljesen a|ka|mazhatat|an a büntetési tétel. Tehát ezek
kodifikációS' meg jogtechnikai kérdések. Utoljára elmondja, hátba Képviselő Úľ is megérti.
(Háttérzaj hallatszik) A nép hangja ana sző|ítja, hogy ne mondja el tcibbszcir, mert már
zavarővá válik. Nincs bírságolási szandék! A szándék az, hogy nagyobb rend, nyugalom, és
biztonság legyen. Egy sűrűn lakott vĺĺrosban' egy ilyen köztisségben azokat, akiknem tartják
tiszteletben mások nyugalmát, azokkal szemben szabźiyokatkelLfetállítani, és lehetőleg u"iĺik
be kell taľtatni. Utoljára mondja el, meľt lehet, hogy most Képviselő Úr nem ťrgyel, unánt,1,u
majd elmondja a magáét, hogy a figye|meztetés a legfontosabb, és legerősebb eszköž a
köZterület-feliigyelők kezében. Jegyzó Asszony enől tájékoztatott, hogy ńĺnden új rendelet
esetében úgy lesz. Engedtessék meg az onkormányzatnak az, hogyhá valaki visšzatérőęn,
állandó jelleggel, sokadik figyelmeztetés után is rendeltetéstđl eltérően haszná|ja a
köZterĹileteket, és olyan életszęnĺtlen magatartást tanúsít, ami zavarja a többi lakót, vagy
térhaszná|őt, azt legyen maľ lehetőségük szankcionálni. Ne akaľjanak kitekerni mindén
eszköú. a keztikbő| aJlhoz, hogy ebben a városban rendet tudjanak tartani. Nem érdekli a
médianyomás, ezt mĺĺľ megtanulhatták volna. Ebben a váľosban nem fognak tuđni úgy rendet
tartani, hogy mindenkinek mindent lehet csinálni, és mindenki elfoglalhatja a kisgýärmekes
anyukák e|ő| ajátszótereket. Ebbęn nem lesz paľtner, sosem volt, és Képviselő Úi- kattathat
még 30 cikket is,- akkor sem lesz ebben paľtner. A helyzet az, hogy felejtse el ezeket a 200
ezres tételeket! Életszetut|en, nem ez řog történni, 

.azol<ka| 

''ě*b"n" 
fog történni, akik

tudatosan hágiák źń ęzekęt a szabá|yokat, nem a gyeľmekeiket kísérő anyukák bírságolásĺíľól
van sző' Ennél otrombább hazugságot mźn rég olvasott a magyat médiában, meg reg hallott
mríľ ebben a Képviselő-testületben, ez kozonséges uszítás, becsapása az emběľeknek,
megtévesztés,hazugság. Sok szó van eĺľe a színes magyar nyelvben. Kéľi, hogy eztfejezzebe
Képviselő Úľ is, meg a média munkásai is' AlaptJían hazugság' rĺ gonä.olia, hägy egy
gyermekét kísérő unyok.ij fognak megbírságolni a téľen, ezt komolyan gondoljiíkz rějeziek
be ezt az őru|tkeđést itt. Ügyrendi kérdésben Erőss Gábor kért szót.

Dr. Erőss Gáboľ
Ugyrendi lesz, tényleg.Azt szeretné kémi, hogy kaphassák meg íľásban azt a módosítás
módosítást, amit Jegyző Asszony szóban ismertetett, szeretné írásban megkapni, hogy tudjon
szavazni eľľől. A másik egy kéľés, hogy a saját módosító javaslatait ismertethesse, mivel az
sZMsZ már nem engedné meg, ezért kéri, hogy...

Dľ. Kocsis Mráté
Eľre nincs mód Képviselő Úľ, az fuźsbarl kiosztott javaslatait mindenki megismeľte . Jegyzo
Asszonyra vonatkozó kéľését azt teljesítik. Jakabfu képviselő úľnak ad, szőt.

Jakabfy Tamás
Nem tudott még beszélni az éjszakai nyitvataľtás részről. Nyilván azt jő iránynak tĄa, hogy
ki kell kérni a közeli házakaak a véIeményét, de az azért tisztán !átszik, hogy ez a rendelet a
létesített hangrendszemek űgy nagyjából a teljes lecserélését jelenti, mert an.-írja elő, hogy ha

'i.i

:':í
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a maximumra fölcsavaľják, akkor is határénéken belül kell maradnia, ami logikusnak tűnik,
de életszerűnek kevésbé, de szeľinte hogyha a házak is véleményeznek, akkor nem fogják
akami a helyek, úgyhogy szerinte ez aĺésze rossz. A jegyzői mérlegeléssel született engedélý
sem gondolja a legjobb megoldásnak, nyilván nehéz jobbat találni. Csak annyi, hogy a jegyzó
az szemé|yesen függ a polgármestertől néhány év óta, és így végső Soron' pláne hogy a
fellebbezés a Képviselő-testület felé jön, de aktr ha a bizotÍság elé menne is' végső soľon
politikai döntéssé válik minden éjszakai nyitva tartás. Rossz, meľt akaľattól fugg és nem
tényektől, és jó, mert legalább annyi van, hogy nyilvános, de hogy ebből sok balhé |esz, az
biztos. A bejárattól 5 méteres távolság van közterületen, italozásról szóló passzus, itt egy
kicsit csatlakozna Pintér képviselő urhoz, (Hangjelzéý hogy intézkedést írnak elő
közterületen olyanoknak, akik magánterületeken tevékenykednek. . .

Dľ. Kocsis Máté
Bizzon nyugodtan a Képviselő úr az onkormányzat hatósági munkatáľsaiban, tudják a
dolgukat. Botľányoktól nem tart, mert eddig sem voltak, kivéve, amit kívülről keltettek, vagy
aď. a lźúszatot keltették, hogy éppen botrány van. Mindig akkor éĺtesül aľról, hogy az á|tala
vezętett onkoľmányzatbanbotrány van, mikor a képviselők mondják, vagy áIlirják, mert nem
szokta tapasztalni. Akkoľ mindig azokutttnnéz, de sose találja meg a botrány kiindulópontját,
de ez esetben is így kell eljárni, hogy most figyelik, hogy lesz-e valami botrány, ha meg nem
lesz' akkor annak kĺjzösen öľülnek. A napirend vitáját lezárja. Előszĺjľ Jakabfy képviselő ur
módosító javaslataľó|kel| szavazni. A helyzet az,hogy Képviselő Ur javaslatát a benzinkutak
és pláztk tekintetében a Képviselő-testület méľlegelés ére bízza, van mellette és ellene is érv,
onkormányzati szźnđék nincs. Akkor szavazzarnk igennel, ha tźmogatjak Képviselő Ur
javas\atát, mely szerint keľüljön törlésre a benzinkutak és p|aztl< esete. Gondolják meg' nem
olyan egyszeľĹĺ kérdés. Kéri a képviselőket, szavazzanak!

Megállapítja, hogy 9 igen, 3 nem, 6 tartőzkodással a Képviselő-testület a módosító javaslatot
elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s KÉpvlsEro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHI Z EGY S ZERÚ SZóToBB s Éc szÜrs ÉoB s
HATAROZAT:
129t2017. (Vr.08.)

A Képviselő-testület úgł dĺ;nt, hogł nem.fogadja el Jakabfy Tamás módosító indínányót, mely
szerint amennyiben a jogszabály engedi, a rendelet terjedjen ki a benzinkutaĺcra és a
b ev ós árl ó kÓ zp onto ĺcr a is.

Dr. Kocsĺs Máté
Elutasította, mert nincs meg azigen szavazatok ttibbsége! Ne haragudjanak' hogy vitába száII

ülésvezetési kérdésekben, de... meg van egy segítsége, meľt neki kiíľja a gép. Előszöľ a nem
lakáscélú helyiségek kereskedelmi szempontú haszĺáIattnak, hasznosításának és ęzek
megváItoztatásának módjáról és feltételeiről fognak szavazní, de előtte dľ. Erőss Gáboľ
képviselő ur módosítő javas|atfuól pontonként szeretné, hogy szavazzanak.

9IGEN 3 NEM 6 TARTóZKODÁSSAL
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Dr. Erőss Gáboľ
Igen, ezt szeretné kémi, hogy pontonként szavazzanak' másrészt, hogy érte|mező kiegészítést
tenne...

Dr. Kocsis l.ĺ.áLté
Nem tud Képviselő Űr szavazźts kĺjzben...

Dr. Erőss Gáboľ
Jakabfy képviselő úľ módosító javaslata az az ové volt, így csak most...

Dr. Kocsis ľ{áté
A szót megvonja! Képviselĺĺ Úr, ne renitenskedjen egy kis médiafelülettől, meľt attól a
szabá|yokat be kell tartani! Azvan, hogy szavazáskozben nincsen hozzásző|ás' pontonként
fognak szavazni. Szavazźsta bocsátja az 1. pontot, mely szerint az e|őteijesnés 2'
mellékletében: az (a) és (b) pont (benzinkutakésp|ázák mentessége) töľlendő'

Megállapítja, hogy 5 igen, 13 nem, O tartőzkodással a Képviselő-testtilet elutasította a
módosító javaslat l. pontját.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELŐ
A HATÁR oZ ATHc, Z AT ALHI Z ľĺľlqo s ÍrpTT SZiToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
13012017. (vI.08.) 5 IGEN 13 NEM 0 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úg,,dant, hogł nem fogadia el dr. Erőss Gáboľ módosító indínányának
I) pontját, mely szerint:
az előterj. 2. mellékletében: az (a) és (b) pont (benzinkutak és plázók mentessége) tĺ)rlendő

Dr. Kocsis ľ,:Iáté)

Szavazásta bocsátja a2. pontot, mely szeľint 7$ (3)-as pont: a ,,jegyzőné| kell benyújtani''
szövegľész helyébe az,,i|Ietékes --- VPB --bizottságnál kell benyujtani'' sz<iveg keľül.

Megállapítja, hogy 3 igen, 14 nem, 7 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet elutasította a
módosító javaslat 2. pontját.

\ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z vn.ĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
131/2017. (vI.08.) 3IGEN 14 NEM 1TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úg,,dont, hogl nem.fogadja el dr. Erőss Gáboľ módosító indínányának
2) pontját, mely szerint:
7$ (3)-as pont.. a ,,jeglzőnél kett benyújtani,, szÓvegrész hetyébe ąz ,,illetłlkes --- I/PB --
bizottságnál kell benyújtani,, szöveg kertil. (Ugyanezi át kell vezetni a többi helyen, pt.: 4s
stb.).
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Dr. Kocsis Nĺáúé
Szavazásta bocsátja a 3. pontot, mely szerint 7. $ (3)-as pont (kérelemhez csatolandó
đokumentumok) törlendő.

Megállapítja, hogy 1 igen, 14 nem' 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elutasította a
módosító javaslat 3. pontját.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l g KÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ vnĺŐ s ÍľBTT S ZoTo B B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
132ĺ20|7. (VI.08.) l IGEN 14 NEM 3 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem.fogadja el dr. Erőss Gábor módosító indínányának
3) pontjót, mely szerint:
7. $ (3)-as pont (kéľelemhez csatolandó dokumentumok) rcrlendő

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásta bocsátja a 4. pontot, mely szerint 8. $ (1b) és (2b) (helyszíni vagy kozig bírság)
törlendo.

Megállapítja, hogy 1 igen, 13 nem, 4 tartőzkodással a Képviselo-testĺilet elutasította a
módosító javaslat 4. ponť1źń.

SZAV AZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvlspro
A HATAR o Z ATH)Z AT ALH) Z unĺ o s ÍľBTT SZóTÖB B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATÁRoZAT:
133t2017. (VI.08.) 1 IGEN 13 NEM 4 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgł dont, hogł nem.fogadja eĺ dr' Erőss Gábor módosító indínányának
4) pontját, mely szerint ss Qb) és (2b) (helyszíni vag1l kazig bírság) torĺendő

Dľ. Kocsis NĺáLté
Szavazásra bocsátja az 5. pontot, mely szerint a zfut kĺjnĺ rendezvény tartási feltételeinek
meghatározása - a teljes felsorolás (''lex csukott ablak'') ttjrlendő, helyéľe a kövętkező
meghattlrozás keľül:
''...akkoľ minősíthető zárt kĺjľtĺnek, ha eľről aręndezvény szeÍvezoje előzetesen, legalább 24
őráva| arendezvény megkezdése előtt alegyzóhoz írásos nyí|atkozatot juttat el''.

Megállapítja, hogy 1 igen, 13 nem, 4 brtőzkodással a Képviselő-testtilet elutasította a
módosító javaslat 5. pontját.

IZAVAZASNÁL JELEN VAN ls KÉpvIsBI,o
A HATÁR IZATH>Z AT ALHI Z MrNo S ÍTETT S ZóToB B S ÉG szÜrs Écps
HATÁRoZAT:
13412017.(VI.08.) 1IGEN 13 NEM 4TARTDZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hog,,nemíogadja eĺ dľ. Erőss Góbor módosító indínányának
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5) ponĺját, mely szerint..
a zárĺ körű rendezvény ĺartási feltételeinek meghatáľozósa - a teljes felsorolás (,,lex csukott
ablak,,) törlendő, helyére ą kr)vetkező nleghatározós keľüI..
,,...akkor minősíĺhető zórt kĺ)ríÍnek, ha eľről a rendezvény szervezője előzetesen, tegalább 24
órávaĺ a rendezvény megkezdése előtt a Jeglzőhaz írásos nyilatkozatot juttat el,,.

Dr. Kocsis M:áúé
Szavazásra bocsátja a 6. pontot, mely szeľint a ''Közcisségi együttélés...'' rendelet 6. $ csak a
járművet mos maľad (a fürdőzik stb. törlendő).

Megállapítja, hogy 2 ígen, 15 nem, I tartőzkođással a Képviselő-testület elutasította a
módosító javaslat 6. pontját.

1ZAY AZÄSNÁL JELEN VAN l8 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHIZATALHoZ MINo S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
|3512017. (vI.08.) 2IGEN 15 NEM r TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úg1l dönt, hog,, nem.fogadja el dr. Erőss Gábor módosító indítvánvánąk
6) pontját,mely szerint: a,,KozÓsségi eglüttélés...,, rendelet
6. $ csak a jáľmíĺvet mos marad (afurdőzik stb. rcrlendő)

Dľ. Kocsis nĺ:áté
Szavazásra bocsátja a 7. pontot, mely szeľint 7. $ (''lex játszőterező szütők megbiintetése'')
törlendő.

Megállapítja, hogy 1 igen, 14 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testülęt elutasította a
módosító jav as|at 7 . pontj át.

1ZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ nĺrxo s ÍIBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
13612017. (vI.08.) 1 IGEN 14 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testület úgl dÓnt, hogł nemÍogadja el dr. Erőss Góbor módosító indínánvának
7) pontját, mely szerint:
7s (,,lex játszóterező szülők megbuntetése,,) tÓľlendő

Dľ. Kocsis M:áté
Szavazásra bocsátja a 8. pontot, mely szeľint 11. $ (''lex józsefuárosi zász|ő bírság'') törlendő.

Megállapítja, hogy 1 igen, 14 nem, 3 tartőzkodással a Képviselő-testület elutasította a
módosító javaslat 8. pontját.

i:
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IZAY AZASNÁL JELEN VAN 18 rÉpvlspro
a. Hn,ľe.n o Z ATH)Z AT ALH) Z IrłrNo s ÍľBľľ s zóľo g g s É c s zÜr s Écp s
Ha.ľÁRoze.ľ:
Í3712017. (vI.08.) 1 IGEN t4 NEM s ľanľozrooÁssa.ĺ-

A Képviselő-testület úgy dont, hogy nem.foęadja eĺ dr. Erőss Góbor módosító indínányának
8) pontját, mely szerint:
I I $ (,,lex józsefváľosi zászló bírsóg,,) torlendő

Dr. Kocsis Máté
Szavazásrabocsátja a 9. pontot, mely szerint 2. s (i) pont (''lex kutya bírság'') töľlendő.

Megállapítja, hogy 1 igen, 16 nem, I tartőzkodással a Képviselő-testiilet elutasította a
módosító javaslat 9. pontját.

sZAv AZ^SNÁL JELEN vAN 18 rÉpvIspl-o
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc, Z ľ,ĺn-T o s ÍľBTT SZóToB B SÉG S ZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
138t2017. (vI.08.) 1 IGEN 16 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüĺet úgł dĺ)nt, hogy nem.fogadja el dľ. Erőss Gábor módosító indínányának
9) pontját, mely szerint:
2s o pont (,,lex kuýa bírság,,) tÓrlendő

Dľ. Kocsis lVĺáLté

Szavazźsrabocsátja a 10. pontot, mely szeľint 10. $ (5) ''lęx lakás szám,,töľlendő.

Megállapítja, hogy 1 igen, 15 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testiilet elutasította a
módosító javaslat 10. pontját.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z ľłnĺ o s ÍľpTT SZóToBB SÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
Í3gt2017. (vl0s.) 1 IGEN 15 NEM 2 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgl dÔnt, hogł nem.fogadja el dr. Erőss Gábor módosító indítványának
I0) pontját, mely szerint:
]0s (5) ,,lex lakńs szám,, törlendő

Dľ. Kocsis N Iáté
Szavazásra bocsátja a nem lakáscélú helyiségek keľeskedelmi szempontű haszná|atźnak,
hasznosításának és ezęk megvá|tońatásának módjaról és feltételeiről szóló rendelet-
tervezętet.

Megállapítja, hogy 13 igen, 2 ĺem,3 tartőzkođással a Képviselő-testület a27l20I7. (Vl. 15.)

önko rmány zati r ęnde|etet el fo gadta.
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A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls rÉpvĺsprŐ
A RENDELETALKoľÁs uoz ľ'ĺn,rŐ s Íľprľ szoľo g g sÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺozsBľvÁnos rÉľvIsplo-ľnsľÜr,nľB 13 IGEN' 2 NEM' 3r.q.n'r.ózrĺroÁss,tr, ELFoGADĺa. És MEGALKoTJA BUDAPESľ rov7nošvrrr. rnnÜr,nľ ĺózsBľvÁnosl oľronľĺÁľyza.ľ xrcńvlsľió-ľtsľÜI,BľÉľBx 27/2017. (W. 15.) oNxoRľĺÁNyzĺ.ľI RENDEI,aľĺł aŃ-nluĺ,,txÁs cÉuÁnĺ, szor,cÁr,ó H.Bl,vIsľcrx KERESKEDELMI szBľĺľoNľÚ
Ha.szľÁr-.tľÁľar, HÁ S ZNo sÍrÁsÁľax És EZEK ľĺBcýÁĹióziłłÁś Á1ÁřľĺónĺÁnól És ľnr,ľpľnr'Bnor,

Dľ. Kocsĺs Máté
Szavaztstabocsátja azuz|etekéjszakai nyitvahrtási rendjéľől szóló rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy 13 igen, 2 nem, 3 tartőzkođással a Képviselő-testiilet a 28l2O|7. (VI. 15.)
ĺi nkormany zati r ende|etet el fo gadta.

A SZAVAzÁsN,q.r JELEN VAN 18 rÉpvĺspl.o
A RENDELETALKoľÁsHoz unĺosÍľpTT SZóToBBSÉG szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsnľvÁRos xn,pvrsnr,o-ľnsľÜr,nľr 13 IGEN, 2 NEM, 3
TARTóZKODÁSsAL ELFoGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEsľ rovTnošvilI. KERÜLET JóZsEFVÁnosI oľronľĺÁľyzĺ.r xnpvlsńió-ľnsrÜr,nrÉľrx 28ĺ2017. (u.15.) oľxonľĺÁľyza.ľl nnľońI,Bľĺn 

_ 
ĺz

u zĺnľnl< Éĺs z,łr,łI NYITVAIa. n.ŕÁ s l nnľoĺn no l

Dr. Kocsis Nl.áúé
Szavazásra bocsátja a kĺĺzösségi együttélés alapvető szabályairől és ezek elmulasztásĺĺnak
jogkĺivetkezményeiről sző|ő |812016. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáľól szóló
rendelet-tervezetet.

Megállapítja, hogy 14 igen,1 nem, 3 taĺtozkodással a Képviselő-testiilet a29l2O|7. (VI. l5.)
ĺinkormányzati ľendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN l s rÉpvlspro
A RENDELETALKOľÁsHoz MINOSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsnľvÁnos xÉľvrsnlŐ-ľnsľÜr,Bľr M IGEN, 1 NEM, 3
TARTóZKODÁSSAL ELF.oGADJA ns uncALKoTJA BUDAPEsľ ľovTnošvIII. KERÜLET JóZsEF.vÁnosI oľronľrÁľĺyza.ľ xĺpvlsďió-
TESTÜLETENEK 29ĺ2017. (vI.15.) oľxonľĺÁľyzłľI RENDBI,Bľĺľ- łxozossÉcr ĘGYÜTTľI,És. ALAPVETo SZABÁLYAInÓI' - -ÉT - -r,zníł
ELMULAszľÁsÁľ,tx JoGKovETKEZMľľyBnoI, szoio- itlzols. (vI.02.)
oľroru,rÁľyza.rl RENDELET MóDosÍľÁsÁnil
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Napirend Llf. pontja
Javaslat a Józsefváľos Kłiztisségeiért Nonprofit Zrt.-ve| kapcsolatos
dłintések meghozataláľa
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis LI.áLIé

Bizottságok megtáľgyalták. A napirend vitáját megnyitja. Ügyľendi kéľdésben megadja a szőt
Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Módosító javaslata lenne. Az Il3-as napiľend tárgyalásttt, ami számos döntésről szól,
eredetileg 1/1-es napirend volt, szeretné kérni, hogy az ),l2-es napiľenddel cseréljék meg, meľt

ha a Képviselő-testület elfogadj a az e\óteľjesztést, akkor egy új külsős bizottsági tag
esktitételére is sor kerĹil. akinek időben el kellene mennie.

Dr. Kocsis Máté
Szavazásra bocsátja Komássy Ákos ügyľendi javaslatát, mely szerint az |l2. ,,Javaslat a

Józsefuáros Ktiziisségeiért Nonproťlt Zrt..vel kapcsolatos döntések meghozata|ára,, cimu
napiľend előtt keruljon megtáľgya|ásta az Il3' ,,Javaslat a Képviselő.testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabátyzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet
módosítás ára', címu napiľend.

Megállapítja, hogy 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással a Képviselő-testület az ügyrendi
javaslatot elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 18 KÉPVISELo
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrsÉcp s
HATAROZAT:
140t2017. (VI.08.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Komássy Ákos ügyľendi javaslatát, mely
szeľint az Il2. ,'Javaslat a Józsefváros Kiiztisségeiéľt Nonprofit Zrt..ve| kapcsolatos
diintések meghozata|ára,, című napirend előtt keľiiljcin meglźtĺgyalásra az 1l3. ,,Javaslat a

Képviselő.testület és Szeľveĺ Szervezeti és Műktidési Szabá.Jyzatárói sző|ő 36120|4.
(xI. 06.) iinko rmányzati rend elet módo s ításár a,, című napirend.

Napirend 1/3. pontja
Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szervezeti és Műkiidési
Szabáiyzatáról szóló 36|20t4. (xI.06.) tinkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
A bizottságok megtargyalták. A napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hianyában a

napirend vitáját |ezáqa. Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és

Működési SzabáIyzatźrő| sző|ő 3612014. (XI.06.) önkormanyzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet.

18IGEN
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Megállapítja, hogy l8 igen, 0 nem' 0 tartózkodással a Képviselő-testtilet a20l2O17. (VI.08.)
önkormány zati r ende|etet elfo gadta.

A SZAVAzÁsNÁl JELEN VAN 18 rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINOSÍTETT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFVÁnos xnľvrsnLo.TEsTÜr,Bľn 18 IGEN, 0 NEM, 0
TARTóZKoDÁssAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPESľ nov7nošVIII. KERÜLET JŐZsEFVÁnosl oľxonuÁľyzar xÉpvIsrlo_
TESTÜLETÉNEK 2012017. (vI.08.) oľronuÁľyzĺ.ľr RENDELETEi ArÉpvrsnLo-TnsTÜĺ,nľ És. sZERvEI SZERvEZETI Éś - MiÍxóbĺśi
szaľÁr,yZATÁRoL szoLo 36ĺ20|4. (xI.06.) oľronľĺÁľyz.łľr RENDELET
ľĺonosÍľÁsÁnól

Dľ. Kocsis Máté
Szavazásrabocsátjaaza|źhbihatározati javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdési Szabályaiľól szóló ĺinkormányzati
rendelet 2017. június 8. napjĺín töľténő hatá|yba lépésével egyidejűleg a I05/20I7. (V.ll.)
számu határozatźtnak 1. pontjában foglaltakat kiegészíti az'z,a|, hogy az Emberi Erőforľás
Bizottság

tagtrźxá: Guzs Gyulát
ktilsős tagstxá: Veľes Gábort

vá|asztjameg

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 .június 08.

2. aKépvíselő-testület és Szervei Szenłezeti és Mfüödési Szabályaiľól szóló önkormĺĺnyzati
rendelet 2017. június 8. napján töľténő hatá|yba lépésével egyidejrĺleg a 1O512OI7. (V.11.)
számu hatźtrozatának 2. pontjában foglaltakat kiegészíti azza|, hogy a Smart City Ideigleneś
Bizottság

tagtr áv á: Dudás Istvánnét

vtĺ|asńjameg.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő : 2017 .j unius 08.

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a személyi változások źÍvezetéséről a szükséges
nyilvántartásokon.

Felelős: jegyző
Határido : 20 |7 . június 08.



Dr. Kocsis NI.áté
Megállapítja, hogy 18 igen 0 nem' 0 tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

sZAv AZÁSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A HA.I.ÁR OLx I' HIZA'I.ALHoZ MlN o S ÍTETT SZoToBB SÉG SZÜKSÉGES
HATÁRoZAT:
141t20|7. (vI.08.) 18 IGEN 0 NEM 0 TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Képviselő-testület és Szervei Szervezęti és Mtĺk<'dési Szabályairól szóló önkormányzati
rendelet 2017, június 8. napjan történő hatáIyba lépésével egyidejűleg a I05l20I7. (V.11.)
számú hattrozatának 1. pontjában foglaltakat kiegészíti azza\, hogy az Emberi Erőforľás
Bizottság

tagsává: Guzs Gyulát
külsős tagsává: Veres Gáboľt

vźiasztjameg

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 08.

2. aKépviselo-testtilet és Szeľvei Szervezęti és Mrĺkc'dési Szabályairól szóló önkormányzati
rendelet 2011. június 8. napján torténő hatá|yba lépésével egyidejűleg a I05l20I7. (V.11.)
szźĺrlűhatározatźnak 2. pontjában foglaltakat kiegészíti azza|, hogy a Smaľt City Ideiglenes
Bizottság

tagsźw źt Dudás Istvannét

váLasztjameg.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2017 .június 08.

3. felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szemé|yi változások átvezetéséről a szükséges
nyilvĺíntartásokon.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2017 .június 08.

Dr. Kocsis Máté
Eskütétel következik, megkéri Veres Gábor urat, hogy faradjon előre, és tegye le az esküt.

ESkütétel
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Napirend 1/2. pontja
Javaslat a Józsefváros Ktiziisségeiéľt NonproÍit Zrt.-ve| kapcsolatos
d ö n tés ek meghozatalár a
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
Napirend v itáj át me gnyitj a. Me gadj a a szot Jakabfu Tamás képvi se lőnek.

Jakabfy Tamás
Ugy tűnik, hogy a Smart City Ideiglenes Bizottság kérései beépítésre keľültek ebbe a
határozatba némi zavat után, és a szakbizottságban pedig pozitív vá|aszt kaptak a kéľéseikľe,
köszöni szépen.

Dľ. Kocsis M:áLté
Megadja a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiser Jĺizsef
Üdvcizli a WiÍi programot' ami a kerület t<jbb részén megvalósul, habár szívesen javasolta
volna, hogy mind a 10 téren valósuljon meg, nehogy csalódottak legyenek azon tér lakói' akik
,,vesztesek'' maradtak. Most fogadták el Józsefuaľos k<izrendjéről és közbiaons ágáről szo|o
rendeletet, ezért szeretné kérni, hogy ezt a WiFi haszná|atotkor!éúozzák, hogy este 22 órźúől,
vagy például télen napnyugtától ne lehessen 

.WiFizni 
ezeken a tereken, mert zavarő |ehet az,

ha este, éjfél fele 8-an' 1O-en,2O-aĺ WiFiznek, és ott közben báľmi történhet.

Dr. Kocsis l[áté
Első hallásraigazavan Képviselő Úrnak, csak nem tudja, hogy eztechnikailag kivitelezhető-
e, ezért zavaĺban van, hogy miként viszonyuljanak a kérdéshez. A vita alatt megfontolják a
vezetőséggel, hogy mit lehet ezze|tenni. Megadja aszótEľőss Gábor képviselőnek'

Dr. Erőss Gáboľ
Kicsit tanácstalan, mert két bizottság is megtargya|ta ęzt az előterjesztést. Abban, amelyikben
tag, Jakabfy képviselő uľ elmondásától eltérően, amit dr' Ferencz orsolya is mondott, hogy
tulajđonképpen a Smaľt City Koncepciő az eltér ettől, mint ami most itt az előterjesztésben ň
szerepel, vagy pontosabban fordítva, mert az előterjesztés kicsit előľeszalad és a Smaľt City
koncepciójába kicsit illeszkędik is, meg nem is. An. a módosító javaslatot tette az EMBI
ülésen, hogy ezt az osszeget, amit most részben ennek az ideiglenes rendszeľnek a kiépítésére
kĺjltenének, azt inkább a lakhatatlan, egészségre karos és ártalmas cĺnkoľmlínyzati
bérlakásokban élők életkĺjrĺilményeinek javitására, tehát a vizes, penészes, dohos lakások
felújításara költség, amennyit ebből a 14 millió forintból lehet. Majd ha a Smart City
Koncepció a keľĹiletre kiterjedően, a kerület egészében fud érvényesülni, akkor majá
építsenek ki egy egységes ľendszeľt. Ezek szerint a VPB-ben egy kicsit más vélemény alakult
ki. Kérdezi, hogy ez most egy külcin ľendszer, vagy az a rendszer, ami később a keriilet
egészében mtĺködni fog.

Dr. Kocsis lĺáLté
Ez egy külön rendszer a Smart City Bizottság elnĺikének tájékońatźsa szerint. A
későbbiekben megvalósuló rendszer sokkal szélesebb körben éńnti az onkormanyzatnak, és a
Smaľt City-nek a szźndékait. Annak a megvalósítása azonban jóval iđő-, és pénzigényesebb,

a,:r
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mint ez most. Szeľetnének mielőbb lehetőséget teľemteni az itt élőknek az ingyenes
közterületi WiFi haszĺá'|atra. Tehát ez külön ľendszeľ. Megadja a szőt Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
A bizottsági üléseken kérte, hogy szerinte gondolják át még egyszeÍ, azttln kaptak
tájékoztatást sokmindenĺől, ami nem volt benne az e|oterjesztésben, de hogy ha jól tudja,

akkoľ a JKN Zrt-hez átkeľül az összes ilyen jelenleg aktuálisan zaj\ő WiFi-fejlesztés, Íehát
remélhetőleg megoldódik az egy központból irányítható, supportálható funkciója is a
józsefuárosi WiFinek. Szeľinte fontos, hogy most rögzítsék, hogy ez egy ideiglenes megoldás,
ami most itt elindul és remélhetőleg a Smart City Koncepcióval összhangban egy teljes
lefedést biĺosító, megfelelően szélessávú internet hozzáféréssel bíľó komplett WiFi-fejlesztés
történik a közeljtivőben Józsefuárosban. Továbbľa is fenntartja, hogy nem biĺos, hogy ez az
ideiglenes megoldás szükséges. Ennél fontosabb, hogy egy jó WiFi-rendszer lássa el
Józsefuarost belátható időn belül, de ha akaľj ák, ám legyen.

Dľ. Kocsis Máté
Azért ađja meg a szőt vźiasz nélkül Ferencz oľsolya képviselő asszonynak, mert az a gyan,űja,

hogy ő fog válaszolni eľre a felvetésre.

Dr. Feľencz orsolya
Szeretné megnyugtatni a kedélyeket. orül, hogy ez a lehetőség megnyílik a keriilet lakosai
felé. Természetesen' mert a technika már csak ilyen, ez fo|yamatosan fejleszthető. Amit
elmondott Komássy képviselő űr, aá. ő is hangsulyozná, egyben szeretné megköszönni a

Smart City mindentagsának, amely elég széles, mert a politikai skálának minden oldalaról ott

ülnek az asńalnál, hogy eztkonszeĺuusosan tudják folyamatosan kezelni, és ezęn dolgozni. A
Smaľt City koncepciói, és ez a|apján a stľatégia készül, és a végleges, és komplex integrált
fejlesztés, az tęrmészetesen ennek megfelelően fog elkészülni' Ez egy lehetőség. Ennek
örülnek' hogy ez most megnyí|ik. Az nyilvĺĺn megfontolandó, hogy a köĺerületek nyugalmát
ĺe zavarja túlságosan ez a tevékenység, de azt kell, hogy mondja, hogy azért megítélése
szerint ez teljesen normális és nem foga zavarni. Az utcáĺjáľnak embęrek éjjel is, nappal is.
Itt amennyire csak lehet, a taľtalom hozztférés korlátozás a ľendszerben figyelembe van véve
sok szempontból, nyilván ez érvényesĹil. Azért azt a funkciót ne vegyék el a rendszeľtől, meľt
például ha egy turista eltéved, akkor egy inteľnetes eligazodás tudja keze|ni, hogy hol van,

vagy a messengeľ iizeneteihezhozzćt tudjon ferni, vagy e-mailezni tudjon, vagy igy tovább,
tehát ami ennek a rendszernek az előnye, ań. ne vegyék ki. A kĺizterületek a kertiletben így is,
úgy is záĺva vannak, tehát az, hogy az utcán valaki próbálja követni, hogy hol mozog és

megpróbál odatalálni, ahova megY, hát pont ez ennek a ľendszernek a lényege. Tehát, ezért
nem támogatná aú,, hogy kor|átozás torténjen. Egyébként meg, a Smart City Bizottság
konszenzusosan támogatja azt, hogy egy integrált rendszeľ épüljön ki Józsefrarosban. A
közeljövoben ezmeg is fog tĺjrténni.

Dr. Kocsis M.áLté

Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Ferencz orsolya képviselő asszony hozzásző|źtsa után neki mar nem világos, hogy ez a
szolgá|tatás csak a jőzsefvárosiaknak van, egyféle regisztrációval lesz elérhető, mert az
e|őterjesńés erről sző|, vagy pedig bárki számára. De ha báľki számára hozzáférhető lesz,
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akkor van némi aggodalma ezze| a szo|gá|tatással kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy
Józsefuárosban vannak olyan call centerek, vagy intemet kávézők, amit speciátisan afrikái
országokból bevándorlók, migránsok használnak. Lehetőség lesz szabad viber, skyp
kapcsolattaľtásra, ez esetleg a közterületekre vonzhatja ezeket az embereket, ami pedig ä
lakosságot biztosan zav atni fogj a.

Dľ. Kocsis N ĺáté
Simon Gyöľgy képviselőnek ad szót.

Simon Gyärgy
Kaiser képviselőtĺíľsától szeretné k&dezni, hogy mik a felelmei az éjszakai WiFizéssel
kapcsolatban, mert ő nem lźt i|yet, maximum ,,pokemon-vadászok'' Jelennek meg egy
kömyéken, đe az sem jelent zajfonást. Azon kíviilmás kockázatotnem lát.

Dľ. Kocsis l.Iáté
Dr. Erőss Gábor képviselőnek ad szót.

Dr. Erőss Gábor
Meghallgatva a vá|aszokat, meg a vitát, fenrúartaná a bizottsági tilésen benyújtott módosító
indítványát. Az aĺľő| szól, hogy adđig is, amíg az egész kerületľe egységesen l.it.4"ao wiri
hozzáférési rendszer ki nem épül, addig azt aforrást, amit sikeľült elktilĺĺníteni, azthaszná|ják
arra, hogy a kerületben élők életkĺĺľĹilményeit javítsák, és azok a bérlők, akik egészségľe
áľtalmas, dohos, penészes lakásban élnek, azoknak a lakásait, ahźnyat csak ebből a
tizenakáthány millió forintból lehet, újítsák fel, és várjźil< meg, amíg kiépül az az általrínos
W iF i hozzźlférési ľendszer.

Dr. Kocsis lN.Iáúé

Idén 1 milliĺírd forintot kciltenek társasházak felújításaľa, és 400 millió forintot költenek
lakások felújítására, ez minden idők legnagyobb tĺsszege. Ezt felemelhetik 14 millió foľinttal.
de nagyságrendekben nem tesz sokkal tĺibbet hozzá Képviselő Úľ javaslata, viszont sokai
elvesz más fontos terĹilettől. Ezt módosító javaslatként fogják ezt keze|ni és szavazni fognak
róla. Megadja a szőt Vtĺrös Tamás képviselőnek.

Viiľiĺs Tamás
Tisztźzanđó, hogy a közteriileti WiFinek nem az az elsődleges célja, hogy ingyenes elérést
biztosítson csak a józsefváľosiak szĺímara" hanem az,hogy bizonyos nmtóiotat elérhessenek
az emberek, amikor szfüségük van rá. A|.lhoz, hogy valaki internetet használjon
folyamatosaÍ\ arra amúgy sem megoldás a közteriileti wiFi, arra más megoldások kellenek,
itt tipikusan aÍra az igényre van sziikség, hogy aki nem engedheti meg magiínak, hogy
internettel rende|kezzen, viszont infoľmációra van sztfüsége, akár Józsefuárósról, akrír mással
kapcsolatbaÍI, azt segítsék ennek az e|érésében, és a turizmust élénkítsék. Nem szfüítęné le a
józsefurárosiakra ahozzźférést. Egyébként azoka félelmek jogosak lehetnének' hogy mondjuk
youtube videók nézésę éjszaka esetleg zavarja a lakókat, bár enől egyéb rendeletek is
rendelkeznek ilyen esetekĺe, másrészt, ha letölti otthon és úgy viszi ki, akkor szintén
fęnnállhat ez a ptob|éma, és akkor nem a ktizterületi WiFi miatt. Ki fog derülni, hogy
milyenek a fe|haszná,|ási szokások, és amikor egy fejlettebb és gyoľsabb réndszęľ epil Ĺi
Jőzsefvárosban, akkor ezeket a tapaszta|atokat majd fel tuđjak használni' hogy mik azok a
lehetőségek, korlátok, szoftveres megoldások, amiket bele kell tęnni. Azt gonáo|ja,hogy ezt
időközben is tudják módosítani, a sávszélesség koľlátozásais megoldást fóg jelenteni ezelľe
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aZ aggá|yokľa is. Ennek nem a korlátlan intemet hozzáférés az elsődleges célja' hanem hogy
olyan gyors információhoz jusson valaki, legyen az józsefvárosi, vagy ź'tutaző, vagy egy
józsefvárosi szülő, aki nem Józsefuárosban lakik, függetleniil attól, hogy a lakcíme hova szól,
eléľhesse a ľendszert.

Dr. Kocsis Máté
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnęk.

Kaiseľ Jĺózsef
Azért szólt, mert tapaszta|atból tudja, hogy a konéri mobilhasználat sokszoľ csoportosulással
jár együtt máľ most is, és zavaľó a tereken. Amit Pintér Attila mondott, az remé|i nem fog
kialakulni, hogy hazatelefonálnak Afrikába, vagy bárhova kiabálva, mint ahogy a ca||

centereknél szoktak. Ha meg lehetne oldani azt, hogy éjszaka ne lessen letölteni olyan
alka|mazásokat, ami miatt ott csoportosulhatnak, egy szűkebb sávszélességet, akkor eláll
ettől, hogy 22 őrźúő1ne műkodjön. olyan renđszer kellene, amivel tényleg csak a GPS, vagy
hasonló rendszereket tudnák használni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Szerinte máshol van a fogáspont ezen. Az ingyen wiFit koľlátozni szeľinte sávszélességben,
adatmennyiségben érdemes, pontosan azért'hogy ne legyenek gigatorľent letĺjltések az ingyen
WiFin keresztül, baľ biztos mindenki törvénýisztelő és nem él ilyesmivel. Az időbeli
kor|átozása a WiFinek az teljesen diszfunkcionális. A másik, amit szeretett volna je|ezní,

hogy fontos döntés az ingyen WiFi kialakítása, ezzel a kispénzű polgároknak kedveznek,
Józsefuárosban é1ő lakosoknak és nem helyi lakosoknak egyaránt, tehát aki nem tudja

megengedni maganak, hogy gigantikus adatforgalmat bonyolítson a telefonján' vagy hogy
otthon đrágább inteľnet elérést használjon, de eseti jelleggel sziikség |ęsz aközterületi WiFiľe.
Ez szeľint egy fontos előľelépés. Jobban tudná tźĺmogatĺi, ha a végleges WiFi-ľendszer
irěnythatennének lépéseket, mint egy ideiglenesnek, de. .. mźtt eń.ttúisragozták.

Dľ. Kocsis NIáté
Megadja a szőt Vörĺis Tamás képviselőnek.

Viiriis Tamás
Sávszélességkor|źÍozás helyett adatmennyiséget szeľetett volna mondani, nyelvbotlás volt'

Dľ. Kocsis Máté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Azt kéri, ha kiépítik ezt a rendszert, al<kot technikailag olyan legyen a megoldása, hogy a

csomópontok köľnyezetében élő lakosok saját WiFi háIőzatźń ne zavaĺja, ne interferáljon,

mert akkor ott se lesz WiFi, meľt hallhatták, hogy mennyi kor|átozással jáľ ez a WiFi
lehetőség. Kéri, hogy erre figyeljenek oda.
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Dľ. Kocsis M.áté
A napiľend vitáját |ezárja. Elsőként Eross Gáboľ módosítójárő| szavaznak, mely szerint
csoportosítsák tĺ a l4 millió foľintot úgy, hogy az I ml||iárd 400 millió forint, I m1||iárđ 414
millió foľintra emelkedjen, amit házakra és lakásokĺa költenek, (mindeközben teljesen
úthengeľeljék le a Smart City elképzelésüket).

Megállapítja, hogy l igen, 16 nem, I lrlrtőzkodással a Képviselő-testĹilet a módosító javaslatot
elutasította.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN l s KÉpvIsprŐ
A HATÁR o Z ATH) Z AT ALH) Z EGYS ZERŰ szoroB B S ÉG SZÜKS ÉGES
HATÁRoZAT:
14212017. ryr.08.) 1IGEN 16 NEM 1TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hog1l nem Íoqadia el dľ. Erőss Góbor módosító indínányót,
mely szerint a I4 millió Ft-ot csoportosítsák át, és a WtFi kiépítése helyettfordítsák ą hizak,
lakgs o k, b érl emények felúj ítás ár a.

Dľ. Kocsis lĺ.áté
Szavazástabocsátjaazeredetihatározati javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l.) a) önként vźi|alt feladatként a lakosság szabad, internet hozzáťérésének biztosítása
érdekében 20117. július l-jétől folyamatos kiépítéssel nyolc daľab végpontot építki az
inteľnetes szavazás során a legtĺibb szavazatot kapott közterületekeň, valamint 2017.
augusztus 16. napjátől folyamatos kiépítéssel 10 kenileti hĺízioľvosi rendelőben biztosít
egy éven keresztĹil szabad' internet hozzáférést.

b) az a) pontban rĺigzítettek szerinti szabad,
valamennyi tevékenység lebonyolításával
Nonprofit Zrt.-t.

intemet hozzáfér és bizto sításźtval kapcsolato s
megbízza a Józsefuáľos Közĺisségeiért

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20117 .június 08.

2.) a) a hatátozat |. pontjában foglaltak miatt az Önkoľmány zat kiađás 1 1601 cím _ önként
vállalt feladat _ beruhźzások (Mikszáth téri, József l<rt-i, Orczy úti és Hungaria kľt-i
haziorvosi rendelőkbe free WiFi há|őzatkiépítése) e\őfuźnyzatatő| 75O,O e Ft-ot, a III07-
01 cím _ k<jtelező feladat _ működési cél és általános tartalékon belül az általános taľtalék
e|őirźnyzataről 17.477,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím _ önként vállalt feladat -
műktj dé s i c élú támo gatás ál lamh áztartáson kívĹilre elők ány zatźr a.

b) felkéľi a polgáľmestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2017. évi költségvetésről
szóló rendelet módosít ásánti vegye figyelembe.

c) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Jőzsęťváros Közösséeeiért
Nonpro fit Zrt. -v e| k ö tött ko zszo|gáltatási szer ző dé s mó do s ítás ára.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .június 08.

3.) az 57l2OI7. (III.09.) száműképviselő-testtileti határozaÍ" i3. pontját visszavonja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .június 08.
4.) a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-ve| 2017, március 28. napjźn megkötott, a

hĺŁiorvosi rendelőkbe szabad hozzáférési lehetőség biztosítása érdekében szabad WiFi
há|őzat kiépítéséľől szóló megbizási szerzodést megsztinteti és felkéľi a polgáľmestert a

me g s zünte tő me gá||ap o dás a|áít ásár a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2011 .június 1 5.

5.) a Budapest VIII. kerület, Baross utca 118. szám a|at1í,35488l0lV26helyrajzi száľnon

nyilvántartott ingatlant az onkormtnyzat koľlátozottan forgalomképes törzsvagyona

körébe emeli, és a Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes használatába aď1a,

egyúttal felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, valamint a Józsefuáros

Közösségeiért Nonproťlt Zrt.-t,hogy az ingatlan źúadás-tńvételéről gondoskodjanak.

Felelős: Józsefuáros Köz<jsségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatőság elnöke, Józsefuáľosi

GazdálkodásiKözpontZrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataridő : 2017 .j únius 08., átadás- źńvéte| hatáľidej e: 2017 . j únius 3 0.

6.) a hatźrozat 5. pontja a|apján a ĺőzsefváros Közcjsségeiért Nonpľofit Zrt.-vę| kötött

hasznáIatimegállapodást móđosítja, és felkéri a polgármestert a módosított megállapodás

a|áírásáta.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattlríđő 2017 . június 08.

7.) a Budapest VIII. keľiilet, Szigony utca 16/b. szám a|attí,36I28lIlN3 heIytajzi szĺímon

nyilvantaľtott ingatlant az ĺinkormźnyzat koflátozottan forgalomképes törzsvagyona

köréből kivonia.

Felelős: polgármester
Hatrĺľidő: 2017 .junius 08.

Dr. Kocsis ]N'Iáté

Megállapítja, hogy 16 igen' 0 nem, 2 tartőzkodással a Képviselő-testĹilet a hattrozatot
, elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN t s rÉpvlsBro
A HATAR jZATHjZ 

^T 
ALH)Z EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrsÉcBs

HATÁRoZAT:
143t2017.(VI.08.) 16IGEN 0 NEM 2 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy
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l.) a) ĺinként vállalt feladatként a lakosság szabađ internet hozzźférésének biztosítása
érdekében 2017. július l-jétől folyamatos kiépítéssel nyolc daľab végpontot épitki az
internetes szavazás során a legtcibb szavazatot kapott kĺjzterĹilęteken, valamint 2OI7.
augusztus 16. napjźĺől folyamatos kiépítéssel 10 kerületiháziowosi rendelőben biztosít
egy éven kereszttil szabad internet hozzáférést.

b) az a) pontban rcgzítettek szerinti szabad internet hozzáférés biztosításával kapcsolatos
valamennyi tevékenység lebonyolításával megbizza a Józsefuáros Közđsségeiért
Nonprofit Zrt.Ą.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .június 08.

2.) a) a hatáĺozat |. pontjában foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadźłs 1 1601 cím _ önként
vállalt feladat - benlházások (Mikszáth téri, József krt-i, orczy úti és Hungaria krt-i
háziorvosi ľendelőkbe fľee WiFi há|őzat kiépítése) e|okányzatárő| 75O,0 e Ft-ot' a II107-
01 cím _ kötelező feladat - mfüödési cél és általános taľtalékon be|i| azáltalános taľtalék
e|őfuányzatáÍol 17 .477,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1805 cím _ önként váIla|t feladat -
mfü ö dé s i célú támo gatás ál lamh áztarttĺson kívÍil re e|őir tny zatár a.

b) felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a2OI7. évi költségvetésről
szóló ľendelet módo sít ásanźi vegye fi gye l embe.

c) az a) pontban foglaltak miatt felkéri a polgármestert a Jőzsefvźros Közöss égeiért
Nonpro f,lt Zr1. -v ę| kö tött ko zszo|gá|tatási szer ző dé s mó do sítás ára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .június 08.

3.) az 57l20I7. (III.09.) számuképviselő-testületi hatáĺozat 13. pontját visszavonja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .junius 08.

4.) a Jőzsefvátosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-vel 20117, március 28. napjźn megkötött, a
haziorvosi rendelőkbe szabad' hozzáférési lehetőség biztosítása érdekéĹen szabad WiFi
há|őzat kiépítéséľől szóló megbízási szetződést megszĺinteti és felkéľi a polgáľmesteľt a
megszĹintető megállap odás a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatríľidő: 20|7 .június 1 5.

5.) a Budapest VIII' kerület, Baross utca l18. szĺĺm a|atĺi,35488l0/N26he|yrajzi számon
nyilvĺíntaĺott ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes torzsvagyona
körébe emeli, és a Józsefulíľos Kĺizĺjsségeiért Nonprofit Zrt. ingyenes Ĺasználatábł-adja,
egyúttal felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, valamint a Józsefuáros
Közösségeiét Nonproťĺt Zrt.-t,hogy az ingatlan átadás-tltvételéről gondoskodjanak.
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Felelős: Józsefváľos Kozosségeiért Nonpľofit Zrt. Igazgatőstlg elnöke, Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. v agy ongazđtĺ|ko đási igazgatőja
Hataridő: 2017 .június 08., átadás-átvétel hatáľidej e: f017 . június 3 0.

6.) a baÍározat 5. pontja a|apján a Jőzsefváros Közösségeiért Nonproľrt Zrt.-ve| kötött
haszná|ati megállapodást módosítja, és felkéľi a polgáľmestert a módosított megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. iúnius 08.

7.) a Budapest VIII. kerület, Szigony utca l6lb. szám a|atti,361'28lIlN3 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlant az ĺinkormányzat korlátozottan foľgalomképes töľzsvagyona
koréből kivonja.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 08.

Dľ. Kocsis M.áúé
Szavazásra bocsátja a Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításaľól szóló rendelet-terv ezetęt.

Megállapítja, hogy 16 igen,0 nem, 2tartőzkođással a Képviselő-testület a21,l20I7. (VI.08.)
onkormanyzati ľendeletet elfogadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts KÉpvIspro
A RENDELETALKora'sHoz vnĺo sÍľBTT SZóToBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnrvÁnos xÉpvrsnr,o-ľnsľtjr'Bľn rc IGEN' 0 NEM, 2

TARTOZKoDÁSSAL ELFoGADJA És uBcALKoTJA BUDAPESľ ľovÁnos
vilI. KERt]LET ĺózsnnvÁRosl oľxonuÁľyza.ľ xnpvIsEl-o-
TESTÜLEľÉľBK 21ĺ20|7. (vI.08.) oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELETÉT A
BUDAPEST JoZSEFvÁnosI oľronľĺÁľyza.ľ vAGYoNÁnol És a. vAGYoN
FELETTI TULAJDONoSI JoGoK GYAKoRLÁsÁnól szoĺo 66ĺ20t2. (xII.13.)
oľronľĺÁlwzĺ.ľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnól

Dr. Kocsĺs lĺáté
10 perc sztinetet rendel el.

Szünet

Dľ. Kocsis N{'áté
Kéri' hogy a jelenlévők foglaljak el helyeiket, az ülést folytatjak.
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2. Pénzĺigyi' kłiltségvetést érintő előterjesztések

2l1. Javaslatkiiltségvetéstérintődłintésekre

Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgĺĺrmester

Dľ. Kocsis M:áté
A napiľend, vitáját megnyitja. Kéľdés, hozzászőIźls hiányában a napiľend vitáját |ezáľja.
Szavazásrabocsátjaahatározati javaslatsoľt.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) a TÁMOP-3.3.2-8lI-2008-0002 ,,Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program
megvalósítása a Józsefuárosban'' című pályázatban 20116' 07. 31-ig vállalt iskolabusz
pľojekteredmény fenntartását a 2017/2018. tanévre is meghosszabbitja. A 2OI7. őszi
tanévre bľuttó 2.738,I e Ft-ot, 2018. tavaszi tanfelévre 4.381,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglalt 2017. évľe jutó költség fedezetéül a 2017. évi á|ta|áĺos taľtalékot
jelöli meg, míg a 20|8. évi összegre előzetes mrĺködési kĺitelezettséget vállal, melynek
fedezetéül az onkoľmányzatkozhata|mi és az egyéb saját bevételeket jelöli meg.

c) felkéri a lőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnökét az iskolabusz
beszerzésére vonatko zo beszetzési elj arás lefolytatására.

d) az onkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beliil az általános
tarta|ék _ kötelező felađat _ e|óirányzatárő| 2.]38,I e Ft-ot átcsoportosít a 1 1601-01 cím _
önként vállalt feladat _ műkĺjdési célú támogatás áIlamháńartáson kívülre e|ŕĺirányzatára
kompenzáció címén.

e) felkéri a polgármestert a Józsefrĺáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-vel kdtött,
cinkormányzati tu|ajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak tizemeltetése' fenntaľtása,
karbantartása feladate||źtáskozszolgáltatási szerzodés módosításának a\áítására.

Đ felkéri a polgrĺľmesteľt, hogy a hatźĺozat b) pontjában foglaltakat a 2OI8. évi
költségvetés tervezése soriín vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester, Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' igazgatóság elnöke
Hatańđő: a) és d) pont:2017. június 08., c) pont:20|7. augusztus 15-ig' e) pont: 2O|7.

június 30-ig, b) és f) pont: 2017. évi kĺiltségvetés módosítása és a 2018. évi
költségvetés elfogadása

2. a) az onkormanyzat kiadźls 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belnL az
általĺínos tartalék - kötelező feladat _ e|ofuányzatátőI 5.576,458 e Ft-ot átcsoportosít a
l1108-02 cím _ kötelező feladat _ működési finanszírozásikiadáson belül azfuźnyítőszerví
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

b) a Polgráľmesteri Hivatal I220l-03 cím _ kötelező feladat - műkcjdési ťlnanszirozási
bevételen belül az fuányitőszeľvi támogatásként folyósított trĺmogatás fizetési szźtm|źn
tĺjľténő jőváírása e|őirźlnyzattú és a kiadás működési célú támogatás államháńartáson
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belülről elóirányzatán belĺil a befizetések előirányzatát 5.576,458 e Ft-tal megemeli
kozfo glalk oztatás elszámolás a, vísszaťlzetési kĺjtele zeÍĺség címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 08.

3. a) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím _ á|Lamigazgatási feladat - műkĺjdési ťlnaĺszíĺozási
bevételen belül az irćnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án

torténő jőváfuása e|oirányzatát 9'760,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg ugyanezen
cím kiadás szemé|yi juttatás (törvény szerinti illetmények, munkabérek) előiľanyzatát
8.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjfuu|ási adó előirányzatát
I.760,0 e Ft-tal csĺjkkenti.

b) az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat - mrĺködési ťĺnanszírozźsi
kiadáson belül az irányítószervi tĺímogatásként folyósított támogatás kiutalása
eIőiráĺyzatáÍőI9.]60,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a |1104 cím - ĺjnként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás (egyéb külső személyi juttatások) e|óirányzatára 8.000,0 e Ft-ot, a

munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó e|őírányzatźra I.760,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Hataĺidő: 2017 .június 08.

4. az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás

áIlamhańaÍtáson kívĹilre előirányzatárő| 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan ezen cím
felújítási e\oírányzatara a Budapest VIII. kerĹilet, Illés u. 36. ftldszint3. szźml alatti lakás
kitirítése miatti cserelakás felúj ítása címen.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .június 08'

5. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźrozatban foglaltakat a2017. évi költségvetési ľendelęt
kovetkező módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a20I7. évi költségvetés következo módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 77 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testület a hatźrozatot
elfogadta.

S,ZAY AZ^SNAL JELEN VAN l g KÉpvlsBro
A HATÁR oZ ATH) Z AT ALH)Z MINo S ÍTETT SZoTo B B S É G S ZÜK S ÉGES
HATAROZAT:
144t20r7. (VI.08.) 17IGEN O NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a) a TÁMOP-3.3.2-811-2008-0002',Komplex kĺjzoktatási esélyegyenlőségi program
megvalósítása a Józsefuárosban'' című pályźnatbaĺ 2016. 07. 31-ig vállalt iskolabusz
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projekteľedmény fenntaľtását a 20I7l2Ol8. tanévre is meghosszabbítja. A 2017. őszi
tanévľe bruttó 2.738,7 e Ft-ot, 2018. tavaszi tanfelévre 4.381,0 e Ft-ot biztosít.

b) az a) pontban foglalt 20|7. évľe jutó kciltség fedezetéül a 2017. évi áItalános taľtalékot
jelĺlli meg, míg a 20|8. évi összegľe előzetes működési kötelezettséget vállal, melynek
fedezetéül az onkoľmányzat,kozhatalmi és az egyéb saját bevételeket jeioli meg.

c) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elntikét az iskolabusz
beszerzésére vonatkoz ő bęszeruési elj áľás lefolytatásaľa.

d) az onkormányzat l1107-01 cím műkĺidési cél és általános taľtalékon be|u| azáltalános
tartalék - kötelező feladat _ eloirányzatźro| 2.738'I e Ft-ot átcsoportosít a 11601-01 cím _
önként vállalt feladat - múködési célú támogatás źilamhźztańáśon kívĹilľe elóírányzatáľa
kompenzáció címén.

e) felkéri a po|gátmesteľt a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötött,
ĺinkormányzati tulajdonú oktatási intézmények ingatlanjainak üzemeltetése, fenntaľtása,
karbarŃartźlsa feladatel|átźskozszolgáltatási szerzodés módosításiín ak a|áírására.

Đ felkéľi a polgármestert, hogy a hatátozat b) pontjában foglaltakat a 20|8. évi
kĺiltségvetés tervezése során Vegye figyelembe.

Felelő s : po l gármester, Józsefu áľosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt. igazgató ság elnĺike
Hataridő: a) és d) pont:2017. június 08., c) pont: 2017. augusaui 15-iĚ, e) pont: 2017.

június 30-ig, b) és f) pont: 2017. évi kĺiltségvetés módosítás' és a 2018. évi
költségvetés elfogadása

2. a) az onkormányzatkiadźls 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül az
á)Jtal'éľlos tartalék _ kötelező fęladat _ előirányzatźrő| 5.576,458 e Ft-ot átcsopoľtosít a
1 1 1 08-02 cím - kötelező feladat _ mfüödési finanszíro zási kiadáson belül az iráivítoszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźny zatára.

b) a Polgármesteri Hivatal I220t-O3 cím _ kote|ezo feladat _ mfücidési finanszÍrozási
bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szám|án
töľténő jőváírźsa e|őirányzatát és a kiadás működési célri támogatás áIlamhźztartáson
belülről e|óirźtnyzatán beliil a beťlzętések előirlĺnyzatát 5.576'4ś8 e Ft-tal megemeli
kĺizfoglalk oztatás elszámolás a, visszaťlzetési kĺjtele zettség címén.

Felelős: polgármesteľ
Hatrĺridő: 2017 .junius 08.

3. a) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím _ á||aĺnigazgatási feladat _ működési finanszírozási
bevételen be|ul az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn
t<jrténő jóváírása e|őirányzatźú 9.760,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg ugyanezen
cím kiadás személyi juttatás (törvény szerinti illetmények, munkäbé'eg ěloiiányzatát
8.000,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájnu|ási adó e|őirźnyzatźń
|.760,0 e Ft-tal csĺlkkenti.

b) az onkormányzat kiadás 1l108-02 cím - kotę|ező feladat _ működési finarlszírozási
kiadáson belül az fuányítőszetvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

i!:

lt
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e|óiĺányzatáĺol9.760,0 e Ft-ot átcsoportosit a II104 cím _ onként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás (egyéb külso személyi juttatások) e|őirányzatára 8.000,0 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő j áľulékok és szociális hozzájćlrulási adó előirányzatára I .] 60 ,0 e Ft-ot.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2011 .junius 08.

4. az Öĺtkormźnyzat kiadás 1160t cím - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás

á|Iamhánaľtáson kívĹilre előirányzatátő| 6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít ugyan ezen cím
felújítási e|őirtnyzatára a Budapęst VIII. kerület, Illés u. 36. ftjldszint.3. szárrl alatti lakás
kiürítése miatti cseľelakás felúi ítása címen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .június 08.

5. felkéľi a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a 2017. évi költségvetési rendelet

következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő a2017. évi kĺjltsésvetés következő módosítása

Dľ. Kocsĺs M:áté
Szavazásta bocsátja aJőzsefvtĺrosban ađományozható kitĹintetésekről szóló 1112006. (III.10.)

önkormanyzati rendelet módo sításáról szóló rendelęt-terv ezetet.

Megállapítja, hogy |7 igen,0 nem, I furtőzkodással a Képviselő-testtilet a24l20I7. (VI' 12.)

önkoľmanyzati rendeletet elfogadta.

A SZAVAza.sNÁr JELEN VAN 18 KÉPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz ľĺľlĺosÍľpTT SZóTOBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xnpvrsrlo.ľBsľÜr,Bľn' 17 IGEN, 0 NEM, 1

TARToZKODÁSSAL ELFoGADJA És MEGALKoTJA BUDAPEST FoVÁRoS
vIrL KERÜLET JoZSEFvÁnosr oľronľĺÁľyza.ľ rÉpvIsrcĺ,o-
TESTÜLETENEK 24t20|7. (vI. |2.) oľronľĺÁľyz,ł.ľr RENDELETÉT A
JoZsEF.VÁnosľ.ł.ľ ADOMÁN Y oZH^To KrľÜľTETESEKR oĺ szoĺo ll lzooe.
(IIL10.) oľronvĺÁľyzl.ľr RE,NDELET MoDosÍľÁsÁnol

3. Gazdátkodást, Gazdasági Táľsaságokat éľintő előteľjesztések

Napĺrend 3/1. pontja
Javaslat a Budapest vlil. kerüIet, József u. l.4. szám a|att ta|iá|hatő ingatlan
p á.Jy ánat útj án történő értékesítés éľe
(írásbeli előteľj esĺés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivętt _ Józsefuĺíľosi Gazđá|kodási KözpontZrt.

igazgatőság elnoke
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Dľ. Kocsis Máté
A napiľend vitájźĺ megnyitja. Megadja a szót Komássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kértek bizottsági tilésen tájékoztaÍást aľról' hogy milyen...

Dr. Kocsis Máté
A mikrofont legyen kedves közelebb tenni magához Képviselo Úr, meľt nem hallani, amit
mond.

Komássy Ákos
...hogy milyen vételi aján|at, vagy szándéknyilatkozat érkezett az pá|yázatra. Nem kaptak
tájékoztatást. Tudomásul vette. Meggyőződése, hogy ezt a telket az o"t"'.*y'"i
bérházépitésre sokkal jobban tudná hasznosítani, ńĺnt értékesítésre. Hogyha tudnak
valamilyen meggyőzőbb indoklást a pénzbevételen kí\,til adni, akkoľ azt tirĺjmmel
meghallgatja, de javasolja, hogy aŻ. az ingatlant ne értékesítsék, hanem hasznosítsák inkább a
telket. 5 lakás van ott, éti, hogy annak az átvétele nem egy nagy feladat,|etéti összegből
kívánják ťlnanszirozni, de meggyőződése, hogy ezt u 

-Ĺiualo 
helyen lévő telket az

onkoľmán yzat jobban tudj a haszňośítani, mints.-"Ĺogy éĺtékesítse.

Dľ. Kocsis Máté
Az előteľjesztőnek adja meg aszőt.

Dľ. Pesti Ivett
Itt nem telekľől van sző, hanem alapvetően épületről, ez egy kijze| 2500 m2 alapteľiileten
fekvő lakóépület, ĹŁemépület, plusz ahozzátartozó telek, azt gondolja, hogy ide egý nagyobb
beruhtnás, vagy fejlesztés hasznosabb lesz hosszútávon Józsefuarosnak, .'e't goňá oltik azt,
hogy ezt most éľtékesítésre íriák ki.

Dr. Kocsĺs Máté
Jakabfu Tamás képviselőnek adja meg a szót.

Jakabff Tamás
Magáért az épi|etért, amennyiľe ismeri a lakóépületet, nem olyan nagy kát, tehát azbontandó
kategória, de attól nyilván igazavan Komássy képviselő úľnaĹ, hogýämi értek, az itt atelek.
Nem nagyon van ekkora telek, miíľ csak összevonogatásokkal va=ń ekkora, már ahol <jssze
Iehet vonni. Visszatérve, amit ő is említett, hogy ki tett erre vételi szandéknyi|atkozatot,
szerinte ez nyi|vános, úgyhogy továbbra is kéľdezi' hogy ki vo|t az. A pá|yázat leadási
hatarideje: július 72-e, a biaosítékot 60 napra kérték, těhát gyakorlatilag szeptembeľ első
napjaiban erľől dönteni kell a Képviselő-testületnek. Nem tudja, hogy merňyire fog sikeľülni
a nyźni szĹinet után rögtön, továbbra sem biztos benne, hogy neń keilene-e ezt egy kicsit
kitolni. Ami nagyon érdekes, hogy 3 miltiárd forintnyi ingatlaneladás volt ma napirendre
véve, amiből kettőt visszavontak, de ez így is 2 mi||iárđ foiintnyi. Ha ennek az egy része,
vagy egésze befolyik, akkor azza| mit szeretnének kezdeni' meľt úgy tudja,-Ĺogy u
kĺiltségvetésnek nincsen égető szĹiksége plusz 2 mi||ifud forintra, l"gäiĺuui. oÁoř'"i
kommuniká|ták. Egy dolgot nem ért... (Hangjelzéý... akkor a"Í' ňajcl a következő
ho zzásző|ásban elmondi a.
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Dr. Kocsis lĺáté
Pesti Ivett igazgatősági elnöknek adja meg a szőt, mint előterjesztőnek.

Dr. Pesti Ivett
Ahogy azt abizoÍtsági ülésen a Vagyongazđá|kođásilgazgato úr is elmondta, azért nem írták
bę|e az előterjesztésekbe, hogy ezeknéI az ingatlanoknál kik voltak a vételi kérelmet és vételi
szándékot je|zők, mert úgy gondolják' hogy ez veĺsenykorlátoző lenne. Ezek az anyagok

nyilvánosak, és innentől kezdve a befektetők nagyjából ismeľik egymást, és akkor megtudják,

hogy kinek hol van befektetési szándéka. Azt gondolják, hogy így tudják atisńa versenyt a

legmaximálisabban biztosítani számukĺa,hamagźlt a kérelmezot nem fedik fel.

Dr. Kocsis M.áté
Jakabfy képviselő úľ ,,Mire fordítják?'' kéľdésére úgy tudna válaszolni, ahogy mtr
sziímtalanszoÍ tette. Számos d<intésben kimondták, a Józsefváros Ujjáépül Program III.

titemében amellett kĺjtelezték el magukat, hogy a keľületi társasházak felújításara fordítanak
nagyobb összeget, amennyit csak lehet' Ennek kĺjszönhető az,hogy az elmiilt2 évben többet

fordítottak házfe|iljításra, mint az azt mege|oző 16 évben együttvéve. Es ezen a tendencián
javasolja, hogy ne is vá|toztassanak, tehźú az ingatlan éľtékesítésekből befolyó összegek

legnagyobb részét,lehetőleg az egészet a költségvetésben úgy fogja megfogalmazni,hogy az

a tźrsasházak felújítására, és a ttľsashźĺzi pá|yázatokĺa keľĹiljön. Megadja a szőt Komássy
Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Aĺ gonáolja, hogy nem sikerült rendesen leíľnia. Ez egy 2,5 ezer m'-"s telek a József utcában

5 htvnyira a körúttól, körülötte 3, 4 emeletes házak, zártsoros beépítésű teľület. Szerinte itt
egy olyan konstrukció is életképes lenne, hogy megállapodnak egy beruhźzőva|, aki
alsóhangon egy 2OO lakásos társashźzat építhetne fel erľe a telekľe, melynek az egynegyedét a

ben:haző ĺinkormĺĺnyzati bérIakásnak hagyja, a háľomnegyedét meg bőven rentábilisan

megvalósítja. Szerinte az is sokkal jobb hasznosítas, mint egyszeriĺen eladni en" a nagyo| jő
helyen lévő, nagyon nagy telket. Komplexebb hasznosítását javasolja ennek a teleknek. Erti,
hogy csodálatos szám ez a nettő fel milliáľd forintos bevétel, de szerinte túlságosan egyszeru

kezelése ennek a konlaét esetnek. Szerinte így sokkal jobban tudná szolgálni az

Önkoľmányzat kerĹileti céljait, ha nem egyszerúen csak eladják.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Hadd fejezi ki ĺlrömét, ha mát megszavazzźk. ęń az elađást. Jónak tĄa, ha a bevételből a

többi tarsashaz felújításźra jut, viszont mégis megfontolásra ajánlaná, nem azt,hogy egy új

konstrukcióba legyen beépíwe ez ate|ek, hanem ellenkezőleg, itt lenne lehetőség arra,hogy a

14 évenfelülieknek a FiDo téľtől elég messze' a Csamok negyedben biztosítsanuk 
"gy 

felnőtt
jźÍszőterct, vagy egy közparkot' vagy egy gyerek-felnőtt jatszőteret, vagy ha nem, egy

kompromisszrrmos megoldás keretében - ań.tudnátámogatni - még hogyha be is építik a telek

egy ńszét, a telek másik részéte vonatkozóan valamifajta kĺjtelezettséget íľjak elő a jövendő

beruhazónak, hogy maľadjon hely egy kisebb közpaľknak, vagy jźúszőtérnek. Kéri, hogy ezt

fontoljak meg, és úgy adjĺĺk el a telket, hogy a kecske is jóllakjon, ffi€g a káposzta is

megmaradjon.



Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Orül, hogy Jőzsefvttros is csatlakozott azo|<hoz, akik jelentős összeggel támogatják a
társashazakat, de jobb lenne, ha Józsefuĺĺľos csatlakozna ahhoz is, amelyekben bérlakások
épülnek. Emiatt tudná támogatni Komássy képviselő úr javaslatát, ha nem ezze| a telekkel,
akkor megfontolandó valamelyik másikkal. Még egy dolgot megiegyez, amit nem tart túl
korrektnek értékbecsléssel kapcsolatban' akik komoly szakmai szabadságot élveznek, és csak
kíná|ati áľakkal dolgoznak, és nem tranzakciós árakkal. Emiatt 15 % csökkentést a|ka|maz
ebben az értékbecslésben, míg a Bauer Sándor eladásnál egy másik éľtékbecslő ugyaneÍTe a
dologra csak 5 Yo-ot. Azt gondolja, hogy ez nagyon tághatár. Ezekben az értékbecslésekben
olyan eltérések és furcsaságok vannak, amiket néha meg kell jegyeznie' hogy a
j e gy zőkonyvbe kerülj enek.

Dr. Kocsis Máté
Jelen van az értékbecslő, akit mindjáľt megkér, hogy válaszoljon, de előtte szeretne az e|só
felvetésére reagá|ni, miszerint 

',... csatlakoztakazo|<hoz a keriiletekhez...,, azirőniaakkor jó,
ha a mélyen meghúzódó mondanivalónak van igazsźĺgÍarta|ma. Mondjon a Képviselő Úr
olyan kerületet ma Budapesten, amelyik több pénzt fordít tfusashźtzak felújítására, mint mi.
Innentől kezdve nézőpont kéľdésévé válik, hogy ki csatlakozott kihez, de nem tud ilyet
mondani Képviselő Uľ. Azt kéri a képviselőktől' hogy a keľület érdekében hozandó
döntéseiket, amelyeket sokszoľ onök is támogattak, így utólag ezze| a pikírt kľitikával ne
illessék, illetve csak fékezett habzással tegyék azt, merl a helyi lakók nagy megelégedésére
szo|gźi az a szé|eskönĺ nagy tźrsashźzi felújítási progľam' amelyeket közösęn megindítottak.
Ne tegyék ezt guny, vagy valami lekicsinylés táľgyává, vagy végképp ne állítsák más
kerĺilettel ptlrhuzarlba, mert toronymagasan elöl jár a VIII' kęrĹilet ebben a kérdésben.
Megadja a szőt a JGK vezetőjének, vagy az értékbecslőnek.

Dr. Pesti lvett
Az értékbecslő Gódor LászIő fog felelni a szakéľtéssel kapcsolatos kéľdésekĺe.

Gódoľ Lász|ól
Az ár vagy magas' vagy á|ta|ában alacsony szokott lenni. Befektetői szempontból, ha tul
magasak ameghatźlrozott átak, mint ahogy az e|míit években tĺjbb esetben kiderült akár nyílt
ptůyázatok kapcsán is, elľiasztották a befektetőket, vagy az építtetőket. Budapest
beruházásźůloz tudni kell, hogy az e|mu|t időszakban szegényebbek lęttek egy nagy álommal'
az olimpiáva|. En' lehet hogy a kerĹilet még nem éľti, de a füvĺíros belvĺírosi egyéb
keľĹileteiben mar a befektetők étzik, amiket korábban begyújtöttek fejlesztési ingatlanokat,
illetve telkeket pľóbálnak szabadulni tőle, mivel az o|impiáta kĺjľülbelü| 200-250 daľab kis
szźi|odát kellett volna építeni. Azért ez mźr érezhető a VIII. keľiiletben is, hiszen a tava|y
megjelenő érdeklődők, akik jobb állapotban lévő épületeket szerettek volna vásárolni, szép
lassan kihátráltak nem csak a kerĹiletből, hanem a belvárosból. A konkrét kérdésre vá|aszo|va,
az értékbecsléssel kapcsolatos korľekciós tényezőknél valóban egy elég nagy szabadság van
az értékbecslőknek akezében, az az ó felelősségtik, hogy ki hogyan él vele. Tudni kell, hogy
az osszehasonlító fuakná| a közvetlen komyezetében megtalá|t, vagy fellelhető ĺíľak lehetnek
csak az igaziak. Az,hogy 5 oÁ, vagy 15 oÁ, az ate|eknek a beépíthetőségének a fiiggvényéből
adódik. A legtöbb esetben' mint ennél is, ha szakmai szemmel belenéznek,vagy valaki tovább

t!
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|apoz a fooldalánál, akkor az meg|átja, hogy az ugynevezett befektetői szemmel elkészített
hozamszámítási ellenőrző mődszeľ, ha jól ,'lövik be,, aZ árakat, illetve a megépítendő
területet, akkor meg kell hogy közel ítse az összehasonIítandó árakat. Ha ez a pá|yázat |eztrul,
akkoľ derül ki, hogy jó, vagy kevésbé jó volt a meghatározott foľgalmi éľték, csak
prőbá|kozhatnak az értékbecslésekkel, az mindig becslés marad. A befektetők egészen más

szemszogből értékelnek egy telket. Ahhoz sokkal ľészletesebb tervęzésbe, előteľvezésekbe
kellene belefolyniuk. Reméli, hogy szakmailag éľthető volt a vá|asz, és kielégítette a kérđést
feltevő igényét.

Dr. Kocsis M:áté
Az olimpia ellenzőivel folytatott vitában fel fogiak használni azt is, hogy a felmertilt
kártípuson túl van még egy, csak személy szerint még nem gondolt rá,hogy gazđasági kárt is
okoztak ingatlannal kapcsolatos értelemben is a városnak. Ez nem jó híľ, csak meg kell
tanulni ezze| egyitt élni. Megađja a szőt Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Ferencz Orsolya
Nem tud szó nélkül elmenni amellett, hogy Erőss Gáboľ képviselő 5 peľcenként egy felnőtt
játszőteret igényelne a kerületbe. Szeľetnéjelezni, hogy ez egy nagyon kétarcú ügy' van olyan
terület itt a kerületben, ahol van helye és van rá lehetőség. Egyébként a felnott játszótér, mint
olyan, az a |akosság által nagyon nem kedvelt formája a közteľület hasznosításának,
értelemszerueĺ az egy fokozott teľhelést jelent. Legtöbb esetben, amikor előálltak azza|,hogy
felmerült az otlet, hogy csináljanak nagyobb korosztźlly sztmára, ott a lakosság kéne, hogy
ne, meľt az olyan fokozott zajterheléssel és egyéb externáliákka| jźn, amit a lakosság nem
szeretne. Nem szeretnének minden kĺiĺeľiiletre egy vidámparkot létesíteni, ezt Képviselő
Úrnak is meg kellene érteni. Kezdjen el ismerkedni új lakóhelyével, Józsefuáľossal,
sétálgasson, beszélgessen a lakókkal, és kérdezze meg ezekró| az otleteiról a véleményĹiket,
mert nem fogják támogatni, mint ahogy az sem vo|t igaz - csak senki nem reagtůt már rá -,

hogy ne lehetne a jőzsefvárosi parkokban|abdtuni. Lehet a kijelolt helyeken |abdtzni, de nem
lehet kitépkedni a virágokat' ffi€B kitaposni a füvet. Megvan mindennek a helye, Józsefuaľos
mar csak ilyen, és reméli ilyen is maľad.

Dľ. Kocsis N.ĺ.áté
Pintér Attila képviselőé a sző.

Pintér Attila
Ezeket az eladásokat szemlélve, és tudomásul véve ahatźnozottságukat az értékesítés mellett,
azt szeretné kéľni, a befolyó bevételből a tźlrsashźnakon kíviil jusson pénz a fokozott
közrendvédelemĺe is, mert effe nagy igény van Józsefuarosban. Másľészt jó lenne egy olyan
pľogram ebbőt a pénzbo|, hogy valamelyik <inkormányzati telken beruhazásként
önkormányzatibér|akást építtetnének. En egy jó <jtletnęk tartja. Ha megépti|ĺe az az épu|et,

az |eĺlne a jő, ha tényleg becsületęs magyat keľesztény emberek kĺjltĺjznének be. Az ęlmúlt
évben volt arra szándék, hogy mások fogjak elfoglalni Józsefuárost' például a Gutenberg tér
kĺirnyékét, vagy aNépszínházltca köľnyékét. Szóval becstiletesen dolgozó magyar emberek
ko|tozzeĺek be, akik nem kegyelemkenyéľen kívánnak élni.

Dr. Kocsĺs M:áLté

Dr. Erőss Gábor képviselőé a sző.
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Dr. Erőss Gábor
Nehéz lehet a Jobbiknak, hogy ĺisszekeverednek atava|yi, męg azidei beszédek, mert ez azuj
kommunikációs stratégiájukba már nem illik be, de akkoľ ezek szerint most itt
cisszekeveľedtek képviselőtársa papírjai, és ha nem felolvasná, és nem a tavalyit olvasná,
akkor jobban járnának. Az e|őtetjesztéssel kapcsolatbankérdezi dr. Pesti lvettől, hogy jól
értette-e, hogy azt mondta, hogy ha az aján|attevő, vagy szándéktevő vállalat kilétét, v;gy
nevét felfedné, akkoľ lenne veľsenykor|źńozo.Ezt jőI értette? Meľt ha igen, ezze|nem nagyon
nem ért egyet, és azt szeretné kéľni, hogy miután volt egy ilyen szándéknyilatkozat, a|<kor az
át|áthatőságot teremtsék meg és mondják meg, hogy ki teĺe ezt a szándéknyilatkozatot, meľt
épp az a versenykor|átoző,hogy ezt titokban taĄak. A másik, amit Ferencz orsolya képviselő
asszonynak mondana, hogy olyannyira ismeri a környéket, hogy 2.,vagy 3. hónapja megy el a
Német utcai, József utcai telektő| 20 méterre lévo kátyú mellett, amit nem sikerült 3 hónap
alatt sem betemetni. Egyébként jó, mert az autők lassítanak. Ez o|yarlkicsit, mint egy negatív
fekvőrendőr, ez egyrészt jő, másrészt azért mégsem. Úgy tűnik, hogy itt alapvető f"il.''te',
vagy rendcsinálás marad el a kerületben. Végü| a szakértőtő| k&đezi, hogy amennyiben a
javaslatát megfontolja a Testület, mennyivel csökkentené a telek értékét, ha gyerekjátszóteľet
is kialakíttatnának a befektetővel.

Dr. Kocsis Máté
Nem tudja, hogy érdemes ebbe a vitába belemenni, mert annyira kiismeľte a Képviselő urat,
hogy a hangszintjéből megmondja, hogy amikor hozzá szól, mikor komolý, és mikor
provokál' ez most az utóbbi volt. Ilyenkor Van egy fel oktáv, amikor magasabban kezdi, ami
már e|ég magason van így is. A demagőgiának elég magas izgatő foka, amikoľ talá| egy
kátyut egy kerületi képviselő, amit nem jelent be, nem je|zi az illetékeseknek, hanem-a
Képviselő-testületen egy politikai indulatokkal teli hozzásző|ásban ismerteti. Ilyen politika, és
közélet iľánt érdeklődő embereknek, mint ők ez mindig különĺjs izga|mat jeient, sokat
gondolnak rá. Az van, hogy egy ekkora városban mindig lesz egy kátYű. Ez kicsit emlékezteti
arra, amikor 4-5 éwe| ęze|ott, szintén ellenzéki képviselő sétálgatott a Ká|vźna téren és az
egykori fovárosi orvosi rendelő e|őtti zij|d sávban ta|á|t egy 60 cm-nél magasabb gazt. Ezt
|efotőzta,lementette a számitőgépére, k<jrbemutogatta, mikĺizben enrryiidő alatt ki is húzhatta
volna. Ez egy képviselő! Ana kéri a JGK-I, hogy Eľőss Gábor képviselő úrnak álljanak
rendelkezésre abban az esetben, ha kátyut ta\á|. AKépviselő Urat meg arľa kéri, hogy legyen
kedves a megoldás felé haladni, amikor ilyen töľténik, ne pedig ilyen roppant đemágóg
felszólalásábanhivjafel a figyelmet a város teljes élhetetlenségére, miszerint on a sarkon ěgý
darab kátyut talált egy'80 ezres vĺĺľosban' ahol több mint száztltszakaszta|á|hatő. Meg fogiáĹ
oldani, ha Képviselő Úr szól. Megađja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek, de előtte volt két
kérdés' amire válaszolnának. Az egyik a versenykor|átozástavonatkozik. Az utolsó mondatát
Erőss képviselő úrnak nem érti, miszerint ha nem hozzák nyilvánosságra a neveket, az
versenykor|źtoző. Meghallgatjfü a JGK vezetojét, hogy mit gondol eľről a kérdésről, tegyen
rendet a fejekben!

Dr. Pesti lvett
Ha elfogadásra keľü| az értékesítés' akkor egy nyilvanos pźiyźzat keľül kiíľásra, ezze|
biztosítjak azt, hogy aki érdeklődik befektetői szandékkal a kerületben, megpá|yázÁatja az
adott ingatlant. Maga apźiyźnat zźrtborítékos' tehát az,hogy kik vesznek részt ténylegesen a
pá|yźaaton, az csak akkor derül ki, amikor a bontás napja elérkezik. Aĺ gondolja, hogy
kor|éúoznźi< azt a fajta ár|fthatőságot és szabad versenyt, ha előľe megmondanák, hogy ki az
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aZ egy éľdeklődo, aki már biztosan be fog jönni. Azt gondolja, ha meghagyja a szabađ, és

át|áthatő veľsený, akkor az nagyobb versenyt is tud teľemteni és annak áľfelhajtó hatása is
lehet, ezért egyáltalán nem támogatja azt az e|képzelést, hogy hozzák nyilvánosságľa.
Egyebekben nincs benne semmilyen titok, viszont az onkormányzat érdeke azt szo|gá|ja,

hogy ezt a szabad veľsený biztosítsák.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Sára Botond alpolgármesteľnek.

Dr. Sára Botond
Felmeľtilt a vegyes komplex fejlesztési elképzelés, hogy közösen az Önkormányzat apiaci
szeľeplőve] beľuhaz. Eznem egy roSSZ elképzelés. A válság idején gondolkodtak ezen, még
javasolt is egy jogi konstrukciót akkor, amikor nem lehetett a telkeket éľtékesíteni, de mégis
valamilyen fejlesztés, vagy lakásépítés történt a keľtiletben, ęz vonzó lehetett volna a piaci
szereplőknęk. Anán úgy dtintöttek inkább, hogy nem értékesítenek telket, hanem kivárják azt

az a|ka|mat. amikor erľe a piac nyitott. Ma maĺ a piacon nincs erre kereslet, ma mźlr a külső
pá|yáző nem fog ilyen konstrukcióra pá|yázni. Nęm szeretik a koz<js tulajdont, a közös vegyes
rendszert. Ez nem hangzott el, csak kĺjzvetetten, hogy aki pá|yázik, annak más szempontjai is
vannak, mint az onkormányzatnak. ott olyan piaci szempontok vannak, amelyben nem
szeretik a k<jzösködést, amelyben nem biztos, hogy csökkenteni kéne a beépítési lehetőséget

egy játszőténe|. Ez a külső piaci szereplőnek nem téľĹil meg, viszont nyilván ok a vevők, ők a

pá|yazők, és hogyha beletesznek fekeket egy ilyen páIyazatba, akkor senki nem fog
jelentkezni. A lakásépítés is eszükbejutott és nem ördögtől valő. Azorczy negyednél bęadott

VEKOP pá|yźnatta| kapcsolatban gondolkodtak eI azon, hogy mi lerĺre, ha az uniós
pźiyźnatot anahasználnák, hogy egy ĺinkormányzati telekre építenének egy új bérházat. ot|
pedig az uj |akásgazdá|kodási elveik alapjćn, affa a dĺjntésre jutottak, hogy inkább próbáljak
meg lépésről lépésre rendbe hozni azokat, amik varrnak, hiszen 4800 lakás van, amiből 500,

vagy kĺizel 1000 haszná|hatatlaĺ, inkább a 3800 bérlőnek a lakhatási kclľülményeit próbálják
javitaní, mint elkezdjenek építeni. Ne a lakásszámot növeljék, hanem a meglévőt pľóbáljak
valamilyen módon kezelni. Eń. az irányt váIasztotĺák. Ezeĺ lehet vitatkozni, de inkább ebbe

az ir ányb a mennének tovább'

Dľ. Kocsis Máté
Jakabfu Tamás képviselőnek ad szót.

Jakabfy Tamás
Nem szeretĺe az értékbecslések ľészleteibe belemenni, de annyit megsegyezne, hogy ezaz 5

Yo, meg 15 %o, az nem anól szólt, arit az Értékbecslő úr mondott, hanem ez a sokféle
korrekció közül kifejezetten artő| akoľľekcióró| sző|t, amely szerint nem tranzakciós árakat,

hanem kínálati fuakat használnak fel, és egymás mögött ál1ó előterjesztésekben külön más

éľtékbecslő szögesen más koľľekciókat a|ka|maz, ez aZ, ami neki annyiľa nem tetszett.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Az e\őbbi, Erőss képviselő tr źůta| feltett kérdésľe megkérik az értékbecslőt, hogy legyen
kedves válaszolni.

Gĺódor LászI'ó
A korlátozottságľa vonatkozott a kérdés. Egy értékesítésnél akkor beszélnek korlátozott
forgalomképességről, ha valamilyen kapcsolt akaľatot akarnak érvényesítení az e|adás soľán.



Ebben az esetben forintosítani eztnagyonnehéz. Ehhez tudni kellene azt,hogy mekkoľa részt
akarnak egyéb kozcélra használni ebből a telekből. Ha ezt a korlátot -"g iúaiĺt határozni,
akkoľ is jön az,hogy ennek a bizonyos kĺizterület beépítésnek a munkálatabot aánat-e, illetve
megbízzák-e azt a bizonyos befektetőt, annak a munkálatnakaz elvégzésére. Tehát ez jőval
bonyolultabb, ĺisszetettebb kérdés. Ha a fele telket közterületre bocsátjak, akkor nem biztos,
hogy csak a felét fogja émi a maruďváĺlýelek, ezt igy e|ég nehéz meghatározni' most nem is
tudja, és számot nem is akar mondani, de korlátozottan forgalomképessé teszi a telket
befektetői szempontból.

Dľ. Kocsĺs M:áté
Komássy Ákos képviselőnek ad, szőt.

Komássy Ákos
Kĺiszöni Alpolgáľmester Úr vá|aszát, de hozzátenne valamit, ami szerinte ebben az igybeĺ
tökéletesen működőképes lenne. Éni, hogy most nem akaĺják, de a továbbiakban éľdemes
lenne megfontolni, ha adott esetben egy olyan megállapodás születne - és ezt
hipotézisjelleggel mondja, mert látszik, hogy mi az akarat_' hogy itt van egy 2,5 ezet mz-es
telek, tudsz építeni ń egy körülbelĹil 200 lakásos tarsashazat, abból 50-ét visszaadsz az
onkoľmányzat tulajdonábabérlakásként, és ezzel egyidejűleg meg is váltod avéte|árat. Akkoľ
a'onkoľmźnyzatnakvan 50 újépítésű bérlakása, ńĺ lěn"tĺogy ttibbet is érne, mint az 500
millió, és egyébként meg a kivitelező 3,7 milliárdnyit tud kiárulni, jó ha annak csak a
háromnegyedét, most az ingatlanbecslő szźmittsai a|apjźn monđjá, tehát bőségesen,
kényelmesen jó iizletet tud csinálni. Szerinte ezeketérdemeś megfontolni, meľt Józsefuáľosľa
ráfét, hogy legyen sokkal több jó állapotú béľlakás, tudják, hogy a régi béľlakásokkal
mennyire küzdenek amainapig is.

I)r. Kocsis l.ĺ:áLté
A napiľend v itáj át |ezárj a. S zav azást a b o c sátj a a hatáĺ o zati j avas l ats o rt.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1.) hozzájaru| a Budapest VIII. keľület, József u. 14. szám a|atti, 34gO2 hľsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s pá|yazat útj an töľténő értékesíté séhez.

Felelős: Józsefulĺrosi Gazdálkodási KcizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadja ahatátozat mellék]etétképezó' a Budapest VI[. kerület, József u. 14. szźtm
a|atti, 34902 hľsz.-ú ingatlan éľtékesítésére vonatkoző pźiyazati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételaľ: 500.000.000,- Ft,
b .) a p áIy azat bfu áIati szempontj a : a |e gmagas ab b me gaj anl ott vétel ĺáľ,
c.) ajánlati biĺosíték 55.000.000 Ft
d.) apá|yazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

da.) az ingat|anon található épületeket elbontja, a telekingatlan birtokbaadásától
szźtmítottZ évenbelül jogerős építési engedélý szetez)

db.) az ingat|an birtokbaadásától szźtmított 5 éven beliil jogerős használatbavételi
engedélyt szerez,
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dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kotbér osszege i5.000.000,- Ft; ajogerős hasznáIatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér osszege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek gatanciaszerzodés megkötésével
biztosítandók. A gaĺanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózóeken túl felmeľĹilő késedelem
esetén vevő által fizeteĺdó napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

e) a nyeľtes pźiyázőval előszerzőđést kot az onkormányzat, ame|y alapján a nyeľtes
páIyźző 55.000.000,- Ft-ot foglalóként megťlzet, amely megegyezlk az ajánlati biztosíték
összegével, és a foglalő igy az ingatlan kiürítésének fedezetéül szolgál.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyoÍgazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .június 8.

3.) a pa|yźzati felhívást a Képviselő-testület 1I2l20I7. (V.11.) számű hatźlrozatźlnak
(Versenyeztetési SzabáIyzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében
(telephelyein), a Jőzsefuźros címtĺ helyi lapban) aZ Önkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormtnyzat és a Bonyo|ítő szźnrlára e\érhető költségmentes
hirdetési feliileteken, egyéb rendelkezésre áIIő inteľnetes hirdetési portálokon kell
kozzétęĺni.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőság
Határidő: 2017 .jrinius 12.

4.)felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljĺáľás

lebonyolítására, és arľa, hogy a pá|yźnat eľedményére vonatkoző javas|atát terjessze a

Képviselő-testület e|é jőváhagyás végett. Amennyiben a pźiytuat eredménýelenül záru|,

felhata|mazza aYáľosgazdźlkodási és Pénzügyi Bizottséęot apáIytzatotlezáĺő eľedmény
megállapítására'

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KtizpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 2017. szeptembeľ 7.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 12 igen, l nem, 4 tartőzkodással a Képviselő-testület a határozatot
elfogadta.

IZAVAZASNAL JELEN VAN 17 rÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH) Z EGYS ZERÚ SZóToBB s Éc szÜr s ÉcB s
HATAROZAT:
r4st20t7. (vr.08.) 12IGEN 1 NEM 4 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy d<!nt, hogy

|) hozzájárul a Budapest VIII. kerĹilet, József u. 14. szźtrrl a|atti, 34902 hĺsz.-ú ingatlan
nyi lváno s, e gyforduló s p ä|y ázat útj án tĺĺ ľténő értéke síté séhez.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóság
Határidő: 2017 'június 8.

2.) elfogadj a a határozat mellék|etét képező, a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szfun
a|atti, 34902 hľsz.-ú ingatlan éľtékesítéséľe vonatko ző ptĺ|yázati felhívást az a|źhbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételár: 500.000.000,- Ft,
b.) a pźt|y azat bír á|ati szempontj a : a le gmagasabb megaj ánlott v éte|ár,
c.) ajánlati biztosíték 55.000.000 Ft
d.) apá|yázónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

da.) az ingat|anon található épületeket elbontja, a telekingatlan birtokbaadásától
számítottZ éven belül jogerős építési engedélý szeÍez,

db.) az ingat|an birtokbaadásától számított 5 éven beltil jogerős használatbavételi
engedélý szetez,

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; ajogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késędelme esetén a kötbér <ĺśszegô
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszeruőđés megkcitésével
biztosítandók. A gatanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzőeken túl felmenilő késedelem
esetén vevł| źita| fizetendó napi kötbér méľtéke 30.000,- Ft.

e) a nyeľtes ptr|yázőval előszerződést kot az onkormanyzat, ame|y a|apján a nyeľtes
pá|yáző 55.000.000,- Ft-ot foglalóként megťtzet, amely megegyezik az ajźn|ati biztosíték
összegével, és a foglaló így azingat|ankiüľítésének fedezetéül szolgál.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatĺĺridő: 2017 .június 8.

3.) a pá|yazati felhívást a Képviselő-testület I12/20I7. (V.11.) számű határozatának
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfeleĺő"'' u Budapest FővárosVn. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hfuďeű5tábilźýźn, a Józsefuĺírosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (Bonyolító) tigyfelfo gad,ásra siolga]ľo helyiségében
(telephelyein), a Jőzsefvátos című helyi lapban, az onkormanyiat és a Bonýolító
honlapjiín, továbbá az onkoľmányzat és a Éonyolító számára elérhető kĺiltségmentes
hirdetési felületeken, egyéb renáelkezésľe álló intemetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenrli.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatősźtg
Hatáľidő: 2017 .június 12.

4.)felkéri a Józsefvĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsęnyeztetési eljárás
lebonyolításáľa, és aĺa, hogy a pźl|yázat eredményére vonatkoző javáslatát terjessze a
Képviselő-testület e|é jőváhagyás végett. Amennyiben a páiyázat eiedményte|enu| záru|,
fę|hata|mazza a Yźttosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizotts ágót a pályźzatot |ezarő eredmény
megá||apításttra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KĺizpontZrt. vagyongazdálkodási ígazgatőság
Hatĺĺľidő: 20|7. szeptember 7.
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A |45ĺ20t7. (vI.08.) számú határozat mellékletét a jegyzőkłinyv 1. számri melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/2. pontja
Javaslat a Budapest VIil. keľůilet, Béľkocsis u. 3f. szám a|att taláIható
ingatlan nyilvános, egyfordulós p ályázaton tiirténő értékesÍtésére
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefuáľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

igazgatőság elnöke

Dr. Kocsis IN,Iáíé

Napirend vitáját megnyitja, megállapítja, hogy kéľdés, hozzászóIás, javaslat nincs, ezért a
nap i rend v ItźLj át |ezárj a, é s szav azásra b o c s átj a a határ o zati j av as 1 atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|.) hozzájátul a Budapest VIII. keľület, Béľkocsis u' 32, szźlm a|atti,34791hľsz.-ú ingatlan
nyilváno s, e gyfoľduló s p tily ázat útj an történő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KozpontZrt. vagyoflgazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 2017 .június 8.

2.) elfogadj a ahatározat mellékletétképezo, a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szám
a|atqi, 34791 hĺsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkoző pá|yźzati felhívást az a|tlbbi

feltételekkel:
a.) a minimális vételár: 160.000.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p á|y ázat bír źiati szemp ontj a : a |e gmagasabb me gaj an l ott v ételár,
c.) apáIyazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadástúőI szćtmított 2 éven belül jogerős építési engedélý
szetez,

cb.) a telekingatlan birtokbaadasátőI számított 5 éven beliil haszná|atbavételĺ
engedélyt szerez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kcjtbéľ összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbéľ összege

7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek garanciaszerzőđés megkötésével
biztosítandók. A garurlciaszeľződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az e\őzoeken túl fęlmerülo késedelem
esetén vevő által fizetendo napi kötbér méľtéke 30.000'- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hattridő 20|7 .június 8.

3.) a pá|yźzati felhívást a Képviselo-testület 1I2l20I7. (V.11.) számű határozatźnak
(Versenyeztetési SzabáIyzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros

VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáblájĺán, a Józsefuiírosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szo|gźiő helyiségében
(telephelyein), a Jőzsetváros című helyi lapban. az onkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormányzat és a Bonyolító számźlra elérhető költségmentes



hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre á||ő internetes hiľdetési portálokon kell
kozzéterni.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017.június 12.

4.)felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljĺáľás
lebonyolítására, valamint arľa, hogy a pá|yázat eľedményére vonatko ző javaslatát teľjěssze
a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett. Amennyiben aptůyázat eľedménýelenül zaľul,
felhatalmazza aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|yázaÍot \ezárő eredmény
megá||apitására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľidő: 2017 . szeptember 7.

Dr. Kocsis }ĺáúé
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatátozatot 14 igen, 2 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGY S ZERÚ S ZóToB B s Éc s zÜĺ<s Écp s
HATAROZAT:
|46ĺ20t7. (vI.08.) 14IGEN 2 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32' sztlm a|atti,34791hĺsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s páIyézat útján történő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatősźry
Határidő: 2017 .junius 8.

2.) e|fogađja ahatározat mellékletétképező, a Budapest VIII. kenilet, Bérkocsis u. 32. szám
alatii, 3479I hľsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkoző pá|yázati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételár: 160.000.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p áLy ázat bír álati szemp ontj a : a Ie gmagasabb me g aj ánl ott vételiír,
c.) apá|yazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaađźsátő| sziímított 2 éven beltil jogerős építési engedélý
szerez,

cb.) a telekingatlan biľtokbaadásátol szźtmított 5 éven belül haszná|atbavételi
engedély szerez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a k<itbéľ <ĺsszege 15.000.000,- Ft; ajogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺĺtbér cisszege
7.500.000,- Ft, amely kĺitelezettségek garanciaszerzĺĺdés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelęm
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|ózőeken túl felmerülĺí késedelem
esetén vevő źita| fizetenđő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .június 8.

3.) a pá|yźzati felhívást a Képviselő-testület II2l201,7. (V.11.) sztlmu határozatának
(Veľsenyeztetési SzabáIyzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfeleloen a Budapest Fováros
Vm. keľtilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáblájan, a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfelfogadásra szo|gá|ő helyiségében
(telephelyein), a Jőzsefvtros című helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormtnyzat és a Bonyolító számtra e|érhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon kell
kozzétenri.

Felelős: Józsefuarosi Gazđtt|kodási KozpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Határiđő: 2017 . junius 1 2.

4.)felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljaľás
lebonyolítására, valamint arra, hogy a páIyázat eľedményére vonatkoző javaslaÍát teľjessze
a Képviselő-testĹilet elé jóváhagyás végett. Amennyiben a páIyázat eľedménýelenül zárul,
fe|hataLmazza aYárosgazdźtIkodási és Pénzügyi Bizottságot a pá|ytzatot |eztlrő eredmény
megtĺIlapitástlra.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatĺĺľidő: 2017 . szeptember 7.

A 146ĺf0|7. (VI.08.) számú határozat mellék|etét a jegyzőkiinyv 2, számű mellék|ete
tartalmazza

Napiľend 3/3. pontja
Javaslat a Budapest vlil. keľüIet, József u.27. szám a|att taláI,hatő ingatlan
nyilván os, e gyfo ľdulĺí s p áůy ázaton tii rténő értékes ítés ére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesĺő: dr. Pesti Ivett - Józsefuaľosi Gazdálkodási KĺizpontZrt.

igazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis M:áúé
Napirend vitáját me gnyitj a, megadj a a szőt Jakabff Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Erről a telekľől mar beszéltek, akkor is jelezte, ezt most is meg fogja tenni, hogy ha valamit
totálisan hülyeség eladni, akkoľ ez a telek. Ez egy sz(lk, nađrágszíjjellegű telek, most fogják
beépíteni a mellette áI|ő, szintén üres telket, ellenben ez a Jőzsef utca 29-es oldal, ott most
indul a bervházás, mar volt a Bizottság előtt tobb tétele, sőt a Képviselő-testület előtt vo|t ez a

közérdekű kötelezettség-vallalás ennek tekintetében' ugye ez aHorváth Mihály térre át|őgő L-
alakú telek, de a másik oldalán szintén egy kevés lakásszámú ĺinkoľmányzati ház van, eZ a

József utca 25. Ha jól emlékszik, 8 nevet számolt a kapucsengőn, tehát maximum ennyi van
benne, külső szemlélő számźtra szintén nęm túl jó állapotban, ezze| cisszevonva a
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befektetőknek is sokkal éľtékesebb lenne. Úgyhogy szerinte ezígy,ahogy van, hiba újra kiíľni
ptiyázatra.

Dľ. Kocsis l.l.áté
Megadja a szőt az előterjesztónek, dr. Pesti lvettnek.

Dr. Pesti Ivett
Igen, korábban vizsgá|ták már, hogy ezt a 2 ingat|ant egyiitt íťak ki, de tekintettel arra, hogy
az e|őtetjesztésből lehetętt látni, hogy érkezett itt is megkeľesés, ezért a fokozatoss ág e|iét
válasńották, tehát elindulnának a 27 -es telekkel, és ańán a későbbiekben a 25-ös szźlm a|atl
lévő épületet is megpr őbálják maj d értékesíteni.

Dr. Kocsis N.Iáfté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
RÓgtön innen folytatná, ezek szerint volna lehetőség arľa, hogy egy nagyobb, cisszefiiggő
telket éĺékesítsenek egy későbbi időpontban. És akkor kihagyjá an'. a ršszét, hogy gyę;-k'
vagy felnőtt játszőtér, de ha mégis telekértékesítés, akkor viszont az egyértelműnek tiĺnik
számára, hogyha Szakértő uľ itt van, akkor meg tudja erősíteni, t'ogy 

"gy 
nagyobb,

összefliggő te|ek azjobb aron értékesíthető, mint egy kisméretű, ahogy latauĺy kolĹJga iś
leíľta. Ebben az esetben vajon nem az-e a felelőtlenség, hogyha ňost így e|aprőzzák,,
megvźlmá, aĺníg a telek duplájźra no és akkor értékesítené, mert az onkormtnyzat bevételeit
akkoľ tudják növelni.

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szót dľ. Pęsti lvettnek.

Dľ. PestÍ lvett
A Szakértő urhoz intézett kérdésre természetesen mindjáľt źúadja a szőt, de annyit azérthadd,
jegyezzen meg, hogy a József utcában nagyjábő| 2,5 perces sétával elérhető a Gutenberg téri
játszőtér, a Horváth Mihály téri játszőtér, és a Rákóczi tén játszőtér. An. gondolja, hogy
ezekben a zártsoros beépítésű utcákban, ahol a telkeknek a benapozétsa gyakórlatilág nuilá,
nem tartja egészen megfontolt dolognak, hogy akáľ zöldfelületet, akĺĺr játsžőterettelepitsenek.
Megadj a a szőt Gódor Lász|ő ingatlan-szakértőnek'

Gĺódor LászIő
Ez tĄra olyan szakmai kérdés, amire egy mondatban úgy lehet vá|aszo\ni, hogy téves a
felvetés. A nagyság az forditott arźnybanvan az éľtékkel. Ěz ugyanolyan, mini a lakás, iroda,
illetve más ingatlanok esetében is, de hogy ne legyen olyan egyértelmtĺ, el.lhezpontosan meg
kell vizsgálni, hogy az osszevonás után vá|tozik-e a beepĺthetősége' illetve szintszám-
kor|átozás, homlokzatmagasságok satöbbi, tehát eZ nem igaz, hógy ha dupla telket
értékesítenek, annak kvázi dupla |esz az értéke. Elképzelhető, hogy mágasabb |ěsz, de az
ellenkezője is elkép.zelhe1ő, hogy alacsonyabb lesz. Inkább a mĺsodikľa1ippelne ebben az
esetben, mivel itt a JoKESZ-nek vannak olyan szigoľú, és nem mindig egyételmű előíľásai,
ami a teleknagyságok esetében különbö ző |ehet.

Dľ. Kocsis ľ ĺáté
Megadja a szőt Jakabfi' Tamás képviselőnek.
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Jakabff Tamás
Itt ęzt a dolgot ott kellene megfogni, hogy itt ez a telek nagyon szűk, hogyha dupla telket
építenek be, akkor felvonulási költségekben meg építési koltségekben' egy szélesebbet, akkor
ugyanúgy egy toronydaru kell, ezekben a költségekben fog tudni a beruházo nyerni, és ennek
elvileg az értékbecslésben szereplo projektárazásra is befolyással kell tudni lenni. Erľe építi
azt, hogy összevonva drágább lenne ez a te|ek. Egy pillanatľa téľjenek vissza a vételi
szándéknyilatkozatok nyilvánosságra nem hozásának a kérdésére. Pont fordítva gondolja,

mint az Igazgatősági elnök aSSZony' azt |átja, hogyha egy külföldi beruházótól lenne egy
érdeklődés és aztnyilvánosságrahoznák' lehet, hogy egy magyarberuháző vérszemet kapna,

vagy nem tuđja, hogyha Mészáľos Lőrinc érdeklődik, akkoľ Simicska Lajos véľszemet kapna,

és elkezdenék ffilverni az trat,IJgy érzi,hogy ez nemhogy nemigaz, hanem ezpont fordítva
igaz, és ha nyilvánosságra hozzák, akkor ide fog jönni a konkurencia, hogy csak azért is
megpróbáljon keľesztbe tenni a vételi szándékot jeIző cégnek, és ez tuđná egy kicsit a

tendeľtiknek az átát fölnvomni.

Dľ. Kocsis Nĺ.áté
Mielőtt az a |átszat alakulna ki, hogy nem akarják ezt megmondani' két dolgot szeretne

folajanlani. Az egyik az, hogy annak nincs akadáIya a Képviselő-testület tagjainak, hogy
bemenjenek a JGK Elnök Yezérigazgatójához, aki az emlékkonyvük titoksarkábabe|eírja egy
ceruzával, majd kiradirozza, hogy ki jelentett be eddig igéný. A másik, hogyha mindezen a

szabćlyonvá|tońatni akamak, akkor rossz ajtón kopogtatnak, leginkább Kovér Lász|őhoz, az

országgyulés elnökéhezke|I foľdulni, hogy tuzze napirendre ennek a töľvényi passzusnak az

uniós jogszabáIyokkal összehango|va, igaza van Alpolgármesteľ úmak, a megváltońatását.
Tehát nem azért ĺildogélnek rajta, mert szeretik hallgatni a képviselőktől, hogy megint

titkolnak valamit, hanem mert a jogszabá|y erľe kötelez. A képviselők megtudhatják, csak
nyilvánosságra nem hozhatjak. Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselonek, remélve, hogy nem

a simicskás megsegyzésen húzta ftil magát.

Pĺntér Attila
Nem' nem ismeri ót. Annyi megjegyzése lenne az ingatlan-szakéľtő vá|aszához aľĺ.a

vonatkozóan, hogy a szomszédos telkeket együtt, vagy külön érdemes eladni, lesz még egy

előterjesĺés, ami a Bauer Sándoľ 11. és 13. éľtékesítéséről szól' ott szeľepel egy indoklás,
hogy a szomszédos ingatlanok ingatlanfejlesztés esetén kedvezőbben hasznosíthatőak, ezért

éľtékesítésük egyĹitt javasolt. Most itt ellentmondás van, hogy a József utcában nem jó,

hogyha az egymás mellett lévő telkeket értékesítik, úgy kedvezőbb, a Bauer Sandor utcában

meg pont fordítva. Itt komoly ellentmondás van, ami nyilván meghatározzaatelkęk értékét is.

Dľ. Kocsis lNĺáLté

Megadja a szőt az előterjesńőnek, dr. Pesti lvettnek.

Dľ. Pesti Ivett
Minden egyes ügynél megvizsgálják, hogy a legjobb az &tékesítés, az onkormányzat
érdekeit, és a fejlesztéseket hogy szolgálja tegiobban, ezért \esz a későbbi előteľjesztésnél,
hogy 2 épület és egy telek, ami gyakorlatilag űgy helyezkedik el, hogy ott a tömbfejlesztésnek
az együttes értékesítése az, ami ezt a cé|t szolgtija.Itt is megvizsgźůták, azért je|eńe az e|ején,

hogy a későbbiekben lehetséges, hogy a Jőzsef utca 25. is értékesítésľe kertil, de jelen
pillanatban ez azingatlan így is beépíthető és hasznosítható.
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Dr. Kocsis lĺáté
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Azt szeretné kérni Polgármester úľtól, meľt eddig más típusú vtiasń. kaptak, és más alapon
utasították el a szándé-knyilatkozat kilétére vonatkozó érdeklődésüket, moit a Polgáľmestei úr
viszont aÍra hivatkozott, hogy ennek törvényi akadálya van. Azt szerctné k&dezni
Polgáľmester úttól' hogy melyik torvény akadá|yozza ezt. Az a lehetőség, amit ft]ajánlott
kicsit vicceskedve, aZ nem elégíti ki a nyilvánosságra, és az át|źúhatoságľa vonatkozó
kérésüket, tehát hogyha nincs explicit törvény-i tiltás, marpedig nem látja be, ĺogy az, hogy
egy befektető szándéknyilatkozatot tett egy onkormtnyzat felé, ami alapvetően kclzérdekű
adatnak látszik, tehát, hogyha ezt nem tiltja törvény, akkor továbbra is szeľetné aztkémi és
nincs ezze| egyedül, hogy itt a nyilvánosság előtt, nemcsak a képviselőknek' nem készült
ellenajánlatot beadni, tehát nem az az érdekes, hogy megtudja, hanem az az érdekes, hogy egy
olyan közérdekű adat nyilvánosságra kerülhessen, ami viszont egyelore titok marad.

I)r. Kocsis N{áLté
A versenyjogi kérdéseket szabtĺ|yozó töľvényben van ez benne. Most a számát, meg a római
szźtmát ĺe kérdezze meg' de meg fogiák küldeni Képviselő úľnak ezt a passzust. A napirend
vitáját |ezźlľja, A helyzet az, hogy még sehol nem taľtanak a napiľendókkel, de máľ iejben
felépítettek vagy 8 játszóteret, ekképpen biztatna mindenkif ana, hogy szigoruan a
napirendekhez vonatkoző hozzászólásaikat tegyék meg. Szavazásra bocsatja a határozati
javaslatot.

A Képviselo-testĹilet úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, József utca 27. szám a|atti, 35204 hrsz.-ú ingatlan
nyilvános, egyforduló s pá|yázat útján ttĺľténő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadj a a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Jőzsef utca 27. sztlm
a|atĺi, 35204 hĺsz.-ú ingatlan éľtékesítésére vonatkoző pá|yazati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételĺíľ: l77.370.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p á|y azat bir źt|ati szemp ontj a : a l e gmagas abb me gaj anl ott vétel ar,
c.) apá|yázónaVvevőnek vállalnia kell, hogy

ca.) a telekingatlan birtokbaadásátő| szźtmított 2 éven belül jogerős építési engedélý
szetez,

cb.) a telekingatlan birtokb aadásátő| szémított 5 éven beliil joger ĺós haszná|atbavételi
engedélý szerez)

cc.) a jogerős építési engedély megszetzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős haszná|atbavételi engedély
megszetzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kĺitbér összege
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésév;l
vagy közjegyzői letétbe helyezés iftjáĺ (együttesen.. garanciaszerződés)
biztosítandók. A garunciaszeľződésben foglaltak 60 ĺapná| kevesebb késedelem
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esetén időarányosan érvényesíthetok. Az e|őzőęken túl felmerülő késedelem
esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértékę 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľidő: 2017 .június 8.

3.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testület 1Ifl20T7. (V.ll.) számu hatátozatának
(Veľsenyeztetési Szabá|yzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájan, a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogađásra szolgá|ő helyiségében
(telephe1yein), a Jőzsefvźros című helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az Önkormźnyzat és a Bonyo|ítő számttta elérhető költségmentes
hiľdetési felületeken, egyéb ľenđelkezésľe á||ő intemetes hirdetési portálokon kell
kozzéteĺlni.

Felęlős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľidő: 201,7 .június 12.

4.)felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a versenyeztetési eljĺáĺás

lebonyolítására, és arľa, hogy a pźiyázat eredményére vonatkoző javaslatát teľjessze a
Képviselo-testület elé. Amennyiben a pá|yázat eredménýelenül zárul, felhata|mazza a

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságotaptiyázatot|ezźtrő eredmény megá|Iapításźĺra'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: f0I7 . szeptember 7.

Dľ. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtĺlet a hatćnozatot 14 igen, 3 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZAT ALHI Z EGYS ZERŰ szóľo g B S ÉG S ZÜKSÉGE S
HATAROZAT:
147ĺf017. (VI.08.) 14 IGEN 3 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzttjtĺul a Budapest VIII. kerĹilet, Jőzsef utca27. szźml a|atti,35204 hľsz.-ú ingatlan
nyil váno s, e gyforduló s p á|y taat útj an töľténő énéke síté séhez.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľiđő: 2017 .jrinius 8.

2.) elfogadj a ahatźrozat mellékletét képezo, a Budapest VIII. keľület, József utca 27. szám
alattí, 35204 hľsz.-ú ingatlan éľtékesítésére vonatkoző pá|ytzati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
a.) a minimális vételĺíľ: I71.370.000,- Ft + ÁFA,
b .) a p áIy azat bfu á|ati szemp o ntj a : a l e gmag as abb me gaj ánl ott v éte|áĺ,

c.) apá|yazónalďvevőnek vállalnia kell, hogy
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ca.) a telekingatlan biľtokbaadásátő| számított 2 éven belül jogeľős építési engedélyt
szerez,

cb.) a telekingatlan bitokbaadásttől számitott 5 éven belül jogerős használatbavételi
engedélý szetez,

cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős hasznźiatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér ĺisszegL
7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki gaľanciaszeruődés megk<itésével
vagy közjegyzői letétbe helyezés útján (együttesen garanciaśzerződés)
biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|őzóeken tul felmerülő késedelem
esetén vevő áIta| fizetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .június 8.

3.) a pá|yázati felhívást a Képviselő-testület I|fl2O17. (V.11.) számű hatfuozatának
(Versenyeztetési_Szabá,Iyzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. kerĹilet Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal hirďetótáblájan, a Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfo gad,ásra sioĘarc helyiségében
(telephe1yein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az Önkormĺányiat és a bonýoľtó
honlapjĺín, továbbá az onkoľmźnyzat és a Éonyolító szĺĺmara elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb ľendelkezésre á||ő inteľnetes hirdetési portáIokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017.június 12.

4.)felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.ą a versenyeztetési eljríľás
lebonyolítására, és arra, hogy a pá|yánat eredményére vonatkoző javás|atát teľjessze a
Képviselő-testiilet elé. Amennyiben a páIyázat eredménytelenül zráľul, felhatalm azza a
Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot apá|yazatot|ezáĺő eredmény megá||apítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017. szeptember 7.

A 147120|7. (vI.08.) számú hatátrozat mellékletét a jegyzőkiinyv 3. számú melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/4. pontja
Javaslat a Budapest VIII. keľület, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám a|att
talá|hatő ingatlanok nyilvános, egyfoľdulĺís páIyázat útján ffirténő
éľtékesítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előteľjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefiláľosi Gazdálkodási KözpontZrt.

igazgatőság elnĺike
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Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nem fogja hosszan ragozni a kérdést, mert máľ sokat beszéltek errol ezen aZ ülésen is. orül,
hogy sikerült a telekegyesítés, ez megint a bontós, iĄ ház-épitős projekt, amit jobban lehetne

hasznosítani, mint egyszerűen csak eladni ezt az Eľdélyi utcai telket, eZÍ. aZ előteľjesxést nem

tźtmogatja.

Dľ. Kocsis M'áté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźsző|ás nincs, ezért a napirend vitáját lezźtrja, és

szav azást a bo csátj a a hatfu ozati j avaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájáruI a Budapest VIII. keľület, Bauer Sándor u. 11. szćtm a|atttalá|hatő,35128
hľsz.-ú, és Bauer Sándoľ u. 13. szám a|atĹtaláIhatő,35127 hĺsz.-ú ingatlanok együttes,

nyilváno s, egyforduló s p á|y ázat útj án történő éľtékesíté séhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoŃZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 2017 .június 8.

2.) e|ťogadja ahatérozat mellékletétképezo, a Buđapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 1 1. és

13, sztm alattta|á|ható ingatlanok értékesítésére vonatkozó páIyazati felhívást az alźhbi
feltételekkel:
a.) a két ingatlan egyĹittes minimális vételáta: 453.440.000.- Ft,
b.) apáIyazatbírźiati szempontja: a két ingatlanra együttesen megajánlott legmagasabb

vételár,
c.) a két ingatlan kizárőIag együtt vásárolható meg' csak az egyik ingatlanĺa benyújtott
pá|yźzat érvénýelen.

Fele|ős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatźlriđő: 2017 . június 8.

3.) a pá|yázatí fęlhívást a Képviselő-testület ||212011. (V.11.) számu hatźlrozatának
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájĺĺn, a Józsęfuáľosi

Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogađásta szo|gá|ő helyiségében
(telephelyein), a Jőzsefváros című helyi lapban, az onkoľmáĺyzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Bonyolító számźtĺa elérhető költségmentes

hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe á||ő internetes hiľdetési poľtálokon kell
kozzétennl.

Fe|elős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .június 12.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljaľás

lebonyolításáľa, és aĺĺ:a,hogy apá|ytuat eredményére, valamint a 1086 Budapest, Bauer
Sandor utca 9-11. fszt. I. sztrn alatti lakás helyett másik, rÉlprc-program keretében



hasznosítható lakás kijelölésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Amennyiben a pá|yázat eľedménýelenül zátu|, felhatalmazza a Városgazdálkodási és
Pénzügyi B izottságo t a p á|y ázatot |ezár ő eľedmény me gállapít ásźr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzp ontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
HaĹáridő: 2017. szeptembeľ 7.

Dr. Kocsis M.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 3 nem, 1 taľtózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHc. Z EGYS ZERŰ s ziľo s g s Éc szÜr s Écp s
HATÁRoZAT:
148ĺ2017. (vI.08.) 14IGEN 3 NEM 1TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, Bauer Sándor u. 11. szám a|att ta|á!hatő,35|28
hľsz.-ú, és Bauer Sándor u. 13. szám a|aIt ta|á|hatő, 35|27 hľsz.-ú ingatlanok egyĹittes,
nyilvĺíno s, egyforduló s p á|y źzat útj ĺán történő értékesítéséhez.

Felelős: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadja ahattnozat mellékletétképező, a Budapest VIII. kerület, Bauer Srĺndoľ u. l1. és
13. száma|attta|źiható ingatlanok éĺékesítésére vonatkozó pá|yázatifelhívást azalábbi
feltételekkel:
a.) a két ingatlan együttes minimális véte|źra: 453.440.000.- Ft,
b.) a pá|yazat bírálati szempontja: a két ingatlanra egyiittesen megajánlott legmagasabb
vétęlár,
c') a két ingatlan kizárőlag egyiitt vásárolható meg, csak az egyik ingatlanľa benyrijtott
pá|ytaat érvénytelen.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .j únius 8.

3.) a pźiyźzati felhívást a Képviselő-testrilęt 11212017. (V.11.) számu hatźnozatźnak
(Veľsenyeztetési_SzabáIyzat) 1 1. pontjában foglaltaknak megfeleĺő"'' u Budapest Főváľos
VIII. kerĹilet Józsefuáľosi Polgáľmesteľi Hivatal hllrďeńfthtájźn, a Józsefuiĺrosi
GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra sio|g.'á|ő helyiségében
(telephelyein), a Jőzsefvźros címtĺ helyi lapban, az 

_ 

onkorm ányłat és a Bonýoľtó
honlapján, tovźhbá az onkoľmányzat és a Bonyo|ítő számáta elérhetĺí költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésľe álló internetes hirdetési poľtálokon kell
kozzétenri,

Felelős: Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpofiZrt. va1yongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 2017 .június 1 2.
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4.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍ1.-t a Versenyeztetési eljárás

lebonyolításáľa, és arra, hogy apá|yázat eredményére, valamint a 1086 Budapest, Bauer

Sándor utca 9-1 1. fszt". !. sztrn alatti lakás helyett másik, lÉlpĺ<-program keretében

hasznosítható lakás kijelölésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Amennyiben a ptiyázat eredménýelenül zźru|, fe|hata|mazza a Yátosgazdálkodási és

PénzugyiBizottságotapáIytzatot|ezárőeľedménymegá||apíttsára.

Felelős: Józsefuarosi Gazđá|kodási KözpoŃ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: 2011. szeptember 7.

A 148ĺ2017. (vI.08.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv 4. számű melléklete

tartalmazza.

Napirend 3i5. pontja
Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 3. szám alatti üres, nem lakás
célj áľa szolgáló helyiségek bérbeadására vonatk oző pá|y ánat eredményének
megállapítására
(íľásbeli eloterj esztés)
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett _ Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.

igazgatőság elnöke

Dľ. Kocsis M:áLté

Abban a szerencsében lehet ľészük, hogy egy ,űj, nagyszerií, vívószövetség által is támogatott,

anyagi értelemben is támogatott sportlétesítmény jĺin létre, amire ezenttil büszkék lehetnek,

úgyhogy ennek szellemében bízva abban' hogy támogatjźk' A napiľend vitáját megnyitja.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitáját \ezárja, és

szavazásrabocsátjaahatźtrozati javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺilet, Kľúdy u. 3. szám a|at1i,367I3l0lN3 és 367I3l0lN4
hľsz.-ú, osszesen 530 m2 alapterĹiletíí, üres, önkormányzati tulajđonú nem lakás céljára

szo|galő helyiségek bérbeadásáľa - a 6512017. (III. 09.) számt képviselő-testületi
hatáłozat alapján kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek és eredményesnek

nyilvanítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017 .június 8.

2.) megáll apítja, hogy a pá|yázat nyertese a HOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET
(székhelycím: 1111 Budapest, Budafoki út 14. IV. 1.; nyilvántartási szám: 0I-02-

00 1 5 8 14; adőszźtn.. 1 8650820- 1 -43 ; képviseli: Selmeci Tiboľ Iván elnĺ!k).

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: f0I7 .június 8.

3.) felkéri aJőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a Budapest VIII. keľület' Kľúdy
u. 3. szám alatti. 367I3l0lN3 és a 367|3l0lN4 he|ytajzi szźlmu, összesen 530 m"



alapterĺiletű üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
béľbeadására kiín nyilvános pátyázat" nyeľtesével, a rroľľI - 

vÍÝo
SPORTEGYESÜLET szervezetÍel történő bérleti szerződés megkötéséľe,
hattlrozaÍ|an időľe, 30 napos felmondási határidővel, vívóterem, és a kapcsolódó
szakmai és sporttevékenységek végzése cé|jára,330.000,- Ft/hó, + ÁFA ĺcľleti aĺ; +
ko zizemi és kül önszo l gáltatási dĺj ak ö s sze gen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatáľidő: 20|7 .június 8.

4.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüle! Kľúdy u. 3. szám a|atti, 36713/0lA/3 és
36713l0l1J4 Íltsz.-u, összesen 530 m2 alapterületű, ĺjnkormányzati tu|ajdonú, nem
l akás cé lj ár a szo| gá|ő hely i s é g fe|i! ítástho z.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<lzp ont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatóság
Határidő: 2017 .június 8'

5.) hozzájáru| továbbá a HOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET szewezette| az I.) pont
szerinti helyiségek tekintetében a bérbeszámítási megállapodás megk<ltéséhez és a
bérbeadóra hrtoző felújítási munkák k<iltségének bérleti díjba töľténő
bérbeszámításálhoz 115 hónap a|att bruttó 34.600.000,- Ft (27.244.094"- Ft +
7.355.906,- Ft ÁFA) összegben, havi 237.180,- Ft + Ár.e erejéig. Aberbeszámítás
feltétele, hogy

a) a bérlő a felújítási munkrákat abérbeszźtmítást is magábanfoglaló bérleti szerzodés
megkĺĺtésétől számított 6 hónapon belül e|végezze, és azok a benyújtott szám|ák
a|apj án Leigazo|ásra kenilj enek.

b) a bérlo vá||a|ja _ a hatósági engedélyhez kötĺitt munkálatok esetén - a jogerős és
végrehaj tható engedélyek és a hasznźl|atbavételi engedély beszerzését.

c) a bérlő tudomásul veszi aŻ., hogy a bérleti jogviszonynak a bérbes zámítássa|éľintett
időszak a|atti bármilyen okból történő megsztintetése vagy megszúnése esetén nem
jogosult a bérlemények felújítása soľán befektetett pétuösszeg-.gté.íté.é,".

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatfuidő: 2017 .június 8.

6.) a.jelen határozat 3') ponda szęrinti bérleti szęrződés megkötésének feltéte|e,hogy az
onkormányzat tulajdônábanálló nem lakás céljaľ a szo|gi|ő helyiségek béľbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati iendel"i lą. $ (2) bekezdése
a|apján3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, -ialamint a 17. $(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú köteleżettségvállalási nyilatkozit
a|áírásátvá||a|ja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidó: 2017 .július 3 1.
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7) a) a határozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat bevéte| |1602 cím -
kotelező fęladat _ múködési bevétel e|őirányzatát (helyiség bérleti díj) és a kiadás
felújítás (helyiségbéľleti díj béľbeszámítás) előirányzatttt34.600,0 e Ft-tal megemeli.

b) felkéri a polgáľmestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2017. évi költségvetési
ľendelet módosításánál vegye Íigyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: a) pont esetében 2011. június 08., b) pont esetében a költségvetési rendelet

kĺjvetkező módosítása

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 16 igen, 0 ĺem, 2 tartózkodással

elfogadta.

S,ZAY AZ^SNAL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHc. Z EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
t4gt20|7. (vI.08.) 16 IGEN 0 NEM 2 TARTóZK9DÁsSAL

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľůilet, Krúdy u. 3. szám a|atĺi, 367I3l0lN3 és 367I3l0lN4
hľsz.-ú, összesen 530 m2 alapterületű, üres, ĺinkormanyzatifu|ajđonú nem lakás céljara

szo\gáIő helyiségek bérbeadására _ a 6512017. (III. 09.) szttmt képviselő-testÍileti
határozat alapjtn kiírt nyilvános páIyźnatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvanítja.

Felelős: Józsefuiírosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt, vagyon9azdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 2017 .junius 8.

2.) megáł|apítja, hogy a pá|yázat nyertese a HOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET
(székhelycím: 1111 Budapest, Budafoki út 14. IV. 1.; nyilvántartási szĺĺm: 0I-02-
00 1 5 8 1 4; adőszttm 1 8650820- 1 -43 ; képviseli : Selmeci Tiboľ Iván elnök).

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpoĺltZrt. vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataridő: f0I7 .június 8.

3.) felkérĺ a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.ł a Budapest VIII. keľiilet' Kľúdy
u. 3. szám alatti, 36713l0ĺN3 és a 367I3l0lN4 he|yrajzi szátm'ű, łisszesen 530 m"

alapterĹilehí üľes, ĺlnkormźnyzatí tulajdonú nem lakás céIjtra szolgáló helyiségek

bérbeadásara kiírt nyilvános pá|yázat nyertesével, a HOBBI vlvo
SPORTEGYESt]LET szetvezettet tĺjľténő béľleti szetzodés megkötésére,

hatźrozat|an időľe' 30 napos felmondási hatáľiđővel, vívóteľem, 
'és 

a kapcsolódó

szakmai és spoľttevékenységek végzése cé\ára,330.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj +
konjzemiésktilönszoLgá|tatásidíjakösszegen.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőstry
Határidő: 20|7 .június 8.

4.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, Kĺúdy u. 3. szám a|atti' 36713/0lA13 és
367I3l0/N4 hľsz.-ú, cisszesen 530 m2 alapteľiiletű, önkormányzati tl|ajdonú, nem
I akás célj ár a szo|gźiő hel yi s é g f e|i| ítás áho z.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hatĺáridő: 2017 .június 8.

5.) hozzáłjálľul továbbá a HoBBr vÍVo SPORTEGYESÜLET szervezette| az I.) pont
szerinti helyiségek tekintetében a bérbeszźmitási megállapodás megkötéséhez és a
béľbeađóľa tartoző felújítási munkák kciltségének béľleti díjba történő
bérbeszámítástthoz 115 hónap a|att bruttó 34.ó00.000,- Ft (27.244.094.- Ft +
7.355.906,- Ft AFA) összegben, havi 237.I80,- Ft + ÁFA erejéig. A bérbeszámítás
feltétele, hogy

a) a bérlő a felújítási munkákat a bérbeszttmítást is magában foglaló bérleti szerzodés
megkötésétő| szźlmított 6 hónapon belül e|végezze, és azok a benyújtott szám|źl<
alapj án lei gazo|źsra keľülj enek.

b) abér|ó vá|la|ja _ a hatósági engedélyhez kcĺtött munkálatok esetén _ a jogeľős és
v é grehaj tható en ge dé lye k é s a haszná|atbavéte l i engedél y b eszeruését.

c) a bérlő tudomásul veszi azt, hogy a bérleti jogviszonynak a bérbesziímítással érintett
idószak a|atti bźrmilyen okból töľténő megsziintetése vagy megszűnése esetén nem
jogosult a béľlemények felújítása során befektetett pénzösszeg -.gté.íté'é'".

F el el ő s : J őzsefv ár os i Gazdál kodás i Kcĺ zp ont Zrt. v agy ongazdálko dás i i gazgatő sźĺg
Hatźndő: 2017 .j únius 8.

6.) a.jelen határozat 3.) pontja szerinti bérleti szerzodés megkötésének fęltétele,hogy az
onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljrír a szo|gi|ő helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35l20l3. (VI. 20.) önkormányzati 7ęnde|"i lą. $ (2) bekezdése
alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetéset, valńint a 17. $(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú köteleżettségvállalási nyilatuozit
a|áírásátvá||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatőság
Hataľidő: 20|7.július 3 1.

7) a) a hatźrozat 5. pontjában foglaltak miatt az onkormĺínyzat bevéte| |1602 cím _
kcitelező feladat _ működési bevétel e|őirźnyzatát (helyiség bérleti díj) és a kiadás
felújítás (helyiségbérleti díj béľbeszámítás) előirányzatát34.600,O e Fĺtáĺmegemeli.

b) felkéri a polgármesteľt' hogy az a) pontban foglaltakat a 20l7. évi költségvetési
rendelet módosításán á| v egy e fi gyelembe.
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetében 2017. június 08., b) pont esetében a koltségvetési rendelet

következő módosítása

Napirend 3/6. pontja
Javaslat tornaterem felúj ítással kapcsolatos döntések meghoza ta|ára
(írásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dr. Sáľa Botond - alpolgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Az ülés vezetését átađjaEgry Attila alpolgármestęr úrnak. Köszöni az eddigi figyelmüket.

Egry Attila
Napirend vitźljźt megnyitja. Megá||apít;a, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés,

hozztszőIás, javaslat nincs, ezért anapirend vitájźi|ezárja, és szavazásra bocsátja ahatátozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a tornatermek felújítása tárgyźhan a Magyar Kézilabda Szĺlvetséggel és a
Klebelsberg Ktizpont Belső-Pesti Tankeľĺileti Központtal kcjtendő, a Deák-Diák Altalanos
Iskola toľnatermeinek felújítása tćrgyában kötenđő, a határozat I. számú męllékletét

képezó háromoldalú megállapodást.

Felelős: dr. Sáľa Botond alpolgármesteĺ
Hataĺidő: 2017 .június 8.

2.) elfogadja a tornateľmek felújítása tärgyában a Magyar KézíIabđa Szĺivetséggel'és a
Klebelsbęrg Központ Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő, aYajda Péteľ Enek-
zeneí A\talános és Sportiskola spoľtpályájanak felújításatźtrgyában kötendő' ahatározat
2. szttmű mellékletét képezó háromoldalú megállapodást.

Felelős: dr. Saĺa Botond alpolgármester
Határidő: 2017 .junius 8.

3.) felkéri dr. Sáľa Botond alpolgármesteľt a hattrozat 1.) és 2.) pontjaiban meghattnozotí

haromoldalú megállapodások alźtírására, valamint fę|hata|mazza aZ alpolgrĺľmestert a

megállapodás módosítás aLáírźsára, abban az esetben, ha az nem érint önkormanyzati

forrásbevonást.

Felelős: dr. Sara Botond alpolgáľmester
Hataľidő: 20|7 .junius 8.

4,) a) ahatározat 1. és 2. szźlmu mellékletében fogla1t megállapodásban szereplő béľleti díj

miatt 2018 -ban ťĺzetenđő 15,239,0 e Ft összegű AFA-ra előzetes kötelezettséget váI|aI a

2018. évi költségvetés terhére önként vállalt feladatként az onkormźnyzat saját mfücidési

bevétele és a közhatalmi bevételek terhére.

b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2018. évi költségvetés

tervezésénél vegye fi gyelembe.
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Felelős: polgármester
Határidő: a20|8. évi költségvetés tervezése

Egry Attila
M^egállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattrozatot 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZÄSNÁL JELEN VAN 17 rcÉpvlspro
A HATÁR oZ ATH)ZATALHOZ MINo S ÍTETT SZÓToBB SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
|50/2017. (vI.08.) 16 IGEN 0 NEM t TARTÓZK.DÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a tornatermek felújítása térgyában aMagyar Kézilabda Szövetséggel és a
Klebelsbeľg Kcizpont Belső-Pesti Tankerületi Kózponttal kĺjtendő' a Deák-Diák
Általanos Iskola loľnatermeinek felújítása ttrgyában kötendo, a hatátozat 1. számu
mellékletét képező hĺíromoldalú megállapodást.

Felelős: dľ. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 20|7 .június 8.

2.) elfogadj a a tomatermek felújítása tárgyźhan a Magyar Kézi|abda Szövetséggel és a
Klebelsberg Központ Belső-Pesti Tankeľületi Központtal kötendő , a Yajda pei!. ĺ'"tl
zenei A|talános és Spoľtiskola spoľtpályájának felújítása tfugyában kcĺtendő , ahatźrozat
2. számű mel l éklętét képező háľomoldalú megál lapodást.

Felelős: dr. Sára Botond alpolgármester
Határidő: 20|7.június 8.

3.) felkéľi dr. Sára Botond alpolgármestert a hatźrozat 1.) és 2.) pontjaiban meghatározott
hĺíromoldalú megállapodások a|źitásfua, valamint re.Ínatalmůa "az 

a1po|gáimestert a
megállapodás módosítás a|áfuására, abban az esetben, ha az nem érinť önkormanyzati
foľrásbevonást.

Felelős: dľ. Sĺĺra Botond alpolgármester
Hatáľidő: 2017 .június 8.

4.) a) a hatrĺrozat I. és 2, számu metlékletében fogla1t megállapodásban szereplő bérleti díj
miatt 2018-ban fizetendő |5.239,0 e Ft összegtĺ ÁFA-ra előzetes kötelezetts éget vál1al a
2018' évi költségvetés terhéľe tĺnként vá||a|t feladatként az onkorm źnyzatsajái mfütjdési
bevétele és a közhatalmi bevételek teľhére.

b) felkéri a polgármesteľt, hogy a határozatban foglaltakat a 2Ol8. évi kĺiltségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős : polgiírmester
Határido: a20|8. évi kĺiltségvetés tervezése

A 150l20t7. (vI.08.) számrĺ határozat mellékletét a jegyzőktinyv 5. számú mellélďete
tartalmazza.

ili:
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Dr. Kocsis Nĺáté
Éľintettség okán nem vett ľészt a szavazásban.

Napirend 317. pontja
Javaslat a káptalanfüľedi iidiilőtáborral
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, poľrÉZBESÍTÉS)

kapcsolatos dtintések

Előterjesztő: Kovács Barbaľa - Jőzsefvá,ros Közösségeiért Nonpľofit Zľt.
igazgatőság elnöke

Dr. Kocsis lĺ.áté
Napirend v itájtt me gnyitj a, me gadj a a szőt Jakabfy Tamás képv i selőnek.

Jakabfy Tamás
Szép lássan kialakul a szerzódéses ľendszeľ, ami a leendő új gyermektáboľ költségeit,

hasżnáIatát szabáIyozza. Ebben a szęrzőđésben a 2.I7-es pontban az szerepe|, hogy a felek

rogzitik, hogy az onkormányzat használati idejében a pavilonok használóitól, va|amint az

étteľem szolgá|tatást igénybe vevőktőltérítést aberuhźzőjogosult igényelni, és a saját javára

beszedni. Nýĺvan ez_abbőI a szempontból jogos, hogy az onkormányzaté az egész, de a
hasznáIatijog a beruházőé, és nyilvan a szolgá|tatást is ilyen módon o nyújtja, viszont csak-

csak felmerül a kérdés, hogy ezt a bizonyos téľítési ďijat, eń. ki fogja megállapítani, mert erről

a szerzodés űgy |átja, hogy nem rendelkezik. Tehát, amikor a jőzsefvárosi gyerekek elmennek

nyáľi táboľba a Balatonľa, akkor ott a beruhtaőnaklesz e-gy olyan jogosultsága, hogy olyan

térítési dijat kér, amennyit szeľetne, vagy pedig az onkormáĺyzat fogja meghatátozni

valamilyen rendeletben? Nyilván megegyezés szĹikséges, de ezt a megegyezést ebben a

szerződésí ľendszerben kellene rogzíteni.

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

Dr. Mészáľ Erika
Mint ahogy a szerzođés tartalmazza, igazábő| ahasznáIat módjáról, és a k<iltségek fizetéséről

a felek majď a bęnlhźnás elkésztilte utan tudnak megállapodni. A szerződés e|orevetítí azt,

hogy az onkormanyzat mikor fogsa használni a fahźnakat, illetve aú' is előľevetíti, hogy

-ily"'' fizetési kötelezetts ége |esz, tehát a rezsít, és a kozös költséget fog1a igazáhőI fizetni az

onkoľmanyzat erce az időszakľa. Természetesen a benlhtnőnak ahhoz semmi köze nincs,

hogy az onkormanyzat milyen térítési đ1at á|Iapít meg. Az Motv-ben szabá|yozott hatásköre

a Képviselő-testületnęk, továbbra is a Képviselő-testiilet foga azt eldönteni, hogy milyen
térítési díjat fog szedni a gyerekekĺől, a koltségek kéľdésében pedig külön megállapodás

keretében fog dönteni a Testiilet.

Dľ. Kocsĺs ]V'ĺ.áté

Megadj a a szőt JakabĘ Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Nyilváń, Józsefuáros a térítési díjakat meg fogja tů|apítani, itt pont az a k&dés, hogy az

onkoľmányzat mennyit fog ťĺzętni ezért a szo|gá|tatásért a befektetőnek. Azt el tudja fogadni,

hogy az szabá'|yozvá van,_hogy a költség + |0 %o-ot ťlzet az Önkormanyzat. Ez ne tudjon

elsżllni, ne azlegyen, hogy abervhźző annyit kérjen az onkormányzattő|, amennyit akaľ, és



ha ezt most nem tárgya|ják le, és nem foglalják szerződésbe, akkor mi lesz, hogyha megépül
és ott állnak azza| a he|yzetle|, hogy nincs erről megállapodás, és potenci á|isan az
onkoľmányzatnak elég sokba tud kerúni. Azt javasolja, hogy legalább valami olyasmi
megállapodást pľóbáljanak kĺjtni mihamaľabb a beruházőva|, es.;otu lett volna, hogyhá máľ
ebben a szerződésben benne van, hogy a beruháző költségsziniietal u, ool.o'ma"y zat fe|é
szám|ázolt árakvagy nem térhetnek el, vagy valamilyen kismértéĹben térhetnek csak el. Nem
tudja, hogy eľľe megvan-e a szándék, de hogyha mégis megvan a szándék, akkor ís vá|tozhat
idővel, azért 15 évľől van sző, ezt szeruőd,ésben kellene roszíteni'

Dr. Kocsis Máté
Megadja a szőt dr. Mésztr Eľika a|jegyzonek.

Dľ. Mészáľ Eľika
A szerződés 2.16-os pontjában a felek már most rogzítik,hogy az onkormányzathasznźiati
idejére szźmítva az onkormányzat fogyasztás-arányosan megténti a pavilonok
közmrĺszolgá|tatásának díját, és a felépítményes ingatlan üzemeltetésének kclltségeit. Tehát
mar most..rogzitették azt, épp azért, hogy nehogy elszáIljanak źrak, iđézve Képviselő uľat,
hogy az Önkormányzatnak a kozizemĺ ár3atat tell ma3đ megtéríteni, amit egyébként is ki
kellene fizetni akozmuszolgáltatók felé, illetőleg a közöś költség a|att azokatéřik, hogy nem
vesz fel természetesen aZ Önkormanyzat kiilön kertészt, mikór a kertet, hogyha l-ómber
kaľbantaľtja, vagy ápo|ja, az épp elegendő, de a használat idejére eső ueitoltseget, azt
teľmészetesen ki fogják fizetnĹ Tęhát af.|6. már épp azért egy garancia, hogy amikóľ majd
megkötik a kiilĺjn megállapodást, és a szerződés ezt rogzíti, hogy á felek ahhoz ragaszkodnai<,
hogy az ebben lévő megállapodásban foglaltak mentén kell ńajd a hasznźiatra vonatkozó
megállapodást megkötni.

Dľ. Kocsis ľ Iáté
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
De akkor most miír tényleg nem világos, hogy az iskolai étkeztetéssel kapcsolatb an, ha jő|
é11i, a gyerekek a megállapított térítési đíjnak megfelelő ĺĺsszeget ťĺzetik, és ezen f61i| az
onkormanyzat, ald<or mennyit és kinek izet? Tehat f,tzetnek-e a beruházőnak' vagy hát a
kézi|abda csapatnak?

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dt. Mészár Erika a|jegyzłĺnek.

Dr. Mészáľ Eľika
Nem fizetnek, tehát az onkoľmźnyzat akil.zmíiđíjakatťlzeti,illetőleg az onkoľmźnyza*aesó
közös kĺiltség díjat. Tehát ezen kívĹil az onkoľmźnyzat külĺjn bérlěti díjat, használati díjat,
egyéb díjat nem ťlzet a beruházónak, azt tetmészetesen biztosítjĺík réšzéie, hogy 15 évig
ingyenesen hasznáIja, és hasznosítani tudja, de az onkoľmányzat részéte, amíkor az
Önkormányzat szeľetné vinni a gyerekeket tiborczni,akkor nem Íizetnek részére, a tényleges
fogyasztáson, és a kĺizös költséget, hadd hívja most igy, a köz<js kĺiltségněk t
onkorman yzatraeső részén kívül máit.

Dľ. Kocsis M:áté
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

:Jii
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Pintér Attila
Tehát, akkor f.I7-bęn tulajdonképpen más személyekről van szó, akik valamiéĺt éppen ott

varmak a táborban, csak ők nem józsefuárosi gyerekek, és ők fizetnek valamennyit az éte|ért

az étteremben a beruházőnak.

Dr. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|ás, javaslat nincs, ezért a napirend vitĄátlezátja,
és szav azásra b o c s átj a a határ ozati j avas l atot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. elfogađja a képtalarlfiiľedi üdülőtáboľ Veszprém Handball Team Zrt. beruházásában
megépített felépítményei tulajdonjogának vonatkozásában kĺjtendő' a határozat
mellékletét kép ező egyÍittmtĺkodési megállapodást.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .junius 8.

2. fęlkéri a polgáľmestert a hattrozat 1. pontjában meghatározott együttmfütidési
me gál l ap o d ás a|áir ásár a

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .június 1 6.

Dr. Kocsis Nĺ.áté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 18 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással
elfogadta.

SZAV AZ^SNÁL JELEN vAN 18 rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERŰ s zóro g g s Éc szÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
|,51t20|7.(vl.08.) 18IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. elfogadja a kźryta|anfüredi tidülőtábor Veszpľém Handball Team Zrt. beruházásźlban
megépített felépítményei tulajdonjoganak vonatkozásában ktitendő, a hatátozat
mellékletét képező egyiittműködési megállapodást.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatáľidő: f017 .június 8.

2. felkéľi a polgĺĺrmestert a hatźxozat l. pontjában meghatźtrozott egyĹittműkodési
me g ál l ap o d ás a|áit źsár a

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 .június 16.



A t51/2017. (VI.08.) számú határozat mellékletét a jegyzőkiinyv 6. száműl melléklete
tartalmazza.

Napirend 3/8. pontja
Javas|at a táľsasházaknak adható önkoľmányzati támogatásokrĺíl szólĺĺ
23/20|5. (v.2I.) rendelet módosításáľa
(íľásbeli előterj esztés)
Előteťesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dr. Kocsis Máté
Napirend vitáját megnyitja, megadja a szőtdr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Ha jól érÍelmezi az előerjesztést,kéri, hogy eľősítsék meg, vagy cáfolják meg, itt voltaképpen
a lakóközĺjsségeket btintetné ez a javaslat, azért, hogyha elmulasa u k.ĺ'.i, lěpviselő valamit,
elmulasztja feltakarítani ahavat a jáĺdárő|, bár egyre ritkábban havazik,.1,ugý f.ltukaríttatni.
Ha ez így van, akkor jó irány az, hogy egy egész lakókĺjzösséget -btintetnek 

ilyen
mulasztásokét? Nem gondolja, mert olyan lehetőségektől esnének el ezet aházak,hogý az
életveszélyes tető, vagy gang felújításáľa igényelhessenek támo gatást, ezt, nem tĄa jćl
iľanynak.

Dľ. Kocsis M:álté
Mást gondolnak ebben a kérdésben, pont az e|ső napirendi vitában mondta, hogy nagyon
nehéz lesz eljutnia valakinek odáig, hogy tényl"g"'"n meg is bírságolják, tehát sok fát kell
tenni a tuzre a|.lhoz,hogy valaki oda jusson, és maľ-mar szźndékosnak kell ľá tekinteni. A
ftilfogásukban nemcsak lehetőségek és jogok állnak rendelkezésre, hanem kötelességek is.
Igazak ezek a társasházaka is, hogyha egy társashěz odáig jut, hogy tényleg baňĺyen
kcizösségi egyĹittélési szabá|yt megsért, vagy az abban a rendélětb"'' ĺoglultukat megsérti, és
ténylegesen jogeľősen bírság kenil kiszabásľa, amely őt kötelezi, abban_apillanatbň az egy
olyan viszonyrendszert fe|téte|ez, hogy a Város semmiľe nem számíthat a háztő| hosszĺ
pľocedúra után, viszont aház e|vfuja a Varos támogatását. Mást gondol ebben a kérdésben,
mint a Képviselĺĺ úr, meghagyná ezt a passzust, az egyittmfüödés az a]<kot egytittműkĺidés,
hogyha kétoldahi. Különben a szép színes 

^agy:u, 
nyelv sok szőt he6;zná| eÍTe' a

kihaszná|ástól, a visszaélésen át mindenféle szavakat fudnának itt mondani. AZt kéri, hogy
ebben a logikában viszonyuljanak a hazah.hoz' hogy mindenben segítenek nekik, erejtikón
felül is sokszor, de őket is kéri, hogy segítsék a Ýáros életét, tisňantartáséLt, bińo;ságát.
Ugyhogy éľtve, amit mond, ideológiai különbséget fedezve fel a két álláspont között aztĚéri,
hogy maradjon ez így. Azt megkérdezné avitában, Ęogy módosító javastatként érte|mezze,
amit mondott, vagy miként. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőńek.

Komássy Ákos
Alapvetően azza| egyetért, hogyha már egy.szer a rend és biĺonsá g szabá|yozása pontosításra
keriilt, akkoľ azon taľsashźz, ame|yľe az onkormźnyzat felújításitámogátá,.u pénzko|t, az
alapvetően taľtsa be ezeket a szabá|yokat. Ami egy valós-probléma, amikor korábban a
TársasháziPá|yázatokatBlbírá|ő Bizottságnak atagtravolt, akk-or is jelezte máľ, és nem tudja,
hogy erre mi a megoldás, inkább az e|őterjesztés apľopóján kéľi, hogy ezęn érdemes elindulni
a gondolkodásnak, hogy Józsefuĺíľos rettentően vegyes közös tepvišáloi kaľľal bír,ha szabad
ilyet mondania. Aú. gondolja' hogy az onkormányzatnak egy fontos fe|adatalenne valóban.



hogyha úgy tetszik, azza| segítsen sok józsefváľosi lakónak, hogy valamilyen szintű minőségi
sztĺrése a kclzös képviselői köľnek aZmeg tudjon tĺjrténni. Mert nem könnyen szabadulnak
meg a társasházak problémás közĺĺs képviselőktől, és azva|őban mindannyiuk problémája,

amikor egy társasház azért jár hosszútávon rosszul, mert nyűglődnek egy nem igazźtn

kompetens közös képviselővel, de hát a társashází lakóközösség nem hrtoz1k a

legoperatívabban cselekvőképęs szeÍvezetek közé. A szabályozást, és az előteľjesztést érti, e|

is fogadja, de valóban a kozös képviselői minőségbiztosítással jó lenne, hogyha tudna
foglalkozni az onkormáĺyzat. Érdemes lenne ezze| aproblémával foglalkozni, mert sok lakót
étint az, hogy nem igaztnjutnak dĹilőľe nehezen kezelhető, és nem igazttnjó munkát végző

közös képviselőkkel, nem akaľja konkĺetizálni, hogy ne legyen belőle személyeskedés.

Dr. Kocsis Nĺ'áté
Ez oIyanjogszabálymódosítást sugall, amit nagyon erősen tźlmadnának, ha életbe lépne egy

ilyen, miszeľint az onkormányzatnevezi ki a tarsasházikozos képviselőket, tetszik az otlet,

csak nem ÍĄa ma még életszerűnek az igyet. A helyzet az, hogy a házak váIasńják, ugy

hogy őket biztassák ene. Megadj a a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek, és az ülés vezetését

átadja dľ. Sára Botond alpolgármesternek.

Jakabfy Tamás
Nem ehhez a konkĺét előterjesztéshez, hanem a társashtzi pá|yázati rendszerhez lenne egy

olyan megsegyzése, ami szintén egy k<izös gondolkodást előlegez meg. Létezik az a probléma,

hogy azért nem tudnak lakások pállyźzni, nem de juľe, hanem de facto, azért nem tudnak
pá|yázni, mert nincsen ahźtzban sem ĺjnkormźnyzati lakás, sem tjnkormźnyzatí üzlethelyiség,
amelyet ebben a páIyázati ľendszerben az onkoľmányzat iilajdonképpen biztosítéknak
haszná|, hogyha nem Íizetik vissza a kamatmentes kölcsönt, akkor leíľja ezt a köztis
kĺiltségből. De hogyha nincsenek ilyenek, akkor eú" nem tudja megtenni, tehát
jetzálogbejegyzéssel é|ne az Önkoľmányzat, ame|yet a magántulajdonosok nem vállalnak,
tehát az onkormanyzatnak is kell a biztosíték, ez vi|ágoĺ de valahogy meg kellene pľóbálni
erľe is egy lehetőséget adni.

Dr. Sáľa Botond
Ez korábban felmęrült pľobléma' ha belegondol, az onkoľmányzat a saját költsége

biztosításáľa saját ingat\anźĺ teľhelte meg. En. nyilvan magántulajdonosok nem vállaltĺík be,

hogy a ház áIta| adott kolcsönt bármelyik tulajdonos a saját ingatlanźú ezért fe|ajźn|ja. Az
Önkoľmányzat keze|te ęzt a problémát, meľt nemcsak ęz a biztosítékadási lehetőség van,

hanem kozjegyzői okiratban lehęt kötelezettségvállalási nyilatkozatot tenni, ugyan ez

gyakorlatilag közvetlen végrehajtást tesz lehetővé, ezzę| hida|ták át azt a |ehetőséget, hogy
amernyiben nincsen ĺinkoľmanyzatí ingatIan, nincs miért bejegyezníjelzálogjogot, vagy ezt

nem vállalj tk a magántulajdonosok, akkoľ ezze| a biztosítékadási lehetőséggel is lehet

biztosítani a kolcsonösszeg eľejéig a kcivetelést, úgyhogy eÍTe van megoldás. Megadj a a szőt
dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Polgármester ur kérđezte,hogy módosító indítvany-e a javas|ata, igen, a 2. $ torlésére' Vagy a

rendeletből való kihagyásfua tesz módosító indítvanyt, AZt mondta, hogy ez egy ideológiai
vita, ez egy taľtalmi vita, itt tényleg anő| van sző, odáig még tudná követni a

gondolatmenettĺket, hogy jogi személyek esetében, ami egy cég, ami feltételezhetően, hogy
van valami, akarategység és a kültag, meg a beltag valahogy együvé llartozik. De a társasház

az nem ilyen, és nemcsak ez a prob|éma, hogy esetleg a köztjs képviselő nem a
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legtökéletesebben képviseli a házat, hanem hogy tényleg vannak olyan lakók, akik el se
tudnak jáľni lakógyűlésre, mert éppen dolgoznak, vagy a gyerekükért mennek az ővodába.
Mégis elszenvedik azt, hogy egy kcizös képviselő nem biztósítja a hóeltakarítást, bármi más
közclsségi együttélés szabá|yt megséľt a nevükben, és ennek következtében a gangjuk, ami
mindjárt |eszakad, az nem lesz felújítva. olyan támogatásoktól is elesik aház, ameýek adott
esetben életveszély ęIhárítźsátjelentik. Itt nem pusztán homlokzat-felújításokľól, sőt szinte
sose homlokzat-felújításokĺa adják ezeket a forľásokat, hanem gya|<ľan életveszély
elhárításáľa, olyan gépészeti, vagy egyéb felújítási munkálatokĺa, amelýák alapvető éľdekót
szo|gáIják az ott lakóknak. Egy nehezen mozgó nyugdíjas, aki már csaĹ ezért sem tud részt
venni aktívan atátsasház közügyeiben, ha a lift fetújításáľa nem kap atźrsasházpérlzt,akkor
nem fog tudni lemenni a boltba, ezért javasolja ennek az eltcĺrlését.

Dľ. Sára Botond
A társasház éves költségvetésében az ott élők fedezetet biztosítanak azoka a
kötelezettségekre, amit ahtnnak el kell |źĺnia. A ktizös képviselőt a tulajdonosok válasaják,
ha a közös képviselő nem végzi el a munkát, vagy nem bi'tosítja azt, Ĺogy u tulajdonosok
fedezetet biztosítsanak arua, ami a fe|ađat, akkor azt atulajdonosoknak tJú megoiđani. Az
életveszély-elharítást külcin szokta kezelni az onkormćnyzat, a társasházi pa|yazaton tcirténő
indulás ĺĺnkéntes, erre kozgyulési döntés van. Ha egy házban életveszély-elhárításľa van
sziikség, több példa van eÍTe' az onkormányzat külön szokta kezelni, nem fęltétlenül a
társasházi pá|yźuat keretében. Nem javasolja a pont eltörlé sét, azért valamilyen felelősséget a
tulajdonosoknak a házuk múködtetése érdekében vállalni kell. Nem méltanyos a tĺibbiekkel
szemben, aho| ezt a feladatot a kcjzös képviselő, és az ott élők ellátják. Megadja a szőtGondos
Judit képviselőnek.

Gondos Judit
Igyekszik ľövid lenni, szfüségesnek tanja ennek a pontnak a betételét, és ráadásul eZ nem egy
végleges kizźtrás a pályázati lehetőségből, hogyha elolvasta Képviselő úr, hanem 1 évig szói,
és igenis a tulajdonosoknak vaJ} a legnagyobb felelőssége abban, hogy hogyan mfü6dik egy
társasház. Rĺividen affa a pé|dára rcagá|va, amit ftilhozott, nem a kĺizĺs képviselő takaľít. A
takarítőt is a tulajdonosok dĺjntik el, hogy éppenségge| az atakarító fog-e ott dolgozni, vagy
nem' vagy hívnak mást és nem a közös képviselő. Hogyha nincsenek megelégedve a takarító
munkájával, akkoľ hívnak mást.

Dľ. Sáľa Botond
Megadj a a szőt Vöľĺjs Tamás képviselőnek.

Viiľös Tamás
Azza| kapcsolatban, amit Komássy képviselőtĺíľsa felvetett, tapaszta|ja, hogy egy valós
probléma, amikor lakók egy tésze nincs megelégedve a közĺjs kepviseiovel. Éa figyelmen
kívtil hagynák a dr. Eross Gábor képviselő által említett szempońtokat, akkor pont azt az
állapotot taľtanák fenn, hogy a tulajdonosi felelőssé g az igazából nem is létezik, neln is várjźt<
el, és pontosan źLz afajta, a lakók sajátháza iľanti eléggé lanyha érdeklődés vezet oda, hógy
olyan közĺis képviselők is dolgoznak Józsefułĺrosban is, meg szęrte az országban, akik neľn
alkalmasak erre, több szempontból sem. De hogyha ezt beépitik, és azt -o''Źiuk, hogy van
egy csomó kciztis képviselő, akit a saját hźnukban nem szívesen láinák, 

""gy a
környezetĺikben, de ettől fiiggetlenül biztosítanak szélmźra lehetőségeket, akkor poit. un.
mondanák' hogy teljesen lényegtelen, hogy mi az egyéni felelősségi a saját ingätlanával
kapcsolatban, mert az onkorményzatígy is, úgy is odaiđ1a,mert nem akar alakókkal szęmélv
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Szeľint kiszúrni. Nem akar az onkoľmányzat senkivel kiszúmi valóban, de egy jogos e|várźs,

hogy a lakók egységét a kozĺjs képviselő biztosítsa, vagy jelenĺti meg. A tulajdonosi

felelősség, amit Alpolgármester úr is említett' eľősítésére is egyébként is szükség lenne

Józsefuárosban' hogy az emberck realizáIják, hogy a társasházakban a társasházi közĺjs
képviselő a vagyonukat segíti kezelni, és az ügyeiket intézi, a pénzükből, tehát nem egy

ajandék, amit a közös képviselő ad, hanem ez egy szo|gá|tatás' és hogyha úgy gonilĺ.llják, tllitlt
minden szo|gáItatást meg tudnak szüntetni, és meg tudnak helyette mást vá|asztani.
(Hangietzés) Ha egy lakó azttapasztalja, hogy a közös képviselő tľehányságamiatt nem tud

induňi a ház, ukko' váltsák le, azt tuđja javasolni, és aZ onkormĺĺnyzatĺak ehhez

ragaszkodni...(A hozzászólás tobbi rłtsze nem hallható)

Dr. Sáľa Botond
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A javaslatának pont az vo|t a lényege, kicsit félľeértette Polgármesteľ úr, amikoľ úgy
gondolta, hogy az onkormányzat kinevezi akozos képviselőket, itt mindĺisszęsen arrő| szőIt a

tĺiľténet, pontosan tudják, hogy az emberek túlnyomó többségének nem az e|sőszámú ingeľei

kozzé tartozik az, hogy a társashźn ügyeinek a mélységébe elsiillyedjenek, és az operatív

kezelésével foglalkozzanak. Ez egy komfortszükséglet' ha úgy tetszik, és lehet, nem a
rendeletről beszéI, lehet aktívabb segítő az onkormányzat, hogy valamilyen szintrĺ

kontrollmechanizmusokat vezessen be a köztis képviselők munkájának fokozásźxa,

kényszerítésére. Nęm érvel az Erőss Képviselő úr javaslata mellett, abban teljesen

egyetértenek, hogy a tulajdonosi felelősség fennáll, és éppen ezétt az előteľjesztés

támogatásľa méltó. Csak azt mondja, hogy a keľület és a saját érdekiikben fontos lenne, hogy
tegyenek azért, hogy azok a lakóközösségek, amelyekben nincsen nagy opeľativitás, de

szenvednek egy nem túljó kcjzĺis képviselőtő|, azok kapjanak segítséget abban' hogy vagy az

adott köztjs képviselő munkájának minőségét tudjak fokoztatni, vagy lépni tudjanak annak

érđekében, hogy egy kompetensebb kĺjzĺis képviselőjük legyen. Ebben tud pľoaktív segítő

munkát végezni az onkoľmányzat, teljesen fiiggetlenĹil attól' hogy teľmészetesen a
tulajdonosi felelősség nem megkeľĹilhető.

Dľ. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzásző|źts nincs, ezért a napirend vittĺjtt |ezźttja, és

szavazásrabocsátja dr. Erőss Gábor módosító indíwanyát miszerint:

A rendelet szövegéből tĺiröljék a 2. $-t, mely szeľint: ,,A Rendelet 5. $-a a következoi (2)

bekezdéssel egészül ki:
(2) Az a társasház nem páIytnhat, amęllyel szemben a közösségi egyĹittélés alapvető

szabtĺIyairő| és ezek elmulasztásanak jogkövetkezményeiró| szóló 1812016 (VI.02)

önkormĺĺnyzati renđelet 11.$ a) pontban foglalt szabályok megsértése míatt a jegyző jogerős

marusztalőhatźrozatothozott, ahatźrozatjogerőre emelkedésétő| szźtmított egy évig.''

Dľ. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 2 igen, 14 nem, 0 brtőzkodással a javaslatot

elutasította.
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JELEN VAN 16 rÉpvlspl-o
e Ha.ľÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z ľĺnqo s ÍrBľľ s zóros g s ÉcszÜrsÉcps
HATAROZAT:
1s2t2017. (Vr.08.) 2IGEN 14 NEM o ľa.nľózxonÁssłI-

A Képviselő-testüIet úgy dont, hogl nem.fogadia eĺ dr' Eľőss Gábor módosító indínányát,
mely szerint a rendelet szövegéből tÓrÓljék a 2. s-t, mety szerint., ,,A Rendelet s. 5-o o
kovetkezői (2) bekezdéssel egésztil ki.'
(2) Az a tórsasház nem pályázhat, amellyel szemben a kozosségi eg,lüttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogĺĺôvetkezményeiről szóló ]8/20]6 Cĺ/I02)
onkormányzati rendeĺet ] ].s a) pontban fogtalt szabályok megsértése miatt a jegyző jogerás
mąrasztaló határozatot hozott, a hątárqzat jogerőre emelkedésétől szómított egy évig.,]

Dr. Sáľa Botond
Szavazásra bocsátja attrsashźnaknak adható cinkormányzati támogatásokľól sző|ő 23l2O|5.
(V. 2 1 . ) ĺinkoľmányzati rendelet módo sítás ar ő| sző|ő rendelet-te ru ezetet.

Megállapítja, hogy 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a Képviselő-testĹilet a2612017. (VJ.15.)
tinko ľmány zati rcnde|etet e l fo gadta.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN 16 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTÁSHoZ vĺnĺosÍľpTT SZOTOBB SÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JoZSEFvÁnos xÉpvlsnr-o-rrsľÜr,nľľ 15 IGEN' 0 NEM, 1
TARTóZKoDÁSSAL ELFoGADJA Es MEGALKoTJA BUDAPESľ ľov7nośVIII. KERÜLET JóZsEF.vÁnosl oľronnĺÁľyzłľ xÉpvIsnlo-
TEsTÜLETÉNEK 26t20t7. (vr. 15.) oľxonľĺÁľyza.ľr RENDEiEiní łľÁns,ł.sHÁzarľ.łx ADHATó oŃronuÁľyzłľl rÁľĺócaľÁśoxno.i
szoĺo 23/2015. (v.21.) oľxonľrÁľyzłľr RENDELET MoDosÍľÁsÁnót - - _

Napiľend 3/9. pontja
Javaslat a Rév8 Zrt-ve| kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozatalára
(íľásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond
Napiľend vĺtáját megnyitj a, megadj a a szőt Jakab$' Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Erti a szźlndékot, nincsen ezze| prob|éma. A probléma az ott van, hogy mi van a Révs-cal?
Tehát úton, útfélen azt ha||aĺli, hogy a vezérigazgató úr beadta a lemondását. A Rév8 -nak az
alka|mazottai mennek el, más kęľületek cégeinél tűnnęk ftil. Még csak nem is MSZP-s, hanem
másik fideszes keľÍiletben. Nem tudja, hogy milyen lehet ott a cégben a hangulat, ilyen
esetekben nem túl jó. Mitől van eZ, és mi ebbő| az igazság, és mi |esz aRév8-al?
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Dľ. Sáľa Botond
Az nem teljesen igy igaz, ahogy Képviselő úr mondta, a cégben alapvetően meghatároztak
feladatokat, a Hivatalból a Váľosfejlesztési Iĺoda került át, illetve a Rév-ben máľ koľábban
voltak feladatok, ezek kerültek ĺisszevonásra. Nem teljes körben ezvo|t az elképzelés a céggel
kapcsolatban, eľedeti|eg az volt az elképzelés, hogy városgondolkodő cég |esz. Ahogy az
onkormányzatban az elmúlt években volt átszcrvezés feladatellátás kapcsán, nyilván ott is
került pontosítás e tekintetben, miszerint a Rév-ből, sem volt indokolt megtartani minden
feladatot, tekintettel ata, hogy párhlzamos munkavégzés volt, a Gazdá|kodási Közpoĺt eú.

e|végz| Azt,hogy tömegesen mennek el a Rév.bőIaznem igaz, ketten mentek el, és több
mint tizęnvalahányan vannak. Továbbra is dolgoznak, tehát a Rév-ben most is van feladat,

továbbra is dolgoznak a megmaradt feladatok tekintetében, a jövőben pedig azvárhatő,hogy
kialakult az akép, szęwezettol fiiggetlenül, hogy melyik munkaválla|ő, vagy önkormányzati
dolgozó milyen feladatot |át e|, továbbľa is függetlenül attól' hogy most Rév-nek hívják, JGK-
nak, vagy Polgármesteľi Hivatalnak, az onkormányzat dolgozói és folyamatosan ellátják a

feladatot. Kialakult egy álláspont atekintetben, hogy a jövőben hogyan kellene elIátni ezt a
feladatot, eľre fognak javaslatot tenni a Képviselő-testtilet elé. Egy biztos,' hogy minden olyan
ember, aki ma dolgozik és van felađata, az a jovőben is dolgozni fog. ok semmilyen olyan
háttaný nem fognak szenvedni, bármi tĺjľténik, amely negatívan érintené a felađatellátást, a
lényeg az, hogy az onkormźnyzat mfüödik, és a feladatellátás zaj|ik. A vezérigazgatő
felmondása személyes döntése volt, hogy miért hozta meg' azt ve|e kell megbeszélni.
Alapvetoen semmilyen olyan oka nem volt ľá, semmilyen okot nem mondott, nem mondja el,

hogy milyen beszélgetés volt köztük, amely egyébként a Rév-ben a feladatellátással' vagy
bármivel kapcsolatban lett volna. A Rév-ben számos olyan feladat van egyébként, amely most
is folyamatban van, például az ővođa, ami el fog készülni, van beadott uniós páIyázat, van
ľÉn-roz ptiyźaat, ezt mind a Rév8 készítette elő, és a jövőben is ugyanezek az embeľek
fogják ellátni ezt a feladatot. Az pedig a személyes döntése volt, hogy e|tźwozik, ezt tőle kell
megkérdezni, hogy miéľt, ha a Képviselő úr ennyiľe kíváncsi. Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ
képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Taľtalmi indoklást is szeretne hallani ezze|kapcsolatban, ez megint egy olyan kiadás, ami az
előterjesztés alapján, amit elolvasott, nem |átja az indokoltságźń, hiszen jelenleg is többségi
tulajdonos a keľĹilet. Hogyha ebből a 14 millió Ft-ból akarják ań" a pénzt kipótolni a

Fővarosnál, amit nem ad meg a kormány az éIetveszélyessé vált 3-as metró felújításaľa, akkor
ez kevés lesz, tehát nem látja egyszerűen az indokát annak, hogy a keriilet miért fizessęn be

14 millió Ft-ot a Fővaľos kasszájéha, ami egy feneketlen kassza. Ha ezeĺ múlik a metró

felújítása, akkor legyen, de ha mégsem ęz azíndoka, akkor szeretné meghallgatni, hogy mi az
éľdemi indoklás.

Dr. Sáľa Botond
Eń' a céget ktjzösen a Fővárossa|hońa létre a kerĹilet a 90-es években, ma már messze nem

azt a fe|adatot teljesíti, amire ez egyébként létrej<itt. |łzźrő|ag a keľiilet az, aki eú. a céget

műk<jdteti, ťĺnanszirozza és feladatot ad neki. Már korábban is tervezték, csak a Fővárossal a
tárgyalások voltak folyamatban, pontosan a Képviselő it álta| mondott részvénykiváltás
érdekében. Tekintettel arra, hogy nem végez benne tevékenységet, nem ad bele támogatást,
céIszeĺu lenne, hogy 100 %o-ban a lőzsefyátosi onkormtnyzat tulajdonában lenne. Az
onkormányzat kezdeményeńe már korábban, de nyilvánvalóan a ľészvényéték
meghattrozásánźi... Figyel a Képviselő úr? Mert akkoľ befejezi és szavaznak. A
részvényérték meghatározésa volt még kérdéses' de tekintette| aľľa, hogy a Fővaľos beletett
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annak idején pénzt, ez ttrsaságsogi kéľdés, tehát azok nem elveszett dolgok, a Fováros
részvényének éľtéke yan, ezt ki kell fizetni. Az onkormányzatkezdeményezte, és mamát azt
|átják indokoltnak, hogy 1OO oÁ-ban a Józsefvátosi onĹoľm ányzat legyen a tulajdonosa.
Megadja a szőt dľ' Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Tényleg nem érti, most is egy tarta\mi logikus magyarázattal szolgált, tehát azt 1atják
indokoltnak. De miért, mi a konkľét indoka annak, hogý most ezt a csomagot megvásárolják,
mennyiben módosítja ez a Rév8 Zrt-neka működését,tehátmi a tartalmi ináoklás?

Dľ. Sára Botond
Képviselő tlr azért nem érti, mert nem tudja, mi zaj|1k a Rév-ben, nem tudja, hogy jött létre,
milyen fe|adata, és mivel foglalkozik a Rév8 Zrt. Ki ťlnanszítozza,ki ttmogatji, nóm tudja,
hogy a Főváros milyen szerepet játszlk benne. Most mondta el az e|őbb,"nem fogja még
egyszer elmondani. olvassa vissza a jegyzók<inyvet! Megadja a szőt Kaiser József
képviselőnek.

Kaiser József
Tudnia kell képviselőtafsanak, hogy a Főváľosnak beleszólási joga van aRév3 működésébe,
és a ľészvény arźnyźh.an nagyobb a beleszólási joga' ezért is3óut, lrogyha az o'.*oÁa,y,uí
dönt mindenľől és az onkormányzaté legyen a Rév8 Zľt.

Dr. Sára Botond
Megállapítj a, hogy további kérdés, hozzásző|źls nincs, ezért a napirend vitáját |ezárja, és
szav azásr a bocsátj a a hatźľ ozati j avaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a Jőzsefvárosi_onkormźnyzat és a Főváľosi onkormanyzat á|ta| alapított RévS
Józsefuarosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Fővĺárosi onkoľmrínyzat
tulajdonában áI1'ő 39,| %o-os részvénycsomagját 14 016 000,- Ft <ĺsszegen meg kĺvĺnja
vásarolni.

Felelős: polgiírmester
Hatĺíridő: 2017 .június 08.

2. a) a hatĺĺľozat I. pontja a|apjan felkéľi a polgármesteľt a vételi szándéknyi|atkozat
megküldéséľe,

b) felkéľi a polgĺíľmestert a részvény átruházási szerzodés, valamint a részvények
átruhźuása okán szükségessé vátt cégmódosításhoz kapcsolódó egyéb okiľatok
aláirására.

Felelős : polgĺĺrmester
Határidő: a) pont esetén 2017.június 30., b) pont esetén a Fővárosi onkoľmányzat
döntését követően.
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3, meghatalmazzasoős Gyöľgy képviselőt, hogy a nÉvs Józsefuárosi Rehabilitációs és

Váľosfejlesztési Zrt. közgyűlésén ahatározat 1. pontjában foglaltaknak megfe|eIően az
onkormán yzat nevében és helyett elj árj on.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Rév8 Zľt. közgyűlése

Dľ. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testĺilet a határozatot 15 igen, 0 nem, l tartózkodással
elfogadta.

IZAVAZ^SNAL JELEN VAN 16 KÉPVISELŐ
A HATÁR o Z ATH)Z AT ALH)Z EGYS ZERŰ SZoToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATÁRoZAT:
153/f0L7. (vI.08.) 15 IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselo-testület úgy dönt, hogy

1. a ĺózsefvárosi onkormźnyzat és a Főváľosi Önkormányzat áItaI alapított Rév8
Józsefuarosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Fővárosi onkormányzat
tulajdonában áltó 39,l oÁ-os részvénycsomagsát 14 016 000,- Ft összegen meg kívánja
vásárolni.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .június 08.

2. a) a határozat I. pontja a|apjźn felkéľi a polgármestert a vételi szándéknyiLatkozat
megktildésére,

c) felkéľi a polgáľmestert a részvény átnlházási szerzodés, valamint a részvények
átruhźnása okán szfüségessé vá|t cégmódosításhoz kapcsolódó egyéb okiratok
a|áitásáta.

Felelĺĺs : polgármesteľ
Hataľidő: a) pont esetén 2011.június 30., b) pont esetén a Fővárosi onkormźnyzat
dĺintését kövętően.

3. meghatalmazzaSoős Gycirgy képviselőt, hogy a nÉvs Józsefuaľosi Rehabititációs és

VaľosfejlesztésiZrt. közgyrĺlésén ahatározat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően az
onkormán yzat nev ében és helyett elj árj on.

Felelős: polgármester
Hataľidő: Rév8 Zrt. közgyĹĺlése
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Napirend 4/1. pontja
Javas|at a térfigyelő és ktizbiztonsági kameľarendszerrel kapcsolatos diintés
meghozata|ára
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Sáľa Botond
Napirend vitáját megnyida, megadja a szőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabs Tamás
Nyilvan abban nem lesz vita, hogy ciklusokon és politikai oldalakon és mindenen átívelő
támogatás van a kamerarendszer mellett. De azért hadd idézzen valakit és valamit 2014.
október J-ró|, eZ az új térfigyelő kamerarendszer túađásán hangzott el Polgáľmester úľtól,
hogy: ,,A kameľarendszer eléri a ktizel teljes lefedettséget, és hogý a kamerák mindęnt fognak
látni''. Amikor ezt visszakereste a napokban' az jutott az eszébé, hogyha eztény|egĺgy lett
volna' akkoľ most nem lenne a Képviselő-testiilet ę|ott ez az e|őtér1esztés, hogy měg zs
kamerát el kell helyezniük, de természetesen he|yezzék, idők vtitoznu-k' d" ne* Ĺis'i, ňogy
20|4 őta ennyire megvtitoztak volna. Viszont a kameraľendszerrel kapcsolatb an aztgondoljä,
hogy tudomása szerint munkaállomás van, ahol nézik ezeknek a kameľáknak a képět es 1-8ĺĺ
kameráról van sző tehźú, hogy egyszeľTe nem mutatja az egész teľet, csak annak égy részét.
Egy egyszerti osáással megkapj źlk, ha ttjľténetesen mind a 11 munkaállomáson dolgozik
valaki, akkoľ egyszeľTe 1 ember 16 kameľát néz, nyi|ván ha nem tcĺrténik semmi, rn.r.t hu
t<jrténik valami, akkor I-ętnéz és 15-öt meg nem néz senki. Azt gondolja, hogy akeze|ő
szemé|yzetet' és a kivonuló szo|gá|atot kellene növelni inkább, mint a kam erĺlk szimát, persze
drágább is volna, deakozbinonság eztkívánná.

Dr. Sáľa Botond
Megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

Danada.Rimán Edĺna
Azért aztne gondolja Képviselő uľ' hogyha éppen az egyikkamerafelvételt nem figyeli senki,
akkor aztnemtartják felügyelet alatt, hiszen ezeka kameľak pásztźző üzemmódban felveszik
az eseményeket, és visszanézhetőek a kamerafelvételek. Természetesen ameÍrnyiben a
kĺjzbiztonsági he|yzet úgy kívánja, és a hatékonyság , és az ésszerűség megköveteľ, ákkor be
fogiák terjeszteni a Képviselő-testiilet elé mind a figyelő, mind a kiřonuló sizemé|yzet
|étszámának az emel é sét.

Dľ. Sára Botond
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászőIás nincs, ezért szavazásľa bocsátj a a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a térťlgyelő ľendszeľ bővítése érdekében a következő képfelvevővel megÍigyelt
kcĺzterületeket j elcĺli ki :

a) II. János Pa|pápatét
b) Keleti Pályaudvar (Thöktĺly úti parkoló)
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c) Keľepesi tft9. (p|áza kihajtó)
d) Kerepesi út 9. (Főtaxi épület oldala)
e) Kerepesi vt9' (bęnzinkúĐ

Đ Hungária k<irút - Hős u. kereszteződése
g) Százađos út 18. (üzletek kozti paľkoló)
h) Salgótaľjáni út - Torĺjkbecse u. kereszteződése
i) Salgótarjáni út - Hungaľia korút kereszteződése
j) Tbiliszi tér - Lokomotív u. kereszteződése
k) Golgota út - Delej u. kereszteződése
l) Villám u. - Benyovszky Móric u. kereszteződése
m) Baľoss u. 111.
n) Nagyvárad tér (SoTE elméleti tömb elott)
o) Losonci tér (Baross u. 111/a. házhźĺső része)
p) Molnaľ Ferenc tér
q) Szigony u. 15.

r) Leonaľdo da Vinci köz (Szigony u. 15. hźzhátso része)
s) Leonardo da Vinci köz (Szigony u. 5. hazhátső része)

Đ Nagy Templom u. - Corvin sétany kereszteződése
u) Futó u. - Corvin sétany kereszteződése
v) Kálvin tér - Baľoss u. keľeszteződése
w) Teleki tér (piac Népszínhaz utcai bejaĺata)
x) Bláthy o. u. _ Benyovszky M. u. kęreszteződése
y) Sárkĺány u' - Diószegi Sámuel u. kereszteződése

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 .junius 08.

2. a) a határozat 1. pontjában szereplő kameľák működésére _ kötelező ťe|adat _

határozat|an időľe 2018-tól évente 1.200,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget
vá||a| az önkoľmźnyzat saját múkĺidési és kĺizhatalmi bevételeinek terhére,

b) felkéri a polgármesteľt, hogy az a) pontban foglaltakat 2018-tól a tćtrgyévi
k<iltségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő : 20 1 8 -tó l a tźtr gy évi költsé gvetés ké szítése

Dľ. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hattrozatot 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodással

elfogadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN ts xÉpvlsBro
A HATAR oZ ATHIZATALHoZ MIN o S ÍTETT SZóToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S
HATÁRoZAT:
154tf0Í7. (vI.08.) 14 IGEN 0 NEM 1 TARTOZKoDASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺlnt, hogy
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a térťlgyelő ľendszer bővítése érdekében
kcizterületeket jelöli ki:

II. János Pá|pápatér
Keleti Pályaudvar (Thĺiköly úti parkoló)
Kerepesi L|t 9. (p|aza kihajtó)
Kerepesi út 9. (Főtaxi épület oldala)
Kerepesi ut 9' (benzinkúĐ

a következő képfelvevővel megÍigyelt

Hungáľia körút - Hős u. kereszteződése
Százados út 18. (üzletek köĺi parkoló)
Salgótarjáni út _ Törökbecse u. keľesztezódése
Salgótaľjáni út _ Hungária kĺjrút kereszteződése
Tbiliszi tér _ Lokomotív u. kereszteződése
Golgota út _ Delej u. keľesztezódése
Villám u. - Benyovszky Móric u. kereszteződése
Barossu. 111.
Nagyváľad téľ (SOTE elméleti tömb előtt)
Losonci tér (Baľoss u. |1I/a.hź-ahátső ľésze)
Molnár Ferenc téľ
Szigony u. 15.
Leonardo da Vinci kĺiz (Szigony u. 1 5.hazhátsó része)
Leonardo da Vinci köz (Szigony u. 5. házhátső része)
Nagy Templom u. - Corvin sétány kereszteződése
Futó u. - Corvin sétány kereszteződése
Kálvin téľ - Baross u. kereszteződése
Teleki tér (piac Népszínhá z utcai bejárata)
Bláthy o. u. _ Benyovszky M. u. kereszteződésę
Sárkány u. _ Diószegi Srímuel u. keresztezodése

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 20|7 .június 08.

2. a) a hatétrozat 1. pontjában szereplő kamerilk működésére _ kötelezi| fe|adat _
hatźtrozat|an időre 2018-tól évente |.2OO,0 e Ft <jsszegben e|őzetes kötelezettséget
vá||a| az ĺjnkoľmányzat saját mfüĺidési és kĺizhatalmi bevételeinek terhéľe,
b) felkéľi a polgĺírmesteľt, hogy az a) pontban foglaltakat 2018-tól a tźrgyévi
költségvetések készítésénél vegye f,rgyelembe.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő : 20 l 8-tól a táłgyévi kĺiltségvetés készítése

Napiľend 4l2. pontja
Javaslat paľkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos dtintések megho zata|ár a
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

dr. Feľencz orsolya - képviselő

l.

a)
b)
c)
d)
e)

Đ
s)
h)
i)
i)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Đ
u)
v)
w)
x)
v)

?íi:i

ir:::
;tii
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Dr. Sáľa Botond
Napirend vit{jat megnyitja, megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek'

Dľ. Erőss Gáboľ
Ez a javaslat támogatható, nyilván nem kell 2 méterenként felállítani ilyen költséges
parkolóórákat, másrészt azért megfontolandő az 1 órás ingyenes parkolás megengedése, aZ

szolgálja-e a Tisztviselőtelepen, a Ganz telepen élők érdekeit, ebben nem biáos , az nyl|ván jő
indok, hogy a Heim Pá|Kőrházbaérkęzőket, azkérđés, hogy ki az, aki I őra a|attvégez,hogy
eZ az élettiket megkönnyíti. Nem tudja, hogy ténylegesen ezeknek a szülőknek' vagy
látogatóknak a he|yzetét megváltoztatja-e. orülne, hogyha eITe is kapnának egy, az
eloterjesztésben foglaltnźi egy részletesebb magyaĺázatot,hogy ez akkor miért volna így.

Dr. Sára Botond
A Tisáviselőtelepen az alapvető probléma, amit meg kell oldani ) az az) hogy sokan P+R
parkolónak használják azt akomyéket, tekintette| aľ:a, hogy ott nincs f,tzetőovezet, Akik oda
járnak dolgozni, akik a vaĺos más pontjáľa jĺímak dolgozni, otthagyjfü az autőt. Azt gondolja,

hogy a jelenlegi konstrukció, ami egy vęgyes konstrukciő. Az ott élők benyújtottak egy
szakmai javaslatot, ań"kéÍték, hogy fizető tivezet bevezetése nélkiĺl simán avárakoztlst tiltsák.
Erľe nincs lehetőség, a BKK' a Főváľos ezt nem engeđé|yezi. Az Önkormányzat azt mondta,
hogy ennek a pľoblémának a teljes kisztĺrését a ťtzetoovezet bevezetése, ami egyébként a
Szźtzados negyedben meg is történt. Létrejött egy vegyes konstrukció, amit a Fővĺáros minden
bizonnyal tźĺmogat, az e\őzetes szakmai egyeztetések eń. igazoljtk', dę a fő problémát, a
hosszú vátakozást' a reggeltől-estig történő ott állást, azt meg fogja akadźiyozni. Erre van

szakmai kimutatás, azok, akik javasolták ezt a konstrukciót, ań. mondjźk, a fő probléma

megoldódik. Más keľtiletben akórhtvhoz érkęzok tekintetében egyrésń" visszaélésľe ad okot,

ki az, aki odaéľkezik, és kí az' aki nem, pont az, hogy a kőrhazak kĺlrnyékén ne legyen

ťlzetoovezet, mert sokan bęállnak, akik nem a kőrházba mennek. A Heim Pál köľnyékére
éľkezőknek, akiknek ez egyfajta megoldást is jelenthet, hiszen más ľészen is meg tudnak állni,
mégis | őrtig nem kell fizetni. A hosszú távri parkolókat ki fogja szĹĺľni, hiszen nem tudnak
óránként lemenni, nem olyan egyszerí, hogy átáll egy másik utcźlba, mert rendszánalapu az

ęllenőrzés. Az egy harmadlagos szempont, a Képviselő úľra uta|, azt mondta, hogy sokba
kertil, valóban nem keľül kevés péĺube az,hogy az ott. élők problémajátmegoldják, de így is a
vegyes konstľukcióval egy 50 millió Ft, amit meglehet köľtilbelül takaritani, amit más

tinkormányzatí felađatra lehet kĺilteni. Az eloterjesztés célja, hogy a fő problémát, a parkolási
feszültségeket oldják meg. Kipľóbá|ják ezt a konstrukciót, és amennyiben mégsem műkĺĺdik,
szerinte mfüödni fog, de ha mégsem, akkor további lépéseket fognak tenni. A fő szempont, és

afő céI' hogy a Tisztviselőtelepen ne legyenek paľkolási feszültségek, és az ott élők, akik ođa

hazaérkeznek, azokmeg tudjanak állni' Megadja aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az e|képzelés mindenképpen egy próbát megér, szerinte is mfüödni fog. Kevésbé központi
tésze van a töľténetnek, aminek az orvosIására ez nem elég, az egyik a Heim Pállal
kapcsolatban, tudja, hogy ez mindenképpen ktiltségvonzatta| bír. De úgy gondolja, hogy
mindenképpęn a kóľhazon keľesztül működő ingyenes paľkolási ľendszeľt kéne megpľóbálni

betizemelni. Kereskedelmi Ĺizletek csináljak ezt, sajźĺt parkolóikon keresztül,tuđja, hogy egy
pici előkészitéstigényel, de azt gondolja,'teljesen normális, hogy akinek a Heim Pálban dolga

van, az a környékén paľkoljon ingyen. Atmeneti megoldásnak lehet, hogy segít ez az I őra
vźrakozás, de sokan lesznek, akik nem végeznek I ôra a|att a Heim Pálban. Akőrház igénybe



véte|éhez kellene kötni a parkoltatást, a másik a Kolónia, ahol persze ott is túlnyomórészt
kispénzű embeľek laktak, de nagyon szapoľodnak az autők, és ez nem megoldott m-ég, tehát a
Kolóniának valahonnan' nem tudja a megoldást, de valahonnan kellene tudni még váľazsolni
parkolóhelyet, mert egyľe jobban telítődik az ott élők autóiva|. Ya|őszínűleg ticsit segít az,
hogy ťĺzetőovezet |esz a kömyék, a P+R foľgalom megszűnik, de ettől fiiggetlenril még
mindig elégtelen a Kolónia métetéhez,lakosságszámához képest az aparkolóhelý-mennyiség]
ami ott közvetlen korülcitte van.

Dľ. Sára Botond
Megismétli önmagát, nemcsak a Heim Pá|Kórházköľnyékén pľobléma, hiszen van másho1 is
kőrhaz. Ez, arĺlit Képviselő úr mond, már korábban felmenilt, nincs az az e||enórzésirendszer,
aki meg tudja mondani azt, hogy aki akőrház kornyékére éľkezik, az va|őban akőtházba
megy. Annyival tudták árnyalni, bizonyára emlékeznek a Tisztelt Képviselők, hogy
pótdíjmentes, tehát ha valaki nem tudja megoldani, vagy vesz jegyet, de nem tudja megoldani
menet közben, hogy meghosszabbítsa azt, és pőtdijazźsra keľül sor, akkoľ abban az eietben,
ha igazo|ja azt, hogy valóban a kőrházban volt, akkor męntesĹil a pótdíj fizetése alól.
Emlékeznek, hogy hońak ilyen d<intést, tehát akőrházbaérkezőknek a ktirtilményeit ennyivel
tudják segíteni, de nem tudják megmondani azt, hogy milyen utcán belül lehássen ingyen
paľkolni' és azt sem tudják ellenőrizni, hogy aki odaérkezik, azvalóban akőrházbaérkezik. A
kerületben bevezetett gyakorlatot, azt kezeljék egységesen, tehéú legyenek következetesek.
Ebben az esetben az I őra vźrakoztsi türelem az ĺem ebből u 

''"-po,,tból 
keletk ezett' abbő|

a szempontból kęletkezetĹ, hogy az ott élcíknek volt egy olyan javaslata, amely szerint a
várakozást kellene korlátozni. Nem feltétlenül fizetőovęzet kialakításával, nincs konstrukció,
vegyes konstrukció van, és aztvźrjźktőle, hogy megoldja a paĺkolási feszĹĺltségeket. Megadja
aszőt Simon Gyĺirgy képviselőnek.

Simon Gytirgy
Azt szerette volna javasolni, hogyha a Heim Pál Kőrhaznak, és az egyéb ľendelőknek
szeretnék a látogatóit kedvezőbb he|yzetbehozni,léteznek erre megoldások_.-Képviselőtĺírsa a
p|ázákat említette, hogy a mozikban érvényesítik a jegyet, ugyanaztmeg lehetne tenni a Heim
PálKőrhazban is. Ha SMS-ben' vagy alka|mazással tcirténik a díjfizetéš, akkor programozási
oldalról megoldható az,hogy csak azt aręndszźlmotakőrházérvényesíti, ez kimonđottan egy
Smart City projekt lehetne. Az is egy szempont lehetne, hogy ne jelentsék ki azt,hogy a Heim
Pál' hanem a kerĹilet egész teniletén lehet 1 órát ingyen paľkolni, ezze| kiszinésre kerülnek
19rycsak a P+R parkolók, ami az egyik fele a parkolóknak, de van ott két nagy irod,ahźz, a
MAV és a A||ianz' akik gyakorlatilag reggel 8 órakor megttiltik az utcźkat áutókkal, ami
valóban probléma. A Heim Pá|Kőrhaz látogatóinak valamilyen sztĺrésére, eľTe a problémára
kifejlesztett megoldások léteznek. olyat még nem látott, hogy a köZterületi parkolással össze
lett volna kĺjtve egy ilyen, de nem |átja akadźtlyát annak, hogy egy ilyôn alkalmazással
megoldható legyen.

Dr. Sáľa Botond
Akőtházak kömyéke mindig felmeľül, azttudja mondani, hogy tegyen egy javaslatot, még
nem találtak ki olyan rendszeľt, amivel ezkęze|hető. Ha van ilyen."nds'"', 

''incsęnek 
ellene,

akkor vezessék be, de tegyenek javaslatot, most ennél az aszta|nźll nem fogják megfejteni,
másról sző| az eloteľjesztés. Megadja a szőtVörĺis Tamás képviselőnek. 1:,

?1.
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Vöľtis Tamás
onmagában az ot|etjó lehet, de sehol nincsen más rendszeľ, mint ami itt is műkodik. Ezt nem

is helyi ľendeletek teszik lehetetlenné, hanem valamilyen központi szabźiyozźĺs. Az ötlet jó,

lehet ilyenekben gondolkodni' csak helyben ęzt nem fogják tudni megoldani. Ellentétben
nagyon sok belvárosi intézménnyel' a Heim PáI Kőtháznak van paľkolója, tehát azok be

tudnak menni, akik tudják, hogy van olyan. Be tudrrak állrri, inkább azt kéne jobban

kitáb|tnÍIi,nem fognak senkit kitiltani, meľt megtelt, ha sürgős esetről van szó és be kellvinni
egy kisgyereket, a szüloknek van lehetősége, hogy ott szabályosan megálljanak, vagy

vtrakozzanak a kórház területén belül. Mindazoná|tal az lenne a szeľencsés, ha valamilyen
módon megpróbálnák segíteni a paĺkolását az oda igyekvőknek. Nem gondo|ja, hogy az 1

órás várakozás tudná kezelni, hiszen nem csak eľTe a részére vonatkozik, az l|yen vegyes

megoldásoknak nem a híve, ettől fiiggetlenül a Tisztviselőtelep parkolási gondjain biztos,

hogy enyhíteni fog, a P+R nyomás enyhülni fog, bár a Szerencsésebb az |enne, hogyha

egységes és nagy ľendszeľek kialakulnának. Alláspontja, és biztos, hogy nem két váľakozási
időt, de biztos, hogy az a ťajta paľkolási nyomás, ami a telepľe nehezedik, az enyhtilni fog
ęzze| a konstrukcióval is. Nyilván hogyha mégsem, akkoľ ezęn váItońatni kell a lehető

leghamaľabb.

Dr. Sáľa Botond
Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pĺntéľ Attila
Akőrházakkörnyékén a parkolásra lenne egy olyan javaslata, nem tudja megvalósítható-e, de

egy kiilön kőrhźľi parkolási zóna kerülhetne kialakításra, ahová' azok regisztrá|ĺtlk bę a
gépkocsijukat, kvázi ingyenes paľkolásra, akik kezelésre, vagy éppen a gyerekfüet vitték a
Heim Pźi Kőrházba, és ott lenne az onkormźnyzatnak teľminálja. Taltĺn a kőrházak
hozzájáruInak ehhez, ahol igazolható lenne az,hogy tényleg akőrházbanjfutkezelésen.Ezzel
igazo|ja, hogy jogosult az ingyenes, vagy alacsony díjú paľkolásra, ez informatikai

fejlesztéssel megoldható, és egy jó feladat a Smaľt City Munkacsoportnak átgondolásra.

Dr. Sára Botond
Most itt a kőrhtnak keľültek szőba, de aki a rendőľséghez érkezik, vagy a Szabő Ervin
Könyvtárba, vagy a Pźzmány egyetemľe? Mi a|apján tesznek ktil<inbséget helyek

szempontjából, hogy az egyik fontosabb, mint a másik? Ezt azért gondolná megfontolásra,

mert nagyon sok embeľt meg fognak bántaní, ha azt mondják, hogy ő ingyen á||hat meg' a

másiknak aĺ monđjĺák, aki szerint legalább olyan fontos helyre megy és fizetnie kell. Ebből a

szempontból is kéri ezt megfontolni. Alapvetően a parkolás és Vörös Tamás képviselő uľ utalt

ń, aparkolást a Fővárosi Közgyűlés rendelete szabáIyozza,tehát fővaľosi hatáskörbe taftozik.

Az egyik a szabáIyozás kérdésköre, a másik mégiscsak azért joft létre, hogy a paĺkolási
feszültségeket, és az autósoknak a szźmźĺt csökkentse. Ha belemennek abba ajátékba, hogy

kinek lehet, és kinek nem, akkor győztesen ebből a székből biztos, hogy nem lehet kijĺlnni.
Ebből a szempontból is kéri átgondolni. Megaď1a a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Mint 6 gyermekes családapa a Heim PźiKőrhttzminden oszttt|yát ismeri, és soha nem volt az,

hogy telt haz|ett volna a Heim Pá|Korhtz parkolójában, amikor a gyerekeivel ment, mindig

be tudott menni az udvarua, a sorompóná| regisztrá,lt, és beengedték, és nagyon kényelmesen

lehetett a kőrház udvaľiín paľkolni. Vörĺjs Tamással ért egyet abban, hogy az egységes

parkolási rendszeľ sokkal jobb, mint az i|yen kivételes helyzet, de a Heim Pá| Kőrhźľ.ba



menőknek is kivételes a helyzetük, hogy I őrát ingyen parkolhatnak. Kivételes a helyzetük a
Tisztviselőtelepen lakók batátainak, hozzćúartozóinak, ok is odamennek és 1 óľát nem kell
fizetniük, ez egy engedmény. Ismeľve a kömyezetet, és a korzetet, azt. kéri, hogy le kéne
szűkíteni ezt akort a Vajda Péteľ utca, vagyis ne vigyék ki a Kőbányai útig, mert a Kőbanyai
részen ťlzetos parkoló ilvezet van, ahol a Kínai piac Íizetős parkoló övezetet taľt fenn. Ha ott 1

óľás várakozźsi rcĺdszert csinálnak, akkoľ pontosan a Kolónia meg fog telni és a Kínai Piacot
látogató 1 órás emberekkel. Ahogy Alpolgármester úr mondta, úgyis visszatéľnek rá, hogy
hogyan mfüödik a rendszer, és ebben az esetben ezt a rendszert le tudják szfüíteni, de
figyelmeztet mindenkit, hogy előfoľdulhat az,hogy a Kínai Piac Golgota téľ felőli oldala tele
lesz parkoló autókkal, pontosan az I őrás parkolási ovezet miatt, ezért amegfontolást kéri.

Dľ. Sára Botond
Napirend vitáját|ezźtrja. Ettől nem tart, aki oda akar á||ni, az most is odaáll' mert most se kell
fizetni. Inkább kevesebben fognak odaállni, mint többen. Próbáljak ki a rendszert,
üzemeltessék. Az ott élők nyugalma érdekli, nem pedig a vendégeiké, inkább az ott é|ok,
hiszen a ťlzetó ovezetet, a parkolási rendszeľt azért vezetik be, hogy az ott élők meg tudjanak
állni' és az életkomfoľtjuk ebből a szempontból nőj<ln. Nézzék meg, ha lesznek aggá|yok,
akkoľ nem áll tőlük távol, hogy esetleg módosítsák, vagy tovább pontosítsák a bevezetett
rendszeľt. Ahhoz, hogy a tapaszta|atot megtudják, arra kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy
szavazzanakazaIábbihatarozati javaslatról.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest füváľos kozigazgatási területén a járműve| várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a varakozás díjárő| és az üzemképtelen járművek tárolásának
szabáIyozásáĺő| sző|o 30l20I0. (u. 4) Főv. Kgy. rendelet módosításának
kezdeményęzésére vonatkozó javaslatot, mely alapj án a Tísztviselőtelep és Ganz
negyed vtttakozási ovezęt teľiiletén (az orczy út-Üllői út-Ktinyves Kámiín körut-
Kőbányai rit, kivéve a hataroló utakat)

a) a jáľművel töľténő vźltakozás binosítźsát cé|ző közszo|gá|tatźs
ellenszolgáltatásaként avźttakozási díj megfizetése naponta egy alkalomma| az e|ső
megállást k<jvető 1 órás vźtrakozźst követően kezdődjön, ktil<jn fethívás nélkül a 8.

$ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában szabéiýozoľt módokon,

b) a jegykiadó automatĺĺknak a várakozőhelyek 80 %-źLtő| 150 méteľen belül kell
elérhetőnek lennifü azza|, hogy a vźrakozőhelyektől 50 méteľen bęlül olyan
infoľmációs táblakat kell kihelyezni, ame|yek tájékoztatást adnak a legközelebbi
jegykiadó automata helyéről és gyaloglási távolságaľól, valamint a mobiltelefonos
paľkolási díjfizetési rendszer affa az övęzetre érvényes kóđjaról.

Felelos: polgiírmester
Hataľidő: 20|7 .június 8.

2. kezdeményezi a Budapest főviĺľos kozigazgatási teľületén a jáľmúvel vźnakoztls
rendjének egységes kialakításĺáról, a varakozas díjźrőI és az iizemképtelen jármiĺvek
tarolásának szabá|yozásáľól szóló 30120|0. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a
hatźlrozat 1. a) és b) pontjainak megfelelően.
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HATAROZAT:
1,55ĺ2017. (vI.08.)

Felelos: polgármester
Határido: 2017 . iúnius 8.

Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNAL JELEN VAN 15 rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHc,Z EGY S ZERŰ s zóro g B S ÉG S ZÜKS ÉGE S

14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest főváros közigazgatási területén a járműve| vátakozás rendjének
egységes kialakításáľő|, a várakozás đíjźrő| és az tizemképtelen jáľművek taľolásának
szabá|yozásárő| szóló 30/2010. (VI. 4.) Fov. Kgy. rendelet módosításának
kezdeményezésérę vonatkozó javaslatot, mely alapján a Tisńviselőtelep és Ganz
negyed vtrakozási ovęzet tertiletén (az orczy út-Ü[ői út-Könyves Kámán köľút-
Kőbányai út, kivéve a határoló utakat)

a) a jĺáľműveltörténő vátakozás biztosítását cé|zőkozszolgáltatás ellenszolgáltatásaként a

váĺakozási dij megfizetése naponta egy alkalomma| az e|ső megállást követő 1 órás
vtrakoztlst követően kezdődjĺin, külĺjn felhívás nélkül a 8. $ (1) bekezdés a) pont aa)

és ab) alpontjában szabźiyozoťt módokon,

b) a jegykiadó automatáknak a várakozóhelyek 80 %-atőlr l50 méteren belül kell
elérhetőnek lenniĹik azzal, hogy a várakozőhelyektől 50 méteľen belül olyan
infoľmációs táblákat kell kihelyezni, amelyek tájékońatást adnak a legközelebbi
jegykiadó automata helyéről és gyaloglási távolságárő|, valamint a mobiltelefonos
parkolási díjfizetési rendszer aÍra az övęzętre érvényes kódjáról.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .junius 8.

2, kezdeményezi a Budapest fővaľos kozígazgatási teľĹiletén a jźrművel varakozás
rendjének egységes kialakításárő|, a vtrakozás đijátőlr és az iizemképtelen jármúvek
tarolásának szabźlyozásaľól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását a

határozat 1. a) és b) pontjainak megfelelően.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2017. iúnius 8.

Napiľend 4/3. pontja
Javaslat utasvárókkal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľásbeli előteľjesztés, PoTKEZBESITES)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester
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Dr. Sára Botond
Napirend vitáját megnyitja' megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselonek.

Jakabff Tamás
Két Íölvetése lesz, a Mátyás tér és a Teleki térnél levő 99-es megállókat Magdolna Negyed
Pľogľanrban alakították át olyaĺľa, amilyenre sikerült. Ebben a pľojektben ezekételbontjáki A
legkevésbé sem bánná, de hogy az uniós projekteknél szokott lenni fenntanási kĺiteležettség,
ęz az elso kérdése. A második kérdése, elég fontos, és érti, hogy itt beruházást végeznek, di
ez miért jelenti automatikusan, hogy díjmentességet adnak a kĺjaerĹilet-foglalásľa. Nyilván
tesznek bele pénzt, de amit beletesznek,aztsimánki fogiak venni a hirdetési felĺileteknek a
bérbeadásából, tehát megnyitná ezt a vitát', hogy ne feltétlenül ingyen adják a közterületet, ha
nem is a rendelet szerintit, de valamilyen összeget fizessenek be a köztis kasszába.

Dľ. Sára Botond
Az elsőre vtiaszo|, a másodikľa A|jegyző asszoný kéri meg, hogy segítsen. Nagyon reméli,
hogy elbontják a szőban forgó buszmegállókat, nincs az a kötelezettség, baľmiiyen uniós,
Łogy fenntartsák. Annak idején delegált hatáskörben a településképi hozzájtru|ás az
onkormányzathoz került, és nem aatĺť meg) az botľány, ami ott van. Nincs oiy* uniós
kötelezettség, hogy azt fenĺltartsák. Nagyon reméli, hogy elbontjtl<, ez a magánvéleménye a
99-es szóban forgó buszmegállókľól. A második kérdésľe pedig Aljegyzi5 asszony válaszoi.

Dr. Mészáľ Erika
A 99-es busznál valóban nincsen fenntaľtási kötęlezettség,tehát az ott elbontásra kerül' A
második kérdéskör tekintetében maga a közterület-foglalásról szóló ľendelet kimondja' hogy
utasvárók esetében a ktjĺeľĹilet-foglalás ingyenes. Ha mar egyszer kimondta a ľendelet, hogy
ingyenes, álláspontja szerint M egy téves jogi szabźiyozás volt, hogy nem vette ki a
reklámfelületeket az utasvátók tekintetében. Teljesen más he|yzet van, hogyha ktiltĺn egy
reklámfelületet akar elhelyezni a kérelmező, akkor ťtzessen a reklĺíméľt. Mivel az utasvźtró
esetében azt mondja ki a rendelet, hogy ingyenes a közterület-foglalás, ezért azza|' hogy egy
reklĺímot elhelyez hozzá, két kült'nféIe szabá|yozási mőd. egy felépítmény tekintetébei,-",é,t
j avasolj ak módosítani.

Dľ. Sáľa Botond
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Nagyjából onnan folyatná, ahol Jakabfy Tamás abbahagýa. illetve reagźinaAlpolgármester
űt vá|aszétra, és nem is egészen érti, hogyha nem adtźk meg a hozzájátu|ást, akkor hogy
épülhetett ftil egyrészt. Másrészt viszont azt gondolja, hogy most mar hozzźnőtt a Mátyás
térhez és vannak' akik nem szeretik' ezek szerint Alpolgármester úr is kĺizéjük tartozik.
Jópofanak tartja, utasvárónak nem nevezné nyilvánvalóan, hogyha mellette épülne egy
utasváró, akkoľ az jő|erne' ami védi azidőjańs viszontagságaitő| az embereket. De az,hogy
ezęket a jópofa gyere|<ĺajzokat, meľt eľről beszélnek, mindenféle fuľcsa alakú
képződményeket onnan elbontsfü, (A háttérből beszéd hallatszik) azt nem igazán támogatná,
és annak is öľülne, ha volna olyan jogi megoldás, ahogy Jakabfy Tamás is javaiolta,
va|amifajta önkoľmanyzati bevétęlt is eredményez, hogyha épülnek ezek az ú| utasváľók.
Hogy jogilag hogy megoldhatő, azt A|jegyző asszony jobban tudja.

.1ł
,':,
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Dr. Sára Botond
Hamar el fogják felejteni a Mátyás téľi lakók, hogy ez valaha ott volt, higgye el, műemléki
védelmet biztos nem fog kapni, még 50 év múlva sem. Egyébként nem az onkormányzat
építette, hanem a BKK, tehát nem tudták, hogy mi épül oda. Buszmegállókról vo|t sző, aztán

odakertilt az, ami ott van. Az előterjesztéssel kapcsolatban AIjegyző asszony vá|aszoIt,
hogyha cinmagábzľr lesz kulturált buszrrlegálló, nrert azért sokat küzdenek ebben a keľtiletben,
sok helytitt igény meľtil föl, és mindig a BKK-nál pľóbálkoztak, valahol sikerült, valahol nem,

az,hogy van egy ilyen lehetőség, és egy kulturált megállóbarlvfuhatjźtk a tömegkozlekedési
eszkoń., már ez tjrömet okoz. Ezért is támogatj a ezt az eloterjesĺést. Megadja a szőt Jakabfy
Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Nagyon másképp látja, mint az A\jegyző Asszony, ahogy olvassa eń. a renđeletet, ami azt
mondja ki jelenleg: ,,Nem kell közterület-hasznáIati dijat fizetni a tömegközlekedés
kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglevő létesítmények esetén mindaddig, amig
kizźnőllag eredeti ľendeltetésiiknek megfelelő funkciót toltenek be.'' Na, most a reklámozás
nem a buszmegálló eredeti rendeltetésének megfelelő funkciő, tehát a mostani szabá|yozás

szerint is úgy véli, hogy eszeńnt a rendelet szerint a ľeklám-hirdetőberendezést, mint a
buszmegállő részét, most is lehetne köZterület-foglalási díjjal egyĹitt engedélyezni, tehát

fizetéssel terhelni. Nagyon nem éľti ezt a vźůasú' ezért javasolta, amit javasolt, hogy a

buszmegállónak azért a részéért, amelyen hirdetés vaÍl, valamiféle ttĺgyalźs a|apján
fizettessék ki. Azt felvetette, hogy nem a rendes hiľdetés tráva|, tehát ne kockáztassákań.,
hogy kompletten ne csináljfü meg ezt a projektet, valamilyen kedvezméný tudnának erre

adni, ebben biztos, hogyha a buszvarókat kultuľáltan viírosképbe illeszkedően megvalósítják.
Ha ebben ennyire nem éľtenek egyet, akkoľ javasolja, hogy további tárgyalásokig ezt napolják
el, mert így nem tudja elfogadni.

Dľ. Sáľa Botond
Az elnapolást nem javasolja, mert akkor nem tĺiľténne semmi, ha mindent elnapolnĺínak. Volt
kérđése a Képviselő úrnak, vagy módosító indítvríny? Foga\mazza meg amit tudnak helyén
kezęlni, mert most jelenleg nem tudják, mit tegyenek.

Jakabfu Tamás
E|őadta ań. a jogszabály éľtelmezését, ami kifejezetten ellentétes az A|jegyzo asszonyéval,
erre várna bővebb indoklást, hogy ezt miéľt nem fogadják eI. Azt mondja, hogy a hiĺdető-
berendezés az abuszmegálló eredeti rendeltetésének nem felel meg, tehát a mostani ľęndelet
szeľint is lehetne érte kéľni közteľiilęt-hasznáIati díjat.

Dr. Sáľa Botond
Ezinkább buszmegálló, megadja aszőt dr. Mészár Erika aljegyzo asszonynak.

Dr. Mészár Eľika
Igeĺ, aztmondta, hogy a jelenlegi szabá|yozás alapjźtn, álláspontja szerint, ellentmondás van a
jelenlegi rendeletben. Kimondják azt,hogy a buszmegá||ő, az utasváró tekintetében ingyenes
a köZteľület-hasznáIat' Kimondjfü ań., hogy a ľeklámbeľendezés esetében ťlzetní kell. Na
most, ha az utasvaľó esetében kimondja a rendelet, hogy ingyenes a közteľület-hasznźiat,
akkoľ :ugyanazon a berendezésen, igaza van a Képviselő úľnak, hogy |esz rajta
reklámbeľendezés, ezért is történik a módosítás. Hogyha az utasváľón van a

ľeklámbeľendezés, akkor ingyenesen adják a közteľÍilet-hasznźt|atot, mert egyszer, mint



utasváľó ingyenes, de mivel reklámberendezés van rajta, ezért ťlzetni kell. Tehát ezt az
ellentmondást szeľették volna feloldani' hogy addig, amígutasváľó funkciót szo|gá|, és ugyan
van rajta reklámberendezés, az az inkább önkormányzati érdek, hogy ingyenes közterület-
hasznźůatot biztosítsanak. Teľmészetesen, hogyha egy önálló berendázést ĺelyeznek el, ami
nem utasváró, hanem simán hirdetés, és ľeklámfeltilet, ott továbbra is ez afunkció maľad. Stĺt,
ha az utasváľó lrlegszűnik utasváró lenni, akkor viszont már ťlzętni kell érte, mini
reklámfelületért. Tehát, hogyha a funkciója megszűnne, azt mondaná a BKK, hogy itt nem
fog járni a busz.

Dľ. Sára Botond
A 6-os villamos megállója is fővĺáľosi teľület, szeľinte a BKK nem fizet éľte kcjzterület-
foglalást, meg ott is van ľeklámfelület. A megálló, az megá||ő, azt érti, amit az Aljegyző
asszony mond. Megadja a szőt Santha Pétemé alpolgármesteľ asszonynak.

Sántha Péteľné
Egyetlen mondat eľejéig rabolná a jelenlévők türelmét. Szeretné megköszĺinni, hogy a Mátyás
téri fantáziadús, funkcióját be nem tciltő, legalábbis az utasváľó funkcióját be nem toltő
fürmedvéný sokak kérése után lebontják, és egy egészenszép,letisztult, funĹcióját jól bettjltő
utasvárót helyeznek el.

Dr. Sára Botond
Megadja a szot dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
A szép, letisztult formák áIta|ában ezeken a hiľdetőfelületeken kormányzati
gytĺlöletpropaganđát szoktak magukba foglalni. Úgyhogy, amikor Alpolgáľmester úr azt
mondja, hogy kulturáltabb lesz, mint a jelenlegi, a mostani legalább megńĺikkentő és érdekes,
bar funkciójanak valóban nem felel meg, ezért javasolja, hogy ez kiegésztiljön utasváróval, de
nem ragaszkodna ahhoz, hogy aztljabb gyűlĺiletkampĺĺnynak létesítsenek újabb felületet, mert
amikor a ,,Vesszenek a civilek'' gyĺĺltiletkampányukkat fogják a Mátyás ieret is elcsúÍítani,
ahelyett, hogy ezek a gyeľekĺajzok megmaradhatnźnak ott. ott, ahol |abdázni is tilos a
gyerekeknek és most mźtr egyéb tilalmak is életbe lépnek és, akkor még a gyűlöletpľopaganda
is jön, vagy ha nem, akkor a fogyasztói tarsadalomnak újabb, és újabb ingerei aómiazzau a
várakozőkat, köztük a gyerekeket is. Nem hiszi, hogy jó megoldás volna, úgyhogy az egyedi a
keľiiletben, még hogyha új is, akkoľ lehet éľték, azt érdemes megőrizni, atiól fiiggefleňtil egy
jó utasvĺíľó, ami véd az esőtő|, meg a széItő|, azhasznos lehet, hogy gytĺlĺilet reklrĺmfeliiletet
létesítsenek, a7 nem egy jó irźny.

Dľ. Sáľa Botond
Megadja aszőt Pintéľ Attila képviselőnek.

Pintér Attĺla
A|jegyző asszonyhoz fordul, éľti ezt a jogszabá|yi ellentmondást, amit vázo|t az
cĺnkoľmányzati ľendeletekkel kapcsolatban. Tulajdonképpen olyan ľendeletet is alkothatna a
Képviselő-testület, ami úgy oldja fet ezt az ellentmondást, hogy azutasvárő ingyenes, de ha
vanrajta reklámfelüIet, akkor azértmát valamennyitfizetnikell. Jól érti? Igy is đónthetnének,
lehetne egy ilyen rendelet is, ugye?
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Dľ. Sáľa Botond
Megadja a szőt dt, Mészár Erika a|jegyzonek.

Dr. Mészár Eľika
Igen' đonthetne így is, de álláspontja szerint,ha mát egyszęr foglalja a köztertiletet, és arĺa azt

mondják, hogy utasváľó eseĹében ingyenességet biztosítanak, akkor nem látja, hogy mivcl
foglalja még a k<jzterületet az o|daĘán levő ľeklámberendezés. Szeľinte tĺjbbel nem foglalja a

közterületet' mint maga az utasvárőnak a kontúrja. Ezért javaso\ta azt, hogyha az utasvátő

esetén ingyenességet mondanak ki, akkoľ adđig, amig ez utasvĺáľó, hiszen az a fő funkciója,
azt értéke|i a köĺerĹiletet tulajdonló Képviselő-testület, és ezért adja ingyenesen, akkor addig,

arníg ez a funkció, addig legyen ingyenes. Természetesen, hogyha kihelyez valaki, valamit,
ami egy reklámberendezés, azért ťlzessen. De lehet úgy is dönteni, ahogy Képviselő úľ

mondta.

Dr. Sára Botond
Megađja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintér Attila
Köszöni, ezt szerefre volna, hogy eń,tisńćnzźk. Mégpedig ań,hogy ez aKépviselő-testület
döntése lesz.

Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy további kéľdés, hozzásző|ás nincs, ezért a napirend vitájat |ezárja, és

szav azásra bocsátj a a hattr ozati j avasl atot.

A Képviselő-testület úgy dtĺnt, hogy kĺjzterület-haszná|ati hozzćtjźtru|ást ad - teljes

díjmentességgel - a JCDecaux Hungary Zrt.-nek (adószám: 13408381-2-4I, széIďle|y:1027

Budapest, Ganzutca 16. IV. em) az alabbi helyszínek utasvárók elhelyezése céljából történő

igénybevéte|éhez, azutasvźrők telepítéséto| számitott 5 évig teľjedő időszakĺa:

- Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utcában 2 darab 9 m2 alapteľülettĺ utasváró

közteľĹileten töľténo elhelyezése ) 
^- Budapest VIII. kęľtilet, Karácsony Sandor utcában l darab 2 m" a|apterületű utasváró

kĺjzterületen történő elhelyezése,
- Budapest VIII. kerület, Mátyás téren 1 daľab 9 mf a\apterületű utasváró ktizteľületen

ttĺľténo elhelyezése,
- Budapest VIII. kerület, Népszínhaz utcában 2 đarab 9

közteľiileten történő elhelyezése.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017 .junius 8.

m2 alapterĹiletű utasváró

Dľ. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testtilet a hattłozatot 72 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással

elfosadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 rÉpvĺspI-o
e. He.ľÁn )ZATHjZATALHOZ EGYS ZERŰ szóľog g sÉc szÜrsÉcps
H'łľÁRozRľ:
t56l2017. (vI.08.) 12IGEN 1 NEM z ľanľózxooÁssa.r,
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy kĺjztenilet-Ilasznźiati hozzźĄćru|ást ad - teljes
díjmentességgel _ a JCDecaux Hungary Zrt.-nek (adőszám: i3408381-2-41, székhe|y: lO2l
Budapest, Ganzutca 16. IV. em.) az alábbi helyszínek utasvárók elhelyezése céljából történő
igénybevéte|éhez, azutasvtrők telepítésétó| számítoľt 5 évig terjedő időszakra:

- Budapest VIII. keľĹilet, Vajda Péter utcában 2 darab 9 m2 alapteniletű utasváró
kcĺzterületen t<jrténő elhelvezése.

- Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utcában 1

közterületen tĺĺrténő elhelvezése.
darab 2 m2 a|apteľületű utasváró

- Budapest VIII. keľület, Mátyás téren 1 darab 9 m2 a|apterületű utasvaró közterĹileten
történő elhelyezése,

- Budapest VIII. kenilet, Népszínhaz utcában 2 đarab 9 m2 alapterületű utasváľó
közterületen t<jľténő elhelyezése.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2017 .június 8.

Dr. Sáľa Botond
Szavazásra bocsátja a Józsefuárosi onkoľmányzat tulajdonában lévő k<jzteriiletek
hasznźl|atźltól és haszná|atának rendjéről sző|ő l8l20l3. (IV.24.) önkormźnyzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-te Ív ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |2 igen,3 nem, 0 tartózkodással elfog adta a 25/2017 .

(VI. l 2.) orlkormányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ls xÉpvlsprŐ
A RENDELETALKoTÁS HoZ Irĺľl,Io s ÍľpTT SZóTOB B SÉG SZÜKS ÉGE S

BUDAPEST ĺozsnľvÁnos xÉpvrsnlo-TEsTÜlEľn 12 IGEN, 3 NEM, 0
TARToZKoDÁssAL ELF.oGADJA ES MEGALKoTJA BUDAPEsľ ľovÁľiošvrII. KERÜLET ĺozsnrvÁRosl oľxonuÁNYZAT xnľvlśrĹó-
TEsTÜLETENEK 25ĺ2017. (vI. 12.) oľxonľĺÁľyza.ľr nnľupI,níĺí aĺózsnľvÁRosl oľronľĺÁiwzaľ TULAJDoľÁľaľ trvo KÖżTnŔtjĹÉinii
HASZNÁLATÁRoL És Hĺ.szľÁlaľÁľAK RENDĺBnor, szoló is lzols. (Iv .24.)oľxonľĺÁľyzĺ.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnol

Napiľend 4l4. pontja
Javas lat a l oxÍ:sz m ó dos ítás ával kap cs o latos dön tés ek meghozatalálr a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
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Dľ. Sára Botond
Napirend vitájátmegnyitja, megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselonek.

Jakabfy Tamás
A MÁv telep vonatkozásában, ha jól veszi ki az előterjesztésbő|, egy új e|járás indulna, tehát

elfogadják egy ľégineka|ęz:źĺrásáĺ., és rogtĺ'lrl ilrdítalrak egy újat, berure van a MAV telepnek
az egy1k hźza, amelyben túl sokat építettek a kędves lakók, és sikerült meghaladniuk a

ĺonÉsz-uen leírt beépíthetőségi mértéket.Ezt źL||irjźLk, csak hogy ezt af\ %o-oÍ. meghaladták.

Csak az a pľoblémtĺja ezzel, hogy a mellékelt dokumentációban, például a fennmaradási
dokumentációban az szerepe|, hogy 25 %o a beépíthetőség, és ezt nem érik el. Itt a 20-on máľ
bőven túl vannak' de a 25-öt ezze|' a most eljárás alatt levő, szélfogó nevű néhány fallal sem

érik el. Vagy a dokumentációban van a hiba, vagy pedig az előterjesztésben. Ezenkívi| az a
véleménye, hogy egy épület miatt egy egész ovezęt beépíthetőségét módosítani kifejezetten
rossz pľecedens volna. Így alapvetően nem támogatja, ha rugaszkodnak a|lhoz, hogy ez
megmaradjon. Nem tudja, hogy keriilt oda, de hogyha az az elhattnozás, hogy szeretnék, hogy
ott maľadjon, akkoľ maľ inkább valami kivételszabálý léptessenek életbe, de hogy egy egész
ovezetet móđosítsanak egyetlenegy ingatlan kedvéért, ezbiztos, hogy nem jó.

Dr. Sáľa Botond
Mielőtt megadná a szőt a foépitész asszonynak, annyit elmondana, hogy a MAV telepen két

megoldás van, ami az egész MAV telepet éľinti, nem ezt az egy ügyet' Yagy igazitjak a
jelenlegi szabáIyozást az elmúlt 50 évben kialakult helyzethez, vagy a szabá|yozáshoz
a|akítják az ott kialakult helyzetet. A kevésbé problémásat vá|aszÍaná, magyarul inkább a
jelenlegi szabályozást alakítsák, mint egyébként Ékényszerítenek egy csomó háńartást arra,

hogy bontogassa le az épületeit.Ezt a vonalat vá|asztotttk. lehet ettől eltéľőt is javasolni, de

ań. aKépviselő úr fogja előterjeszteni. A másik az,hogy ez atoĺténet kétlépcsős, alapvetően a

vÁv telepen éIők azt szeretnék, hogy ugyanolyan ovęzeti besorolást kapjanak, mint a

tisztviselőtelepiek. Most jelenleg nem tudják megtenni, meľt a JOKESZ-t ilyen mértékben

nem lehet módosítani mindaddig, amig a kerületrę vonatkozó teljes JOKESZ szabtiyozás nem
készül el. Ennek a kiíľásaľól dĺjntcjttek a napokban, ez folyarlatban van, 2018. év végéig

teljesen új JóKÉSZ-t kell készíteni. Ugyanakkor pontosítani lehet, az á|Ianí foépitész azt.

gondolja, hogy biztos módosításokat lehet, nagy atfogő vá|tońatásokat nem. Ez a jelenlegi

e|őterjesztés ezt segíti elő, hogyha mégsem ez avégső megoldás' mert azt 2018. év végén

lehet megtenni, addig legyen egy kozbenső megoldás, ami valamilyen mértékben mégis

megktinnyíti az oÍt élőknek aheIyzetét. Konkĺét üggyel kapcsolatban megadja a szőt Ivanyi
Gyöngyvér fóépítésznek.

Iványi Gytingyvér
A đokumentációval kapcsolatbT a,fennmaradási engedélyezési terv a hibás, nem 25 Yo,

hanem 20 yio, ami a hatályos JoKESZ-ben a paramétet, az adott dokumentációban elíľás

történt. A kérdés második feléľe vonatkozóan Alpolgĺármester úr teljes körrĺ váIaszt adott.

Dr. Sára Botond
Megáltapítja, hogy további kérdés, hozztszóIás nincs, ezért a napirend vitáját |ezárja, és

szavazźsrabocsátjaahatźltozati javaslatot.

A Képviselo-testtilet úgy dönt, hogy felkéľi a polgármesteľt annak érdekében, hogy folytassa
le a Józsefuáľosi Kerületi Epítési SzabáIyzattrő| sző|ő 6612007. (Xil.12.) önkormányzati
rendelet módosításához szükséges állami főépítészi eljarást azL4-YIil-l építési cjvezetre és a



244. tömb (Hoľváth Mihály téľ - Német utca - József utca - or utca á|ta| határolt terület)
tekintetében a településĺendezési szerzőđés, mint sajátos jogintézménnyel cisszefüggő
rendelkezés hatályon kívül helyezése és az iúként nyilvántartott iľányadő szabélyozási elern
tcjľlése tárgyában.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 .június 8.

Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselo-testtilet a hatátozatot 13 igen' 0 nem, 2 tartózkodással
elfogadta.

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 15 KÉPVISELO
A HATÁR jZATHjZATALHOZ EGYSZERŰ szóľogBSÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
1s7t2017. (Vr.08.) 0 NEM 2 TARToZKoDÁssAL13IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármesteľt annak érđekében, hogy folýassa
|e a Jőzsefuáľosi Keľületi Építési Szabá|yzatźrő| szó|o 6612007' (xII.12.) önkórmanyzati
rendelet módosításához szükséges állami főépítészi eljáľást azL4-YIil-1 építési övezetre és a
244. tömb (Horváth Mihály tér - Német utca _ József utca - oľ utca źita| határolt terület)
tekintetében a településrendezési szerzi5đés, mint sajátos jogintézménnyel ĺisszefiiggő
rendelkezés hatályon kívül helyezése és aziltként nyilvántartott irányadő szabályozási elem
törlése tźrgyźlban.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 .június 8.

Dr. Sára Botond
Szavazásta bocsátja a Józsefuáros Kerületi Építési Szabá|yzatáľól (JOKÉSZ) sző|ő 6612007.
(XII.12.) önkoľmĺínyzati rendelet módosításárő| sző|ő rendelet-tewezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 13 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással elfogadta a23l2OI7.
(VI.09.) cinkoľmanyzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁr JELEN VAN ts rÉpvlspro
A RENDELETALKoTÁSHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST ĺózsľľvÁnos xnpvrsEr,o-ľnsľÜI,nľn 13 IGEN' 0 NEM, 2
TARTóZKODÁSsAL ELF.oGADJA ns nĺBcALKoTJA BUDAPEsľ ľovÁnosVIII. KERÜLET ĺozsnľvÁnosI oľxonuÁľyzĺ.ľ xnpvrsnlo-
TESTÜLETÉNEK 23/20t7. (vI.09.) oľronľĺÁNYZATI RENDELETET A
ĺozsnrvÁnos KERÜLETI ÉpÍľrsl sZABÁLYZATÁRóL 1ĺóxnsz; szoLo
6612007. (xII.ĺ2.) oľxonnĺÁľyza.ľr RENDELET MóDosÍľÁsÁnól
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Napirend 4/5. pontja
Javaslat a településfej|esztéssel, a te|epiilésrendezéssel és a telepiilésképpel
iisszefiiggő partnerségi egyeztetés szabályairól sző|ő 812017. (III.10.)

tinkormányzati rendelet mĺódosításáľa
(írásbcli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Dr. Sára Botond
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ezért a
napirend vitáját|ezárja, és szavazćsra bocsátja a településfejlesztéssel, a településrenđezéssel

és a településképpel összefiiggő paľtnerségi egyeztetés szabá|yairől szóló 8l20I7. (I[.10.)

önkormányzati rendelet módosítás árőI szőIő rendelet-terv ezetet.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testÍilet 15 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással elfogadta a22l20I7.
(VI. 0 8. ) önkoľmányzati rendeletet.

A SZAVAzÁsNÁI- JELEN vAN 15 KÉPVISELo
A RENDELETALKoTASHoZ MINoSÍTETT SZóToBBSÉG SZÜKSÉGES

BUDAPEST JóZSEFvÁnos xÉpvrsBLŐ-TESTÜr-Bľn 15 IGEN, 0 NEM, 0

TARTóZKODÁSSAL ELFoGADJA ns vĺncALKoTJA BUDAPESľ rovÁnos
vlII. KERÜLET JŐZSEFvÁnosĺ oľxonľĺÁľyzl.ľ xnpvlsnĺ,o-
TESTÜLETÉNEK 22t2017. (vI.08.) oľxomĺÁľyzĺľr RENDELETET A
TELEPtiLÉsľBľĺ,nsZTEsSEL, A TELEPi]LESRENDEZEssEL ES A
TELEPÜLÉsxÉľpu ossznľtjcco PARTNERSÉGI EGYEZTETEs
SZABÁLYAIRoL szol'o 8120|7. (Iil.10.) oľroRľĺÁľyza.ľr RENDELET
ľĺooosÍľÁsÁnol

5. Hu má n sz o|gí,Jtatálssal ka pcsolatos előteľj esztése k

Napirend 5/1. pontja
Javaslat alapítvány támogatására
(írásbeli előteľj esztés)
Eloterjesaő: Egry Attila - alpolgármester

Dľ. Sáľa Botond
Napirend vitájátmegnyitja, megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Nem fudja, hogy azelőterjesĺő távollétében tudják-e az előterjesńésttáľgya|ĺ1?

Dr. Sáľa Botond
Tudjak.

Dr. Eľőss Gáboľ
Az eIőte1esztotő| szęrette volna megkéľdezni, hogyan született eZ aZ elhatározása, hogy a
Fazekas tészére biztosítsa ezekęt a kémiai szemléltető eszközĺjket. FelmerĹilt, hogy más
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iskolák, amelyek egyébként a kerületben műkcjdnek, és esetleg aFazekasnál, ami egy szuper
suli amúgy' és büszkék rá, rosszabb az eszközellátottságuk, hogy náluk fejleszti-e a kémiai
labort? Hogyan jutott erre aZ e|határozásra? Ez egy személyesebb jellegű kérdés lett volna,
amit sajnos csak a távollétében tud feltenni.

Dr. Sára Botond
Nem olyan bonyolult avźůasz, tita|ában elő szokott fordulni tisztségviselőkkel, képviselőkkel,
lehet, hogy Képviselő úrral még soha, hogy a kerületben megkeresik oktatási intézmények, és
kérik a segítségét, vagy tźlmogatását. Nem is feltétlentil segítség, hanem támogatás.
Alpolgármesteľ úr úgy gondolta, hogy ęz egy nemes cél, és előterjeszti a Tisztelt Képviselő-
testület elé, és kéri' hogy ezt támogassák, ennyi az egész, Megadja a szőt dr. Erőss Gábor
képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Akkor biztassák együtt a Fazekasnál ľosszabbul felszerelt, kerületben működő iskolfüat is,
hogy keressék meg Alpolgáľmester urat, és biztosan szívesen áll majd a rendelkezésĺikľe,
támogať1a a fejlesztéseiket. Tudják, hogy a koľmány, és a KLIK alulfinanszitozza a magyar
kcizoktatást és inkább stadionokat épít, mint iskolákat tźtmogat. Ha van ilyen lehetőség, hogy
alpolgármesteľi keľetből lehet milliós nagyságrendben fejleszteni a kerületi iskolákat, ęz egy
jó dolog, és örĹil annak, hogyha mindenki értesül róla.

Dľ. Sára Botond
Arra kéri a képviselőket, hogy a stand upot fejezzék be, most aľról dcĺntenek, hogy
egyetéľtenek ezze| a cé||a|, vagy nem. Eĺĺő| szavazzanak, erľől nyissanak vitát, nem aľról,
hogy ki mit gondol anagyvi|ágról. Egyébként számos példa yanarra, hogy kerületiintézmény
segítséget, vagy támogatást kéľ, szoktĺák támogatni. Van bizonyos forma, az a|apitvány olyan,
ami bejön a Testületre' van olyan, amelyik nem j<in be, đe ez SZMSZ kérdése, dę szokták
tiímogatni. Aľra kér mindęnkit, hogy döntsék el, hogy támo gatják, vagy nem támogatjak.
Megadja a szőt Santha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Egyetlen mondat, szokta binatni a tĺjbbi iskolát is, és szoktak kéľni, és megadatik nékik.

Dľ. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászőIás, javaslat nincs, ęzért a napirend vitáját |ezźnja, és
szavazásrabocsátjaahatźttozati javaslatot.

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. Egry Attila alpolgáľmesteri saját kerete előirányzatának terhéľe támogatja a Fazekas
Mihály oktatási, Kulturális és Spoľt Alapítványt (székhely: 1082 Budapest, Horváth
Mihály tér 8.; adőszám: |8156292-l-42) 797.970,- Ft, azaz hétsziŁkilencvetlhétezer-
kíIencszźzhetvęn Ft <isszegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakoľló Általános Iskola és
Gimnázium teľmészetfudományos képzéséhez a kémia tantargyhoz kapcsolódó
demonstráló eszkcizök beszetzésének érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Hatźriđő: 2017 . j únius 8.
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2. a határozat 1 . pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiađtĺs 1 1 107-01 cím működési

cél és általános tartalékon beltil Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
felađat - e!őiráĺyzattnő| 797.97O,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás i 1105 cím - önként vállalt
feladat - felhalmozási célú támogatások á||amhźztartáson kívtilre e|őiráĺyzatára Fazekas
Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány természettudományos képzéshez (kémia)

kapc so ló dó demonstráló eszkozök beszerzésének támo gatása címén.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 8.

felkéľi a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló ľenđelet következő
mó do sításán áI a határ ozatban fo glaltakat Ve gye fi gyel embe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20ĺ7. évi költségvetés kĺjvetkező módosítása

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeľinti támogatási szerzőđés a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2017 .junius 1 5.

Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźtľozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodássa|

elfogadta.

sZAvAZ^sNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z MrNo S ÍTETT SZóTOB B S ÉG SZÜK SÉGE S
HATAROZAT:
158ĺ2017. (vI.08.) 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

a
J.

4.

16IGEN

A Képviselő-testiilet úgy dcint, hogy

1. Egry Attila alpo|gármesteľi saját kerete e|oirányzattnak teľhére tźtmogatja a Fazekas

Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítványt (székhely: 1082 Budapest, Hoľváth

Mihály tér 8.; ađőszźlm.. 18156292-|-42) 797.970,- Ft, azaz hétszźzkileĺcveĺlhétęzer-
ki|encszázhetven Ft ĺisszegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Iskola és

Gimnázium teľmészettudományos képzéséhez a kémia tarfiátgyhoz kapcsolódó

demonstráló eszkĺjzĺjk beszerzésének érdekében.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017 .június 8.

f . ahatźnozat I. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatl<ladás 11107-01 cím működési

cél és általános taľtalékon beltil Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt
feladat - e|oirćnyzataról 797.970,- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt

feladat - felhalmozási célú támogatások á||aÍnházÍaľtáson kívülre előirányzatźĺa Fazekas
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Mihály oktatási' Kulturális és Sport Alapítvány természettudományos képzéshez (kémia)
kapcso lódó demonstráló eszkozök b eszer zésének támo gatása címén.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 .június 8.

3. felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet következő
módosításán á| a határozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a20I7 . évi költségvetés következo módosítása

4. felkéri a polgármesteľt a hatfuozat l. pontja szerinti támogatási szęrződés aláírására,

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 .június l 5.

Napirend 512. pontja
Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatáro zására
(íľásbeli előterj esztés)
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Dr. Sáľa Botond
Napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy kéľdés, hozzásző|ás, javaslat nincs' ezért a
nap i rend v itáj tĺ lezĄ a, é s szav azásra b o c s átj a a határ ozati j avas l ato t.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a 201712018. nevelési évben indÍtható óvodai csoportok szźmát az á|ta|a fenntartott
Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuĺĺrosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
ovodara vonatkozóan az alábbiak szerint hatźnozzames:

ovodák Csoportok száma
201712018-ban

I Napraforgó Egyesített óvoda székhelyóvoda 4

2 Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tasóvodái a 1
J

a
J Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virás Taeóvodáia 4

4 Napľaforgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4

5 Napľafoľgó Egyesített ovoda Katica Taeóvodái a 6

6 Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Taeóvodái a 5

Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodái a 5

I Napľaforgó Egyesített ovoda Napsugár Taeóvodái a 4

9 Napraforgó Egyesített ovoda Pitypang Taeóvodái a 6

10 Napraforgó Egyesített óvoda Szězszorszép Tasóvodái a 6
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11 Esvesített ovoda Szivárvány Tagóvodáia J

I2 Napraforsó E gyesített ovoda rÁ-ľ-ra Tagóvodái a 5

13 Napraforgó Egyesített ovoda Váľunk Rád Tagóvodája 4

I4 Naprafoľsó Esyesített óvoda Virágkoszorú Tagóvodái a 4

osszesen: 63

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017 . szeptembeľ 1.

2) a./ a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Naprafoľgó Egyesített

ovoda engedélyezett álláshelyeinek szźlmát 9,0 álláshellyel csökkenti, így az

engedélyezett álláshelyek számźú 277'0 álláshelyben _ 158,0 álláshely pedagógus (1

igazgatő,3 ígazgatő-helyettes, 13 tagóvoda-vezető, 126 ővodapedagógus, 13 fejlesztő
pedagógus, l logopédus, 1 gyógypedagógus autizmus spektľum pedagógiája szakirányon),
104,0 álláshely nevelőmunkát segítő (13,0 álláshely óvodatitkát,66,5 álláshely dajka,24,5

álláshely pedagógiai asszisztens) és 15 egyéb (5 álláshely adminisztratív igyintézó, I0
álláshely általános munkás) - határ ozza meg 2017 . szeptembeľ 0 1 . napj ától.

b./ a Napraforgó Egyesített ovoda ]21O0-I7 cím bevételi finanszirozźsi műkcjdési

bevételen beltil az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlán

tĺjrténő jőváirása _ kötelező feladat _ e|őírźnyzatát 10.003,7 eFt-tal _ kötelező feladat

9.478,7 e Ft, önként vállalt feladat - 525,0 e Ft) a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát

8.|59,7 e Ft-tal' - törvényi illetmény 7.636,8 eFt,z%o-os keľeset-kiegészítés |32,6 eFt
kötelező fe|adat - a cafetétia 390,3 ę Ft ĺjnként vá||a|t feladat -, a munkáltatót teľhelő
jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|oirźnyzatát I.844,0 e Ft-tal - ebből kĺltelező
feladat |]09,3 e Ft, önként vállalt feladat |34,7 e Ft - csökkenti f0I7. szeptember l-jétől
9 álláshely elvonása címén.

c.l az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszítozási kiadáson beIu| az

irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oiľźnyzatáľól 10.003,7 eFt-
ot - kötelezo feladat 9.478,7 e Ft, ĺjnként vállalt feladat 525,0 e Ft - átcsoportosít a kiadás

11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belul az általĺános tartalék _ kötelező

feladat _ e|őir źlny zatát a.

d./ felkéri a po\gfumestert, hogy a kciltségvetési rendelet következő módosításánál,

valamint a k<jvetkező évek kciltségvetésének tervezéséné| ahatźlĺozatban foglaltakat vegye

ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuido a.l-c.l pontok esetében: 2017. június 8., đ.l pont esetében: a költségvetési

rendelet kĺjvetkező módosítása

Dr. Sára Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a hatźrozatot 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodással

elfogadta.
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sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 16 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc. Z AT ALHIZ ľ,ĺnĺ o s Íľpľľ szoro g g s Éc s zÜrs Écp s
HATAROZAT:
rset20r7. (vr.08.) O NEM O TARTOZKODASSAL16IGEN

A Képviselő-testület úgy dönt, lrogy

l) a 20L7l20I8. nevelési évben indítható óvodai csoportok számtń az á|ta\a fenntartott
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Naprafoľgó Egyesített
ovodára vonatkozóan az a|thbiak szerint hatźnozzameg:

óvodák Csopoľtok száma
f01712018-ban

I Napraforgó Egyesített ovoda székhelyóvoda 4

2 Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tasóvodáia a
J

a
J Naprafoľgó E gyesített o voda Gyerek-Vir ág, T asőv o dáLi a 4

4 Napraforgó Egyesített ovoda Hétszínvirás Tasóvoda 4

5 Napraforgó Egyesített ovoda Katica Tasóvođái a 6

6 Napraforgó Esyesített ovoda Kincskereső Tasóvodáia 5

7 Napraforgó Egyesített óvoda Mesepalota Taeóvodái a 5

8 Napraforgó Egyesített ovoda Napsugár Tagóvodái a 4

9 Napraforgó Egyesített ovoda Pitypane Tasóvodáia 6

10 Napraforgó Egyesített ovoda Szźnszotszép Taeóvodái a 6

t1 Napraforgó Esyesített óvoda Szivárvánv Tasóvodái a a
J

12 Naprafoľgó Egyesített óvoda ľÁ-ľl-r,q. Tasóvodái a 5

13 Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád Taeóvodáia 4

I4 Napľaforgó Egyesített óvoda Viráskoszoru Tasóvodái a 4

osszesen: 63

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2017 . szeptembeľ l.

a'l a Budapest Fővaros VIII. kerüIet Józsefuĺáľosi Önkormányzat Naprafoľgó Egyesített
ovoda engedélyezett álláshelyeinek számát 9,0 álláshellyel csökkenti' így az
engedé|yezett álláshelyek szĺímźLt 277,0 álláshelyben _ 158,0 álláshely pedagógus (1
igazgatő,3 igazgatő-helyettes, 13 tagóvoda-vezetó, t26 ővodapedagógus' 13 fejlesztő
pedagógus, 1 logopédus, 1 gyógypedagógus autizmus spektrum pedagógiája szakiľányon),
l04,0 álláshely nevelőmunkát segítő (13,0 álláshely óvodatitkár,66,5 álláshely dajka,24,5
álláshely pedagógiai asszisztens) és 15 egyéb (5 álláshely adminisztratív ügyintéző, I0
álláshely általános munkás) - határozza meg 2017 . szeptembeľ 0 1 . napj ától.

b.i a Napraforgó Egyesített óvoda 72IO0-|7 cím bevételi ťlnanszirozási mfüĺjdési
bevételen be|u| az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|źn
töľténő jőváírása - kote|ezó feladat _ e|oirźlnyzatát 10.003,7 e Ft-ta| _ kötelező feladat
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9.478,] e Ft, önként vállalt feladat _ 525,0 e Ft) a kiadás személyi juttatás eIóirányzatźú'
8.159,7 e Ft-tal' - töľvényi illetmény 7.636,8 e Ft, fYo-os keľeset-kiegészítés 132,6 e Ft

kötelező feladat - a cafetéria 390,3 e Ft onként vállalt feladat -, a munkáltatót teľhelo
járulékok és szociális hozzĄárulási adó e|őirźnyzaÍát I.844,0 e Ft-tal - ebből kötelező
feladat I.709,3 e Ft, önként vállalt feladat 134,7 e Ft - csokkenti2011. szeptembeĺ l-jétől
9 álláshcly clvonása címén.

c.l az onkormányzatkiadás 11108-02 cím mfüödési finanszírozási kiadáson belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirányzatáról 10.003,7 eFt-
ot - kötelező feladat 9.478,7 e Ft, önként vállalt feladat 525,0 e Ft - átcsoportosít a kiadás
1 1107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon be|il az általános tartalék - kotelező
fel adat _ előir érry zatáľa.

d./ felkéri a polgármestert, hogy a koltségvetési rendelet kcjvetkező módosításánál,
valamint a kĺjvetkező évek koltségvetésének tervezéséné| ahatározatban foglaltakat vegye
figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatźríďo: a.l-c.l pontok esetében: 2017. június 8., d./ pont esetében: a költségvetési
rendelet következő módosítása

Napirend 5/3. pontja
Javaslat gyeľmek szájharmĺinia kampány megvalósítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Komássy Akos - képviselő

Dľ. Sáľa Botond
Cseľe hatáĺozati javaslatot kaptak, pótkézbesítéssel, ezt ,mindenki át tudta tanulmányozni.
Van-e előterj esaő i kiegészítés? Megadj a a szőt Komás sy Ako s képvi selőnek.

Komássy Ákos
Az előterjesztésben minden lényeges szempont szerepel, pontosan tudják, hogy a

Semmelweis beszĺímo|őja a|apján tárgya|tak is arľól, hogy az alsós diákok fogaival vannak
problémák, és ezeĺjó lenne javítani. Nem gondolja, hogy ez akarrlpány csodát tesz, de ha
mźr javitarli tudnak azon, hogy minden gyerek az iskolában legalább naponta egyszer fogat
mosson' ez mtn önmagában e1y nagy előrelépés. A csere határozati javaslatľól csak annyit
szeľetne mondani, hogy a Kaiser-Erőss nagykoa|iciő azt kezdeményezte a bizottsági ülésen,

hogy...

Dr. Sára Botond
Kéľi, hogy figyeljenek Képviselő úrra, mert nem hallja, olyan nagy azrtgás.

Komássy Ákos
Kaiser és Erőss képviselőtársa javasolták, hogy vegyék ki a Wrigley Hungáľia potenciális
paľtneľt, teljesen minđegy, ki éppen a partner. Azértjavasolta, hogy legyen benne, meľt ők
foglalkoznak ezze| a témáva|, és fontosnak tartaná, hogy legyen egy tiíľsfinansziľoző piaci
szereplő ebben a történetben. Ne ketljen teljesen az onkormányzatnak a teljes összeget á||nia.

A javaslat azelőkészulet megindításárőI szól, reményei szerint szeptemberi testtileti ülésre jön
vissza egy konkĺét javaslat, a tényleges megvalósításról, a szájharmónia kampányról.
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Dr. Sára Botond
A napirend vitáját megnyitja, megadja a szót Vörös Tamás képviselőnek.

Vörtis Tamás
Abszolút támogatandó célnak tĄa a leírtakat. Egy kiegészítést szeretne beletenni, plusz
határozatijavaslati pontot, ami azttarta|mazná, hogy szeretnék felkérni a polgáľmestert, hogy
vizsgá|ja meg annak a lehetőségét, illetve annak a költségét, hogy évente mennyi kĺiltséggél
jáma az, hogy minden źita|ános iskola a|ső tagozatos diákja egy tanévkezdési szájhigiéniai
csomagot, és egy útmutató kisokost kaphasson, illetve ennek a csomagnak abrta|mátképezze
a fogkeféknek havonkénti lecserélése, ami alapvetően lehetőség. Ha van rá mód, ĺézzék meg,
hogy mennyibe kerül, és hogyha úgy alakul, éljenek ezze| alehetőséggel.

Dľ. Sáľa Botond
Ez egy módosító indíwány. Kéri, hogy az előterjeszto nyi|atkozzon anól, hogy befogadja-e a
módosító indítvanyt.

Komássy Ákos
Igen, befogadja.

Dr. Sáľa Botond
Me gadj a a szőt S ántha Péterné alpo lgáľme sternek.

Sántha Péteľné
Vörĺjs Képviselő úr nagyon pozitiv indítvĺáný tett, viszont aggá|yai vannak a fogmosó mosdó
kialakításával kapcsolatban, hiszen azt nem lehet a mostani mosdókban és illemhelyekben
elhelyezni, ezt egészen más rendszerben kellene az oktatźsi intézmények folyosóin' vagy egy
eľre megjelölt félręeső részen kialakítani. Kéľi, hogy ezt is vizsgálják meg, hogy kialakítható-
e minden iskolában és, hogy ennek a költségkihatása mekkoľa.

Dľ. Sára Botond
Megadja a szőt Dudás Istvánné képviselőnek.

Dudás Istvánné
Szakmájából adódóan egy picit hadd szóljonhozzá épiiletgépészként. Fogmosó mosdó, mint
fogalom, a tervezési előíľások köz<jtt nem szerepel. Nem fognak tudni olyan előíľásokat
ta|á|ni, hogy milyen bekötési magassággal, milyen csappal, milyen vízkeveréssel kell
felszerelni egy ilyen fogmosó mosdót. Gyakorlatilag ki kellene ta|á|ni, esetleg
szabványosítaru ęzt a fajta e|jźlrást, tehát arrakéri az előterjesztőt, hogy ennek alaposan jaľjon
utána, és a szeptemberi testületi ülésre, amikor ľészletesebben kifejti, hogy mit szeretne, akkor
tájékoztassa a Képviselő-testiiletet, hogy hogyan szeretné a fogmosó mosdóknak a
kialakítását. A másik aggá|ya,hogy az óvodlĺkban rendszeresitett a fogmosás a gyerekeknél,
minden gyereknek van ktilön fogmosó pohaľa, fogmosó kefeje és pasztája is, de ezeknek a
táto|ását, és őrzését az ANTSZ nagyon szigoru feltételekhez k<jti. Az iskolakban is ki kell
alakítani azt a fajta kcizegészségugyi rendszert, mert a Pistike nem haszná|hatja Juditkának a
fogkefejét. A gyerekeknek vannak jeleik, van eperke, lovacska, körtécske, azok rá vannak
festve a fogmosó poharakĺa, tehát az óvodakban ez megoldott. Eń, az á|ta|źnos iskolák alsó
tagozatélban' akik a mosdókat egyutt haszná|jźk a felső tagozatosokkal, mert nincs külĺin alsó
tagozatos, meg felső tagozatos mosdó, ezt nagyon nehezen látja közegészségrigyi
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Szempontból megvalósĺthatónak. Äzt a fajta kiegészítést, amit Vörös Tamás képviselőtársa
tett, (Hangjetzés) támogatja, đe az ördog a részletekben rejlik, tehát kéri, hogy a ľészleteket
egy kicsikét...(A hozzászólás többi része nem haĺlható)

Dr. Sára Botond
Megadja a szótKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Két dolgot szeľetne mondani, egyrészt a fogmosó mosdóval semmiféle műszaki és építészeti
fejlesztési szándék nincs. Egyszenĺen csak legyen tiszta mosdó (lehetőleg ne közvetlenül a
WC szomszédséęábar)' amelyik alkalmas arra, hogy fogat tudjanak mosni berure. A zttrhatő

fogmosó szekĺény az beme vaÍL az előterjesztésben. Valóban annak lesz költségvonzata,
szeľinte ań. érdemes tisztĺín látni, hogy amint eľről beszéltek a Semmelweis beszámoló
kapcsán is, hogy valóban bölcsiben, óvodában megoldott a gondozók, illetve aZ

óvodapedagógusok részéró|, és szervezett fogmosáS van. Az iskolás gyerekek családi életébe

nem tudnak beleszólni, amit megpróbálnak előállítani he|yzetet, tudatformálással, és az
eszközök biztosításáva|, az az, hogy legalább azt megcéIozzák, hogy naponta egyszer ebéd

után minden alsós elmenjen, és egyszeľ mosson fogat. Ha ebben pozitiv vá|tozást érnek el,

akkor mar tettek érdemben azért a céIért, hogy összességében jobb legyen az alsó tagozatos

fiatalok fogállapota. Nem gondol új építészeti fejlesztést, teľminológia kidolgozást, ha tgy
tetszik, ezt tekintsék marketing kifejezésnek, lényeg az, hogy tiszta mosdóban fogat lehet

mosni, azfe|fogásában a fogmosó mosdó. De, hogyha ennél fejlettebb javaslat van, akkor arra

is nyitott.

Dr. Sáľa Botond
Megadj a a szőt Zęntai oszkár képviselőnek.

Zentai oszkáľ
PaÍtján van ennek a tájékońató, szemléletfoľmáló kampánynak. Egy tisztźnő kérdése lenne,

hogy amikoľ a Képviselő-testület felkéri a polgármesteľt' hogy folytasson táĺgya|źst a Belső-
Pesti Tankeľületi Központtal, milyen feltételekkel valósíthatóak meg a VIII. kerületi általános

iskolákban a szźtjharmónia sportnap megľenďęzése? Nem tudja, hogy a Polgármester uľ, vagy
a tankeľiileti központ vezetője pontosan tudja-e, hogy milyen egy sztljharĺnőnia spoľtnap

esetleg, hogyha itt el tudná mondani, hogy elképzelése szerint mi tĺirténik egy ilyen
alkalommal.

Dr. Sára Botond
Megadja a szőt az előterjesztonek, Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megint nem érdemes túlbonyolítani a kérdést. Bizonyára ismeri képviselőtarsa a Vajda-
futásokat, amelyeket a Vajda Péter Altalános Iskola minden évben męgszervez. Ez
egyszerűen arrő| sző|, hogy van egy szeÍvezett spoľtnap, de ehhez hasonlót talán csinált is már

a Közösségeiét Zrt, aho| kísérő tevékenységek, szóróanyagok, esetleg kis előadások anól
szólnak, hogy milyen fontos a szájhigíénia, és az azza| kapcsolatos teendők, intézkedések.

Nem véletlenüljavasoltaađ', hogy legyen egy, a piacon élő paľtner is ebben a történetben,

mert ha olyart paľürert tudnak taláhri, arrrelyik segítő szóľóęszk<jzökkcl is mcgtĺímogatja a

sportnapot, akkor hasznos lehet ilyen szempontból. Semmi mást nem szolgá|, mint a
tudatformálást, felhívást a problémźra, és a gyermekek szembesítését arra,hogy ezze|jobban
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éľdemes foglalkozni. Ertelemszeruen vannak kcjztük
tisztántartásával' a túlnyomó többség ilyen' de azokhoz
kevésbé hozzák magukkal otthonról.

Dľ. Sára Botond
Megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ kópvisclonek.

sokan, akik foglalkoznak a szájuk
is eljuthatnak, akik adott esetben ezt

Dr. Erőss Gábor
Volna egy áthidaló javaslata' persze csak ha az előterjesztő egyetért. ha nem' akkoľ tárgýa|an.
Ez pedig az,hogy az épu|etgépészeti aggályoknak helyt adva' de a javaslat éľdemi részét, amit
tartalmilag mindenki támogatott, mert a megelőzést, és az egészséges életmódľa nevelést
konszenzusosnak taĄa. Tehát' a javas|ata az volna, hogy a mosdó, meg a zárhatő
szekľényekkel kapcsolatos pontot esetleg el lehetne hagyni, a későbbi előterjesĺésben
visszahozni, viszont a tcjbbi pontot, amivel kapcsolatosan nem volt tartalmi kifogása senkinek,
azt e|fogadhatnák, és akkor az uj tanév úgy tudna indulni' hogy ezt a fontos prevenciós
feladatot és célt tudnák követni a kerĹileti iskolakban. Ez csak akkor éľvényes, hogyha az
előteľj esztő ezze| egy etért.

Dľ. Sára Botond
Mindent megvizsgálni, nehogy egy későbbi időpontban deľiiljön ki, hogy mi nem lett
megvizsgéllva ebben az ügyben. Javaslat van sok vizsgá|atra' abból nem Venne ki, mert a
végén még később sem születik benne döntés, így hagyná, de az előterjesztőt megkéľdezi,
hogy nyilatkozzon.

Komássy Ákos
Nem javasolja elhagyni, ez egy d<intés előkészítésre szóló döntés, elkezdik a tervezó
e|őkészítő munkát, eztbe|e kell venni a tervezésbe, és aztánremélhetőleg nyáľ végére Látjá/ľ^,

hogy minek mi a megoldása, és mi nem az. Ezze| tudnak visszatérni a Képviselő-testÍilethez.
Nem támogatja dr. Eľőss Gáboľ módosító javaslatát.

Dr. Sáľa Botond
Napiľend vitáját |eztrja, Vörös Tamás módosító javas|atával együtt, összesen az 5. pontból
áI|őhatźtrozati javaslatotszavazźnrabocsátja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. kifejezi azon szánđékát, hogy a20|712018. tanévben 
''Gyermek szźljhatmőnia kampáný''

kívan indítani Józsefizaľosban.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 08.

2. felkéri a polgáľmestert, hogy folyasson tárgyalásokat a Belső-Pęsti Tankeľületi
Kozponttal, hogy az a|ábbi javaslatok milyen feltételekkel valósíthatóak meg a VIII.
keriileti általános iskolfüban:
a) fogmosó mosdó biztosítása,
b) osztályftĺnöki óra keretében az alsó tagozatos osztályok esetében szájhigiéniás

foglalkozás bevezetése,
c) a tanulók szájhigiéniás ismeretekkel/anyagokkal történő el|átźsa,

szájápo|ásilfogmosási osńonzőjátékok fe|haszná|ásávallmegvalósításával'
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d) Szájharmónia sportnap megrendezese.

Felelos: polgármester
Határido: 2017. augusztus 31.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzęn tárgyalásokat ahatározat l. pontja szerinti

kampány támogatása érdekében olyan cégekkel/szervezetekkel' amelyek gyermek

száj hi giéniával fo glalkoznak.

Felelős: polgármester
Határidő: 20t7 . augusztus 31.

4. felkéľi a polgáľmestert, hogy a ,,Gyermek szájhaľmónia kampány,, tarta|mára és pénzügyi
fedezetére vonatkozó javaslatot teľjessze be a Képviselő-testü|et 2017. szeptemberi

ü1ésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2017 . szeptemberi ülése

5. felkéri a polgáľmestert, hogy vizsgá|ja meg' mennyibe kerülne évente minden általános

iskola a\ső tagozatos diák részétę egy ,'tanévkezdó,, szájhigiéniai csomag és egy fogmosási

kisokos/útmutató biztosítása, továbbá a csomag tarta|mźú képezo fogkefe havonkénti

cseréje.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201-7 . aususztus 31.

Dr. Sáľa Botond
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet a határozatot 16 igen, 0 nem, 0 taľtózkodással

elfogadta.

IZAVAZÄSNAL JELEN vAN to rÉpvlspro
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALHIZ EGYS ZERÚ szóľoB g s Éc szÜrSÉGE S
HATÁRoZAT:
160t2017. (vl.Os.) 16 IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODASSAL

A Képviselő-testiilet úgy dtint, hogy

1. kifejezi azoĺ szánđékát, hogy a2017l20I8. tanévben ,,Gyermek szájharmónia kampányt''

kíván indítani Józsefvarosban.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2017 .június 08.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy folytasson targyalásokat a Belső-Pesti Tankeľületi

Központtal, hogy az althbi javaslatok milyen feltételekkel valósíthatóak meg a VIII.
kerületi általános iskolákban:
a) fogmosó mosdó biztosítása,
b) osztályfőnöki óra keretében az a|ső tagozatos osztályok esetében szájhigiéniás

102



a
J.

4.

5.

foglalkozás bevezetése,
c) a tanulók szájhigiéniás ismeľetekkel/anyagokkal történő e||átása,

szájápo|ásilfogmosási osztonzőjátékok felhaszná|ásávallmegvalósításával,
d) Szájharmőnia sportnap megrendezése.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|7 . augusztus 31.

felkéri a polgĺĺľmestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat ahatátozat I. pontja szerinti
kampány ttlmogatása éľdekében olyan cégekkel/szervezete|<ke|, amelyek gyermek
száj hi giéniával fo glalk oznak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 . augusztus 31.

felkéľi a polgármestert, hogy a ,,Gyeľmek szájharmónia kampány,, tartalmára és pénzugyi
fedezetére vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 2OI7. szeptemberi
ülésére.

Felelős: polgármester
Határiđő: a Képviselő-testület 20117 . szeptembeľi ülése

felkéľi a polgármesteľt, hogy vizsgźńja meg' mennyibe kerülne évente minden általános
iskola alső tagozatos diák tészére egy ,,tanévkezdo,, szájhigiéniai csomag és egy fogmosási
kisokos/útmutató biztosítása, tovtrbbá, a csomag tarta|mát képező fogkefe havonkénti
cseľéje.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 . auguszľus 31.

Napĺľend 5/4. pontja
Javaslat a 20|7. évi spoľt, civil, egyházi és nemzetiségi páiyázatok
elbíľálására
(írásbeli előterj esĺés, Poľĺ<ÉzBES ÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgĺírmester

Dľ. Sára Botond
Tájékoztatja a Képviselő-testiiletet, hogy az előterjesztés cime megváltozott. Napirend vit ját
megnyitja, megadja aszőt Jakabs Tamás képviselőnek..

Jakabff Tamás
Kiilön azért nem kért szót az ővodás előteľjesĺésnél, hogy az nagyon szépen struktuľáltan
volt leírva, nagyon jó volt az az e|őteľjesztés. Azért mondja ezt e|, mert ez viszont egyá|ta|án
nem ilyen. Nem is lehet meglátni, egyesével kellett kibogarászni, hogy az adott pá|yazatot
éppen támogatják-e, vagy nem. De még a pá|yźnatokľól volt egy külĺin táb|taat, a
támogatásokľól egy másik' ahol még a sorľendje sem volt ugyanaz a külcinböz(5 páIytnő
szervezeteknek. Egyik tétel felttĺnt, egy kicsit a szemét megľáncolta, amikor olvasta, hogy a
Nagycsaládosok Egyesülete pá|yázott egy kirándulásra, táborozésta és itt a Nagycsaládosok

:tl
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Egyesülete 24 fe|ĺőttet szeretne vinni és 14 gyermeket. Mielőtt elfogadják, aztmegkéĺdezné,
hogy ez hogyjön össze? Tudja, hogy a nagycsaládok gyermekei is néha felnőnek, és egy idő
utan több |ęsz a felnőtt' mint a gyermek, de a nagycsaládosokat inkább úgy képzelte el, hogy
több a gyermek, mint a felnőtt. Ezt jő lenne tisztázni, mielőtt elfogadják, sajnos
pótkézbesítéssel érkezett, szakbizottság nem Íttľgyalta, úgyhogy nem tudták a megfelelo
helyen ezt tisztázni, kénytelenek most.

Dr. Sára Botond
Most döntsenek, jön a nytĺt' és a ptůyázők azért pá|ytztak, hogy föl tudják használni a forrást.

Beszámolási kötelezettségük van' egy éven belül. Ha a Képviselő úr külön igényli, akkoľ
kérik majd a Nagycsaládosok Egyesületétől, hogy a beszźrnolóban tiszÍázzźk, hány felnőtt
volt, és hány gyerek. Megállapítja,hogy további kérdés, hozzásző|ás nincs, ezérta napirend
v itáj át |ezárj a, és szav aztsra b o c s átj a a határ o zati j avas l atot.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l' a 2017, évi civil páIyázat keretében az a|thbi szeľvezeteket a következő célok
me gvaló sítása érdekéb en az aIćtbbi ö s sze gekkel támo gatj a :

Páiyáző neve, címe Pá|yánat cé|ja
Támogatási

tisszep

I lrkel Feľenc Vegyeskaľ
Ilapítvány
l088 Budapest, Szentkirályi u.

!'6.)

Lemezfelvétel a kórus újjáalakulásának 20.
évfordulója alkalmából f0|7, mäjus f6-f7-én. A
|emez20|7. augusztus 3O-ig készü| el.

675.00oFt
(működés)

z
Íézus Társasága Alapítvány
1085 Budapest, Mária u'25.)

Gyökerek tábor f0|7 - 8 napos budapesti nyári
tábor határon tuli rászoruló magyar gyermekek
számára.

400.000 Ft
(működés)

aJ
|rtBázis Művészeti Alapítvány
1082 Budapest, Harminckettesek
ere 4. fszt. 5.)

20|7. évi tevékenységük támogatása (bérleti díj,
k<jzüzemi díj, adminisztráciős k<ĺltségek, fotólabor
eszközök, marketing kiadványok, továbbképzés,
ľészvéte| a FotoFalu Művészte|epen. utazás)

0Fr

ą I korszeľíĺ szĺilészetéľt és
ńgy őgy ászatéľt Alapítvány
1088 Budapest. Baross u. f7 .)

Eszközbeszerzés (magzati monitor 2db, vezeték
nélkĺili terminál Zdb, Robi Kelly Forceps Insert,

bioo|áris kábel 2db)

1.500.000 Ft
(felhalmo-

zźs)
5 Yem Adom Fel Alapítvány

l093 Budapest, Lónyay u.3'fl|.)
Híresek és józsefuárosiak címmel kźxéhźr'i
beszélgetéssorozat támogatźsa a 8. kerüIeti Nem
Adom FeI Café & Bar-ban 3 neves művéssze|
(Jókai Anna. Szulák Andrea, Novák Péteľ)

500.000 Ft
(miĺködés)

6 lózsefváľosi Zeneiskolai
\lapítvány
1082 Budaoest. Nap u. 33.)

Zeneiskolai hangszerek vásárlása. 250.000 Ft
(felhalmo-

zás\
,7 IEDEK EMIH lzraelita

jzeretetszolgálat Alapítvány
l052 Budapest, Károly krt. 20.)

Adománybolt |étľehoztsa, helyiség felújítása,
berendezése.

500.000 Fr
(miĺködés:
300.000 Fr,
felha|mozás:
200.000 Fr)

8 Kortáľs Művészeti Alapítvány
l088 Budapest' Szentkiľályi u.

|2ĺB.)

''Lányok és legények'' a nok a társadalomban
betöItött szerepéről 8 estés eloadássorozat f017.
szeptembeľétől év végéig. Helyszíne a Hoľánszky
utcában található AltBázis osszművészeti Miĺhelv.

0Fr
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9 Peteľ Ceľny Alapítvány.l083 
Budapest, Bókay János u.

t3.)

Mentőautók javítása, orvosi fogyóeszkoz
beszerzése. 500.000 Fr

(működés)

l0 Mozgással az egészséges jiivőéń
Egyesület
il085 Budapest, Horánszky u. 8.)

l3-25 éves korosztá|y részére havi két alka|omma|,
összesen 12 a|kalommal szabadidős, sport
programok szervezése. A cé|csoport a józsefvárosi
hátrányos he|yzetii roma és nem roma gyermekek
30 fó ľészfvevőve|.

0Ft

il Göľöngyös Ut Foglalkoztatási és
Jzociális Egyesü|et
1 102 Budapest, Onodi u. 1-3.)

Sípos Mihá|y boxedzéseire járő fiatalok
étkezéseinek, valamint sporteszközok
beszeľzésének támogatźsa. Az edzések a tervek
szerint a Dobozi téren valósulnának mes.

574.000 Ft
(miĺködés:
504.000 Fr,
feIhalmozás:
70.000 Fo

12 Uj világ Egyesület.1039 
Budapest, HolIós Korvin

-ajos u. 4.)

Hátrányos he|yzetú, zcimében roma származásu
fiata|ok részére ''Disputa'' vitakultúrát erősítő
veľSenyprogram szewezése 5 a|kalommal
alkalmanként átlagosan 15 fő részére.

0Ft

l3 Fúvós Hangszeľész Céh
Egyesü|et
.l 081 Budapest, Kiss József u. 10.)

T av aszi és j ózsefu árosi ősz i konceľt szervezése.
480.000 Ft
(mÍĺködés)

t4 ]áľsak a Te|eki Téľéľt Egyesĺilet
I086 Budapest, Teleki tér f4.
/r 0.)

f017 . évi programjaik, műk<jdésük tźtmogattsa. 3.000.000 Ft
(működés:
2.f12.000,

felhalmozás:
788.000 Fr)

15 Mozgássérü|tek Budapesti
EgyesüIete
ll36 Budapest, Hegedĺĺs Gyula u.

13.)

A MozgássérĹiltek Budapesti Egyesület józsefoárosi
szervezetének havi szinten szervezésre kerülő
klubnapj ainak támogatása.

100.000 Fr
(működés)

t6 Csók-Gyiingy Tímea
.1089 

Budapest, Vajda Péteľ u. 1l
Lls6.)

Budapest 8. keri'ileti önkormányzati tulajdonban
Iévő he|yiség (Baross u. 118.) míĺhely célra történő
feltijítása. 0Ft

l7 Pázmány Péteľ lfjúsági
Egyesület
'1082 Budapest, Baross u. 78.)

Nyári cserkésztáborok szervezése. Kiscserkész
tábor 28 fr (alsótagozatos) 5 nap, Cserkész
nagýábor 45 fó (felsőtagozat, középiskolás, fiatal
felnőtt) 10 nap.

800.000 Fr
(működés:
585.000 Ft,

felhalmozás:
215.000 Ft)

t8 ]ivilek a Pa|otanegyedéľt
Đgyesĺilet
1088 Budapest' Lőrinc oap tér 3.)

A palotanegyedi lokáIpatriotizmus és imázs
erősítése, kultuľális pľogramok szerv ezése. 960.000 Ft

(műkĺidés)

l9 Aľt's llaľmony Szabad
Miĺvészeti Táľsaság
11029 Budapest, Csongor u. 39.)

A 20|6 óta önkoľmányzattő| bérelt Rökk Szilárd u.
1 1' szám a|atti pincehelyiség felújítása Stúdió
kialakítása céljából. 0Fr

20 Csámpai Sándoľné,1082 
Budapest, Futó u. f7. 1/22,)

f0|7. novemberben Csámpai Rozi önálló kiállítása
és megnyitója a Kesztyűgyáľ KözösségiHźnban. 300.000 Fr

(miĺködés)

f1 Yemzeti KtizszolgáIati Egyetem
Spoľtegyesület
.1089 

Budapest, oľczy út 1.)

Rekľeációs Fitnesz Nap Józsefuárosban. Helyszín:
Máýás tér vagy Orcry kert' Kiegészítő program
kutya szépségverseny, koncert. 0Ft
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2f \agycsa|ádosok Józsefváľosi
Đgyesülete.l084 

Budapest' Déri Miksa u. l8.
1/1.)

Családi nyáľi táborozás Gyonraendrődön 6 nap 24

felnótt 14 gyennek részére. 200.000 Ft
(műkodés)

z) ľisztvise|őtelepi onkoľmányzati
Egyesület
:1089 Budapest, B|áthy ottó u.

I 5.)

Hagyományorzo Rózsabá| 2017. június f-án a

Hunguest Hotel Millenium nagytermében, Bogrács
fesztivál 2017. szeptember 9-én, Miku|ás i'innepség.

250.000 Ft
(műkodés)

f4 Wagyaľ Williams Szindľóma
[áľsaság
' 
1 089 Budap est, Orcry űt f .)

Mikulás ĺinnepséget szervezo ha|mozottan
hátrányos he|yzetu Fészekhagyó fiatalok
rendezvénys zerv ezo csoport felkészü|ését támogató
l0 óľás (f017. szeptembertől-novemberig)
tréninsen való részvétel.

315.000 Ft
(működés)

25 Iózsefváľosi Kosáľlabda CIub
'2029Llrom. Cinese u. 9.)

f017. évi nevezési, részvételi díjak' valamint bérleti
díiak támosatása.

0Ft

f6 \épszínház Kör a Polgáľi
oľtetetoľt
'l087 Budapest, Beľzsenyi u. 4.
l/r 8.)

Népszínház negyed és környékén élo kisgyeľmekes
csa|ádok részére kulturál is programok szervezése.

454.000 Fr
(működés:
324.000 Ft,
felhalmozás:
130.000 Fr)

27 VIagyaľ Cseľkészsziivetség
|025 Budapest, Tömörkény u.

i/a.)

Szilassy Péteľ Akos 8. keľületi lakos részvételének
támo gatása a Vándorcseľkész V i l ágt a|á|kozőn f0 1 7

nyarźn Izlandon.
0Ft

28 Dq Tudatosan Egyesület
4025 Debrecen, Postakert u. 8.

felephely: 108l Bp., II. János Pá|
ŕtpatér 6. Ilf|.)

Dankó u. l8. szám alatti sportudvar programjainak
szervezése heti hat nap f017. június 20-tő1 f017.
augusztus 27-ig' Cé|csoport a belső-józsefuárosi
gyermekek és családjaik, körülbelül 30 fó gyermek.
Speciális kreatív, fejlesztő foglalkozások (festés,

szobrászat, zene). Az elkésztilt művekbő| f0|7.
szeptemberben kiá||ítást szeľveznek f017.
szeptember l 5-30. kĺjzött.

562.700 Ft
(működés:
523.000 Fr,
felhalmozás
39.700 FĐ

Felelős: polgáľmesteľ
Haüĺridő: 2017 .junius 8.

2. a 2017. éví egyhazi pźiyázat keretében az a|ábbi szeÍvezeÍeket a kĺjvetkező célok
me gval ó s ítás a érdekéb en az a|tlbbi ö s sze g gel tźtrno gatj a:

Pź.tryá.ző neve' címe Páł|yánat cé|ja
Támogatási

összeg

Szent Rókus Plébánia
(1088 Budapest, Rákóczi út
27ĺA')

Zarándok|at Keszthe|yre, karmelita bazilika
megtekintése, valamint Szent Rókus Templom működési
költségeinek támogatása

400.000 Ft
(működés)

f. Jézus Táľsasága
Magyaľországi
Rendtartománya
( 1 085 Budapest' Horánszky
utca 20.)

JTMR oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat
munkatársának (szakmai koordinátor) munkaóra
számának 10 órával való növelése, valamint az oázis
Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat programjait
hirdető szóróanyagok és plakátok elkészítésének
támosatása

100.000 Ft
(működés)
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3. Józsefváľosi Szent József R.
K. Plébánia
(l 082 Budapest, Horváth
Mihá|y tér 7.)

I. Aľs Sacľa Fesztivá| támogatása- (technikai eszkozcik,
nyomdai kö|tségek, utazási kö|tségek egyéb kiadások)
II. rászorultak étkeztetése, ételosztäs támogatása III.
T áboroztatás Miskolctapolcán rászoru ló gyerek részére,
valamint IV. egyéb kulturális progľamok (tiszte|etdíj,
protoko|lajándékozás' egyéb kiadás)

942.000 Ft
(működés)

t̂. Budapest-Ttiľökőľi Kis
Szent Teľéz P|ébánia
(1087 Budapest, Kerepesi út
3 I .-33.)

A temp|om és a plébánia rezsiköltségeinek támogatása
láram, gáz, víz-csatorna, telefon, internet/, valamint a
''Nyitott templomok napja '' alkalmábó| a temp|omot és
védőszentjének életét bemutató kiá|lítás szervezése és
kiadvány készítése

700.000 Fr
(működés)

5. Jó Pásztoľ Lelkészség
( l 089 Budapest, Ká|vária tér
ff .\

Májusi zarándok|at az egyházközség híveivel - egy
napos út bérelt busszal - 49 fó. Útvona|: Budapest-
Mátraverebé|y Szentkút nemzeti zarándokhely - Cered-
Zabar - Yárasző - Tarnaszentmária _ Feldebro
Budapest

120.000 Ft
(míĺkĺidés)

6. Udvhadseľeg Józsefváľosi
GyüIekezete
(1086 Budapest, Dobozi utca
31.)

I. Játszőtéri gyermekfoglalkozások 2017. július 10-14
között (16-20 ora) - Játszőtéri gyermek progľam a VIII.
ker. Máýás téri játszőtéren (nyári misszionáriusképzés,
oktató csomag' kézműves anyag, gyümölcslé a
gyerekeknek II. napkcizis gyermektábor a VIII.
kerü|etben élő hátrányos he|yzetű gyermekek részére.2
hét 2X35 főre (1. hét: étkezés' élelmiszer kirándulásra,
sportszerek, játékok, kirándulás Tropikárium 2. hét
étkezés.. éle|miszer kirándulásra. Kiľándulás Vác-
Katalinpuszta)

300.000 Ft
(műk<idés)

1 Szlovákaj kú Evangé|ikus
Egyházktizség
(1081 Budapest, Rákóczi út
57/4.\

I. Gyi'i|ekezet lelkészi hivatalának és lelkész|akásának
nyí|źszfuőinak szigetelése II. Szlovákiai bibliai tábor
(utazás, szái|ás, étkezés) III. oszi konfeľencia a
reformáció 500. évfordulója a|kalmából (posta, telefon,
étkezés)

400.000 Fr
(felhaImozás
150.000 Ft,
miikĺjdés:

2s0.000 Ft)
8. Budapest József utcai

Baptista Gyĺilekezet
( 1 084 Budapest, József utca
12.)

I. Nyári gyeľektábor szervezése; II. Nyári ifiúsági tábor
szervezése, valamint III. orgona felújítás

200.000 Fr
(mrĺködés:
50.000 Fr,

felhalmozás:
150.000 Fr)

9. Budapest - Józsefuáľosi
Refoľmátus Egyházktizség
(1085 Budapest, Salétrom utca
s.)

Nyári tábor szervezése Eszak-Magyarország /Gönc,
Vizso|y, Boldogkővára|jai vár, Füzéri vár, Sárospataki
vár és könyvtár meg|átogatása/ (étkezés tiámogatása
(reggeli, ebéd, vacsora) 40 fo + táborhelyen kívÍil lévő
étkezések, Zemp|én kalandpark, libegő
Sátoľalj aújhe|yen, F uzéri váľ belépő)

400.000 Fr
(működés)

10. Budapesti Zsidő Hitközség
(1075 Budapest, Síp u.12.)

I.Rendezvények és Ünnepek támogatása (Lag Baomer,
Sávuot, Rosh Hashana, Szukkot, Chanuka ); II.
Pľojektoľok, muItifunkcionális nyomtató-szkenneľ
fénymásoló beszerzése III. Scheiber Sándor utcai
korzetben konyha kia|akítása (beszerzés és kivitelezés /
vizesblokk kialakítása, konyhai, elektronikai
berendezések, bútorok, munkapultok vásárlása

600.000 Ft
(mÍĺködés:
200.000 Fr,
feIhalmozás:
400.000 Fr)
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ll Budapest Kü|ső-Józsefváľosi
Refoľmátus Egyházközség
(1089 Budapest, Kőris utca
13.)

I. Hálaadó ünnepség refoľmáció évfordulójának
alka|mából (előadók, kozos étkezés) II. Adventi Zenés
Istentisztelet - e|őadó hívása 4 a|kalomma| III.

karácsonyi csomagok - 2 idősek otthona (l20 db)
gyülekezeti idősek és otthonfekvő betegek (60 db) egyéb
személyek (60 db)

600.000 Ft
(műkodés)

12. Isteni Megváltóról Nevezett
Nővérek Kongľegációj a-
Magyar Taľtomány
(1 085 Budapest, Horánszky
utca 17.)

Szent Anna Kollégium egyetemi hallgatói szźlmára
közösségépítő, személyiségfej Ieszto és egészségm egőrzo
programok szervezése (utazźs, étkeztetés, szá||ás,
trénerek, e|oadók díjai)

300.000 Ft
(műkodés)

13. Budapest - Tisztvise|őtelepi
Magyarok Nagyasszonya
Plébánia
(1089 Budapest, Bláthy ottó
utca22.)

Táborszervezés (sokgyerekes nagycsaládok részére)
(szá||źs, étkezés, belépők, kézmíĺves anyagok, kellékek
(labda, kĺizösségi játék), gyümölcs, édesség, ĺ.idítő,

f agy 1 a|t, zár ő ttlb ortuz- s zal o n n as tité s, tit i kö lts é g)
500.000 Ft
(működés)

14. Jézus Táľsasága Alapítvány
1085 Budapest,
Máľia utca 25.

I. Családi nap szervezése (kb. 100 fó) - Sportszer bér|ése/
beszerzés + étkezés. II. Pesti Jézus Szíve Templomot
bemutató kiadvány - graťlkai tervezés, nyomdaköltség.
III. Nyári templomkerti koncertsorozat - előadói
tiszteletdíi támoeatása.

300.000 Fr
(műk<jdés)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 8.

3. a 2017. évi sport pálytĺzat kerętében az alábbi szęÍvezeteket a következő célok
me gvaló sítása éľdekéb eÍL az a|ábbi <i s szeggel tĺĺmo gatj a:

Páiyáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási

összeg

1

oSC Ritmikus Gĺmnasztika
Spoľtegyesület
(t086 Budapest, Teleki téľ l9.)

oSC RG SE ritmikus gimnasztika edzőtźtboruinak (f
db) megszewezése (étkezés, uszoda használat, bérelt
busz Nógrádsáp-Acsa- Nógrádsáp úwonalon) (f017.
06.r9 -23. 20 17 .08.21 -25.\

150.000 Ft
(működés)

f. BKV Előľe Sport Club
Kłizhasznú Szervezet
(1087 Budapest' Spoľt utca 2.)

Tekepálya bérleti díj (1 hónapra), valamint műfüves
labdarúgópálya díj támogatása (l hónapra)

150.000 Ft
(működés)

J. Vaskaľ Spoľtegyesiilet
(1083 Budapest, Tömő utca
s8. FSZ.ol.)

A 20|7.05'13-2017.05.f0-ig rendezendő Szkandeľ
Euľópa-bajnokság (Lengye|oľszág, Katowice)/
kiutazás, élelmiszer, tźry|á|ék kiegészítő - 8 napra

50.000 Ft
(működés)

4. Dance Talent Tánccsopoľt
Egyesület
(2040 Budaörs, Piýpang utca
f3.)

Pék Máté (ózsefuárosi lakos) és páros társa Vi|ág és

Euľópa-bajnokságon va|ó részvétele. Magyarorszźlgi
veľsenyek (5 db)l utazźsi kö|tség, nevezési díjalď
Külft'|di versenyek: Chengdu YB- lutaztts, szźilásl,
f017 . szeptember f9-30 VB Á.usztria lutazás, nevezés,
szá||ts / WADF VB Csehorsztry lutazás, nevezés,
szá||ási UsA oľlando VB /utazás' nevezés, szźil|ásl

0Fr

108



Pá|yáző neve' címe Pá|yáłzat cé|ja
Támogatási

összeg

5. Magyaľ Aikikai Aikido
Egyesület
(l098 Budapest, Napfény utca
16. IV. emelet 17.)

Terembér|eti díj támogatása a nyári hónapokban.
Programszervezés, ędzőtáborozás' E'szközbeszerzés,
eszközfelújítás (tatamik). (Ingat|an bérlęti díj,
rendezvények szervezése, adminisztrációs költségek,
póIók, törölközok, edzoruhák, utazts, étkezési
kö|tségek, szá||ás koltségek, szállítási kö|tségek,
reprezentáciő, szőrőanyag, oklevél, tagkönyvek,
Tatami, fegyveľkész|etek, eszkcizök vásárlása)

300.000 Ft
(működés)

6. Magyaľ Goju-Kai Sztivetség
( 1 089 Budapest, oľczy út 4 l .)

Nevezési díjak (Május 27-28 Magyaľ Bajnokság
egyéni és 2 csapat kö|tség, október 14. Céghmesteľ
kupa egyéni nevezések, Nov. f5 Tatami team kupa
egyéni nevezések), va|amint sporteszközök
beszerzésének támogatása (agi|ity |étra 9 m 2 db, je|ző
bóják 10 db, izom|azító hengerek 6 db' akadályok l0
db)

150.000 Ft
(felhalmozás:

60.000 Ft,
műkĺjdés:
90.000 FĐ

Go|den Tigeľ's Kung Fu
Club Sport Egyesület (l085
Budapest, Rökk Szilárd utca
1s.)

Edzoterem mĺĺködési költségeinek támogatása
(Mtĺködési Költség: telefonszámla, közös költség) 123.000 Ft

(műkodés)

8. Józsefváľosi Toľna Egy|et
(1085 Budapest, ÜlIői út 18.)

Tornaszerek és eszközök felrijítása, új eszközök
beszerzése (gerendaszőnyeg, geľendavédő, korlátfa,
zsámoly, |eérkezo szonyeg, szivacsbála), valamint
működési kti|tség (terembéľlet, kĺlnyvelési díj, napi
takarítás)

300.000 Ft
(felhalmozás:

100.000,
míĺködés:

200.000 Fr)
9. Nemzeti Kiizszolgálati

Egyetem Spoľtegyesület
(l089 Budapest, oľczy út 1.)

Rekreációs fitnesz nap Józsefuárosban. Működési
kö|tség (ľendezvény adminisztrációja,
spoľtszervezésért járő dĺj) és szabadidőspoľt
szoIgáltatás

0Fr

10. Mabuni SpoľtegyesÍilet
(1091 Budapest, Üllői tft|69'
IX. emelet 38.)

oszi edzőtétbor Felsőtárkányban (40 fő) - a táborban
részľvevő józsefuáľosi spoľtolók támogatása. Tábor
|étszám:40 fó (3 étkezés, tornaterem használat)

100.000 Fr
(működés)

ll Józsefváľosi Kosáľlabda
Club (2096 Üröm, Cinege utca
9.)

Táborszeľvezés Balatonalmádiban 5 napĺ 4 éj-szźi|ás
te|jes ellátássa| (35 fő) + tornateľem bér|eti díj az
edzótábor idejére

300.000 Ft
(műkĺ]dés)

tf. Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér l.

Az iskola tanulóinak szabadidős versenyekre való
elj utásának, nevezésének támogatása. Sakk nevezési
díj + tömegközlekedés igénybevételével 3 sportág
versenyeire eljutás támogatása (sakk, röplabda,
labdaľúgás) 31x 10-es iegytömb.

108.000 Ft
(miĺködés)

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7,junius 8.

4. a 20|7. évi nemzetiségi pá|yázat keľetében az a|ábbi szervezeteket a következő cé|ok
megvalósítása érdekében az a|ábbi összeggel tźtmogatja:
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Pźilyáző neve, címe Pá|yázat cé|ja
Támogatási

összeg

I Józsefváľosi Német Nemzetiségi
onkoľmányzat
(108f Budaoest. Baross u.63-61.)

Hagyományápoló és kultúrtörténeti előadássorozat.
230.000,- Fr
(miĺködés)

f. Józsefváľosi Német Nemzetiségi
onkormányzat és Józsefváľosi
Szlovák onkormányzat ktiztis
pá|yázat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Két nemzetiség kozĺis rendezvénye, nemzetiségi est.

230.000,- Ft
(működés)

a Józsefváľosi Lengye|
onkormányzat
(|08f Budapest, Baľoss u.63-67.)

Lengye|országi szakmai út, képzőművészeti
foglalkozás gyerekeknek, Teleki téri nyíIt
rendezvénv.

230.000,- Ft
(miikodés)

4. Józsefvárosi Szlovák
Önkoľmányzat
(1082 Budapest' Baľoss u.63-61.)

Hagyomźtnyorző rendezvények, koszorúzás,
koszorúzássa| egybekötött szakmai út Visegrádra,
kiadvánv készítése.

230.000,- Fr
(működés)

5. Józsefváľosi Szeľb
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Szent ll|és napi rendezvény, nyári hittan táboľ, nyári
nyelvi táboľ, nyáľi folk|óľ tábor.

230.000,- Ft
(működés)

6. Józsefváľosi Bolgáľ
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Koszorúzás Harkányban a |egnagyobb bolgár katonai
temetőben Magyaľországon. Utána Drávaszabolcs,
Pécs meglátogatása, koszorúzás. f017. szeptember
f5-én a Jôzsefoárosi Szent József-
plébániatemplomban a SZVETOGLASZ bolgár
ewhäzi kvartett feIlépésének megvalósítása.

230.000,- Fr
(míĺködés)

ą Józsefváľosi Göľtig
onkormányzat
(1082 Budapest" Baľoss u.63-67.)

Dohánygyári emlékest, Zenés irodalmi est, szakmai
út Pécsre.

230.000,- Ft
(műk<]dés)

8. Józsefváľosi Román
onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Home-Care Nemzetiségi Hagyományőľző Nyugdíjas
Klub és Szabédi Lász|ő Nyelvtudományi Klub kozĺjs
rendezvénye a Sokszínĺĺ Józsefváľos Híd a kultúrák
között rendezvénv keretén belül.

197.000,- Ft
(működés)

9. Józsefváľosi Roma
onkoľmányzat
(1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 14.)

Ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó zenés renđezvények
(150 - 200 fő részvételével) szervezési kö|tségei
(f0|7 . június Nyárköszönto; f01.ĺ , július Anna Bál;
f017. augusztus Unnepi koncert; f0l7. szeptember
Cigányvarźns;
f0|7. október Ünnepi koncert; f01,7. november
Katalin Bál).

4.000.000,- Ft
(működés)

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017 .június 8.

5. a hatźrozat 1-4 pontjában foglalt támogatások
páIy źnat: 7 .320,7 e F t, e gyhźzi pály źzat: 8 62,0 e
általános mrĺködési taľtalék teľhére.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2017 .jrinius 8.

tĺjbbletkĺjltségeire
Ft, spoľt páIyázat:

8.913,7 e Ft-ot (civil
73t,0 e Ft) biztosít az
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!

6. a) az 5. pontban foglaltak miatt az onkormányzat |1107-0l cím működési cél és
általános tartalékon be|i| az általános tartalék - önként vállalt feladat _ e|őfuányzatárő|
8.913,7 e Ft-ot átcsoportosít a l l105 cím _ önként vállalt feladat - kiadás működési célú
támogaÍásoká||amhánartásonkívülree|őirźnyzatára,
b) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím műkĺjdési cél és általános tartalékon beltil a
civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék - önként vállalt feladat
előirányzatáró| 12.320,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím - önként vállalt feladat
- kiadás működési célú támogatások á||amhćztartáson kívülre előirányzatáľa 9.138,0 e
Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások á||amháztartáson kívülre e|oirányzatára
3.182,1 e Ft-ot,
c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beltil a
sportolók, spoľtszervezetek támogatása céltaľtalék - ĺjnként vállalt feladat
e|őirányzatárő| I.731,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
kiadás működési célú támogatások tĺ||amháztartáson kívülľe e|oirányzatára I.571,0 e Ft-
ot, és a felhalmozási célú támogatások á||amhánaftáson kívülre e|őirźnyzataľa 160,0 e
Ft-ot,
d) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím műkcidési cél és általános taľtalékon belül az
egyházak, egyhazi közösségek támogatása céltaľtalék - önként vźi|a|t feladat - előirany-
zatźlrő| 5.862,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1105 cím - önként vállalt feladat - kiadás
műk<jdési célú tĺĺmogatások á||amháztartáson kívülre e|őirányzatára5.|62.0 e Ft-ot, és a
fel-halmozási célú támogatások á||anlháztartáson kívülľe e|őfuányzatára7}},O e Ft-ot,
e) az onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül a
nemzetiségi önkoľmányzatok támogatása működési céltaľtalék _ önként vállalt feladat _
eloirźlnyzatáról 5807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105- cím - ĺjnként vállalt feladat _
kiadás miĺködési célú támogatás államh tutartáson kívĹilre e|őirányzatźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 .június 8.

7. felkéri a polgáľmestert a hattrozat |-4. pontja szerinti tĺámogatási szerzőđések a|éńrźsźra.

Felelős: polgármester
Határidó : 20|7 .június 3 0.

8. felkéri a polgármestert, hogy a kĺiltségvetési rendelet kĺjvetkęzĺĺ módosításźná| a
határ ozatban fo glaltakat vegyę fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő :a költségvetési rendelet következő módo sítása

Dr. Sáľa Botond
Megállapítja' hogy a Képviselő-teshilet ahatátozatot 13 igen,0 nem, 3 lľrrtőzkodás mellett
elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 1ó KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHIZ MrNo S ÍTETT S ZoToB B SÉG SZÜKSÉGE S
HATÁRoZAT:
16112017. (vI.08.) 13 IGEN 0 NEM 3 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy
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Pályáző neve, címe Pźiyázat cé|ja
Támogatási

łisszes

I Dľkel Feľenc Vcgycsknr
Ą.lapítvány
1088 Budapest, Szentkirályi u.

)6.)

Lemezfe|vétel a kórus újjáalakulásának 20.
évfordulója alka|mából f0|7. május f6-27-én. A
lemez 201 7. augusztus 30-ig készül el.

675.00oFt
(működés)

2
Iézus Táľsasága Alapítvány
,1085 

Budapest, Mária u. 25.)

Gyokerek tábor 2017 - 8 napos budapesti nyári
tźhor határon tú|i rászoruló magyar gyermekek
szźtmára.

400.000 Ft
(műkodés)

a
J

ĄľtBázis Művészeti Alapítvány
.1082 Budapest, Haľminckettesek
:ere 4. fszt. 5.)

2017. évi tevékenységük támogatása (béľleti díj,
kozuzemi d íj, adm ini s ztr áciős kö|tségek' fotó labor
eszkcizök, marketing kiadványok, továbbképzés,
részvéte| a FotoFalu Míĺvésztelepen' utazás)

0Ft

4 \ korszeľű szülészetért és
l(igy őgy ászaté rt Alapítvány
1088 Budapest. Baross u.27 .\

Eszkozbeszerzés (magzati monitor fdb, vezeték
nélküli terminál 2db, Robi Kelly Forceps Insert,

bipoláris kábel2db)

1.500.000 Fr
(felhalmo-

zás)

5 Yem Adom Fel Alapítvány
1093 Budapest, Lónyay u.3.fl|.)

Híresek és józsefuárosiak címmel ktxéhź.zi
beszé|getéssorozat támogatása a 8. kerüIeti Nem
Adom Fel Café & Bar-ban 3 nevęs míĺvésszel
(Jókai Anna, Szulák Andrea, Novák Péter)

500.000 Ft
(műkodés)

6 ĺózsefvárosi Zeneiskolai
Ą.lapítvány
'1082 Budapest. Nap u. 33.)

Zeneiskolai hangszeľek vásárlása. 250.000 Ft
(felhalmo-

zás)

7 OEDEK EMIH lzraelita
Szeľetetszolgálat Alapítvány
.1052 

Budapest, Károly kľt. 20.)

Adománybo|t létrehozása, helyiség felújítása,
berendezése.

500.000 Ft
(műkodés:
300.000 Ft,
feIhalmozás:
200.000 Fo

8
Koľtáľs Míĺvészeti Alapítvány
1088 Budapest, Szentkirályi u.

|2ĺB.)

''Lányok és legények'' a nok a táľsadalomban
betoltött szerepéről 8 estés előadássorozat 20|7,
szeptemberétő| év végéig' Helyszíne a Horánszky
utcában található ArtBazis osszművészeti Mĺĺhely.

0Fr

9 leter Ceľny Alapítvány
1083 Budapest, Bókay János u.

'3.)

Mentőautók javitása, orvosi fogyóeszköz
beszerzése'

500.000 Fr
(műkodés)

10 Vlozgással az egészséges jłivőéľt
Dgyesĺilet
1085 Budapest, Horánszky u. 8.)

l3-25 éves korosztály részére havi két alkalommal,
összesen 1f alkalommal szabadidős, spoľt
progľamok szervezése. A célcsopoľt a józsefuárosi
hátrányos helyzetĺĺ roma és nem roma gyermekek
30 fo résztvevővel.

0Fr

1l 3tiľiingyiis Ut Foglalkoztatási és

}zociális Egyesület
1102 Budapest, Onodi u. l-3.)

Sípos Mihály boxedzéseire jźtrő fiatalok
étkezéseinek, valamint spoľteszköz<ik

beszerzésének támogatása. Az edzések a tervek
szerint a Dobozi téren valósulnának meg.

574.000 Ft
(mtĺködés:
504.000 Ft,
felhalmozás:
70.000 Ft)

t2 Uj világ Egyesůilet
t039 Budapest, Hollós Korvin
-ajos u. 4.)

Hátrányos he|yzetu, zomében roma származásu
fiatalok részére''Disptlta'' vitaku|trirát erĺisítő
versenyprogram szervezése 5 alkalommal
alkalmanként átlagosan l5 fó részére.

0Ft

1. a 2OI7. évi civil pá|yázat keretében aZ a|ábbi szervezęteket a követkęző célok
me gV al ó s ítás a érd ekéb en az a|ábbi ö s s ze gekk e| ttlmo gaÍJ a:

1.rf



l3 F.úvós Hangszeľész Céh
DgyesüIet
108l Budapest, Kiss Jőzsef u. l0.)

Tavaszi és józsefváľosi őszi konceÍ szervezése.
480.000 Ft
(működés)

14 Táľsak a Te|eki Téľéľt Egyesület
(l086 Budapest, Teleki tér 24,
1/10.)

20 1 1 . év i programj ai k, mű kĺjdésük támogatása. 3.000.000 Fr
(műkodés:
f .f12.000,

feIhaImozás:
788.000 Ft)

15 Mozgásséľĺiltek Budapesti
Egyesü|ete.l136 

Budapest, Hegedűs Gyu|a u.
13.)

A Mozgássérü|tek B udapesti Egyesü let j ózsefu árosi
szervezetének havi szinten szervezésre kerü|ő
k|ubnapjainak támogatása.

100.000 Fr
(műkodés)

t6 3sók-Gytingy Tímea,1089 
Budapest, Vajda Péter u. 11

,-/56.)

Budapest 8. kerületi önkormányzati tulajdonban
lévő helyiség (Baross u. 118.) műhely célra történő
felújítása. 0Ft

17 Pázmány Péteľ lfjúsági
Egyesület
'1082 Budapest, Baross u.78.)

Nyári cserkésztáborok szervezése. Kiscserkész
táboľ f8 fő (alsótagozatos) 5 nap, Cserkész
nagýábor 45 fő (fe|sőtagozat, középiskolás, fiata|
felnott) 10 nap.

800.000 Ft
(míiködés:
585.000 Ft,
felhalmozás:
215.000 Fr)

l8 ]ivilek a Palotanegyedért
Dgyesü|et
l088 Budapest. Lőrinc pao tér 3.)

A pa|otanegyedi |okálpatriotizmus és imázs
erősítése, kulturális pľogramok szervezése. 960.000 Ft

(működés)

t9 Ąrt's Haľmony Szabad
lł[ĺÍvészeti Társaság
'1029 Budapest, Csongor u. 39.)

A 2016 óta önkoľmányzattő| bérelt Rokk Szi|áľd u.
1l. szám a|atti pincehelyiség felújítása Stúdió
kia|akítása céljából. 0Fr

20 Jsámpai Sándoľné
1082 Budapest, Futó u.f7. |/f2.)

2077. novemberben Csámpai Rozi ĺjná|ló kiál|ítása
és m e gn y itój a a Keszty íi.gyár K özö s s é gi Házb an.

300.000 Ft
(miĺködés)

21 Yemzeti Közszolgálati Egyetem
športegyesület
1089 Budapest, oľczy lit l.)

Rekreációs Fitnesz Nap Józsefuárosban. Helyszín:
Máýás tér vagy Orcry kert. Kiegészítő progľam
kutya szépségverseny' koncert. 0Ft

22 Nagycsa|ádosok Józsefvárosĺ
Egyesülete
(1084 Budapest, Déri Miksa u. 18.
r/r.)

Csa|ádi nyári táborozźs Gyomaendrődön 6 nap 24
felnőtt l4 gyermek részéľe. 200.000 Ft

(miĺködés)

LJ ľisztvisetőtelepi onkormányzati
Egyesĺilet.1089 Budapest, Bláthy ottó u.
rs.)

Hagyományorzó Rózsabá| 2017. jűnius 2-án a
Hunguest Hotel Millenium nagýeľmében, Bogrács
fesztivál 20|7. szeptembeľ 9-én, Mikulás ünnepség.

250.000 Ft
(működés)

24 Magyaľ Williams Szindľóma
ľáľsaság
i l 089 Budap est, orczy tĺ 2.)

Miku|ás ünnepséget szervezó halmozottan
hátľányos he|yzetű Fészekhagyó fiata|ok
rendezvénys zervezó csoport felkészülését támogató
l0 órás (2017. szeptembeľtől-novemberig)
tréningen való részvéte|.

315.000 Ft
(mtĺködés)

25 lózsefvárosĺ Kosáľ|abda Club
2029,Ürom. Cinese u. 9.)

20|7. évi nevezési, részvételi díjak, valamint bérleti
díjak támogatása. 0Fr
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f6 Yépszínház Köľ a Po|gári
Ertékekéľt
i1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.
1/18.)

Népszínház negyed és kornyékén élo kisgyermekes
csaIádok részére kulturál is programok szervezése.

454.000 Fr
(miĺkodés:
3f4.000 Ft,
felhaImozás:
130.000 Fr)

f1 Wagyaľ Cserkészsziivetség
|025 Budapest, Tomörkény u.

l/a.)

Szi|assy Péter Akos 8. kerületi lakos részvéte|ének
támo gatása a V án d orcserkész V i l ágt a| álkozőn f0 1 ]
nvarźn Izlandon.

0Fr

f8 Đlj Tudatosan Egyesület
'40f5 Debrecen, Postakert u. 8.

felephely: 1081 Bp., II. János Pál
lápatér 6.lĺf|.)

Dankó u. 18. szám alatti sportudvar pľogramjainak
szervezése heti hat nap f0|7. június f)-tő| f017.
augusztus f7-ig. Cé|csoport a be|ső-jőzsefoárosi
gyermekek és családjaik, korüIbelül 30 fő ryermek.
Speciá|is kreatív, fejlesztő foglalkozások (festés,

szobrászat, zene). Az e|készult mÍÍvekből 2017.
szeptemberben kiá|lítást szerveznek 2017.
szeptember 1 5-30. kozött.

56f .'700 Ft
(míiködés:
523.000 Ft,
felhalmozás
39.700 FĐ

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2017 .június 8.

2. a 2017. évi egyházi pá|yázat keretében az a|ábbi szervezeteket a következő célok
megvalósítása érdekében az a|ábbi összeggel támogatja:

Páł|yáruő neve, címe Páiyázat cé|ja
Támogatási

összeg

Szent Rókus Plébánia
(1088 Budapest, Rákóczi út
2711^.\

Zarándok|at Keszthelyre, karmelita bazilika
megtekintése, valamint Szent Rókus Templom működési
koltségeinek támogatása

400.000 Fr
(működés)

f. Jézus Társasága
Magyaľoľszági
Rendtartománya
(l 085 Budapest, Horánszky
utcaf0.)

JTMR oázis Lelkigondozó és Mentá|higiénés Szolgálat
munkatársának (szakmai kooľdinátor) munkaóra
számának l0 órával való nove|ése, valamint az Oć.zis
Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat programjait
hirdető szőrőanyagok és plakátok elkészítésének
támosatása

100.000 Ft
(működés)

3. Józsefváľosi Szent József R.
K. Plébánia
(l 082 Budapest, Horváth
Mihály tér 7.)

I. Ars Sacra Fesztivál támogatása- (technikai eszközok,
nyomdai költségek' utazási költségek egyéb kiadások)
II. ľászorultak étkeztetése, ételosztás támogatása III.

T ćtbor oztatás Miskolctapolcán rászoruló gyerek részére,

valamint IV. egyéb kulturális programok (tiszteletdíj,

protokoll aj ándékozás, egyéb kiadás)

942.000 Fr
(míĺködés)

4. Budapest-Tiiľiikőľi Kis
Szent Teľéz Plébánia
(1087 Budapest, Kerepesi út
3 1 .-33.)

A temp|om és a plébánia rezsiköltségeinek támogatása
láram, gźn, viz-csatorna, telefon, interneť, valamint a

''Nyitott templomok napja '' alka|mából a templomot és

védőszentjének életét bemutató kiállítás szervezése és

kiadvány készítése

700.000 Ft
(működés)

1,1.4



5. Jó Pásztoľ Lelkészség
(l089 Budapest, Ká|vária tér
zf .l

Májusi zarándok|at az egyházkĺizség híveive| - egy
napos út bérelt bussza| - 49 fo. Utvonal: Budapest-
Mátraverebély Szentkút nemzeti zarándokhely - Cered-
Zabar _ Yáraszo - Tarnaszentmária _ Feldebrő
Budapest

120.000 Ft
(működés)

6. Udvhadseľeg Józsefvárosi
Gyülekezete
(1 086 Budapest, Dobozi utca
3 l.)

I. Játszótéri gyermekfoglalkozások 20l7. július l0-l4
köztjtt (16-20 őra) - JźÍszőtéri gyermek progľam a VIII.
ker. Mátyás téri jźltszótéren (nyári misszionáriusképzés,
oktató csomag' kézmiĺves anya5, gyümöIcslé a
gyerekeknek II. napközis gyeľmektábor a VIII.
keľü|etben é|ó hátrányos he|yzetű gyermekek részére. f
hét fX35 főre (1. hét: étkezés, éle|miszeľ kirándulásra,
spoĺtszeľek, játékok' kirándulás Tropikárium 2. hét
étkezés: élelmiszeľ kirándulásra, Kirándulás Vác-
Katalinpuszta)

300.000 Fr
(mÍĺködés)

7. Szlovákaj kú Evangélikus
Egyházkőzség
(1081 Budapest, Rákóczi út
s7tA.)

I' Gyĺi|ekezet lelkészi hivatalának és lelkészlakásának
nyí|ászárőinak szigetelése II. Szlovákiai bibliai tábor
(utazás, szźi|ás, étkezés) III. Őszi konferencia a
reformáció 500. évfordulója alkalmából (postą telefon,
étkezés)

400.000 Ft
(felhalmozás
150.000 Ft,
működés:

250.000 Ft)
8. Budapest József utcai

Baptista Gyülekezet
( 1 084 Budapest, József utca
1f .)

I. Nyáľi gyeľektáboľ szervezése; II. Nyári ifiúságitábor
szervezése, va|amint III. orgona felújítás

200.000 Fr
(műk<idés:

50.000 Fr,
felhalmozás:
150.000 Fr)

9. Budapest - Józsefváľosi
Refo ľmátus Egyházkŕizség
(1085 Budapest, Salétľom utca
s.)

Nyári tábor szervezése Eszak-Magyarország /Gönc,
Vizsoly, Boldogkővára|jai vár, Füzéri vár, Sárospataki
vár és könyWáľ meg|átogatásď (étkezés támogatása
(reggeli, ebéd, vacsora) 40 fó + táborhelyen kívü| lévő
étkezések, Zemp|én kalandpark, libegő
Sátoraljaújhe|yen, Füzéri vár belépő)

400.000 Fr
(működés)

r0. Budapesti Zsidő Hitközség
(l075 Budapest, Síp u.1f.)

I.Rendezvények és Ünnepek támogatása (Lag Baomer,
Sávuot, Rosh Hashana, Szukkot, Chanuka ); II.
Projektorok, multifunkcionális nyomtató-szkenner
fénymásoló beszerzése III. Scheibeľ Sándor utcai
köľzetben konyha kialakítása (beszerzés és kivitelezés /
vizesblokk kialakítása, konyhai, elektronikai
berendezések, bútorok, munkapultok vásár|ása

600.000 Ft
(mĺĺködés:
200.000 Fr,
feIhalmozás:
400.000 Ft)

l1 Budapest Kii|ső-Józsefváľosi
Refo ľm átus E gyházkiizség
(1089 Budapest, Kőris utca
13.)

I. Hálaadó ünnepség reformáció évfordulójának
alkalmából (előadók, közös étkezés) II. Adventi Zenés
Istentisztelet - előadó hívása 4 alkalommal III.
karácsonyi csomagok - 2 idősek otthona (t20 db)
gyü|ekezeti idősek és otthonfekvő betegek (60 db) eryéb
személyek (60 db)

600.000 Fr
(miĺködés)

t2. Isteni MegváItóró| Nevezett
Nővéľek Kongľegációja-
Magyaľ Taľtomány
( 1 085 Budapest, Horánszky
utca 17.)

Szent Anna Kollégium egyetemi hallgatói számára
közösségép ítő, szemé lyi ségfej lesztő és egészségm e gőrző
progľamok szervezése (utazás, étkeztetés, szállás,
trénerek, előadók díjai)

300.000 Fr
(működés)

t.

ii

:i
:

.i
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13. Budapest - Tisztviselőte|epi
Magyaľok Nagyasszonya
P|ébánia
(1089 Budapest, Bláthy ottó
utcaZf .)

Táborszervezés (sokgyerekes nagycsaládok részére)
(szá||źs, étkezés, belépok, kézműves anyagok, kellékek
(labda, kozosségi játék), gyÍimölcs, édesség, üdítő,
fagy|a|t, zárő tábortuz-szalonnasütéS, útikö|tség)

500.000 Ft
(működés)

14. Jézus Táľsasága Alapítvány
1085 Budapest,
Mária utca 25.

I. Családi nap szervezése (kb. 100 fő) - sportszer bérlése/
beszerzés + étkezés. II. Pesti Jézus Szíve Templomot
bemutató kiadvány - grafikai tervezés, nyomdaköltség.
III. Nyári templomkerti konceftsorozat - előadói
tiszteletdíi támogatása.

300.000 Fr
(mÍiködés)

Felęlős: polgármesteľ
Hataľido: 20Í7 .június 8.

3. a 2OI7. évi sport pályázat kerętében az a|ábbí szervezeteket a következó célok
megvalósítása érdekében az a|ábbi összeggel támogatja:

Páilyáző neve, címe Pá,lyńzat cé|ja
Támogatási

összeg

OSC Ritmikus Gimnasztika
Spoľtegyesület
(1086 Budapest, Teleki tér l9.)

oSC RG SE ritmikus gimnasztika edzőtźlborainak (2

db) megszervezése (étkezés, uszoda használat, bérelt
busz Nógrádsáp-Acsa- Nógrádsáp útvonalon) (20|7.
06.r9 -23. f0r7 .08.21 -f5.\

150.000 Ft
(működés)

f. BKV Előre Sport CIub
Ktizhasznli Szervezet
íl087 Budaoest. Sport utca2.)

Tekepálya bérleti díj (1 hónapra), valamint műfüves
labdarúgópálya díj támogatása (l hónapra)

150.000 Ft
(működés)

5. Vaskaľ SpoľtegyesÍi|et
(1083 Budapest, Tömő utca
58. FSZ.o1.)

A 20|7.05.I3-2017.05.f0-ig rendezendő Szkander
Európa-bajnokság (Lengyelország, Katowice)/
kiutazás, élelmiszer, táplálék kiegészíto - 8 napra

50.000 Ft
(míĺködés)

4. I)ance Talent Tánccsopoľt
Egyesůilet
(2040 Budaörs, Pitypang utca
23.)

Pék Máté fiózsefuárosi lakos) és páros társa Vi|ág és

Európa-bajnokságon való részvétele. Magyarországi
versenyek (5 dby utazási kciltség, nevezési díjalď
Külföldi versenyek: Chengdu YB- lutazás, szá||ts/,
f0|7 . szeptember 29-30 VB Ausztria ĺutazás, nevezés,
szállás / WADF VB Csehország lutazás, nevezés,
szállás / USA orlando YB lutazás, nevezés, szá||źsl

0Ft

5. Magyaľ Aikikai Aikido
Egyesĺilet
(l098 Budapest, Napfény utca
l6.IV. emelet 17.)

Terembér|eti díj támogatása a nyári hónapokban.
Programszervezés, edzőtálborozźs. Eszközbeszerzés,
eszközfelújítás (tatamik). (Ingatlan bérleti díj,
rendezvény ek szerv ezése, admin is ztr źrciős koltségek'
pólók, törölközok, edzőruhák, utazás, étkezési
költségek, szźi|ás kdltségek, szállítási költségek,
reprezentáciő, szőrőanyag, oklevél, tagkönyvek,
T atami, fegyverkészletek, eszközök vásáľlása)

300.000 Ft
(működés)
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6. Magyaľ Goju-Kai Szövetség
(l089 Budapest, Orcry űt41')

Nevezési díjak (Május f1-28 Magyaľ Bajnokság
eryéni és 2 csapat koltség, október 14. Céghmester
kupa egyéni nevezések, Nov. f5 Tatami team kupa
egyéni nevezések), va|amint sporteszközök
beszeľzésének támogatása (agility |étra 9 m 2 db, je|zó
bóják l0 db, izom|azítőhengerek 6 db, akadályok l0
db)

150.000 Ft
(felhaImozás:

60.000 Fr,
működés:
90.000 FĐ

7. Golden Tiger's Kung Fu
CIub Sport Egyesütet (l085
Budapest, Rökk Szilárd utca
1s.)

Edzőterem működési költségeinek támogatása
(Működési Költség: telefonszámla, közos költség) 123.000 Ft

(működés)

8. Józsefvá rosĺ Torna Egy|et
(1085 Budapest, ÜlIoi ĺt ls.1

Tornaszeľek és eszkcjzök felújítása, új eszk<jzĺjk
beszerzése (gerendaszőnyeg, gerendavédő, kor|źtf1
zsámoly, |eérkező szőnyeg, szivacsbála), valamint
működési költség (terembérlet, könyvelési dij, napi
takarítás)

300.000 Ft
(felhalmozás:

100.000,
működés:

200.000 FĐ
9. Nemzeti Kiizszolgálati

Egyetem Sportegyesület
(t089 Budapest, orcry út 1.)

Rekľeációs fitnesz nap Józsefváľosban. Működesi
költség (rendezvény adminisztrációja,
spoľtszervezésért járő díj) és szabadidősport
szolsáltatás

0Ft

t0. Mabuni Spoľtegyesü|et
(109l Budapest, Ü|lői tlt169.
IX. emelet 38.)

Oszi edzótábor Felsőtárkányban (40 fó) - a táborban
résztvevő józsefvárosi sportolók támogatása. Tábor
|étszám: 40 fő (3 étkezés, toľnateľem használat)

100.000 Fr
(műkĺjdés)

1l Józsefváľosi Kosáľ|abda
Club (2096 Ürĺim, Cinege utca
e.)

Táborszervezés Ba|atona|mádiban 5 nap/ 4 éj-szá||tls
teljes ellátással (35 fő) + tornaterem bérleti díi az
edzótá.ŕ,or idejéľe

300.000 Ft
(míĺködés)

lf. Losonci Alapítvány
1083 Budapest,
Losonci tér 1.

Az isko|a tanulóinak szabadidős versenyekre való
elj utásán ak, nevezésén ek tźtmo gatása. Sakk nevezés i
díj + tömegközlekedés igénybevéte|ével 3 spoftág
veľsenye i re e Ij utás tálmo gatása (sakk, röp labda,
labdarúgás) 3 lx 1O-es jegytömb.

108.000 Ft
(működés)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .június 8.

4. a 2017. évi nemzetiségi pá|yazat keretében az a|ábbi szervezeteket a kcjvetkező célok
megvalósítása érdekében az a|ábbi ĺisszeggel támogatja:

Pá|yáző neve, címe Páiyázat cé|ja Támogatási
tisszeg

I Józsefváľosi Német Nemzetiségi
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .\

Hagyományápoló és ku|túrtöľténeti előadássorozat.
230.000,- Ft
(működés)

2. Józsefváľosĺ Német Nemzetiségi
on koľmán yzat és Józsefváľosi
Szlovák Önkoľmányzat ktiztis
pá|yázat
(1082 Budapest. Baross u. 63-67 .\

Két nemzetiség közös rendezvénye, nemzetiségi esĹ

230.000,- Fr
(működés)
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Páiyáző neYe' címe Páiyázat cé|ja
Támogatási

összeg

a Józsefvárosi Lengye|
Onkoľmányzat
( 1082 Budapest. Baross u. 63-6'1 .)

Lengyelországi szakmai űt, képzőművészeti
foglalkozás gyerekeknek, Teleki téri nyí|t
rendezvénv.

230.000,- Ft
(műkodés)

ą. Józsefváľosi Szlovák
onkoľmányzat
(1082 Budapest. Baross u.63-67.)

Hagyományőrző rendezvények, koszorúzás,
koszoľlizássa| egybekötött szakmai út Visegrádra,
kiadvánv készítése.

230.000,- Ft
(működés)

5. Józsefvárosi Szeľb
onkormányzat
(1082 Budapest. Baľoss u.63-6,7.)

Szent ll|és napi rendezvény, nyári hittan táboľ, nyźri
nye|vi tábor, nyári folklór tábor.

230.000,- Ft
(működés)

6. Józsefváľosi Bolgár
Onkoľmányzat
(1082 Budapest' Baľoss u. 63-67 .)

Koszorrizás Harkányban a legnagyobb bolgár katonai
temetőben Magyarországon. Utána Drávaszabolcs,
Pécs meg|átogatása, koszorúzás. f017. szeptember

25-én a Józsefuárosi Szent József-
plébániatemplomban a SZVETOGLASZ bolgáľ
ewházi kvaľtett fellépésének megvalósítása.

230.000,- Fr
(működés)

n Józsefváľosi Görög
onkoľmányzat
íl082 Budaoest. Baross u.63-67.)

Dohánygyári emlékest, Zenés irodalmi est, szakmai
út Pécsre.

230.000,- Fr
(működés)

8. Józsefváľosi Román
onkoľmányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-61.)

Home-Care Nemzetiségi Hagyományorző Nyugdíjas
Klub és Szabédi Ltsz|ő Nyelvtudományi Klub kozös
ľendezvénye a SokszínĹĺ Józsefuáros Híd a kultúrák
között rendezvény keretén belü|.

197.000,- Ft
(mĺiködés)

9. Józsefváľosi Roma
onkoľmányzat
(1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 14.)

Ünnepi a|kalmakhoz kapcsolódó zenés rendezvények
(l50 - 200 fő részvéte|ével) szeľvezési költségei
(f017 , június Nyárköszöntő; f01.1. július Anna Bá|;

2017. augusztus Ünnepi konceľt; 20|7. szeptember

Cigányvarázs;
f0|7. október Unnepi koncert; f017. november
Katalin BáI).

4.000.000,- Ft
(működés)

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7 .június 8.

5. a határozat 1-4 pontjában foglalt támogatások többletköltségeire 8.913,7 e Fĺot (civil
pźůyázat: 7 .320,7 e Ft, egyházi páIytnat: 862,0 e Ft, sport pá|yźzat: 73I,0 e Ft) biztosít az

általános múkcjdési tartalék teľhéľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .junius 8.

6. a) az 5. pontbaĺr foglaltak miatĺ az onkormányzat 11107-01 cím miiködési cél és

általĺínos tartalékon belül az általĺínos tartalék - önként vállalt fe|adat _ e|őirźnyzatárő|

8.gI3,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím _ önként vállalt felađat _ kiadás mfüĺiđési célú
támogatásoká|Ianháztaľtásonkíviilree|oirányzatára,
b) az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általanos tartalékon belül a

civil szervezetek' alapítványok tźmlogatása céltaľtalék - önként vállalt feladat _

e\őirányzatárőI If .320,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l 105 cím - ĺjnként vállalt feladat
_ kiadás működési célú támogatások źi|atlháztartáson kívtilre előirányzatźtra 9.138,0 e
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Ft-ot, és a felhalmozási célú támogatások á||amháztartáson kíviilre e|oirányzatára
3.I8f,7 e Ft-ot,
c) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék - tjnként vá||a|t feladat
e|őirányzatáról 1 .73l,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1105 cím - önként vállalt feladat _
kiadás mtĺkcĺdési célú tĺímogatások á||amháztartáson kívülre e|oirźnyzatára 7.571,0 e Ft-
ot, és a felhalmozási cé|u támogatások áI|alllháztartáson kívĹilľe ę|'őirtnvzatfua L60.O e
Ft-ot,
d) az Önkormányzatkiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon be\ilaz
egyházak, egyhazi ktizösségek támogatása céltartalék - ĺjnként vállalt feladat - előirány-
zatárő| 5.862,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - ĺjnként vállalt feladat - kiadás
működési célú támogatások á||amháńartáson kívülľe e|őirányzatéta 5.|62,0 e Ft-ot, és a
fel-halmozási célú támogatások á||amháztaľtáson kívülre e|oirźnyzatára7}O,g e Ft-ot,
e) az onkormányzat kiadás 1l107-01 cím működési cél és általános tartalékon beliil a
nemzetiségi cinkormányzatok tiímogatása működési céltartalék _ önként vállalt feladat _
e|őirtnyzatĺáról 5807,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1105- cím - önként vállalt fe|adat_
kiadás mrĺködési célú támo gatás államh áńartáson kívülľe e|oir ány zatér a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 .junius 8.

7. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1-4. pontja szerinti támogatási szerzodésęk a|áfuásfua.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20|7 .június 30.

8. felkéri a polgáľmestert, hogy a kĺĺltségvetési rendelet kĺivetkező módosításánál a
határ ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatźlridő : a költségvetési rendęlet következő módo sítása

Tájékoztatók

1. Polgármesteľi táljékoztatő a lejáľt határĺdejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző üIés óta tett fontosabb intézkedésekľő|, a
jelentősebb eseményekről és az iinkoľmányzati pénzeszkiĺziĺk átmenetĺleg
szabadrendelkezésű ľészének pénzpiaci jel|egű lekiitéséľől
(írásbel i táj ékoztatő)
Előterjesĺő: dr. Kocsis Máté - polgĺármester

Dr. Sára Botond
Errłĺ| szavazni nem kell, de avitźtmegnyitja, megadja aszőtJakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
Ez egy töľténelmi tájékoztatő' ilyennel még nem
elfogadása utĺĺn 16 hónappal, amikoľ a teljesítésről
20t6 februát1ában elfogadott eneľgia-fogyasztás
hónap után tájékońatja a Képviselő-testtiletet a

ta|źůkozott, hogy egy határozati javaslat
márciusban kellett volna szźnnot adni' de a
kimutatásaľól szóló előteľjesztésben 16
JGK, hogy ezt a hatźrozatot nem tudja
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végrehajtani, az infotmatikai rendszer eÍTe nem alkalmas' embeľe pedig nincs. Mit csinált
akkor a JGK, amikor elfogadták ezt a határozatot? Miért nem panaszkodott annak a

tárgyalásakor és elfogadásakor? Eznagyon szuper' és mit csinált az utóbbi 16 hónapban, ha

akkoľ nem vette észre, akkor 1 hónap múlva miért nem panaszkodott, hogy nem tudják

megcsinálni? Miért kellett erre 16 hónapot vtlmi, ez a|att sem tudták úgy módositanl ezt a
határozatot, hogy teljesíthető legyen. Eleve el se fogadták volna, hogyha közlik, hogy ez nem

teljesíthető.

Dľ. Sára Botond
Még mielőtt Elnok asszony vá|aszo|, annyi biztatőt tud mondani, hogy azinformatikája épül'

mert erľől tudnak, és embęľből is egyre tobb van, tehát a probléma kezd elháľulni' De hogy ez

miért így alakult, megválaszolja Elnök asszony.

Dr. Pesti lvett
Fogla|koztak ezze| a kéľdéssel, ďe az az igazsźlg, hogy Képviselő úr olyat kéľ, amlhez még
plusz 16 hónap is kevés lesz. Dolgoznak ezeĺ, de minden egyes ingatlan, minden egyes lakás

energiafogyasztását felmérni, azt utána visszabontani, hogy az merĺrryire energiatakarékos,

nagy munkát adott Képviselő úr, tehát higgye el, hogy foglalkoztak vele, próbálták érte|mezni

a kérést minden oldalľól, hogy tudjanak erre válaszolni, de egyelőľe sajnos ott taľtanak, hogy

eZ egy embertelen munka lesz, és a JGK-nak a napi teendoi és az, hogy Józsefuaľost

szolgźijtlk, az egye\ore elvitte azt az energiát, hogy nem tud erre jelen pillanatban külcjn

csapatokat állítani, akik csak ezÍ. vizsgáljak. Ugyhogy azt az igéretet tudja tenni, hogy

elkezdik ezt az embertelen munkát, amennyiben Képviselő ilr ezt a kérését fenntartja, és a

Polgármester úľ is tźľnogatja Képviselő urat ebben a kéľésében, úgyhogy folytatják, meľt

e|kezdeni elkezdték már, a 16 hónap az je|en pillanatban a fďrađat mennyiségéhez képest

kevésnek bizonyult, úgyhogy erre fog még nekik idő kelleni. Jelen pillanatban azt mondaná,

hogy 2OI9-re fogja tudni válla|ni ezt a feladatot, hogy teljesítik.

Dľ. Sára Botond
Mielőtt nekiállnak a munkavégzésnek szeretné tudni, hogy mennyi plusz ember szükséges, és

ez mibe keľĹil? Ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni, megadja a szőt Jakabfy Tamás

képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Ezze|nincsen semmi probléma, hogyha 16 hónappal eze|őtt mondjak. Nem is hozta volna ide

az előterjesńést aTestiilet e|é tava|y februarban, hogyha elmondják, hogy ez ilyen embeľtelen

erőfoľrásba kerül. Az infoľmatikai rendszer még egy đarab számot ott ftildolgoz minden

sztlm|ára, azÍemtűnt fel. De ha mondják, hogy erre nem képes, és nem tudjak |6hőnapig ezt

a szźlmot letárolni, akkor csökkentik a köľt, az&t mínden ingatlan nem egyfoľmáĺr fontos,

vannak kisebbek, vaĺurak nagyobbak , tehát le lehet, đe azt még éľti, hogy tavaly februarban

ęzt nem méľték fel, akkor márciusban, vagy áprilisban, amikoľ maľ el kellett volna kezdeni

végľehajtani, akkor szóltak volna. Az a 16 hónap, az 16 hőnap.

Dr. Sára Botond
Megadja a szőt dr. Pesti Ivett elnök asszonynak.
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Dr. Pesti Ivett
Feltételezi, hogy amikor Képviselő úr felteszegy kérdést, akkor ismeľi annak ataľtalmát, és
tudja, hogy mire kérdez rá, ez az egylk. A másik, alapvetően nem jelezte előre Képviselő úr,
hogy ezt szándékozik' és fel fogja terrni, hogyha jelezte volna, lesz ilyen kérdés, akkor tudták
volna je|ezni, hogy mennyi munkával fog járni. Nem akartak kihátrálni a feladat alól, tehát
beleálltak, elkezdtek rajta dolgozni, azt viszont Képviselő úľ lássa, hogy ezze| ennyi munka
van. Képviselő urat arra kéri, hogyha be|átja, hogy életszerűtlen, egyébként életszerűtlen a
kérése, de megcsiná|ják, és egyébként felesleges, akkor vonja vissza.

Dľ. Sára Botond
A jó szándékot lássa Képviselő úľ, megpľóbálták megoldani, de ezmégpár évet igénybe vesz,
mert nagy a f e|adat. A táj éko ztatő v itáj át I ezáq a.

Felviláeosítás kéľés
(szó szerinti leiratban)

Dľ. Sára Botond
Az üIés végén kérdéseket intézhetnek a képviselők. Erőss Gábor képviselő úrnak adom meg a
szőt.

Dľ. Eľőss Gábor
Kĺjszĺjnöm. Két kérdésem volna csak, az egyik, hogy egy kertileti lakó több ízbenis fordult
már Jegyző asszonyhoz, A|jegyző asszonyhoz a Tömő-S zigony saľkán tapasztalt
porszennyezođés kapcsán, és nęm kielégítő vá|aszt kapott' egyébként nemcsak on<lttrĺĺz
fordult, hanęm hajól tudom, és jól láttam aze-mai|jét' akkor minden kerrileti képviselőhoz' Jő
lenne, ha most itt, a nagy nyilvánosság e|őtt valamifajta érdemi vźiasz, és foleg valami
intézkedés megszÍiletéséről szóló vá|aszt kapnának, mert hát eztnem kell sokat ragozni, ez a
kornyéken élőknek az egészségét veszélyezteti. Az, hogy építkezések zaj|anak,az rendben
van. Az, hogy ilyen porfelhő lepi be újra és iĺjta, már a Bókaynál elég botrrínyos köľülmények
között ez meglortént, t$ta és újľa porfelhő lepje be a keniletet, az nem megengedheto' Tehát
szeretne egy érdemi vá|aszt kapni. A másik kérdésen azpeđigdiľekt feltettem mźr abizottsági
ülésen is a kérdést, é!p azért, hogy elkerüljék, hogy az a vźiasz szülessen, hogy íľásbeli
vźiaszt kapok. Próbálkozom újľa, azt remé|em, hogy ftll tudott készülni a JegyzóÁ.,'ony u
válasszal aZhőnappa| eze|őtt elfogadott tisztviselőtelepi környezetszewtyezéššel kapcsolatos
hatźrozat kapcsán, szeretnék ismételten érdeklődni, hogy ott 3 kiilönboző iráĺyba indult el a
hatźnozat alapján elvileg a cselekvés, amikor 1 hónappal eze|ott erre rákérdeztem, akkor csak
a 3 k<jzül l-re vá|aszoltak, és arra sem volt kielégítő a vá|asz, meľt nem úgy ttĺnt, hogy ez a
szakértő ez mźtr elkezdett volna dolgozni. Egyrészt tehźLt rákérdeznék u 

',uké,tő,". 
masioszt a

másik 2 határozatra' amit onök javasoltak, tehtú ez a mrĺemlékvédelmi, illetve
környezetvédelmi intézkedések vagy rendeletek, amiket kilátásba helyeztek, itt emlékeztetőül
12000-szeresen halađta meg ahattlrértéket a Főviíľosi Csatoľnázási Miivek hivatalos adatai
szerint.

Dľ. Sáľa Botond
Jegyzo asszonynak adom meg a szót.
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Danada-Rimán Edina
Köszönom szépen, a porszennyezéssel kapcsolatban tźtjékoztatom a Képviselő urat, hogy
mind a beruházőt, mind pedig felszólítottuk több alkalommal írásban is, és szóban is, hogy a
teherautók' mivel a ťoldet szá||ítják, azok|etakart állapotban közlekedjenek az utcán többszĺjr
locsoljfü az utcát, és tegyenek meg minden olyan szükséges intézkedést, ami a poľszennyezés
csokkentéséhez sztikséges, ugyanígy az utca kivite|ezését végzo cég figyelmét is szintén
felhívtuk, ami a tegnap éjszakai bejelentés utän a mai napon is szintén megtortént, az
illetékesek már tudnak a bejelentésről. A tisĺviselőtelepi szennyeződéssel kapcsolatban pedig

egy igazságügyi szakéĺó kirendelése aZ flem egyik napról a másikĺa történik, ugyanis ott

kozjegyzót kell megkeresni, ott a kozjegyzőnek igazságügyi szakértőket kell megkeľesni,
a\thoz, hogy teljes konĺ képet kaphassunk, ezért a céget is meg kellett keresni, hogy majd adja

ahozzájtrulźsát ahhoz, hogy az igazságugyi szakéĺtő oda bemenjen, és méľésęket végezzen,
tehźĺt ezek zaj|ottak most, szerencsére megkaptuk a MetalAľt-nak is a hozzájźrulását, hogy
minden onkormányzat áIta| megrendelt méréshez is, az iratokba való betekintés is, a

telephelyre töľténő belépéshez hozzź!áru|, és segíteni fogia a szak&to munkáját. A
mtĺemlékvédelmi, és a komyezetvédelmi szabá|yozások előkészítése folyamatban van.

Koszĺjnöm.

Dr. Sára Botond
Komássy Ákos képviselő úrnak adom meg a szót.

Komássy Ákos
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgáľmester IJľ, Tisztelt Képviselő-testület! A napiľend
elfogadásánál nem voIt módom ezze| kapcsolatban (vita nélkül töľténik) szólni, mint tudják,
volt egy előterjesztésem bérlakás ptiyźnat kiírtĺsára, amely ugye olyan 40. életéviiket be nem
töltott egyedülállók, illetve 1 vagy 2 gyermeket egyedül nevelők szźtnáĺa keľült volna sor,

amely ptĺIyázat legutóbbi tapasńa\atánál 5 lakást osztottunk ki, és I00 pá|yázó volt rá, tehát

az igény egyértelműen megvan, a forľása is meg lett volna. Az akérdésem, hogy miéľt nem
javasolta eztnapirendre venni Polgármester úr? Ha nem éľt vele egyet, attól még a Képviselő-
testület hozhatott volna nemleges döntést, egyébként meg köszönöm szépen a JGK
munkatarsainak a kiváló minőségiĺ előterjesztés összeállításźtt,, mert én csak összefoglaltam
nagyjábőI, hogy milyen előterjesztést szeretnék benyújtani, valamint infoľmálisan hallottam
aľľól is, hogy ezze| kapcsolatban ilyen témábanzaj|ik egyébként előkészítő gondolkodás, ha
rigy tetszik, hogy további bérlakás pá|yźlzatkiírására keľüljcin soľ, ha lehetséges, akkor ehhez
kérem, hogy biztosítsa a munkafolyamatba torténő bekapcsolódást, örĺlmmel részt vęnnék
ebben a munkában. Köszönöm.

Dľ. Sára Botond
A Polgármesteľ úr a meghívóba nem vette fül, azt, hogy nem került napirendre, aruőI már a

Képviselő-testület döntött. A Polgármester úr azért nem vette fijl a meghívóba, meľt előszöľ is
a Képviselő úr a 100 kijelcllt lakás terhéľe szerette volna kiírni a pá|yázatot. Egyébként a
páIyźnat jó, és egyetéľtiink, ahogy a Képviselő uľ az elóteqesztésében |eírta, volt máľ
korábban i|yen pá|yźuat, sőt megnyugtatom, lesz is az osz folyamán. A 100 lakásnál most
kötjfü meg a támogatási szerzodést, ki kell írni a kozbeszerzést, fel kell újítani, abból miľe
páIyazhatő lakás lesz, az I év. Tehát így gyakorlatilag, arrit a Képviselo úr kér, azt nem lehet

teljesíteni. Ez az egyik, a másik alapvetően a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ apá|yázatok
tematikáját meghatźrozza. Ahogy mondtam, ahogy a Képviselő ur hivatkozott rá, volt ilyen
pá,Iyázat és lesz is ilyen pá|yázat, azt gondoljuk, mondom még egyszer) a javaslat egyébként
jó és elfogadható, csak azt kéťük, hogyha Képviselő úr ľagaszkodlkhozzá, hogy a felújított
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100 lakás terhére kerüljon. kiírásra, akkor ahhoz várni kell, tekintettel ana, hogy aZ nem
maholnap fog elkészülni. En más javaslatot tennék a JGK-nak' nem a 100 lakás teľhéľe, de
hozzuk előľe a pá|yázatot, egyébként én beszéltem Elnök [gazgatő Asszonnya|,o azt mondta,
hogy ősszel tervezik hasonló ptiyázat kiírását. Azt, hogy ez most teljesíthető-e a 30 lakás
kiválasztása, az aZ akkoľi he|yzettő| fog függni' tehát azt akkor kell megnézni. Annyit kérünk
a Képviselő úrtól, azértnem keľült ftll a meghívőba, mert nem volt időszeru, jő a javaslat, egy
kis türelmet kérĹink, és a pályázat, az ki lesz írva. A részleteket egyébként nyugodtan, az
elképzelést egyeáesse a JGK Elnök Yezérigazgató Asszonyáva|, ha egyébként a korábbi
pá|yźaathoz képest további javaslata van. Pintéľ Attila képviselő úľnak adom meg a
lehetőséget.

Pintér Attila
Köszönĺjm szépen a szőt, Jegyző Asszonyhoz fordulok, a Józsefuaľos közbiztonságát és
rendjét szolgáló rendeletek elfogadásakor Jegyző asszony említette, hogy a közösségi
egyĹittélés szabźilyaíval kapcsolatban a lakosságot egy tájékońató kampány keretében ezekľől
az e|fogadott szabá|yokľól tájékoztatjuk. Annyi lenne a kérésem, szerintem ez egyjó alkalom
arra, hogy belefoglalják a kulturált ebtartás szabá|yait is, azért, hogy kevesebb kutyapiszok
képző dj ön a j őzsefv źrosi kcĺzteľĹileteken. Kci szonöm.

Dr. Sáľa Botond
Ha nincs érdés, akkor a testületi ülést 13 óra 38 perckor bezźtrom.
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A jegyzőktinw az Mĺitv-ben foglaIt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testiilet 2017 .

június 8-ai ülésén elhangzottakat tja.
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