
JEGYZŐ KÖNYV 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2019.  augusztus 22-én (csütörtök)  9.00  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. 

emelet 300-as tárgyalójában megtartott  4.  rendes üléséről 

Jelen vannak: dr. Sára Botond, Egry Attila, Sántha Pétemé, Dudás Istvánné, dr. Erőss 
Gábor, dr. Ferencz Orsolya, Gondos Judit, Guzs Gyula, Jakabfy Tamás,  Kaiser  József, 
Komássy Ákos, Pintér Attila,  Simon  György, Soós György, dr. Szilágyi Demeter, Vörös Tamás, 
Zentai Oszkár 

Távolmaradását bejelentette:  Simon  György 

Jelen vannak továbbá a meghívottak: 

dr. Görhöny Ádám — alpolgármester, Rimán Edina - jegyző, dr. Mészár  Erika  — aljegyző, 
Kocsis Angéla — Polgármesteri Kabinet vezetője, dr.  Balla  Katalin — Jegyzői Kabinet 
vezetője, dr. Balisani  Ciro  — Jegyzői Kabinet vezető-helyettese, Belső Ellátási Iroda Vezetője, 
Mátraházi Judit — Személyügyi Iroda vezetője, Futó Balázs — Belső Ellátási Iroda 
vezető-helyettese, dr. Kiss Marietta —  Jogi  Iroda vezetője,  Varga  Zsanett — Városvezetési 
Ügyosztály vezetője, Solymosi Beáta — Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Iványi 
Gyöngyvér — Városépítészeti Iroda ügyintézője, Majerné Bokor Emese — Belső Ellenőrzés 
Iroda vezetője, dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, dr. 
Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna — Családtámogatási Iroda vezetője, dr. Vikman Klára — 
Humánkapcsolati Iroda vezetője, Tóth Csaba — Igazgatási Iroda vezetője, Kósa Edit — 
Anyakönyvi Iroda vezetője, Páris Gyuláné — Gazdasági vezető, Csendes Antalné — Pénzügyi 
Ügyosztály vezetője, Suba Árpád — Adóügyi Iroda vezetője, Bajusz Ferenc — 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, Kassai-Bíró Zsófia - Személyügyi Iroda 
vezető-helyettese, Váradi Gizella - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetője, Váczi Miklósné - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársa, dr. Nagy 
Attila Mihály — Rév8 Zrt. vezérigazgatója, Kovács  Barbara  — Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke, dr. 
Kecskeméti László — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási igazgatója, 
Ács Péter — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Városüzemeltetési igazgatója, Pénzes 
Attila - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Parkolási igazgatója, dr. Koroknai András - 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója, dr. Tárnokiné Joó Ildikó - 
Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője, Koscsóné Kolkopf Judit — Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Bonyhádi Elek — BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, 
Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív munkatárs, dr. Orlóci 
László — Füvészkert főigazgatója, 

dr. Sára Botond 
Köszöntök mindenkit  a  képviselő-testület  2019.  augusztus  22-ei,  4.  rendes ülésén, amely az 
SZMSZ  8.-10.-12.-§-ban  foglaltak alapján került összehívásra, megnyitom. Távolmaradását 
bejelentette  Simon  György képviselő úr, itt  van,  jó. Kérem  a  képviselőket, hogy  a 
határozatképesség megállapítása érdekében kapcsolják  be a  szavazógépeket. Megállapítom, 
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hogy  10  képviselő van jelen, ami azt jelenti, hogy a minősített szótöbbséghez  9  szavazat 
szükséges, míg az egyszerű szótöbbséges pedig  8  szavazatra van szükség. Tájékoztatom a 
képviselő-testületet, hogy Feicht Rezsőné, született Prán Mária, a Társak a Teleki Térért 
Egyesület Elnöke, Józsefváros Becsületkeresztjének kitüntetettünk,  2019.  augusztus 4-én 
elhunyt, ezért kérem a képviselőtársaimat, hogy egyperces néma gyásszal adózzunk kerületünk 
megbecsült állampolgárának emléke előtt. 

dr. Sára Botond 
Közben megérkezett Pintér Attila képviselő úr is, így mind a minősített, mind az egyszerű 
szótöbbséghez jelenleg  9  szavazat szükséges, így változott a határozatképesség. Az SZMSZ 
11.§ (3)  bekezdés értelmében tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy  1  sürgősségi indítvány 
érkezett, amely napirendre vételét bocsátom szavazásra. Annyit hadd mondjak el, mielőtt 
döntünk róla, hogy Feicht Rezsőné halálával kapcsolatos az előterjesztés, az volt a magam 
szándéka is, és a Társak a Teleki Térért Egyesület kérése is, hogy Feicht Rezsőné, aki elég 
komoly aktivitást fejtett ki egyrészt a Teleki tér megújításában, majd annak azt követő életében 
is, hogy a Teleki téren valamilyen módon emlékezzünk meg róla, tehát vagy emléktábla, 
emlékhely vagy szobor formájában. Erre szeretnék előterjesztést benyújtani a Testület elé és 
ennek a napirendre vételéről döntenénk. Kérem a képviselőket, hogy erről döntsünk! 

Megállapítom, hogy  16  igen szavazattal elfogadta a Testület, így  1.  napirendként fogjuk 
tárgyalni az előterjesztést. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
114/2019.  (VI11.22.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi 
indítványként beterjesztett alábbi előterjesztésnél: 

1. Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sara Botond 
Közben megérkezett Jakabfy Tamás képviselő úr is, így teljes a létszám. Az SZMSZ  16.  §  (1)  - 
(2)  bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött és az elmondottak szerint módosított 
napirendi javaslat szavazása következik. Kérem a képviselőket, hogy erről döntsünk! Még 
mielőtt döntenénk, megadom a szót ügyrendben dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm a szót. Szeretném javasolni, hogy anélkül, hogy külön döntést hoznánk, iktassunk 
be egy olyan napirendet, hogy a Polgármester úr beszámol arról, hogy a néhány nappal ezelőtt 
napvilágra került  level  ügyében elrendelt-e valamilyen vizsgálatot. Arról van szó, hogy az 
Auróra klub bezáratásának ügyében napirendre került egy olyan levél, amelyet egy ismeretlen 
szerző Önnek és a Jegyző asszonynak címez, és a megfogalmazásból úgy tűnik ki, mint hogyha 
a Hivatalban szerveznék azt a kampányt, amely az Auróra közösségi tér ellehetetlenítésére 
irányul. Szeretném megkérdezni, hogy levont-e bármilyen következtetéseket, személyi 
következtetéseket akár Polgármester Úr, vagy hogyha nem rendelt el vizsgálatot, miért nem 
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tette? Mert, hogy valakik Önökre hivatkozva beszélnek úgy az Önkormányzatról, minthogyha 
egy tudatos, lejárató kampány folyna. Szeretném,  ha  Polgármester Úr eloszlatná azt a gyanút, 
hogy hivatali visszaélés történt bármilyen szinten az Önkormányzat részéről. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr erre van mód, el is mondom, hogy milyen formában, bár  5  éve képviselő,  de  még 
mindig nem tudja minek hol a helye.  A  testületi ülés végén a kérdések között hozzám 
szegezheti ezt a kérdést, és fogok rá válaszolni. Jelenleg a kialakult SZMSZ rendünk szerint... 
Azt majd eldöntjük, hogy fajsúlyos-e,  de  nem itt a helye, a végén a kérdések között. (Háttérből 
zaj hallatszik.) Azt kérdezi a Hivatal Képviselő úr, hogy ezt szóbeli előterjesztésként 
indítványozta, mind ügyrendi indítványt? 

‚Jr.  Erőss Gábor 
Ügyrendi indítvány, amely arra irányul, hogy meghallgassuk most, a többi napirendi pont előtt 
Polgármester urat azzal a levéllel kapcsolatban, amely arra utal, hogy Ön és a Jegyző asszony 
az  Aurora  ellen lejárató kampányban aktívan részt vesz. 

‚Jr.  Sára Botond 
Kezeljük ügyrendi indítványként, szavazzunk róla,  de  ettől még fenn áll a végén a lehetőség, 
hogy kérdésként felteheti Képviselő úr, és fogok is rá válaszolni. 

dr. Erőss Gábor 
Ne előlegezze meg a szavazás eredményét! 

dr. Sára Botond 
Kérem, hogy Erőss Gábor értelmezhetetlen ügyrendi indítványáról szavazzunk, Képviselő úr 
az egyetlen, akinek még többször van lehetősége ezen a testületi ülésen újra felhozni ezt a 
témát. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  4  igen,  13  nem,  0  tartózkodással elutasította a Testület az ügyrendi 
indítványt. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
115/2019.  (VI11.22.) 4  IGEN 13  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint sürgősséggel vegyék napirendre a polgármesteri beszámolót az Auróra 
Klub bezárásának ügye kapcsán nyilvánosságra jutott levélről. 

‚Jr.  Sára Botond 
Azt kérem, hogy az SZMSZ  16.  §  (1)-(2)  bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött és az 
elmondottak szerint módosított napirendről döntsünk! 

Megállapítom, hogy  15  igen,  0  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a napirendet. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
116/2019.  (VIII.22.) 15  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend: 

1. Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

2. Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

3. Javaslat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó települési 
támogatási  forma  létrehozására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgálinester 

4. Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb 
költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

5. Javaslat a JÓKÉSZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgánnester 

6. Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rimán Edina —jegyző 

7. Javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Jakabfy Tamás — képviselő 
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8. Javaslat fellebbezés elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

Napirend  1.  pontja 
Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére 
(írásbeli előterjesztés, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére, írásbeli előterjesztés, amit a képviselők 
helyszíni kiosztással kaptak kézbe, polgármesteri előterjesztés, a bizottságok nem tárgyalták. 
Napirend vitáját megnyitom.  A  vitát lezárom. Komássy Ákos képviselő úr, volt vagy  2  perc 
erre, hogy jelentkezzen, tessék, megadom a szót. 

Komássy Ákos 
Elnézést kérek, a mondatának befejezését vártam,  de  biztos én hallottam rosszul. Tisztelettel 
adózok Feicht Rezsőné és a Társak a Teleki Térért Egyesület munkájának a Teleki téri 
közösségért. Természetesen az előterjesztést megszavazom, és tekintettel, hogy úgy 
neveltettem, hogy elhunytakról vagy jót vagy semmit, ezért Feicht Rezsőné politikai 
tevékenységét nem értékelem. 

dr. Sára Botond 
Megadom a szót  Kaiser  József képviselő úrnak. 

Kaiser  József 
Szerintem Feicht Rezsőnét nem kell megvédenem, mert a tevékenysége a Teleki térbe 
manifesztálódik Az a civil kezdeményezés, amit nagybetűkkel lehet írni, hogy tényleg civil, 
ahol a Teleki tér környékiek összefogtak saját lakókörnyezetük javítására, mind esztétikailag, 
mind közbiztonságilag, mind környezetvédelmi szempontból, az egy példamutató, nemcsak a 
VIII. kerületben, hanem egész Budapesten sem volt ilyen. Azt gondolom, hogy Feicht Rezsőné, 
Prán Marika, ő minden pozitívumot megérdemel, nem hiszem azt, hogy mérlegelnünk kellene, 
hogy bármit is az ő emlékére teszünk. Azt várom el a baloldaltól, akik állandóan a civileket 
támogatják, hogy akkor tényleg támogassanak ezt az igazi civil kezdeményezést, ez a Teleki 
Térért Egyesület volt elnökének emlékének a megőrzése, és maga a Teleli Térért Egyesület 
további tevékenységének a segítsége érdekében. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
A  vitát lezárom. Egy kicsit furcsa az Ön szájából Képviselő úr, mert van olyan civil, aki a saját 
lakóhelyéért lokálpatriótaként a saját lakótársaiért dolgozik, és van olyan civil, aki elindul a 
választáson. Feicht Rezsőné soha nem indult el választáson. Határozati javaslat elfogadásához 
minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Testület elfogadta a határozatot. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
117/2019.  (VI11.22.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. néhai Feicht Rezsőné, született Prán Mária emlékének megőrzése céljából képzőművészeti 
alkotást kíván elhelyezni a  Budapest  VIII. kerület, Teleki téren lévő parkban. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. az alkotás elkészítésére egyfordulós meghívásos képzőművészeti pályázatot ír ki, és felkéri 
az alábbi szobrászokat pályázat benyújtására: 
Mészáros Attila szobrászművész 
Laczik Csaba szobrász-restaurátor 
Berlekovity Iván szobrász-restaurátor 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat kiírása tekintetében:  2019.  szeptember  6.,  a pályázat benyújtása 
tekintetében:  2019.  október  15. 

3. a beérkezett pályaművek véleményezése céljából három főből álló bíráló bizottságot hoz 
létre, amelynek tagjai: a család egyik tagja, az Egyesület közgyűlése által kijelölt tag, 
valamint az Önkormányzat kulturális feladatokért felelős alpolgármestere. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

4. a képzőművészeti pályázaton pályaművet benyújtó művészek számára fejenként bruttó 
100  e  Ft  díjazást biztosít, összesen  353,0  e Ft-ot az általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

5. a) a határozat  4.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím 
működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — 
előirányzatáról  353,0  e Ft-ot átcsoportosít a  11703  cím — önként vállalt feladat — személyi 
juttatások előirányzatára  300,0  e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzatára  53,0  e Ft-ot. 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 
következő módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  augusztus  22., b)  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Városépítészeti 
Iroda. 
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Napirend  2.  pontja 
Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a kerületi konzultáció alapján, Józsefváros rendjét és biztonságát szolgáló döntések 
meghozatalára, írásbeli előterjesztés, pótkézbesítéssel kapták meg a képviselők. Polgármesteri 
előterjesztés, nem tárgyalták a bizottságok. Még mielőtt megnyitnám a vitát, azért még is csak 
történt egy kerületi konzultáció Józsefvárosban, pár érdemleges dolgot, azért hadd mondjak el 
erről, mint előterjesztő. Az egyik szerintem legfajsúlyosabb kérdés, amiből minden mást 
következtetni lehet, az szerintem az utolsó kérdés: Meghatározó kerületként tartja-e Ön 
Józsefvárost a budapesti kerületek között, kérdeztük a józsefvárosiakat. Több mint, 
tizenkétezren válaszoltak egyébként a konzultációra. Ez a mindenkori konzultációnak az egyik 
legmagasabb száma. Ez egy elég reprezentatív közvélemény kutatás, így is tudjuk értelmezni. 
Egyébként tizenkétezer szavazattal polgármester választást lehet nyerni Józsefvárosban. Azért 
mondom a tisztelt képviselőknek a tizenkétezer válaszadót, aki kitöltötte a konzultációt és állást 
foglalt, mert azt gondolom, amikor arról beszélünk, hogy megkérdezzük-e a kerületi lakosokat, 
vagy valaki vitatja, hogy nem kérdezzük meg a kerületi lakosokat, hogy még is milyen irányban 
szeretnék vezetni ezt a várost, és még is milyen döntéseket hozzunk, akkor szerintem 
tizenkétezer válaszadónak a véleménye az igenis fontos, és reprezentatív. Visszatérve, ma  10 
józsefvárosiból  9  józsefvárosi úgy gondolja, hogy meghatározó kerülete Józsefváros 
Budapestnek, az egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete, ezt csak azért, hozom ide, mert ez 
tíz évvel ezelőtt még nem így volt. Amíg  10  józsefvárosiból  10  évvel ezelőtt  7  elvágyott innen 
és el akart költözni, ma nem hogy ez a tendencia, hanem 2018-ban  5.000  választották 
Józsefvárost lakóhelyükül egy év alatt. Tehát azért ez valamit mutat, és amíg  10  évvel ezelőtt 
egyébként a kerületi lakosok lemondtak arról, hogy lehet még rendes terük, lehetnek rendes 
intézményeik, lehet biztonságosabb ez a város, addig ma azt gondolják, hogy a dolgok jó 
irányba haladnak, és identitás tudattal rendelkeznek a város iránt. Ez egy nagyon fontos dolog, 
hogy azért még is csak az elmúlt tíz évben nagyon sokat változott az emberek tudata és 
nyilvánvaló sokat tettünk hozzá, azzal. hogy megújítottuk a közintézményeket, az óvodákat, a 
bölcsődéket, a tereket, és nagymértékben hozzátettünk ahhoz, hogy javuljon a közbiztonsági 
helyzet. Igen ám csak ugye nincs kész a munka, tehát ahhoz, hogy ez a kerület még 
rendezettebb legyen, még biztonságosabb, és még élhetőbb otthon legyen a józsefvárosiaknak. 
Ráadásul olyan tervünk is van, hogy gyerekbarát várost szeretnénk építeni, ahhoz egyrészt el 
kellett menni most az emberekhez, bizonyos kérdésekben meg kellett kérdezni a véleményüket 
ahhoz, hogy azt a célt elérjük, amit szeretnénk, hogy 2030-ra ez a város, egy még 
biztonságosabb, rendezettebb város legyen, és egy valódi gyerekbarát város legyen, ahhoz meg 
kell hozni most döntéseket. Ezeket a döntéseket nem akartuk úgy meghozni, hogy nem 
kérdeztük meg a józsefvárosiakat, az egész konzultációnak ez volt az értelme.  Most  az egyes 
kérdéseken végigmenve - köztisztasági, hajléktalan kérdést, és a rend irányába vonatkozó 
kérdéseket tartalmazott a konzultáció -, hogy még is melyik kérdésre milyen arányú választ 
adtak a kerületiek. Az első kérdésben feltettük arra hogy van-e szükség további 
hulladékgyűjtők kihelyezésére,  88%-a  a válaszadóknak, azt mondta, hogy igen, ezt megtettük 
nyár folyamán,  140  darab nagy hulladékgyűjtő került kihelyezésre.  A  második kérdésben 
megkérdeztük azt, hogy mindenki, akinek a köztisztaság érdekében tevékenykedni kell, hogy 
mindenki, aki erre kötelezett, legalább napi egyszer elvégezze a dolgát, annak szerezzen-e 
érvényt az Önkormányzat, hiszen a szabályozás elég világos, több mint,  90%-a  azt mondta a 
kerületi lakosoknak, hogy igen. Első lépését megtettük az érvényszerzésnek, minden egyes 
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lakosnak küldtem levelet, hogy tudja, hogy egyébként Józsefvárosban kinek, mit kell takarítani, 
mit kell takarítani az üzlet tulajdonosnak, mit kell takarítani a társasházaknak, és kinek a dolga 
a közterületen belüli takarítás is. Egyértelműen a válaszadók azt kérik, hogy szerezzen érvényt 
az Önkormányzat, annak, hogy mindenki takarítsa a maga portáját. Ennek miért van értelme? 
Azt vallom, hogyha mindenki elvégzi a saját dolgát, akkor még tisztább lesz ez a kerület. Az 
első lépése az érvényszerzésnek, mondom még egyszer megtörtént, minden lakos kapott erről 
tájékoztató levelet, nem a közös képviselő, mert a közös képviselőnek a dolga, hogy a 
társasházzal ezt megoldja, a lakos, mert abban bízom, hogy a lakosok rá fogják venni a közös 
képviselőjüket, hogy egyrészt a társasház tartsa be a kötelezettséget, másrészt,  ha  erre 
segítségre van szüksége az Önkormányzattól, akkor ezt vegye igénybe ezt a segítséget.  Ha  ez 
nem lesz elég, Jegyző asszonnyal egyébként a fokozatokról már beszélgettünk, akkor én tovább 
fogok menni ebben az ügyben. Abból nem fogok engedni, hogy van, aki takarít, és van, aki nem 
takarít, tehát elfogom, érni azt, hogy mindenki, akinek ez feladata az takarítson, semmi más 
nincs, a cél az, hogy még tisztább legyen ez a kerület. Harmadik kérdésben, hogy zavarja-e a 
dohányboltok környékén zajló italozás és szemetelés,  84%-a  a válaszadóknak egyértelműen azt 
mondta, hogy igen. Ebben az ügyben megkerestem mivel törvénymódosítást igényel, Kocsis 
Máté képviselőt, aki egyébként benyújtotta az erre vonatkozó módosító indítványát, amit ősszel 
a parlament tárgyalni fog, a képviselő úr segítségével ez meg fog oldódni. Magyarul a helyi 
szabályozás alá kell vonni, tehát hogy  ha  van egy helyi szabályozás, az mindenkire 
vonatkozzon, tehát ne legyen kivételek. Negyedik kérdésben feltettük azt a kérdést, hogy jogos 
elvárás-e az, hogy önkormányzati lakásokban, büntetlen előéletű emberek éljenek,  85%-a  a 
válaszadóknak azt mondta, hogy igen. Tehát aki segítséget kap a többségi társadalomtól, attól 
joggal várjuk el, hogy ne vétsen a társadalom ellen. Az önkormányzati lakásban élés az 
gyakorlatilag egy közvetett segítség, anyagi segítség. Józsefvárosban tized annyiért élnek ma a 
bérlakásokban az emberek, mintha piacon bérelnének egyébként lakást. Ez egy kiváltságos 
helyzet, ez egy előny, csak az részesüljön belőle, aki nem vét a többségi társadalom ellen. 
Ennek jelenleg a jogi szabályozása még nem egyértelmű, szeretnénk olyan döntést hozni a 
jövőben, ami jogszabályt követő, ezért arra teszek javaslatot az előterjesztésben, hogy a jegyző 
vizsgálja meg azt, hogy ennek az érvényre szerzéséhez milyen jogi lehetőség van,  ha 
szükségszerű, akkor törvénymódosítást is kezdeményezzünk. Ötödik kérdésként feltettük, hogy 
öt kiemelt témában, így a kábítószerrel kapcsolatos problémák, a hajléktalanságból eredő 
közterületi problémák, illegális hulladéklerakás, közterületi alkohol fogyasztás és a közterületi 
éjszakai hangoskodás tárgyában folytasson-e kiemelt akciókat a rendőrség, a 
közterület-felügyelettel közösen, a  95%-a  a válaszadóknak egyértelműen azt mondta, hogy 
igen, ezért szeptember 1-jétől e területeken kiemelt akciót fog folytatni a rendőrség, és a 
közterület-felügyelet közösen.  A  hatodik kérdésben azt tettük fel kérdésként, hogy  ha 
gyerekbarát várost építünk, akkor a gyerekek védelme és egészsége, egészségének védelme 
érdekében egyetértenek-e azzal a józsefvárosiak, hogy hajléktalanellátó ne működhessen 
bölcsőde, óvoda, általános iskola és játszótér közvetlen környezetében,  86%-a  a válaszadóknak 
azt mondta, hogy igen. Ezért arra teszek most ebben az előterjesztésben javaslatot, hogy  300 
méteres körzetben, ahol ilyen intézmény, vagy ilyen közterületi játszótér működik, ott ne 
lehessen létrehozni a jövőben hajléktalanellátót. Ugyanez vonatkozott az ő működésükkel 
kapcsolatban a következő kérdésre, hiszen az átlagnál, jobban terhelik a közterületet, komoly 
közegészségi kockázatot jelent az, hogy egyébként ebben a kerületben kilenc darab 
hajléktalanellátó működik, és mégsem ott vannak a hajléktalanok, hanem a közterületen. Az 
más dolog egyébként, hozzátenném zárójelben, hogy komoly közbiztonsági aggály is van ezzel, 
hiszen az elmúlt hetekben, nagyon sok levelet kaptam, hogy közszeméremsértést követnek el 
gyerekekkel szemben. Meg kell kérdezni az intézményvezetőt a Mátyás téren, hogy mit 
műveltek ott a hajléktalanok, amikor a nyári tábor működött, meg kell nézni a fotókat a 
Corvin-negyedben, a Corvin Sétányon, hogy mit művelnek ott, és meg kell kérdezni, hogy 
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például a Szenes Iván téren, amikor a gyerekeket viszik a kórházba a szülők, akkor 
gyakorlatilag nem csak verbális, testi atrocitást is eszközöltek az ott sétálókkal szemben. Ez 
nem megengedhető, én még most is azt vallom, hogy a közösségi együttélési szabályokat 
nemre, életkorra, és társadalmi helyzetre kivetítve is teljesen mindegy, hogy ki milyen 
helyzetben van, azt be kell tartani, mert, hogy  ha  valaki kiváltságokat kap, előjogokat azért, 
mert hátrányos társadalmi helyzetben van, akkor szét fogunk esni. Tehát én ennek nem 
szeretnék érvényt szerezni, én annak szeretnék érvényt szerezni, hogy akinek egészségügyi 
ellátásra van szüksége, az egészségügyi ellátást kapjon, akinek szociális ellátásra van szüksége, 
az szociális ellátást kapjon, úgy, hogy tiszteletben tartjuk egyébként másoknak a biztonsághoz, 
és az egészséghez való jogát. Tekintettel arra, hogy egyébként a hajléktalanok nem 
hajléktalanellátóban vannak, tehát ott valami aggály lehet, valami ott a működésükkel nem 
stimmel, a hajléktalanellátók működésével, arra teszek javaslatot, hogy az illetékes minisztert 
meg fogom kérni a hajléktalan szállók működésével kapcsolatos felülvizsgálatra,  ha 
törvénymódosításra van szükség, akkor törvényt kell módosítani a működésükkel kapcsolatban, 
de  felül kell vizsgálni a működésüket. Azzal sem értek egyet, hogy a sűrűn lakott belvárosi 
övezetben kilenc darab ilyen ellátó működik. Ennek ez az eredménye, amit most látnak a 
közterületen. Tekintettel arra, hogy erre a  82%-a  a válaszadóknak  ad  felhatalmazást, tehát 
legitimitást, ebből én a jövőben nem fogok engedni, tehát el fogok menni a falig.  A  nyolcadik 
kérdésben a külföldiek által elkövetett cselekményekre tértünk rá, melyek zavarják a kerületi 
lakosokat. Ez alapvetően nem kerületi kompetencia,  de  ettől függetlenül meg tudjuk tenni azt, 
hogy külön referenst hozunk létre, aki katalizálja, vagy koordinálja az ilyen jellegű panaszokat, 
és eléri a társszerveknél, hogy eljárásokat folytassanak le. Az Önkormányzat bele fog állni abba, 
hogy a külföldiek által elkövetett ilyen cselekményeknek legyen következménye. Nem külön 
szervezeti egységet, referenst fogunk erre létrehozni, aki ezt koordinálja. Ezt a válaszadók 
88%-a  kéri a Józsefvárosi Önkormányzattól. Kilencedik kérdésben feltettük azt a kérdést, hogy 
kiemelt hangsúlyt kell fektetni a szülök tájékoztatására a gyermekek internetes zaklatásának 
védelmében,  95%-a  válaszadóknak egyértelműen azt mondta, hogy igen. Ezért felvettem a 
kapcsolatot a budapesti rendőrfőkapitánnyal és erre egy konkrét programot fogunk kidolgozni, 
hogy Józsefvárosban hogyan tudjuk a szülőket és a gyerekeket is erre a veszélyre felhívni, 
illetve aki már ilyen helyzetbe került, azt hogyan tudjuk kezelni. Egyébként már háttérben, az 
áldozatvédelmi programban, aminek ugyancsak részese a kerület, már ugye történik erre 
vonatkozó programvégrehajtás,  de  erre azt gondolom, hogy még nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. Ennyit mondtam volna el, mint előterjesztő a vita megnyitása előtt a konzultációról, 
úgyhogy, most megnyitom a vitáját, parancsoljanak képviselők. Komássy Ákos képviselő úr, 
parancsoljon! 

Komássy Ákos 
Köszönöm a szót. Természetesen mindannyiunk közös célja, hogy Józsefvárosban biztonság, 
és az itt élők számára a lehető legnagyobb komfort alakuljon ki. Pontosan tudják, hogy egy 
ilyen triviális kérdésekkel lefolytatott, úgynevezett konzultáció az semmi más, mint egy állami, 
vagy önkormányzati eszközökkel legalizált adatgyűjtési akció. Értem én, Polgármester úr 
szeretné, hogy újraválasszák és tizenkétezer polgár szavazata az már ehhez elég, bevezetőjéből 
is értettem,  de  hát azt hiszem, hogy nem ezen múlik. És az a helyzet, hogy  ha  nyolc évvel azután 
hogy tagja lett az Önkormányzat vezetésének, és kilenc évvel az után, hogy gyakorlatilag 
minősített többségből tejhatalommá konvertált hatalommal uralják az országot és ezeket a 
problémákat fölhánytorgatja, és keressük rá a megoldást, hát szerintem ez inkább ciki mintsem 
tiszteletre méltó. Természetesen a kitűzött célok jelentős részével egyetértek, van, amivel nem. 
Ugye látjuk az ismert gyűlöletkeltő mantrák visszaköszönését a javaslatban, tehát a migráns 
ellenes  mantra,  most a külföldiek által elkövetett zavaró cselekményekről szól, (Hangjelzés) és 
a többi, és a többi. 
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dr. Sára Botond 
Nagyon jókat mond Képviselő úr, folytassa. 

Komássy Ákos 
Köszönöm szépen. Jól van, rövidre fogom. Azt gondolom, hogy egyrészt ezeknek az 
intézkedéseknek a túlnyomó többsége, vagy akár mindegyik ... az Önkormányzat saját 
hatáskörében, mindenféle ilyen mélyebbre ható felkérésektől függetlenül is megtehet, vagy 
megtehetett volna az elmúlt nyolc évben, meg a kormányra vonatkozó részét az elmúlt kilenc 
évben, most azt mondani, hát majd akkor megvizsgáljuk, és cselekszünk, ez szerintem 
rendkívül sovány. Mindenesetre eljárásrendileg azt kérem, hogy pontonkent szavazzunk a 
határozati javaslatról. Bár értelemszerűen az elvet  es  a nemes célt azt támogatom, a konkrét 
előterjesztések egy része az szerintem hibás és téves. Lehet, hogy meg egyszer szót kérek, és 
akkor kifejtem, amit még nem tudtam. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, először  is a  konzultáció név nélkül zajlik, lakcím nélkül, tehát előre felcímzett 
borítékokban lehetett visszaküldeni  a  választ, senki nem adta meg  a  nevét, és  a  lakcímét, nem 
tudom milyen adatgyűjtésről beszél. Tehát itt már hazudott, rögtön az első mondatában, másik 
az, én csak azért jeleztem  a  tizenkétezer válaszadót, mert  a  népszavazáson nem mennek  el 
ennyien, ez egy jelentős, reprezentatív véleménynyilvánítás, tehát komolyan kell venni. 
Másrészt  a  külföldiekkel kapcsolatban, aki legálisan tartózkodik az országban, teljesen 
mindegy, hogy honnan jön, jöhet az unióból belül  is,  legyen az angol, német, francia 
legénybúcsús, teljesen mindegy kicsoda, mindenkire vonatkoznak  a  szabályok. Nem értem ezt 
a  migránsozós kitörést, aki legálisan tartózkodik külföldi arra  is  vonatkoznak  a  szabályok,  de a 
legálisan tartózkodó román vendégmunkásokra  is  vonatkozik. Azokat mindenkinek  be  kell 
tartani,  ha  elvárjuk  a  saját állampolgárainktól, hogy betartsák, akkor  a  külföldieknek  is.  Nem 
értem  a  migránsozást,  a  migráns ugye az, aki illegálisan lépi át  a  határt. Nem értem ezt  a 
migránsozós mantráját. Tudom, hogy oda  RH  van  írva, és ezt  el  kellett mondani, csak ezt azért, 
még  is  csak tegyük tisztába,  a  pontonkénti szavazást pedig jegyzőkönyveztük. Jakabfy Tamás 
képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Egyes pontban a büntetett előélet kapcsán én nem vagyok ebben annyira 
biztos, ugyanis abból a szempontból nézve, hogy nem lakik józsefvárosi házban egy büntetett 
előéletű személy, még el is lehet fogadni, hogy ez a közösségnek jó,  de  hogyha a másik oldalról, 
nézzük, akkor én azt ki merem jelenti, hogy a büntetett előéletű hajléktalan sem jó hajléktalan, 
ugyanis jó hajléktalan nincs. Tehát egy hajléktalan az így is, úgy is a közösségnek kerül pénzbe, 
azon kívül, hogy a saját élete is totálisan tönkre megy,  ha  előtte nem ment volna még tönkre, és 
hát kinek jó az hogyha, ez után a javasolt intézkedés után, valahol Józsefvárosban ver tanyát 
egy büntetett előéletű hajléktalan, szerintem senkinek nem jó.  A  második, és harmadik 
pontokhoz felkérjük a jegyzőt, most a harmadikat idézem, hogy a társszervek bevonásával 
kiemelt ellenőrzéseket folytasson a külföldiek által elkövetett helyiek nyugalmát zavaró 
cselekmények kapcsán, szintén furcsa érzéseim vannak, szerintem nem kell felkérni tehát, 
hogyha ilyen cselekmények vannak Józsefvárosban, akkor az illetékes szerveket, azért hívjuk 
illetékesnek, mert az a dolguk, hogy odamennek, és ahol zajonganak, ott fellépnek — rendőrség 
-, amikor szabálysértés, vagy bűncselekmény történik. Ennek kell lenni az alapállapotnak, 
figyelik ezeket a cselekményeket az utcán, vagy pedig bejelentésre kimennek, és beavatkoznak, 
ez az ő dolguk, akkor is,  ha  külföldiek az elkövetők, és akkor is, hogyha magyarok. 
(Hangjelzés.)  Magyar  zajongásra sem szeretnék éjszaka fölriadni. Na, majd folytatom eggyel 
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később. 

dr. Sara Botond 
Egy biztos, hogy amíg én vagyok a polgármester hajléktalanok nem fognak bérlakásokba 
költözni. Gondolja el, hogy mi lenne ott!  Most  ez van a közterületen és beköltöztetjük a 
hajléktalanokat a lakásokba, tehát bevisszük a házakba, az emberek közé, akkor ott mi lenne. 
Tehát aki hajléktalanná válik, annak mondom még egyszer vagy egészségügyi szolgáltatásra 
vagy szociális ellátásra van szüksége. Képviselő úr büntetett előéletű hajléktalanról beszélt, 
hogy még mindig jobb,  ha  a lakásban van, mint hogyha egyébként a közterületre kerül. 
Hajléktalanokról beszélt a Képviselő úr, én meg arról beszélek, hogy büntetlen előéletűek nem 
költözhetnek önkormányzati bérlakásba, erről szól az előterjesztés. Ezzel cáfolom azt, hogy 
nem értek egyet azzal, hogy hajléktalanokat kellene egyébként a lakásokba költöztetni, mert ott 
aztán elszabadul, a pokol. Gondoljon bele a Képviselő úr, a fantáziájára bízom. Másrészt meg 
szerintem ma Magyarországon minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy egyébként ezeknek az 
embereknek, mind pénz, mind forrás, mind infrastruktúra.  A  hajléktalan ellátás tekintetében ott 
vannak aggályaim meg kétségeim, azt felül kell vizsgálni,  de  állami normatívával minden 
egyes magyar állampolgár hozzájárul ahhoz, hogy ez működjön,  de  jelenleg nem működik, ez a 
probléma.  A  másik a rendvédelmi szervek, egyetértek azzal Képviselő úr, hogy egyébként ez 
nem az Önkormányzat kompetenciája, tehát a rendvédelmi szervezeteknek az a dolga, hogy 
egyébként ennek érvényt szerezzenek vagy rendet tartsanak fenn. Az Önkormányzat ebből a 
szempontból azt tudja felvállalni - és ez nem áll, sem az én szándékomtól, sem a Jegyző 
asszony szándékától messze -, létrehozni egy olyan referensi kört, amely katalizálja, és 
koordinálja ezt. Az embereknek egyébként a jelentős része a polgármesterhez fordul,  ha 
valamilyen problémája van, és ennek jelentős része nem az önkormányzati hatáskörbe tartozik, 
ez a helyzet. Ezért nekem kutya kötelességem az, hogy ezeket a problémákat is kezeljem, és a 
társszervek felé koordináljam, és érvényt szerezzek a társszervnél annak, hogy egyébként 
megoldódjon a probléma. Mi erről beszélünk, ennél többet nem tudok tenni. Visszautalnék 
Komássy képviselő úr szavaira, aki azt mondta, hogy minden egyes témakörben az 
Önkormányzat hatásköre, hogy megoldja a problémát. Kíváncsi volnék, hogy módosítsunk 
törvényt, Képviselő úr? Itt ez a Testület ez tud törvényt módosítani, Képviselő úr? Nem tud, ez 
a helyzet. Képviselő úr azért, már elég régi motoros itt, tehát azért, ilyet mondani, hogy minden 
egyes feltett kérdésre a megoldást az Önkonnányzat saját hatásköre meg tudja oldani, és 
egyébként csak egy propaganda blama az, hogy kérjük fel a velünk, egyébként együttműködő 
országgyűlési képviselőt, aki egyébként a Parlamentben ül, és ez a dolga, hogy segítsen ebbe, 
azért ez, nem tudom, ez érdekes.  Simon  György képviselő úr, parancsoljon! 

Simon  György 
Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez a közvélemény-kutatás, 
felmérés, igazából nem sokat ért, mert a kérdések úgy voltak feltéve, hogy erre nem igazából 
lehet nemet mondani. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a Polgármester úr elmondta azt, hogy 
például zavarja-e önt, hogy a dohányboltok előtt zajonganak, piszkítanak, stb., felsorolhatnám 
az egészet,  en  inkább arra lennék kíváncsi, hogy ki az az  5%,  aki erre azt mondta, hogy nem 
zavarja, szerintem az, aki ezt elköveti. Az összes többi kérdéshez elmondható, hogy annyira 
triviális, hogy persze ilyen, hogy akar ön levegőt venni minden percben legalább kétszer, tehát 
igen szeretnék, ezek körülbelül ilyen típusú kérdések. Kezdjük azzal, hogy az önkormányzati 
lakást büntetlen előélethez kötném, egy büntetett előéletű nagyon ritkán, biztos van olyan, aki 
egyedül él, van családja, felesége, gyermekei. Büntetnénk ezzel a szabállyal a családot is, 
ugyanakkor vonatkozik-e ez a megközelítés a meglévő bérleti szerződésekre, vagy csak a 
jövőben kiadásra kerülő szerződésekre? További kérdést fölvet, hogy nem elég megvizsgálni, 
hogy hogyan lehet ezt bevezetni, hanem ennek előtte, fel kell mérni, ennek a szociális 
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következményeit, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyet megalkotunk. Bár én annak a híve 
vagyok, hogy valaki leülte a büntetését, igen is illeszkedjen be a társadalomba, ez lenne a dolga, 
nem további büntetésekkel sújtani őt.  A  hanggal, hangoskodás, meg egyáltalán, hogy a 
kábítószerrel, hogy Önkormányzat járjon el, kíváncsi vagyok, hogy eljárt-e az Önkormányzat 
Maccabi játékok (Hangjelzés.) nyitóünnepsége előtt, éjjel kettő és három között tartotta 
főpróbát  (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sára Botond 
Képviselő  in-,  a kérdések, azok azért tűnnek triviálisnak, mert ezek a megoldandó problémák, 
tehát ez érdekli a kerületi lakosokat. Tehát a kerület eljutott egy magas szintre az együttélés 
tekintetében, biztonságosabb lett,  jobb  lett a környezet, megújult a város,  de  ahhoz, hogy egy 
olyan város legyen, amit mi képzelünk el, és amire igénye van most már az itt élőknek - ezért 
mondtam, hogy tíz évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag a hitetlenség volt bennük, el akartak 
menni -, identitás tudatuk van, szeretnek itt élni, és az igényszintűk az embereknek magasabbra 
lépett, a jövőben ezért kell dolgozni. Ezek a kérdések pontosan ezeket a problémákat feszegetik. 
Értem a triviális kérdéseket, amiket mond a Képviselő úr,  de  Önök közül sokan nemmel fognak 
szavazni, még így is. Én meg arra vállalkoztam, és arra vállalkozom, hogy ezeket a kérdéseket 
felvállalom, a vitákat felvállalom, és meg fogom oldani, azért, hogy az itt élők még 
biztonságosabb, és rendezettebb környezetben tudjanak élni. Önök arról beszélnek, Ön is 
fejtegeti, triviális például, ez a büntetlen előéletű bérlakásban élés,  de  most itt fejtegeti azt, arról 
beszél, hogy valószínűleg miért nem lehet majd ezt megoldani, vagy miért lehet. Itt a 
szándékról van szó, el fogok menni a falig, mi is tudjuk, hogy még jogi hátteret kell rá vizsgálni, 
ha  szükséges törvényt kell módosítani, stb., egyébként a büntetett előélethez fűződő 
jogkövetkezmények az egyértelmű, vagy benne van az erkölcsi bizonyítványban, vagy nincsen 
benne. Nyilván aki mentesül, a hátrányos jogkövetkezmények alól, azt nyilván nem érinti.  A 
jövőbeni szerződéseket érinti, hiszen visszamenő hatállyal nem tudjuk. Jogszabálykövetők 
szeretnénk lenni, ezért kell alaposabban körbejárni,  de  a szándék mégis csak az, hogy aki vét a 
közösségi társadalom ellen, az nem részesüljön abból az előnyből, amit a józsefvárosi 
közösségi  ad.  Önök tudják a legjobban, hogy hányan vágynak erre a lehetőségre ma 
Józsefvárosban, rengetegen, nem tudjuk kiszolgálni az igényeket. Ezért valamilyen módon 
igazságot kell tenni, egy olyan bérlakás rendszert szeretnénk létrehozni, ami igazságos, aki 
jogkövető, aki betartja a szabályokat, aki kifizeti az ezzel járó költségeket, és egyébként nem 
magatartás problémás család, mi nem a problémát akarjuk behívni a házakba, hanem 
lehetőséget akarunk nyújtani a józsefvárosiaknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel,  de  ott meg 
kell határozni azokat a kereteket, hogy kinek van erre lehetősége, az igazságosság 
szempontjából, nem az enyémből. Erőss  Gabor  képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót. Eddig még ilyet nem csináltam,  de  itt a ciklus végén akkor hadd adjak most 
egy mottót is a felszólalásomnak, ez pedig egy jól ismert mondás, hogy mindenki a saját háza 
előtt söprögessen, és akkor erre fűzném fel, a különböző konkrét megjegyzéseimet. Az első, 
ebben csatlakozom képviselőtársaimhoz azzal, hogy  ha  sugalló kérdéseket tesznek fel, nekem 
ez szakmámból adódóan különösen fáj, hát akkor nyilván evidens a válasz, csak éppen nem 
tudnak meg semmit arról, hogy valójában az emberek hogyan is gondolkodnak. Megjegyzem - 
de  most már mindegy, mert nekünk jó végül is, hogyha Önök bezárkóznak ebbe a 
véleménybuborékba -, hogyha tényleg kíváncsiak lennének az emberek véleményére, akkor 
nem így kérdeznék őket, és akkor lehet, hogy meg tudták volna azt, hogy mondjuk az előző 
parlamenti választáson, meg az előző európai parlamenti választáson, miért volt az, hogy csak 
40%  szavazott Önökre, a Fideszre, és másfélszer annyian,  60%  a kerületben az ellenzéki 
pártokra szavazott. Ez valószínűleg azért van, mert még sem annyira elégedettek Önökkel az 
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emberek, mondom ezt, hogyha tényleg kérdeznének, és nem csak kész válaszokat rágnának az 
emberek szájába, akkor megtudnák, ez az egyik,  de  hát ez csak egy ilyen módszertani 
megjegyzés. Söprögessenek a saját házuk előtt, ott van például a Tolnai Lajos utcában a Dudás 
képviselő asszonyhoz kötődő közösségi kert, annál koszosabb járdaszakasz nincsen, az egész, 
hát jó nem akarok túlozni, hogy az egész kerületben,  de  mondjuk az egész környéken nincsen. 
Tehát, hogyha valahol iszonyatos kosz van, és mocsok, amellett, hogy nem tudják az ott élők 
használni azt a közösségi kertet, akkor, az pont a Tolnai Lajos utcai Dudás képviselő 
asszonyhoz kötődő járdaszakasz. Amikor Önök (Hangjelzés.) azt mondják, hogy mindenki 
takarítson, igen kezdhetnék a Fideszes képviselők  (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, az, amit Ön mondott abból, egy-két következtetést levontam. Az egyik az, hogy 
Ön semmibe veszi tizenkétezer józsefvárosinak a véleményét, az összes többi meg rábízta a 
döntést arra, aki egyébként választ adott. Az, hogy a sugalmazó kérdések az bagatell és ugye, 
hogy az emberek nem így gondolkodnak: tizenkétezer józsefvárosi egyértelmű állást foglalt a 
konzultáció kérdésére, azért ez szerintem markáns vélemény. Azt mondta, hogy ezt most 
semmibe veszi, merthogy az emberek nem így gondolkodnak.  A  másik, amit mondott, hogy az 
országgyűlési választás után, volt egy időközi polgármesteri választás, amit azért én 
kétharmaddal megnyertem, tehát szerintem a kerületben az emberek nem feltétlenül úgy 
gondolkoznak erről a kérdésről, ahogy a Képviselő úr mondta, és az országgyűlési képviselőnk 
is nyert, elég magabiztosan. Utána rá két hónapra, amit most Ön hozott ilyen statisztikákat, meg 
mindenféle választási eredményeket, én tudnék mondani egy tavaly júliusit, 64%-kal 
megnyertem a kerületben az időközi polgármester választást. Ez szerintem egy elég komoly 
legitimitás ahhoz, hogy amit gondolunk a városról, az valószínűleg a múlt tekintetében is, meg 
a jövőről is,  de  most ne menjünk előre, mert majd októberben ugyan így, elmondják az emberek 
a véleményüket. Lehet, hogy nem értenek egyébként azzal egyet, amit a konzultációban esetleg 
válaszként megfogalmazott tizenkétezer józsefvárosi, lehet, hogy a többi, aki nem válaszolt, az 
ötvenötezer választásra jogosult, az a maradék, lehet, hogy Önnel ért egyet, hát majd ez kiderül 
októberben. Arról egyébként, hogy a kerületben, takarításban, faültetés, vagy bárki mibe vett 
részt a képviselők közül, szerintem magasan az összes, aki az én csapattársam, az magasan 
lepipálja az Önét, Önt például. Én úgy tudom, hogy működik civil közösség is egyébként ott, 
például az Önöké, akiket egyébként nem nagyon láttam ott a Csarnok negyed környékén - a 
politikai aktivitáson kívül -, hogy bármilyen közösségi aktivitást folytattak volna, tehát 
gondolok itt a takarításra, a szemétszedésre.  A  Föld napján például, amit azért rendszeresen az 
Önkormányzat megszervez, egyszer nem láttam például Önt se a kerületben szedett volna 
szemetet, ültetett volna fát, vagy bármilyen ilyen tevékenységet végzett volna. Azért mondom, 
hogy lehet ilyeneket mondani, meg a képviselőket itt gyalázni, azért, mert van egy komoly 
identitásuk, és van egy elkötelezettségük. Önnek nincs semmi egyébként, mert Ön össze-vissza 
csapong, hol az MSZP—vel, hol ide, hol oda,  ha  már azt kérdezzük egyébként, lehet, hogy a 
FIDESZ 2%-on áll ebben a kerületben, az Ön pártja hány százalékon áll, mérhetetlen,  1%  alatt 
van, inkább erről beszéljen. Miért hozza szóba ezeket a témákat? Nem, mint hogyha fontos 
kérdés lenne, mert nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy van egy határozott 
elképzelésünk a város jövőjét tekintve, erről megkérdeztük az embereket, és az emberek állást 
foglaltak. Mondom még egyszer, majd erre visszatérünk októberben. Komássy Ákos képviselő 
úr, parancsoljon! 

Komássy Ákos 
Én csak annyit akartam hozzátenni az előbbi hozzászólásomhoz, hogy persze össze lehet mosni 
a dolgokat,  de  igen Polgármester úr, ezeknek a döntéseknek, és intézkedéseknek a feltételeivel, 
a lehetőségével, réges-régóta rendelkeznek, nem csak Önök, mint önkormányzati többség, 
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hanem az Önökkel egypárti parlamenti többség is, meg az egyébként, ezen parlament által, 
többszörösen megválasztott kormány. Én értem, örülök, hogy a problémákkal foglalkoznak, 
mint jeleztem, szerintem elkéstek,  de  hát ezt úgy se én döntöm el. Köszönöm szépen! 

dr. Sára Botond 
Nem foglalkozunk, hanem megoldjuk. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Polgármester úr jelezte, hogy én hajléktalanokat akarok költöztetni a 
házakba, a helyzet pedig az, hogy ez pont nem ez az előterjesztés témája, hogy a 
hajléktalanokkal mit csináljunk, és éppen ezért, ezt nem is mondtam. Csak a Polgármester úr a 
számba adta, nyilván a Józsefváros újság majd visszahallgatja a felvételt mielőtt megírja, és 
remélhetőleg nem a Polgármester úr hozzászólása alapján fog írni az én hozzászólásomról. 
Egyébként pedig, akkor,  ha  már Polgármester úr még is elkezdte ezt a témát, és elhatárolódott 
attól, hogy hajléktalanokat költöztessünk bérházakba, akkor szeretném jelezni, hogy a 
Polgármester úr, magától határolódott el, hiszen Józsefváros Önkormányzata, ezt régóta 
szervezett keretek között csinálja a LÉLEK-Program keretében. Takarítás kérdése: két dologról 
szeretnék beszélni, az egyik, hogy naponta fölsöpörjék, lemossák a járdákat a társasházak, ezt 
nem tartom életszerűnek, nem fogják megcsinálni, nincs az a kényszer, szerintem, mondjuk, 
hogy rendszeresen, hetente takarítsanak, azt már inkább,  de  az, hogy naponta ezt megtegyék, 
kizártnak tartom.  A  második, hogy ilyen esetben azért Önkormányzatunknak kellene, hogy jó 
példával elől járjon, tele van az internet olyan fotókkal, ami önkormányzati telkek előtt készült. 
Mindig ott lapátolják el utoljára a havat,  ha  egyáltalán nem várják meg az olvadást, és az 
önkomiányzati telkek, akár játszóterek környéke mindig egy kritikus pontja, a kerület 
(Hangjelzés.) tisztaságának. Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, hát vagy nem ismeri a LÉLEK-Program működését, vagy egy óriásit hazudott. 
Képviselő úr, a józsefvárosi hajléktalanok, ők nem egyből bérlakásokba költöznek, mondom, 
még egyszer mi lenne ott.  A  LÉLEK-Program nem erről szól, a LÉLEK-Program, egyébként, 
amire büszkék vagyunk, és maga az alapvető jogok biztosa is mindenkinek a figyelmébe 
ajánlotta, bár így működne a Dankó utcai, bár így működne a Vaj dahunyad utcai, bár így 
működne egyébként a Kőbányai  Alt  ..., akkor utána be tud költözni bérlakásba, na,  de  nem 
egyből az utcáról. Képviselő úr, most vagy nem ismeri a programot, vagy szándékosan akar 
megtéveszteni mindenkit, aki itt ül. Ez az egyik, állításom.  A  másik a takarítás, látja ez a 
különbség kettőnk között, Ön azt mondja, Képviselő út, hogy ez sosem fog megtörténni, én 
meg azt mondom, hogy igen. Az elmúlt évek óta nagyon komoly tendencia van arra, hogy 
egyre többen takarítják a járdákat. Kis Salétrom  8.  például, ami egy nem egy jó állapotú ház, 
gondolkodom már egyébként, hogy hogyan - valószínűleg valamiért nem pályáznak a 
társasházi pályázatra, önerő probléma lehet - jutalmazzuk őket, ott például van egy hölgy, aki 
minden reggel felmossa a járdát. Egy méltatlan, külső homlokzatú állapotban lévő ház 
egyébként,  de  minden reggel fel van mosva a járda, és tudnék még mondani ilyet a kerületben. 
Egyre több ilyen ház van, még a Lujza utcában is, Képviselő úr, és ezt öröm látni. Én azt tudom 
mondani, hogy ezt még jobban el kell mondani az embereknek, még jobban sulykolni kell. Azt 
a közös képviselőt, aki ezért nem hajlandó tenni, valamilyen oknál fogva, mert nem akarja 
elvégezni a munkáját, azt tudatosítani kell az ott élőkkel, ezen dolgozunk. Aki dolgozik, azt 
elfogadjuk ... Ilyen a társasházi pályázat is, azt látják az emberek is, hogy egyre több ház 
pályázik, hogy a mellettem levő ház pályáz, meg az a ház is pályáz, ez is újul, ez is, és az enyém 
meg nem,  3  év után rájöttek az emberek, hogy az én közös képviselőm valamit nem jól csinál, 
vagy nem csinál semmit. Az idő mindent megold, ugyanezt mondom a takarításra. Igenis, 
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Képviselő úr higgye el, hogy egyre több ház fogja takarítani. Mondtam a Jegyző asszonynak és 
az önkormányzati rendészeknek, hogy azoknál a házaknál, ahol látszik, hogy tudatosan, 
napokon keresztül nem történik semmi, oda be kell kopogni, meg kell kérdezni őket, hogy miért 
nem történik semmi, ismeri-e a szabályt, miben tudunk segíteni, miért van, hogy az összes többi 
takarít csak ő nem, ezeket a házakat fel kell keresni. Higgye el, Képviselő úr idővel minden 
egyes háznál tudatosulni fog és rend lesz, mert jó a tendencia, látom. Egy éve még nem igy 
működött, jóval kevesebb ház takarított.  A  közterületi takarítással kapcsolatban én ott is 
komoly javulást látok. Visszatérve a bérházakra, a gondnok rendszer bevezetésével teljesen új 
rendszer jött létre, ami hatékony, tehát már a házfelügyelők is takarítják a járdákat, az 
önkormányzati tulajdonok előtt is nagyon komoly javulást látok. Ehhez ki kellett alakítani azt a 
rendszert, ami soha nem volt kialakítva korábban, ez egyre inkább működőképes.  A  telkeknél, 
közterületeknél azért mégis alapterületileg egy jóval nagyobb felületről van szó,  de 
folyamatosan látni a gépeket, embereket, hogy dolgoznak. Az, hogy éppen reggel nyolcra nem 
ért oda egy helyszínhez a városüzemeltetésnek az embere,  de  biztos vagyok benne, hogy még 
aznap meg lesz oldva a takarítás. Ilyen szélsőséges eseteket ne mondjunk: a játszótereken is 
takarítva van. Ma reggel hétkor, amikor jöttem, ahol Képviselő úr is lakik, a Fecske utcai 
játszóteret éppen két városüzemeltetési munkatárs takarította. Ebben nem értek egyet 
Képviselő úrral, szerintem eltúlozza, nem azt mondom, hogy nincs javítani való, mert van,  de 
javul a tendencia.  Simon  György képviselő úr, parancsoljon! 

Simon  György 
Mennék tovább, lenné még két kérdésem. Egyik, hogy hajléktalanellátó intézményeket 
szeretnének megszüntetni  300  méteres sugarú körön belül, kérdésem, hogy megtette-e valaki, 
hogy Józsefváros térképére ráhelyezett minden érintett intézmény köré  300  méter sugarú 
kiskarikát, nem sok maradt ki Józsefvárosból, gyakorlatilag ezzel megtiltjuk a józsefvárosi 
hajléktalanellátó intézmények működösét teljesen Józsefvárosban, még több hajléktalant 
rászabadítva a közterületeinkre.  A  másik, hogy nem értem, hogy miért kell külön intézkedés a 
külföldiek jogsértésére. Egy józsefvárosi lakónak teljesen mindegy, hogy milyen 
állampolgárságú a szomszédja, az alatta lakó, teljesen mindegy, hogy ki követi el ezeket a 
számára jogsértő, közösségellenes magatartásformát, ugyanúgy kell fellépni, nem értem a 
különbséget, hogy miért kell külföldiekkel külön eljárni, másképp, mint a magyarokkal. 
Köszönöm! 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, bánatomra még nem dolgoztuk ki annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk 
megszüntetni hajléktalanellátót, azt tudjuk jelenleg kimondani, hogy a jövőben nem jöhet létre 
újabb, játszótér, bölcsőde, óvoda, nevelési intézmény környezetében. Ettől függetlenül azt is 
állítom, hogy  9  darab hajléktalanellátó működik egy sűrűn lakott belvárosi környezetben, ami 
leterheli az itt élőket, kockázatot jelent biztonság és közegészségügyi szempontból, és még azt 
is állítom, hogy nem tudjuk  Budapest  összes hajléktalanának problémáját megoldani, és 
elszenvedni se. Az itt élők nap mint nap nem tudják ennek a következményét elszenvedni. 
Három dolog miatt van sok hajléktalan: egyrészt mert itt van összes hajléktalanellátó, nyilván 
ezért jönnek ide; másrészt az ellátók nem végzik el azt a feladatot, amit el kellene, mert a 
hajléktalan nem a közterületi bokor alatti fekvéssel lesz visszavezetve a társadalomba, ez rajta 
nem fog segíteni, rajta az egészségügyi ellátás és a szociális ellátás fog, ez valamiért nem 
történik, mert mindegyik kint van a közterületen; harmadik dolog, hogy ők is azt gondolják, 
hogy Józsefváros egy nagyon jó hely, bár ezt kevésbé gondolom így. Azért van nagyon sok 
hajléktalan a kerületben, mert  Budapest  összes hajléktalanellátója itt van. Én kimondom, hogy 
ha  legális lehetőség van arra, hogy ezek az ellátók közül szüntessünk meg a kerületben, akkor 
én ezt támogatni fogom, sőt kezdeményezni. Nem fogok olyat tenni, ami jogszabályellenes,  de 
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azt, hogy kezdeményezni fogom, hogy nincs szükség  9  darab hajléktalanellátóra, mert 
Józsefvárosban a LÉLEK-Programmal, a józsefvárosi hajléktalan emberek problémáját meg 
tudjuk oldani önkormányzati berkeken belül, az összes többi, más városból, kerületből érkező 
hajléktalan problémáját meg nem szeretnénk, pontosan azért mert látható a közterületen, hogy 
milyen méltatlan feszültséget okoz a hajléktalan szempontjából is, ezért válik agresszívvé, ezért 
lesz közbiztonság veszélyeztetés, ezért lesz közegészség veszélyeztetés, mert nem ott van, ahol 
neki lennie kellene, és nem ott veszi igénybe az ellátást, ez a probléma Képviselő úr. Nem 
tudom felvállalni és nem is akarom, hogy  Budapest  összes hajléktalanját Józsefváros lássa el, 
ráadásul, akik itt vannak ellátók, azok se látják el. Nem titkolt vágyam az és szándékom, hogy 
ha  meg lehet szüntetni hajléktalanellátót a most működők közül, akkor azt nem megszüntetni 
szeretném, hanem elköltöztetni, elvinni egy olyan helyre, ahol nem zavarja a társadalmat és az 
ellátást el tudják végezni. Nem megszüntetni szeretnék, hanem ezt a helyzetet szeretném 
valamilyen módon megoldani, mert nem helyes, ami most működik. Erre azt fogja majd 
mondani a liberális oldal, hogy én láthatatlanná akarom tenni a hajléktalanságot. Én megoldani 
szeretném a hajléktalan emberek problémáját is,  de  ahhoz, hogy ez megoldódjon, ezért nem kell 
láthatóvá tenni, mert láthatóan feszültséget okoz a társadalomban, méltatlan helyzetbe hozva a 
hajléktalanokat is. Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon! Bocsánat nem válaszoltam még egy 
kérdésre, a külföldiekre.  A  külföldieket azért emeltük ki — egyetértek a Képviselő úrral, itt nincs 
diszkriminációról szó -, mert jelenleg a Józsefvárosba érkező külföldiek magatartása legyen az 
társasházban vagy közterületen, mindegy milyen célból, munkaszerzés céljából vagy 
egyébként csak egy legénybúcsúra érkezők köréről van szó, ez jelentős problémát okoz ma 
Józsefvárosban, és a legtöbb panasz ezzel kapcsolatban érkezik. Ma már a legtöbb panasz, 
közbiztonsági, nem a Józsefvárosban élők között van konfliktus, hanem a városban élő 
külföldiek, akiknek nincs felelősségérzetük, mert  3  napra érkeznek, és vannak, akikről nem is 
tudjuk, hogy mennyire időre érkeznek, az ő magatartásuk igenis biztonsági szempontból 
kockázatot jelent az itt élőkre. Ezt kezelni kell, koordinálni kell a városban és a társszerveket rá 
kell kényszeríteni kapacitásuknak megfelelően, hogy ebben lépjenek fel, ezt tudjuk mi vállalni, 
mint önkormányzat. Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót. Akkor folytatnám, mert rövid az  2  perc.  Ha  tényleg kíváncsiak lettek volna a 
kerületiek véleményére, akkor megkérdezték volna, hogy  mit  szólnak ahhoz, hogy már annyira 
életveszélyes állapotban vannak a kerületi társasházak, hogy egy konkrét  friss  példával élve, a 
Rákóczi téren el kellett keríteni egy járdaszakaszt, mert szó szerint hullik szét, nem a vakolat 
hullik már, hanem épület darabok.  Ha  feltették volna azt a kérdést, hogy zavarja-e önt, hogy az 
önkormányzat tétlenül nézi, hogy  116  milliárdért a kerület országgyűlési képviselője kézilabda 
csarnokot építtet, miközben az a kerület, amiért ő felelősséget vállal, annak a  116  milliárdnak a 
morzsáit se kapja meg épület felújításra.  116  milliárdért építtet Kocsis Máté itt a szomszédban, 
a Népligetben kézilabda csarnokot, miközben a Rákóczi téren az emberek fejére esnek az épület 
darabok. Ez a valódi helyzet, ezt kérdezzék meg, és akkor tudni fogják október  13.-án 
megfelelően értelmezni az eredményt. Visszatérve a javaslathoz, olyan az egész javaslat 
minthogyha valahogy a tudatalattijukkal harcolnának, a saját bűneikért akarnának vezekelni. 
Merthogy ki is az, akit elitéltek az utóbbi időben és nagy port kavart az ügye? Egy fideszes volt 
képviselőtársunk. Mi ez a büntetlen előéletes dolog? Attól tartanak, hogy a volt fideszes 
képviselő akar esetleg önkormányzati lakást kibérelni? (Hangjelzés.) Vagy a Trefort, Auróra 
féle  offshore  mutyiban, ahol a  (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sara Botond 
Folytassa Képviselő úr, én nagyon élvezem, nagyon jókat mond, jegyzetelek. 
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dr. Erőss Gábor 
Köszönöm! Az Önök barátai, Rogán Antalhoz kötődő (Közbeszólások.) Egyelőre a Trefort és 
Aurora offshore  botrányról beszélnék, ahol elítélt bűnözőhöz vezettek azok az  offshore  szálak. 
Egy bűnözőhöz, egy büntetett előéletű személyhez, aki benne volt a cég hálóján keresztül az 
Aurora  rendelő felújítása körüli botrányban.  Ha  valóban kiemelt figyelmet akarnak szentelni 
bizonyos bűncselekményeknek, akkor miért hagyják ki mindig a családon belüli erőszak 
kérdését? Valamiért rá vannak fókuszolva a hajléktalanokra, viszont az, hogy a családon belüli 
erőszak, aminél a legnagyobb a látencia, erről már beszéltünk néhányszor, valahogy mindig 
kifelejtik. Ezt akár egy módosító indítványnak is vehetik, hogy vegyük be ebbe a sorba. Végül, 
és akkor még mindig az Önök küzdelme a saját bűneikkel, a külföldiek által elkövetett 
cselekmények zavarják a kerületi lakosokat, ezt többen többféleképpen megközelítették ma 
már, hadd vessek fel egy új szempontot. Ki is volt az, aki a letelepedési kötvény biznisz révén — 
Rogán Antal, rögtön válaszolok is -, ki az a jelenlegi fideszes miniszter, aki bűnözőket hozott 
be az országba letelepedési kötvénnyel, a szíriai diktátor pénzemberét, ismert arab drog- és 
fegyverkereskedőket, orosz adócsalókat? Ki volt az? Egy fideszes miniszter, Rogán Antal és az 
ő hozzá kötődő (Hangjelzés.)  offshore  cégháló  (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sára Botond 
Na,  meghallgattuk a parádét. Akkor maradjunk a kerület dolgainál, az jobban érdekel.  A 
társasházakra visszatérve Képviselő úr, föltettük volna azt a kérdést is, hogy egyetértenek-e 
azzal a józsefvárosiak, hogy évente  2  milliárd forintot  ad  társasházi pályázaton a házaknak az 
Önkormányzat, ezzel magasan a legtöbbet az összes kerület közül, tudnék mondani olyan 
baloldali kerületet, amely nulla forintot  ad,  csak nem akarom méltatlan helyzetbe hozni az 
ottani polgármestert. Azt is el tudnám mondani, hogy amikor az Ön gondolkodói elődjei, az Ön 
tanácsadója, Molnár György, aki itt a lakásügynök volt, meg Ő volt itt a megmondó embere a 
bérlakás helyzetnek, akkor gyakorlatilag sikerült  4  év alatt  200  milliót költeni a bérlakásokra, 
mi egyébként már  7  milliárdnál tartunk  2014  és  2019  között, és még nem vettem figyelembe a 
2010  és  2014  éves időszakot.  Ha  csak a társasházaknál maradunk, akkor  2006  előtt összesen évi 
százmillió forintot sem ért el az a támogatás, amit pályázatra írtak ki. Sőt a közgyűlésekre járva 
azzal, hogy mi módosítottuk ennek a körülményeinek feltételeit, magyarul azt is beszűkítették, 
hogy mindössze csak ennyi százalékot kapnak meg, csak ennyiért, csak ezt lehet építeni stb..  de 
még azt a  100  milliót senki igénybe venni, én hallgatom a közgyűlésen az embereket és, hogy 
most mennyire széleskörű és mindenre felhasználható és magas összegű támogatást tudnak 
kapni a házak,  2  milliárd forintot, tehát azért mondom Képviselő úr, igen tudjuk, hogy vannak 
házak, amik rossz állapotban vannak, ezért biztosítjuk ezt a forrást a költségvetésből, mert az a 
célunk, hogy minél előbb megújuljanak. Még azok, akik most kritikával élnek e tekintetben, 
mint Ön, amit most elmondott, meg számon kér, az Ön gondolkodói elődjei, a balliberális 
városvezetés gyakorlatilag kimerült évi keretben  100  millióból, amit ennek szántak,  de  azt sem 
tudták felhasználni.  Ha  az emberek körbenéznek, hogy  2010  előtt gyakorlatilag milyen 
felújítások voltak ebben a kerületben, hány ház újult meg, az életkörülményeket és a közvetlen 
környezetet mennyire újították meg az Ön gondolkodói elődjei ebben a városban, és azt is látják 
az emberek, hogy  2010-2019  között milyen fejlődésen ment át ez a város. Majd el fogják 
dönteni októberben, hogy inkább ezt az utóbbi időszakot választják, vagy inkább azt a romlást, 
gettóvilágot, ami korábban jellemezte ezt a várost. Képviselő úr, az összes többi, amit 
elmondott azt sem tudom, hogy miről beszél, ilyen Trefort, meg  Aurora... Aurora  az most van, 
van  Aurora  ügy, megkeresett a  TV  is ebben az ügyben, arról még tudok,  de  többiről azt sem 
tudom  mit  hablatyol itt össze, nem is értem. Pintér Attila képviselő  fir,  parancsoljon! 
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Pintér Attila 
Köszönöm a szót.  A  vita kapcsán az jutott eszembe, hogy honnan indult Józsefváros, amikor a 
Rákóczi teret ellepték a prostituáltak, akár a József utcában a mobiltelefon korszak előtt egy 
nonnál polgár nem használhatta az utcai telefonfiilkéket, mert az örömlányok futtatói foglalták 
le azokat, mint telefonközpontonként, irodaként, vagy lövöldézések voltak akár a Diószegi 
utcában.  Most  már ilyenek nincsenek, mert jelentősen javult a közbiztonsági helyzet, bár nem 
tudom, hogy ehhez a balliberális oldal miben járult hozzá, szerintem semmiben, mert ők mindig 
csak a rendtételt akadályozzák.  Most  az új korban mások a kihívások, például a kábítószerrel 
kapcsolatos problémák, megjelentek ezek a dizájner drogok, amit fillérekért lehet venni, 
nagyon sokan rászoktak erre, amire a balliberális oldalnak a megoldása: osszunk tűt nekik, 
minél többet Józsefvárosban, minél többen idejöjjenek, minél többen ide szokjanak és minél 
többen lőjék magukat az utcákon, ez az Önök gondolata ezzel kapcsolatban.  A 
hajléktalansággal kapcsolatban: számtalanszor próbálkozott ez a kerület is, hogy valamit 
megoldjon, segítsen, bevezette a LÉLEK-Programot,  de  a közterületi állapotok a már meglévő 
hajléktalanellátók környékén nem javultak, és ez az Önök aknamunkájának is köszönhető. 
Önök nem akarják azt, hogy ezek a hajléktalanok emberhez méltó életkörülmények között 
éljenek. Másrészről pedig alapvető probléma, hogy azért fordulhat elő (Hangjelzés.) 
Köszönöm! 

dr. Sara Botond 
Értem a Képviselő úr kirohanását, én is nehezen emésztem meg, hogy  11  milliárdos adóssággal 
vettük át ezt a várost, amióta mi vagyunk nem vettünk fel hitelt, fejlődik a város és lekötött 
pénzeszközeink vannak. Azok kritizálnak, akik itt hagyták adósságban a várost, úgy, hogy a 
működésre is hitelt vettek fel, és egy téglát nem tettek odébb annak idején. Vörös Tamás 
képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm a szót. Én nem tudom, hogy mikor fog eljönni az a pillanat, amikor a baloldal 
észreveszi, hogy a rendetlenség, és a propagálás, a bűnözés-pártiság nem fog választási 
győzelemre vezetni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, az én fogadóóráimra alapvetően az 
itt felsorolt kérdésekben szoktak bejönni, még a letelepedési kötvényekre, Rogán Antalra, 
Putyinra még nem panaszkodtak,  ha  megteszik, akkor elsőként fogom Erőss képviselő úrnak 
jelezni, hogy van egy választópolgár, aki az általa felvetett kérdésekben panaszt fogalmazott 
meg. Ezek azok a kérdések, amik az embereket érintik, tudom, hogy Önök ezekkel a gyakorlati 
dolgokkal nem szeretnek és nem is nagyon tudnak foglalkozni, hiszen amikor hatalomra 
kerülnek — szerencsére, ez jó rég volt -, akkor azokban a társadalompolitikai kérdésekben is, 
amiben ideológiai alapon vitatkozunk, is gyengébben teljesítenek, mint a jobboldal. Itt is olyan 
érveket hozott fel, hogy mire nem költünk, amire a baloldal által - Polgármester úr nagyon jól 
összefoglalt — kiemelt kérdésekben sem költenek annyi pénzt, fordítanak akkora figyelmet rá, 
mint egy konzervatív, nemzeti vezetés. Én azt gondolom, hogy Önöknek először az itt élő 
embereket kellene megismerniük, és miután megismerték őket, arra alapozva a programjukat. 
Nem szeretnék Önöknek tanácsot adni, pedig azt mondanám, hogy rászorulnának, hogyha 
figyelt volna az elmúlt öt évben, hogy mi történik itt a kerületben, és mik az ok-okozati 
összefüggések, most akkor ennél a napirendi pontnál egyik hozzászólását sem követte volna el. 
Köszönöm szépen! 

dr. Sara Botond 
A  vitát lezárom. Képviselő úr egyébként régen még pogácsa sem volt a képviselő-testületi 
ülésen. Ezt most nem viccből mondom, és hosszabb ideig tartott.  5  pontból határozatról van szó, 
mindegyiket minősített szótöbbséggel kell elfogadnunk,  de  pontonkénti szavazást fog történi 
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Komássy képviselő úr kérésének megfelelően. Úgyhogy először kérem, hogy az  1.  pontról 
(Háttérből beszéd hallatszik.) Elismételné Képviselő úr, mert megmondom őszintén 
lemaradtam. 

dr.Erőss Gábor 
Igen, ahol fel van sorolva  5  nevesített probléma, közbiztonsági probléma, amire kiemelt 
figyelmet kell a rendőrségnek fordítania azt javasoltam, hogy a családon belüli erőszakra 
kerüljön oda hatodikként. 

dr. Sára Botond 
Én befogadom Képviselő úr, egyetértek ezzel. Megkérem a képviselőket, hogy az  1.  pontról 
kérem, szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  1  nem,  3  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
118/2019.  (VI11.22.) 13  IGEN 1  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg jogi feltételeit, hogyan 
lehet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeként megszabni a 
büntetlen előélet igazolását. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

dr. Sára Botond 
2.  pontról szavazzunk! 

Megállapítom, hogy  15  igen,  0  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
119/2019.  (VIIL22.) 15  IGEN 0  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt és az illetékes rendőrkapitányságot 
kiemelt ellenőrzési akciók lefolytatására  hat  területen: kábítószerrel kapcsolatos problémák, 
hajléktalanságból eredő közterületi problémák, illegális hulladéklerakás, közterületi 
alkoholfogyasztás, közterületi éjszakai hangoskodás, családon belüli erőszak. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 
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dr. Sára Botond 
3. pontról szavazzunk! 

Megállapítom, hogy  14  igen,  2  nem,  1  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ  SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
120/2019.  (VI11.22.) 14  IGEN 2  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy az illetékes társszervezetek 
bevonásával kiemelt ellenőrzéseket folytasson a Józsefvárosba érkező külföldiek által 
elkövetett, a kerületi lakosok nyugalmát zavaró cselekmények kapcsán. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

dr. Sára Botond 
4. pontról szavazzunk! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
121/2019.  (VI11.22.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgánnestert, hogy folytasson egyeztetéseket az 
illetékes rendőrkapitánysággal és a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, és kezdeményezze 
olyan tájékoztató előadások megtartását az iskolákban, melyek célja a gyermekek internetes 
zaklatás elleni védelmének növelése. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

dr. Sára Botond 
5. pontról szavazzunk! 

Megállapítom, hogy  14  igen,  1  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
122/2019.  (VIII.22.) 14  IGEN 1  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést 
a hajléktalan-ellátó tevékenységet végző szervezetek működésének felülvizsgálatára 
vonatkozóan az illetékes Emberi Erőforrások Minisztériumával. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 

Napirend  3.  pontja 
Javaslat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó települési 
támogatási  forma  létrehozására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó települési támogatási  forma 
létrehozására, polgármesteri előterjesztés, csere rendeletet kaptak a képviselők pótkézbesítéssel. 
Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A  vitáját megnyitom, vitáját lezárom.  A 
határozati javaslatról minősített szótöbbséggel kell döntenünk, kérem, szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
123/2019.  (VIII.22.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. az Önkormányzat kiadás  11601  cím — önként vállalt feladat 
beruházások/szén-monoxid mérő előirányzatáról  6.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a 
11303  cím — önként vállalt feladat — ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatára. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetés következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály 

dr. Sára Botond 
A  rendelet tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  17  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ—TESTÜLETÉNEK 
32/2019.  (VIII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  SZÉNMONOXID 
ÉRZÉKELŐ  BERENDEZÉS IGÉNYLÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKRŐ L 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

Napirend  4.  pontja 
Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb 
költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgálinester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára, 
polgármesteri előterjesztés, kaptak a képviselők egy mellékletet pótkézbesítéssel. Az 
előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Jó a címe az előterjesztésnek,  de  ez alapjába véve 
arról szól, hogy a sürgősségi orvosi ellátást behozzuk a kerületbe, a IX-ből áthozzuk ide a Szent 
Kozma Rendelőintézetbe, hogy itt legyen elérhető. Erről szól az előterjesztés, erről kell 
döntenünk, lényege az ez. Azért kell, hogy támogassák a képviselők, hogy a kerületiek a 
kerületben vehessék igénybe a sürgősségi háziorvosi ellátást.  A  vitáját megnyitom. Megadom a 
szót dr. Erőss Gábor képviselőnek. 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót. Nyilván a javaslat érdemi részét azt támogatom, viszont azt megjegyezném, 
hátha tudok én is újat mondani Polgálinester úrnak, hogy pont, hogy nem csak erről szól az 
előterjesztés, mert ez egy saláta, belekevertek mást is.  A  tegnapi napon, a bizottsági vitában épp 
azt kifogásoltam, most Polgármester úr elkéri az előterjesztést, akkor sikerült újat mondanom, 
megvárom, még elolvassa az előterjesztését. 

dr. Sára Botond 
Mondja Képviselő úr figyelek, mindenről tudok. 
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dr. Erőss Gábor 
Előterjesztő dr. Sára Botond polgármester. Bele van keverve a társasházi pályázatok 
finanszírozásával kapcsolatos átcsoportosítás is, és épp azért, hogy ne legyenek ilyen zavarok, 
mint most, azt kértem a tegnapi ülésen, és most el is ismételném a Képviselő-testület előtt is, 
hogy ne ilyen saláta előterjesztések készüljenek a jövőben. Itt kettő teljesen eltérő téma van 
összekavarva, semmibe nem került volna külön napirendi pontként felvetni azt, amit ide 
belekevertek ezt az átcsoportosítást, tisztább is lenne, mivel, hogy mégis csak költségvetési 
kérdést érint, még akkor is,  ha  csak átcsoportosítás már meglévő előirányzaton belül. Kérem  ha, 
még lesz rá alkalma a jövőben már ne így terjessze elő, most pedig szeretném, hogy  ha 
valahogy külön tudnánk szavazni róla, nem mintha nem támogatnám külön-külön mindkettőt, 
de  így egyben szerintem eljárásrendileg nincs rendben. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr nagyon jó, hogy szóba hozta, van is egy jó ügy egyébként tőlem lehetett volna 
akár külön előterjesztésben is, csak nem akartunk annyi papírt felhasználni, vannak ilyen 
szempontjaink is, lesz majd ilyen napirendünk is, hogy ki mit tesz azért, hogy a klíma és a 
környezetet megóvjuk. Ez semmi másról nem szól, hogy van egy keret, ahol meg lett határozva 
egy visszatérítendő és egy vissza nem térítendő arány, bejöttek a pályázatok, azokat el kell 
bírálni és a beérkező pályázatokban foglalt kéréséknek megfelelően azt át kell csoportosítani. 
Nem változik semmi, ez egy jó ügy, a társasházakat támogatjuk. Tőlem lehetett volna külön 
előterjesztésben,  de  értem a Hivatal szempontját. Politikai szempontból nekem teljesen jó lett 
volna a külön napirend, el tudtam volna mondani megint, hogy  2  milliárddal támogatjuk a 
társasházakat ebben az évben, tavaly  1,5  milliárddal, előtte  2  évben  1-1  milliárddal, 
gyakorlatilag ebben a ciklusban  7  milliárddal. Lehet róla külön szavazni Képviselő úr, nincs 
neki semmi akadálya,  de  nem értem a problémát. Fogja fel úgy a Képviselő úr, hogy alapvetően 
nem szerettünk volna további papírokat nyomtatni, fölösleges adminisztratív munka lett volna. 
Ez jó ügy, semmilyen takargatni való nincsen benne.  A  vitát lezárom. Képviselő úr pontonként 
vagy egy pontról szeretne külön szavazást kérni? Akkor a határozati javaslat  1-4.  pontjáról 
szavazzunk egybe, kérem a képviselőket, hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
124/2019.  (VI11.22.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
a) az  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a  Magyar  Sürgősségi Betegellátó Korlátolt Felelősségű 
Társaság ajánlattevő ajánlata megfelelő. 

b) az OXYMED  MOBIL  Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
által benyújtott ajánlat és a Regand  Medical  Betéti Társaság által benyújtott ajánlat a 
Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az 
Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
ajánlattevő, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlat és ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró 
okok hatálya alatt nem állását. 
Elfogadott nettó havi vállalási ár NEAK finanszírozáson felüli:  4.178.000,-  Ft/hó. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatóját a határozat  2. 
pontja szerinti nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium lejáratát követően 

4. a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt 
a) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon 
belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  1 712,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási működési kiadások/központi, 
irányítószervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatára, 
b) az Önkormányzat kiadás  11704  cím — kötelező feladat — dologi kiadások 
előirányzatáról  15.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási 
működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — 
előirányzatára, 
c) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  50100  címen belül — 
kötelező feladaton belül - bevétel finanszírozási működési bevételek/központi, 
irányítószervi támogatás előirányzatát és a kiadások/dologi kiadások előirányzatát 
megemeli  16.712,0  e Ft-tal, 
d) a  69/2019.  (IV.30.) sz. képviselő-testületi határozatának  3.  pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
„a felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokat az Önkormányzat önállóan a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca  22-28. 
szám alatt lássa el, melynek érdekében  2020-2023.  közötti időszakra évente 
50.136.000,- Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az 
Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ költségvetésében." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, 
Gazdálkodási Ügyosztály 
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dr. Sára Botond 
A  határozati javaslat  5-6.  pontjáról egybe kérem a képviselőket, hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  16  igen,  0  nem,  1  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
125/2019.  (VI11.22.) 16  IGEN 0  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az Önkormányzat kiadás  11705  cím — önként vállalt feladaton belül - az egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról  28.200,0  e 
Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, 
törlesztése előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés 
módosításánál és a  2020-2023.  évi költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés módosítása, valamint a  2020-2023.  évi költségvetés 
készítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, 
Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  5.  pontja 
Javaslat a JÓKESZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

dr. Sára Botond 
Javaslat a JÓKÉSZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára, polgármesteri előterjesztés. 
megtárgyalták a bizottságok. Pótkézbesítéssel kapták meg a kiegészítést,  4.  számú mellékletet, 
csere  5.  számú mellékletet, csere  6.  számú mellékletet, csere  7.  számú mellékletet, a kiegészítés 
részletesen tartalmazza a csere mellékletekben található változást. Megnyitom a vitát. Jakabfy 
Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót. Elég hosszan vitáztunk erről a beérkezett partnerségi véleményekről a 
korábbi bizottsági ülésen. Van egy pár pont, amit már megemlítettem ott is, és szerintem a 
képviselő-testület elé is kívánkozik. Legfontosabb az Aréna Pláza ügye, ezzel a javaslattal 
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elfogadjuk azt, hogy az Aréna Plázát a befektető bővítheti, sokkal jobban beépítheti, mint eddig, 
sőt annyira beépítheti, hogy külön eltérést kellett kérni az OTÉK-től. Ezt még maga a fővárosi 
főpolgármester-helyettes is partnerségi véleményében ellenezte. Másik, a Palotanegyedben van 
nekünk egy tömbünk, a Trefort utca környékén, ahol van egy zöldterület számára fenntartott 
zöldterületünk, amit most a Georosco nevű cég - Trefort utca  3.,  mindenki tudja - felaprózott, 
kettévágott, ami azt jelenti, hogy egy olyan területre is beépíthető területet kért, ahol most is 
zöldterület van. Nem egy nagy terület,  de  a zöldterületet kettévágta és beépíthetővé tette, amit 
eddig a szabályzatunk szerint nem lett volna beépíthető. Szerintem ez is helytelen. Van egy 
harmadik kör, (Hangjelzés.)  de  ezt majd a következőben. 

dr. Sára Botond 
Megadom a szót a Főépítész asszonynak. 

lványi Gyöngyvér 
Köszönöm a szót.  A  Treforttal kezdem, ott kifejezetten az épület területét vettük ki a kötelezően 
megtartandó zöldfelületi jelölésből, amit a Képviselő úr mond a fák, azok továbbra is a 
zöldfelülettel érintett területen vannak és természetesen maradnak is. Az Aréna Plázával 
kapcsolatosan pedig olyan módosítás történt az Ön által a bizottsági ülésen legutóbbhoz 
látotthoz képest, amikor a véleményeket tárgyalták, hogy az akkori javaslatban  35  %-os arányra 
csökkent volna a zöldfelületi előírás, ezt felvittük  40  %-ra, ahogy azt az OTÉK is előírja, és a 
beépítettség pedig az akkori tervezetben 55%-os volt, ezt pedig 45%-ra levittük. Ez egy 
minimális OTÉK-tól való eltérést fog jelenteni. Az állami főépítész pedig ezt a módosítást így 
befogadta. 

dr. Sára Botond 
Jakabfy Tamás képviselő Úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót. Ezek szerint csökkent 55-ről 45-re az Aréna Pláza beépíthetősége,  de  még 
mindig több mint amennyit az országos szabályok lehetővé tennék, tehát külön eljárást 
kezdeményezett Józsefváros a pláza építőcég érdekében, amit egyébként a Főváros sem 
szeretett volna. Nem tudom, hogy a Főváros adott-e erről az újabbról is véleményt, valószínű, 
hogy nem. Ez a kép azért elég klasszikus, szerintem pont jó lett volna,  ha  marad az eredeti az 
Aréna Plázánál.  A  harmadik történet, ami több területet is érint: Nemzeti Lovarda, BKV Előre, 
MTK stadion, például ez a három, ahol nemrég voltak nem kerületi, hanem állami vagy 
egyesületi beruházások, minden esetben állami pénzből, vagy pedig terveznek ilyeneket, ott az 
a fő szabály, hogy ezeknél az egyéb területek esetén  40  % zöldterület fenntartandó az OTÉK 
szerint, ott valahogy megépültek az épületek, vagy műfüves pályák, amik szintén műanyag és 
nem zöldterület, nem tartják be jelenleg sem ezt a  40  %-ot, és az a kérdés, hogy kaphatták meg 
a építési engedélyt ezek az épületek, intézmények, vagy sportlétesítmények, úgy, hogy nem 
tartják meg már most sem a  40  %-os zöldterületet. Ezek a jelenlegi állapotra való hivatkozással, 
a  40  %-ot lecsökkentjük. (Hangjelzés.) Szerintem ez se egy jó módszer, következő 
beruházásnál csinálják meg a  40 (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sára Botond 
Ezt az utóbbit nem tudom, hogy ki hogy kapott építési engedélyt, ráadásul most mondja a 
Képviselő úr, hogy nem is nálunk volt az ügy. Az Arénára visszatérve azért sok szempont van, 
az Aréna Pláza bővítése elég komoly helyi adóbevétellel is jár, építményadó, iparűzési adó stb. 
azt csinálnám, nyilván építészeti szempontból és az adóbevételek terhére jelezném a jövőre 
nézve, hogy építészeti szempontból olyan épületbővítést kell csinálni, ami a mai építészetnek 
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egyik előfeltétele, hogy zöldfelületet kell létre hozni, fapótlással,  ha  ilyen van,  de  ott egy darab 
fa nincsen. Az Aréna Plázánál nem élnek emberek, nincs lakóközösség, viszont meg lehet 
oldani azt, hogy az, ami oda beépítéssel létrejön, azt ki lehet úgy építészetileg alakítani, hogy 
egyébként zöldfelület növeléssel járjon.  A  másik pedig, az adóbevétel, azt jövőre nézve 
mondom, lehetőséget teremt arra, hogy Józsefvároson belül további zöldfelületeket tudjunk 
ennek a bevételek terhére növelni, ez lehet faültetés, Zöld Híd Program létrehozására. Ezek 
minden úttervezésnél komoly plusz költséget fognak jelenteni, ezeket a bevételeket lehet erre 
fordítani. Ez a javaslatom, hogy a kerületnek a többi részén kompenzáljuk ezt vissza.  A 
Képviselő úrnak problémája, amit értek, azt vissza kell kompenzálni a bevételek terhére, ami 
ebből származik a kerület többi résszén.  A  jövőre nézve így csinálnám. Erőss  Gabor  képviselő 
Úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót. Szakmai érveket elmondta Jakabfy Tamás, csak csatlakoznék ahhoz, hogy 
így a ciklus végére elég erős, hogy a befektetők érdekében ilyenfajta eltéréseket kezdeményez 
az Önkormányzat, és szép hangzatos, amit Ön mond, hogy ezt majd mire költjük,  de  ezt nem 
tartalmazza az előterjesztés és nem is tartalmazhatja.  Ha  behoztak volna egy olyat mellé, akkor 
lehet, hogy megfontolnám,  de  így viszont ezek csak üres lózungok, és marad az, hogy egy 
befektető érdekében módosul és növekszik itt a beépítési mutató.  A  másik meg még húzósabb, 
amit ma már emlegettem, és úgy csinált a Polgármester úr, mintha nem értené, nevezzük így,  B. 
János bűnözőhöz kötődő Georosco (Háttérben beszéd hallható.)  Most  is úgy csinál 
Polgármester úr, nagyon tájékozatlan, a google az Ön barátja is , úgyhogy majd bepötyögi és a 
Trefort utcai, illetve az Auróra rendelő építése körüli botrányt megtalálja újra, akkor majd látni 
fogja, hogy egy elítélt bűnözővel üzletelt akkor is az Önkormányzat, és most ennek a cégnek, 
ami ennek a céghálónak a része, ennek a cégnek a kedvéért és kedvezményezésével, szintén ez 
a másik ügy, amit felvetett Jakabfy Tamás, módosítják a szabályzatot, ez is elég erős, ráadásul 
ott a Palotanegyedben, ahol tényleg inkább a zöldfelületet növelni kellene, és nem az az 
eredmény, hogy megóvnak fákat, hanem az volna az eredmény, hogy  ha  növekedne a 
zöldfelület, (Hangjelzés.) úgyhogy ezt fontolja meg kérem. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr mondja ki, Szent Kozma, gyakoroljuk, így hívják a szakrendelőt. Nem Auróra, az 
Auróra az más. Egyébként egy nagyon szép rendelő jött létre ott, ahhoz képest, ami ott volt 
korábban.  Ha  jól értettem az egyszerű felfogásommal, amit a Főépítész asszony mondott, akkor 
gyakorlatilag nem változik semmi a Palotanegyedben. Vörös Tamás képviselő úr, 
parancsoljon! 

Vörös Tamás 
A  Trefort utcaira szeretnék visszatérni, mert ez volt VPB-n, és hasonló módon Képviselő úr 
előadta a gondolatait, csak szeretném megerősíteni és Főépítész asszonyt is hogy egy kicsit 
egyszerűsítsünk, hogy jelen pillanatban azon a területen, amiről szó van egyetlen egy darab fa 
nincs, nem nő rajta bokor sem, fűszál sem, semmi.  Ha  jól emlékszem a Képviselő úr által 
mutatott épület, az a volt gyermekorvosi rendelő, tehát az egy épület jelenleg. Valóban fölé 
lógott pár fa, azért bízom benne, sőt külön kérem, hogy ezeknek a fáknak semmilyen bántódása 
ne essen a beruházás során. Az a terület, amelyről beszélünk, azon egy fűszál nem nőtt 
körülbelül  70  éve biztos. Adminisztratív, bürokratikus szempontból zöldfelület,  de  olyan 
zöldfelület, amiben több a beton, vagyis az egy épület, tehát csak a beton. Ez csak egy virtuális 
kérdés, és azt mondani, hogy valamilyen beruházások alapján, már most is épület áll ott, tehát 
ha  azt mondaná a beruházó, hogy őneki az úgy jó, végérvényesen ott maradhatna, mert, hogy 
ezt az állapotot vette át. Itt zöldfelület csökkenése egész egyszerűen nem történik meg. Azt 
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szeretném, hogy Képviselő úr ebben a kérdésben nyugodjon meg, mert megnéztük együtt azt a 
fotót - emlékezzen vissza Képviselő úr, engem is érdekelt, mert a zöldfelületek kérdése nagyon 
fontos -, azon is látszik, hogy növény nem nő rajta, bizonyos ágak fölé nyúltak (Hangjelzés.) 
ennyi volt rajta azon az említett szolgáltató  (A  beszéd további része nem hallható.) 

dr. Sára Botond 
Ráadásul a szomszédos tömbben mi rendeltük el a változtatási tilalmat, nem is olyan régen, 
hogy nem lehet beépíteni a belső zöld részeket. Soós György képviselő úr, parancsoljon! 

Soo:is György 
Köszönöm a szót. Erőss Gábor nagyon lukra futott, ugyanis a Trefort szerződés 2005-ben 
kötötte a Józsefvárosi Önkormányzat, tudom, mert kint volt ellene tüntetni. Akkor még Beke 
Pál indult Hárs Gáborral szemben, aláírták a  Trefoil  szerződést, csak emlékeztetőül, hogy 
Molnár György volt a Gazdasági Bizottság elnöke, úgyhogy nyugodtan menjen oda hozzá és 
kérdezze meg mielőtt itt minket vádol a Trefort szerződéssel, hogy kinek is a barátja az adott 
illető. Kérdezze meg Molnár urat, mert ők írták alá a szerződést, tudom, mert itt lakom 
születésem óta és ott volt a tüntetésen, tökéletesen emlékszem rá. Mielőtt ilyenekkel vádol meg 
minket,járj  on  előtte utána! 

dr. Sára Botond 
Majd Pikó úr megmagyarázza. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót.  A  Trefort telekről beszélünk, ez a hátsó melléképület, ahol egy 
gyermekrendelő volt, ez az épület nem ér ki a telekhatárig.  Most  azt kérték, hogy ez az építési 
hely érjen ki a telekhatárig, pontosan ez, hogy ez kiér a telekhatárig, ez fogja ketté vágni a 
zöldterületet, ami eddig egybe volt jelölve az építési szabályunkon.  Ha  ezt az épületet ki fogják 
húzni a telekhatárig, nem egy óriási, ez egy  10  méternél szűkebb sáv,  de  akkor is pont e terület 
fölé lógnak fák, azt nem tudtuk ellenőrizni, hogy a törzsük a szomszéd telken van még, vagy 
már itt van, lehet, hogy a szomszéd telken van,  de ha  beépítik ezt a telekhatárig teljesen 
mindegy, mert akkor azt a fát el is felejthetjük, vagy azt a ligetet.  Ha  tényleg csak az épület 
helyét jelölték volna beépíthetőnek, és ezt a sávot nem, akkor egyrészt megmaradt volna a 
zöldfelület összefüggése, másrészt nem kellene potenciálisan búcsút venni ettől a ligettől. 
Továbbra is fenntartom, hogy nem úgy volt, ahogy a Főépítész asszony mondta, nem csak az 
épület alatti rész került beépíthető területre, hanem az épülettől a telekhatárig tartó sáv is, bár 
elég elmosódott az ábra,  de  úgy látom, hogy az nem zöld benne, hanem pöttyözött. Ezért 
mondom, (Hangjelzés.) hogy ennek nem kellene volna így lennie. 

dr. Sára Botond 
Ferencz Orsolya képviselő asszony, parancsoljon! 

dr. Ferencz Orsolya 
Nem terveztem, hogy hozzá szól,  de  kénytelen vagyok. Én az elmúlt évezred óta élek ott, mert 
ide születettem, ide hoztak haza, ide vittek gyermekorvoshoz és védőnőhöz, fejből lerajzolom 
kívülről és belülről ezt a történetet, hogy ott mi van. Azt szeretném kérni,  ha  Képviselő úrnak 
van  5  perce akár ma délután, vagy holnap megbeszéljük, menjenek oda együtt és meg fogom 
mutatni miről beszélek, ez lenne a legtisztább. Itt egy alagsorral és két emelet ráépítéssel 
rendelkező több, mint  70  éve ott álló rendelőnek épült épület van, itt voltak a háziorvosok, itt 
volt az  EKG,  itt volt talán még a labor is,  de  lehet az az  A  épületben volt, itt voltak a 
gyerekorvosok, itt volt a védőnői rendelés, tehát ez egy épület amiről beszélünk, ami mögött 
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van egy tégla kerítés és a kettő között van egy körülbelül  2  méter gaztenger, nem fa, azok ilyen 
csenevész ecetfákból kinőtt torzók, ez van, ami mást sem csinál csak teleszemeteli a csatornáját 
ennek az épületnek, ami állandóan beázott. Erről beszélünk tehát, liget, mint megfelelő 
kifejezés Petőfi eposzi jelzőihez illik, mint ugye Fejenagy a Helyiség kalapácsa, kicsit túl 
mentünk attól, mint amit költőileg illethetünk jelzőkkel.  A  túloldalon pedig a téglakerítés 
mögött egy olyan parkoló van, ami fehér murvával van felszórva és  70  fok van árnyékban nyári 
napon ott, ezt a telket is szintén az az MSZP többségű és Csécsei polgármester úrral az élen 
vezényelt kerületi vezetés adta el, akik a 90-es években, úgy hogy még a beépítési 
kötelezettséget sem kérték számon attól, aki ezt megvette, aki azóta ezen nyerészkedik, és egy 
sebhelyként van a Palotanegyed egyik legértékesebb telke ott az egészbe beékelődve, és még 
mellé lebontottak egy műemlék védettségű házat mellette, hogy megnöveljék (Hangjelzés.) 
Bocsánat, akkor befejezzem? 

dr. Sára Botond 
Folytassa Képviselő asszony! 

dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm. Tehát még a mellette levő házat is lebontották, ahol az  56  első diák halottjának az 
emléktáblája volt, amit aztán egy laza mozdulattal áttettek egy mellette levő házra, itt volt, Ott 
volt tök mindegy. Ez így zajlott ez a 90-es évekig, kikértem annak a két telek teljes 
dokumentációját és kiderült, hogy nem hajtották végre azt a rendeletet, ami arról szólt volna, 
bogy  ott beépítési kötelezettség van, tehetetlenül álltak előtte, amikor 2010-ben átvettük ezt a 
történetet, ez egy ilyen örökség.  Most  Ön azzal jön, hogy azért, mert az egyébként is már szinte 
életveszélyes rossz állapotban lévő hátsóépületet valamilyen módon a megvásárlója rendezni 
kívánja úgy, hogy garantálja, hogy növekedni fog a zöldfelület, hogy mi megszüntetünk 
ligeteket? Ön ennél sokkal magasabb szinten áll, mind emberileg, mind politikailag. Ez 
méltatlan, jöjjön oda és nézze meg, hogy miről beszélünk.  4  gyermekemet ott vizsgálta a 
háziorvos, amíg ott rendelő üzemelt, én tudom, miről beszélünk, és a maradék rész is le van 
betonozva, mert kocsi behajtó mentőnek, ott mentő beálló van, nincs egy fűszál. Kérem, hogy 
fejezzük ezt be, mert megy az életünkből egy csomó felesleges beszéd, arra, ami nem létezik. 
Értem, hogy a Fideszt gyűlölni kell, mert most ez van kiadva Önöknek,  de  azokkal vannak 
Önök most jelenleg egy politikai platformon, akik ezt a kerületet szétlopták, ahogy Soós 
György képviselő úr elmondta, ott van az aláírásuk ezeken a dokumentumokon, hogy ez így 
megtörténhetett és most itt számon kérnek rajtunk nem létező dolgokat. Ez szégyen! 

dr. Sára Botond 
Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Erőss Gábor: 
Köszönöm a szót. Nagy öröm, hogy Soós György képviselő társam is megszólalt, ritkán halljuk 
a képviselő-testületi ülésen a hangját, úgyhogy akkor hadd válaszoljak egész pontosan. Önök 
voltak azok, akik 2015-ben, talán utolsó előtti testületi ülésen megszavazták, hogy egy  4200 
nm-es  ingatlant ennek a bizonyos Georosconak adnak, egy korábban biztosított, valóban 
2006-ban biztosított elővásárlási jog alapján. (Közbeszólások.)Mondanám tovább, és akkor 
Sára Botond polgármester úrnak a kíváncsiságát is kielégítem, hogy ne csak  B.  Jánost mondjak, 
Borzován János, az az elítélt személy, aki  Rogan  Antal udvari szállítójaként ennek a 
céghálónak az egyik működtetője volt, és ők voltak azok, akik azt az uruguayi  offshore  céget 
vonták be ebbe a mutyiba, amelyről Sára Botond polgármester úr, amikor itt megkérdeztem 
2015-ben - ez valóban  4  évvel ezelőtt volt,  de  szerintem már lassan mindketten 
visszaemlékszünk, Polgánnester úr is, akkor még alpolgármesterként -, hogy ki is a valódi 
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tulajdonos, mert a cég arról nyilatkozott, hogy a tulajdonosi háttere átlátható, és amikor 
megkérdeztem, akkor Ön nem volt hajlandó megnevezni a tulajdonost, holott a cég maga 
nyilatkozott arról, hogy átlátható. Ez az a történet, amit Önök most felmelegítenek azzal, hogy 
annak a befektetőnek az érdekében járnak el ennek az előterjesztésnek a megszavazásával,  ha 
megszavazzák,  ha  nem megfontolják, és nem vonják vissza. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, Ön melegíti fel ezt az ügyet. 2005-ben köttetett erre az ingatlanra egy 
előszerződés a balliberális városvezetés által, mi meg ellapátoltuk a szemetet. Ez történt 
Képviselő úr, hogy volt egy kötelezettség és éveken keresztül tárgyaltuk úgy, hogy 
megmentsük az Önkormányzatot több százmillió forint kártérítéstől. Ezt csak azért tudom, mert 
alpolgármesterként magam mentem és több százmillió forinttól mentettük meg az 
Önkormányzatot. Szívem szerint felrúgtam volna az egészet, pontosan, amit a Soós György 
képviselő úr mondott,  de  óriási anyagi kár érte volna az Önkormányzatot.  El  kellett lapátolni a 
szemetet, amit Molnár György hozott ide, az Önök tanácsadója, Pikó  Andras  tanácsadója, őt 
kérdezzék meg ebben az ügyben. Kapott egy óriási öngólt és még mindig mondja, még mindig 
rugdossa a hálóba a labdát, ahelyett hogy kivenné és vinné középkezdéshez. Nagyjából kezdem 
sejteni, hogy az Ön politikai közössége vagy pártja az miért tart itt. Miért nem tud a hibahatár 
I %-a fölé kerekedni sehogy se. Ezért! Inkább maradt volna csöndben a Képviselő úr. Nem 
akarok tanácsokat osztogatni, mert ezzel is csak Önt segítem,  de  attól még nem fog  1%  fölé 
menni,  de  Soós György képviselő úr felszólalása után inkább maradt volna csöndben.  A 
2015-ös döntés arról szólt, hogy ellapátoltuk a  10  évvel ezelőtti szemetet, amit idehoztak a 
józsefvárosiak nyakára. Ez történt. Jakabfy Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót. Egyébként mi is odahordtuk a gyereket gyerekorvoshoz, tehát én is ismerem, 
csak itt arról az elvről is szó van, hogy nekünk van egy szabályunk, ahol valahova zöldfelületet 
jelöl, akkor mondjuk egy befektető érdekében nem feltétlenül töröljük ezt le, hanem 
mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy a szabály zöldfelület,  ha  szeretne beruházni, akkor csináljon 
oda egy zöldfelületet, akkor is,  ha  most nincs, simán meg lehet tenni. Itt egyszerűen arról van 
szó, hogy kértek egy módosítást és mi minden további nélkül rájavasoljuk, hogy az úgy legyen, 
ahogy ők akarják, szerintem meg nem ez a jó hozzáállás. 

dr. Sára Botond 
Ferencz Orsolya képviselő asszony, parancsoljon! 

dr. Ferencz Orsolya: 
Tényleg feleslegesen megy az idő, azt szeretném megkérdezni, hány olyan előterjesztése volt a 
Képviselő úrnak, vagy az LMP-nek az elmúlt  9  évben mióta én itt üldögélek, mint képviselő, 
amiben azt kérték, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat, hogy milyen lehetősége van arra, 
hogy a Bródy Sándor utca  22.,  ahol a parkoló van, az a két telkes  15  konglomerátum, hogy ott 
milyen beépítési lehetőség van, hogyan lehet számon kérni a tulajdonoson, milyen új 
zöldfelületet lehet létrehozni. Én, mint képviselő a saját körzetemben kiharcoltam, és ez az 
Önkormányzat vitte végig, hogy jelen pillanatban egy  140  millió forintért, egyébként 
Budapesten párját ritkítva új közterület épül, egy új közpark. Önnek hány előterjesztése volt,  ha 
annyira aggódik a Palotanegyed zöldfelületére, ami igaz és kell érte aggódni, hogy például ez az 
áldatlan helyzet a Bródy Sándor utcában rendeződjön, és itt van a területileg illetékes Képviselő 
úr is, úgyhogy erre megerősíthet. 
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dr. Sára Botond 
Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter  10:48:47 
Köszönöm a szót.  Ha  már szóba került, hogy a Palotanegyed zöldfelületéért aggódunk, azt 
tegyük hozzá, hogy az elmúlt  9  évben több mint  50  fát ültettünk el ebben a sűrűn lakott és sűrűn 
parkolt városrészben, és a további utcafelújítások is ennek a mentén zajlanak majd, akár a 
Somogyi Béla utcában, akár a Blaha Lujza téren. Saját magam egyeztetettem a Fővárosban 
annak a kialakításának a kapcsán, hogy hány fa kerül kihelyezésre,  de  ide hozhatnám a 
Gutenberg  térnek a felújítását is. Amit pedig a Polgármester úr mond, azt artikuláljuk, hogy az a 
változtatási tilalom, amit elrendeltünk áprilisban, ez akkor beépítésre került. Ez innentől kezdve 
a JÓKÉSZ-nek a része lesz, ezekhez a zöldfelületekhez nem szabad hozzá nyúlni. 

dr. Sára Botond 
Kaiser  József képviselő úr, parancsoljon! 

Kaiser  József 
Azért, hogy ne menjünk el az Aréna mellett se,  2004,  2005-ben eladták a lóversenypályát, 
tönkre tették a lóverseny vállalatot, hogy el tudják adni azt a  100  éves lóversenypályát és Arénát 
ültethettek oda. Ott tüntetettem magam is, ráadásul ott költöttem el a pénzem a lóversenypályán. 
és nagyon fel voltam háborodva azon, hogy Önök ilyet csináltak.  Most  mindig azt nézem, hogy 
miközben mindent eladtak ebben a kerületben, ami zöld lehetett volna, mindent tönkre tettek, 
épp az utolsó pillanatban mentettük meg a lovardát, emlékezzünk vissza,  ha  nem lett volna 
kormányváltás a lovardát eladják. Egy csomó ilyet tudok itt a kerületben, amit tönkre tettek, és 
utána jönnek ezek az emberek, mint hogyha semmi nem történt volna  2010  előtt, csak a 
FIDESZ, semmi nem történt volna, miközben  2010  óta pontosan ez a lényege az egésznek, 
hogy ők  8  év alatt tönkre tettek ebben az országban mindent, és mi már kilencedik éve vagyunk, 
és még szerintem  10  évünk bele fog telni, hogy azt a  8  éves rombolást meg tudjuk oldani, mind 
a kerületben, mind Budapesten, mind az országban. Ez a lényege az egésznek és ezért szégyen, 
amit Önök művelnek, mind zöld fronton, mind szociális fronton vagy bármilyen fronton. 

dr. Sára Botond 
Vitát lezárom. Én azt tudom vállalni, hogy az Aréna Pláza bővítése további  70  millió forint adó 
bevételt jelent az Önkormányzatnak, hogy ezt az összeget az Orlóci Igazgató úr által koordinált 
Zöld Híd Programra fordítjuk. Ez kialakítás alatt van, erről lesz róla döntés, fedezet kell hozzá, 
úgyhogy azt kérem, hogy a jövő évi adóbevétel forrást erre használjuk. Ez a szándék és kérés.  A 
66/2007.  önkormányzati rendelet módosításához minősített szótöbbség kell, kérem, hogy 
szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  2  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  2  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ—TESTÜLETÉNEK 
33/2019.  (VI11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROS 
KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) SZÓLÓ 66/2007.(XII.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

dr. Sára Botond 
A 40  szakaszból álló önkormányzati rendelet elfogadásához minősített szótöbbség kell, kérem, 
hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  2  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  2  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
34/2019.  (VIII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  MÚZEUM KÖRÚT - 
RÁKÓCZI ÚT - BLAHA LUJZA TÉR ÉSZAKI ÉS KELETI OLDALA - JÓZSEF 
KÖRÚT - ÜLLŐ I ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET (PALOTANEGYED) 
KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (PALOTAKÉSZ) 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

dr. Sára Botond 
A 65  szakaszból álló önkormányzati rendelet elfogadásához minősített szótöbbség kell, kérem, 
hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  2  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  2  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
35/2019.  (VI11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  RÁKÓCZI ÚT — BAROSS 
TÉR — THÖKÖLY ÚT — VERSENY UTCA DÓZSA GYÖRGY ÚT — KEREPESI ÚT 
— HUNGÁRIA KÖRÚT — MÁV VONAL — SALGÓTARJÁNI ÚT — FIUMEI ÚT - 
TELEKI LÁSZLÓ TÉR ÉSZAKI OLDALA — NÉPSZÍNHÁZ UTCA — BLAHA 
LUJZA TÉR KELETI OLDALA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET (NÉPSZÍNHÁZ 
NEGYED, KEREPESDÜLŐ  ÉS SZÁZADOS NEGYED) KERÜLETI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL (NKSZKÉSZ) 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 
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dr. Sára Botond 
Az  52  szakaszból álló önkormányzati rendelet elfogadásához minősített szótöbbség kell, kérem, 
hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  2  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  13  IGEN,  2  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
36/2019.  (VI11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ  ORCZY ÚT - KŐ BÁNYAI 
ÚT - KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT — ÜLLŐ I ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET  (A 
GANZ NEGYED EGY RÉSZE ÉS  A  TISZTVISELŐ TELEP) KERÜLETI ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL (GTKÉSZ) 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

dr. Sára Botond 
A 66/2007.  önkormányzati rendelet módosításáról és egyes építésügyi tárgyú rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadásához minősített szótöbbség kell, kérem, 
hogy szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  2  nem,  2  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  13  IGEN,  2  NEM,  2 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ—TESTÜLETÉNEK 
37/2019.  (VI11.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A  JÓZSEFVÁROS 
KERÜLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (JÓKÉSZ) SZÓLÓ  66/2007.(X11.12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS EGYES ÉPÍTÉSÜGYI 
TÁRGYÚ RENDELETEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐ L. 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

dr. Sára Botond 
A  gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásáról szóló rendelet 
elfogadásához minősített szótöbbség kell, kérem, hogy szavazzanak! 
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Megállapítom, hogy  14  igen,  2  nem,  1  tartózkodással elfogadta a Testület a rendeletet. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  14  IGEN,  2  NEM,  1 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. 
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —TESTÜLETÉNEK 
38/2019. (VIII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A 
GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉSI KÖTELEZETTSÉG PÉNZBEN TÖRTÉNŐ  
MEGVÁLTÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői Irodán megtekinthető 
A  rendelet kihirdetését végzi: Szervezési és Képviselői Iroda 

dr. Sára Botond 
A  határozati javaslat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, kérem, hogy 
szavazzanak! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  1  nem,  3  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
126/2019.  (VI11.22.) 13  IGEN 1  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök elfogadásáról és 
honlapon való közzétételéről  15  napon belül értesítse az egyeztetésben részt vetteket 
és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Napirend  6.  pontja 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Rimán Edina —jegyző 

dr. Sára Botond 
A 6.  napirendi pont következik, egy mellékletet kaptak a képviselők pótkézbesítéssel. Jegyző 
asszony az előterjesztője a napirendi pontnak, az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  A 

34 



napirendi pont vitáját megnyitom. dr. Erőss Gábor képviselő úrnak adom meg a szót. 

dr. Erőss Gábor 
Egy ügyrendi jellegű megjegyzést szeretnék tenni. Nem szolgálja a választásokba vetett 
állampolgári bizalmat, hogy pótkézbesítéssel kapunk ilyen előterjesztéseket. Ez nem helyes, az 
átláthatóságot, valamint a demokratikus működést inkább aláássák ezek a fajta eljárások, 
mintsem hogy segítenék. 

dr. Sára Botond 
Több hozzászóló nincsen, ezért a napirendi pont vitáját lezárom. Három pontból álló határozati 
javaslatot kell elfogadni, minősített szótöbbség kell hozzá. 

Megállapítom, hogy  14  igen,  0  nem,  3  tartózkodással elfogadta a Testület a határozatot. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
127/2019.  (VIII.22.) 14  IGEN 0  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság tagjának dr. Galambos 
Károlyt, Tavaszi Józsefnét és Danyine Vámosi Gabriellát megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási Bizottság póttagjának Tringer 
Lászlónét és Vajda Krisztiánnét megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

3. Budapest  Főváros VIII. kerület szavazatszámláló bizottsági póttagoknak a határozat I. 
sz. mellékletében felsorolt személyeket megválasztja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

A 127/2019.  (VIII.22.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  1.  számú melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  7.  pontja 
Javaslat klimavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Jakabfy Tamás — képviselő 
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dr. Sára Botond 
A  bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Megkérdezem az előterjesztőt, akar-e kiegészítést 
tenni az előterjesztéshez. Megadom a szót a képviselő úrnak. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót. Az írásos anyagon felül nagyon kevés dolgot tudok elmondani. Az 
előterjesztés elég részletesen elkészült.  A  bizottsági vita alapján annyit mondanék azért, hogy 
KSH statisztikák bizonyítják, hogy  Budapest  területén is már most megvalósult a két fokos 
átlaghőmérséklet emelkedés. Hoztam magammal egy kinyomtatva egy grafikont, ez az a két 
fok, amit a nemzetközi közösség globálisan megpróbál elkerülni. Magyarországon már nagy 
területen elértük, már most a hatások jobban jelentkeznek, mint a globális átlag. 

dr. Sára Botond 
A  vitát megnyitom, megadom a szót, dr. Ferenczi Orsolya képviselő asszonynak. 

dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm a szót, nem biztos, hogy elég lesz a rendelkezésre álló időkeret, mert egy rendkívül 
komplex témában megyünk bele. Első helyen is szeretnék köszönetet mondani Jakabfy 
képviselő úrnak, hogy ezt az előterjesztést idehozta és azt is szeretném megjegyezni, hogy az 
indokolási részt, ami az elején van azt sorról sorra végigvettem, és 90%-os találati aránnyal 
értünk egyet, ami abban van. Nem akarom a hallgatóságot untatni vele, hogy mi mindennel 
értünk egyet vagy mi mindenben.  De  van néhány dolog amiben nem, az viszont szerintem 
sarkalatos. Azt hiszem azzal fogok élni, és azt fogom kérni,  ha  szabad most előre ennyit 
predesztinálnom, hogy szeretnék majd néhány dolgot módosítani vagy nem tudom, hogy be 
fogja-e fogadni.  A  legnagyobb problémám ezzel, hogy kész fogalomként kezel már az 
indokolási részben, és aztán a határozati javaslati részben, egy olyan nem definiált fogalmat, 
aminek nincsen definíciója és emiatt semmiféle jogi relevanciája nincsen egy ilyen 
határozatnak, illetve nem is számon kérhető ez. Ezt úgy hívja Ön, vagy úgy emlegeti a 
közbeszéd egy része, hogy „klímavészhelyzet". Mit gondolok én erről a kérdésről úgy, mint 
egy képviselő itt. Én azt gondolom erről a kérdésről, hogy ma már a világon a közvélemény, a 
tudományos közvélemény, válasszuk szét a laikus közvéleményt a tudomány közvéleménytől. 
A  tudományos közvéleményben nincsen vita arról, hogy van gyors,  rapid,  anomalisztikus, 
gyors klímaváltozás. Klímaváltozás van, amit nem kell bemutatni. Az egyébként is természetes, 
mindig is zajló folyamatok, amelyek egyébként ennél jóval lassabb mennek végbe és más 
típusú felmelegedést okoznak, mint amit az évszázadok, évezredek indokolnának. Ennek az 
oka nagyon nagy részt, valószínűsíthetően antropológiai eredetű, tehát ez a kérdés nyitott vagy 
le van zárva tudományos oldalról.  A  közbeszédben nincs lezárva. 

dr. Sára Botond 
Dr. Szilágyi Demeter képviselő úrnak adom meg a szót. 

dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót polgármester úr, én egy másik részről reflektálnék az előterjesztéshez, 
mint azt a képviselőtársam tette. Azt gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell 
mindenképpen és teljesen egyetértek Jakabfy képviselő úrral, ahogyan felvezeti ezt a témát és 
ahogy ennek a súlyát érzékeltetni próbálja. Azzal a részével nem tudok egyetérteni, ami a 
határozati javaslatban megfogalmazásra kerül, ugyanis döntéshozóként ez nem egy döntés, ami 
itt megfogalmazásra kerül, nem egy végrehajtható, számon kérhető döntés. Tehát 
mindenképpen szükségesnek tartanám, hogy ezeket a pontokat „törekszünk" és „lehetőség 
szerint" ezeket, az egyébként a készülő klímastratégiában akár, vagy akár az intézményeknek 
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konkrét cselekvési tervként ezeket kiadni szükséges, mert ez így azt gondolom, ebben a 
formában nem értelmezhető döntési helyzet.  A  másik oldalról pedig egyébként, ahogy 
végigolvastam a javaslatokat, intézkedési témafelvetéseket talán így a leginkább érdemes 
megnevezni.  Ha  végigmegyünk ezeknél pontról pontra és rávetítjük az önkormányzat 
döntéseire az elmúlt évekből, azért számos döntés vissza fog ebben köszönni. Azt gondolom, 
hogy ezt egy olyan módon át szükséges gondolni, alakítani, hogy ez illeszkedjen az 
önkormányzat jelenlegi döntéseibe és abba a struktúrába. Az utána meghozott döntések számon 
kérhetők legyenek és végrehajthatók legyenek. Köszönöm. 

dr. Ferencz Orsolya 
Kicsit gyorsítani próbálok, a klímavészhelyzet, mint ilyen fogalom nem létezik. Ezért nem 
lehet belevenni semmibe, nagyon hangzatos,  de  pontosan azt az irányt erőltetné, amit vissza 
kellene fogjunk. Rendkívüli módon átpolitizált, ideológisztikus, egyébként pedig hisztérikus és 
félelemkeltő közhangulatot, egy pánikkeltést eredményezne, ahelyett, hogy egyébként valódi 
megoldásokat szolgálna egy nagyon is valódi problémára. Emiatt a fogalommal nem értek 
egyet.  A  helyben elkezdeni, itt említette a képviselő úr, hogy helyi szinten két fokkal 
emelkedett... hoztam adatokat arról is, hogy a trópusi éjszakák száma, amikor minimum sem 
megy a húsz fok alá a hőmérséklet éjszaka, ez átlagosan  6-15  volt az első évtizedében a 
huszadik századnak, jelenleg  27- 30  között van most már szinte minden évben. Ezek 
nyilvánvaló adatok, nem a tudomány vitatja.  De  nagyon komoly szakmai problémám van azzal, 
hogy itt gázkibocsátás és helybeni csökkentése és ennek tényleges eredménye, ez egy nagyon 
kényes kérdés, ehhez úgy kell nyúlni, hogy az eredményezzen bármit is. Emiatt csatlakozni 
tudok Szilágyi képviselő úrhoz, hogy csak számon kérhető, végrehajtható és értelmes célokat 
lehet támogatni. Továbbá a  Budapest  felett létrejött hősziget, az részben igaz, részben pedig 
azonban nem fogunk tudni így egy megoldást rá. Az pedig teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen 
politikailag átitatott közegben most hány éppen regnáló önkormányzat mondott ilyet, hogy 
klímavészhelyzet.  A  problémám azzal van, nemcsak most itt, hanem az egész beszédtémával 
kapcsolatban, hogy totál szakmaiatlan táborban egy csomó hangadó, részben akik a zászlajukra 
aggatják nem tudják, hogy miről beszélnek. Nem fogjuk tudni, ezt most megmondom ezt a 
határozati javaslatot elfogadni, kizárólag úgy,  ha  módosítani fogjuk. 

dr. Sara Botond 
Kaiser  József képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kaiser  József 
Köszönöm szépen. Én is gyakorlatilag arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a harmadik 
határozati pontban, ahol cselekvési pontok vannak, hogy  mit  lehetne tenni. Az a) „törekedjenek 
arra, hogy segítsék a helyi gazdaság átállítását  ún.  körforgásos gazdasággá, amelyben 
melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik" ez egyenlőre értelmezhetetlen, a kerület 
ebben egyenlőre nem tud  mit  csinálni, mert nincs erre kompetenciája.  A  következő  b) 
„törekedjenek arra, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol ez 
lehetséges" erre törekszik a kormány is és a kerület is,  ha  bármilyen hőszigetelési probléma 
van. Az Orczy programban pl. a Magdolna programban is szigetelt ajtókat és ablakokat 
cseréltünk, konvektorokat stb.  A  következő pont a  c)  mindent megtesznek a gyakoribb és 
hosszabb hőhullámokkal összefüggő, egészségkárosodások, idő előtti halálozás megelőzése, a 
komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások, 
épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, élelmiszerbiztonságra, 
közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése érdekébe" 
elnézést, mi ez? Szóval  ha  belegondolunk, ez egy olyan  komplex  pont, hogy gyakorlatilag a 
föld minden dolgát meg kellene változtatni, ezt a VIII. kerületben nem tudjuk megtenni. 
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Próbáljunk meg a saját kompetenciánkba belemenni.  A d)  az egyik legjobb pont, mert az helyi 
"zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkentik a klímaváltozás káros 
hatásait". Telepítésével, ez megtörténik nagyon sok helyen a kerületben. Árnyékolása, itt az 
árnyékolással nekem problémáim vannak, hiszen a JÓKÉSZ pl. előírja, hogy nem lehet .... 

dr. Sára Botond 
Vörös Tamás képviselő úr. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy nem lehet az égvilágon semmilyen vita 
közöttünk, hogy a klímaváltozás és az ezt okozó emberi tevékenységen változtatni kell. Ez azt 
hiszem, hogy politikai oldalakon átívelően fontos és kiemelt terület. Én csak azt szeretném 
kérni, tekintettel a téma fontosságára is,  ha  ezt ilyen módon tálaljuk, hogy klímavészhelyzet van 
és tegyük fel, hogy Önök megszavazták, ezt dekralálták, hogy itt Józsefvárosban 
klímavészhelyzet van, Ferencvárosban, Erzsébetvárosban nincsen, mert ott nem hirdettek ilyet. 
Akkor igazából azonkívül, hogy megijesztettünk egy csomó embert és az égvilágon semmi nem 
történik. Amikor majd megkérdezi tőlünk a választópolgár, hogy kedves képviselő úr, Önök 
megszavazták, hogy klímavészhelyzet van, akkor mit fognak csinálni, és akkor ott állunk, hogy 
kihirdettük. Ezt szerintem ez így önmagában kevés, és nem feltétlenül jó.  A Smart City 
bizottság ülésein is számtalan szóba került, hogy az okosvárosról szóló részt és a 
klímastratégiát azt szimbióziusban kell kezelni. Én úgy tudom, hogy a hivatalban dolgozó 
kollégák ezt meg is tették. Többször is szó volt róla a bizottságon, hogy ezt egy komplex 
kérdésként kezeljük. Én azt gondolom, hogy akár a klímastatégia amit szakértők fognak leírni, 
ezek szerint elkészíteni, mielőtt elkészülne mi bármi módon dekraláljunk, azt egyrészt előtte 
fogunk döntést hozni, mielőtt valamiféle szakértői anyaggal rendelkezünk, másrészről az előbb 
említettek miatt felesleges is. Ezért azt indítványoznám, hogy ezt a kérdést vegyük komolyan, 
nézzük meg mit tehetünk szakmailag Józsefvárosban. Ezt szakmai alapon tegyük és ne ilyen 
politikai jelszavak mögé 

dr. Sára Botond 
Jakabfy Tamás képviselőnek adom meg a szót. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Klímavészhelyzet, riogatás, Ferencváros és Erzsébetvárosban nincsen 
kérdéskör, nincsen kihirdetve. Nem tudom, őszinte leszek, egyszer voltam egy Ferencvárosi 
képviselő-testületi ülésen, nem tudom, hogy ő szerintük van-e vagy nincs. Szerintem 
Józsefvárosban, egész Budapesten, és legalább a fél Magyarországon van. Én úgy gondolom, 
hogy klímavészhelyzetként deklarálni, nagyjából valós.  Ha  Önök úgy gondolják, hogy nem, 
akkor nekem nem a szóhasználat a legfontosabb, hanem dekraláljuk azt, hogy a legtöbb dolog 
nem mehet így tovább, ahogy most megy. Mélyreható változásokat kell eszközölni. Mégpedig 
azonnal, minél inkább tavaly. Ugyanis van pl. egy viszonylag friss tanulmány, ami számba 
vette azt,  ha  mi minden olyan eszközt, ami széndioxidot bocsát ki, és azt a tervezett élettartama 
végéig használja, az annyi széndioxidot fog kibocsátani és semmi újat nem gyárt, hogy se hajót, 
se repülőt, semmit, se robogót nem gyárt, csak azokat ami most a piacon vannak azokat a 
tervezett időtartama végéig használja, azzal elértük globálisan a másfél fokot.  A  kettőt még 
nem,  de  a másfelet már elértük. Én azt gondolom, hogy ez már akkor vészhelyzet. Nem tudom 
előterjesztőként szólhatok még. 

dr. Sára Botond 
Természetesen folytassa képviselő úr. 
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Jakabfy Tamás 
Tehát én azt gondolom, hogy ez már akkor vészhelyzet,  de ha  nem vészhelyzet, akkor nevezzük 
másképpen.  A  második nem konkrét, vannak olyan részei a határozati javaslatnak, az nem 
olyan szintű, hogy egymillió forintot átcsoportosítunk erre vagy arra és a pénzügy pedig 
végrehajtja. Itt a történetnek az a lényege, hogy egy új szemlélettel kezdjen bele az 
önkormányzat. Klímaváltozást gyorsító projektekbe már egyáltalán ne kezdjünk bele. Minden 
projekt előtt vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne azt a projektet klímabaráttá tenni. Ezen kívül 
pedig vannak benne konkrét dolgok, tehát egészen a 2020-as költségvetéstől kezdve 
klímaalkalmazkodásra külön sor álljon rendelkezésre, a költségvetés előkészítse,  ha  még nem 
is kezdődött el,  de  már el is kezdődött, ott a költségvetés előkészítésben egészen konkrétan 
lehet használni. Hősziget jelenséggel kapcsolatban, a hősziget jelenségnek az az oka, hogy a 
városban kevés a zöld. Megemlítette  Kaiser  képviselő úr is, hogy hogyan lehet ezen változtatni, 
úgy hogy zöldítünk. Nem tudom, hogy most akkor lesz-e végül is módosító javaslat, remélem 
akkor hogy lesz és akkor azokat várom. Még egy dolog maradt körforgásos gazdaság és a 
kerületi kompetencia kérdése.  A  körforgásos gazdaságnak már van egy könyvtárnyi irodalma, 
egy mondatban le is írtam, hogy ez miről szól. Az, hogy ez kerületi kompetencia-e, részben 
természetesen ez kerületi kompetencia. Van pl. a  H13,  ahol  startup  cégekkel foglalkoznak az ő 
működésükre ez hatással lehet, hogyha a kerület egy ilyen stratégiai szintű döntést hoz, akkor a 
körforgásos gazdaságban a  startup  vállalkozásokat kiemelten tudnák támogatni. Magukra 
tudják venni ezt a feladatot. Köszönöm. 

dr. Sara Botond 
Tisztelt képviselők, itt nagyjából körvonalazódik a helyzet. Nekem az a véleményem örülök, 
hogy ez az előterjesztés most itt van.  A  kérdés az fontos. Viszont nehezményezem azt, hogy a 
klímakérdést, most nagyon sokan politikai eszközként használják. Ez nem politikai eszköz, 
hanem ez a jövő. Ezért foglalkozni kell vele. Egyébként mi vagyunk azok, akik eddig is 
foglalkoztunk vele, tehát nem vészhelyzetet kiabálunk és hogy segítsen valaki,  es  nem történik 
semmi, - egyetértek Vörös Tamás képviselő úrral ebben — hanem,  ha  valaki megnézi az elmúlt 
öt évet, akkor mi létrehoztuk egy kerületi zöldkoncepciót, vállaltuk, hogy elültetünk ezer fát, 
ezertizenkettőnél tartunk és évvégén még további faültetés lesz. Elvégeztünk számtalan 
épületen energetikai beruházást több százmillió forint értékben, felújítottuk a tereket, 
amelyeket már ezzel a szemlélettel újítottunk fel. Létrehoztuk a zöldudvar programot, miszerint 
a társasházak tudnak zöldudvar felújításra is pályázni, így az Orczy negyed programban a 
bérházaknál egyébként, a bérházak udvara megújul a közeljövőben. Mégiscsak mi voltunk, 
akik elindítottunk a klímastratégiának, egyáltalán, hogy legyen klímastratégiánk ezt a 
folyamatot.  A  napokban írtam alá azt a szerződést, ami egyébként ezt tükrözi. Azt azért 
elmondanám, hogy ennek összefüggésére, ezt figyelembevételével ezt meg kell hozni, amit 
eddig csináltunk azt ne dobjuk a kukába. Mégis mi voltunk akik, a képviselő-testületi ülésen a 
petpalack használatát egyébként beszüntettük ebben az önkormányzatban, és átváltottunk 
üveges vízfogyasztásra. Mi voltunk azok, akik évek óta a Föld napja programot 
megszervezzük, felhívva a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a környezetünk megóvása. Mi 
vagyunk azok, akik a most elfogadott JÓKÉSZ kerületi szabályozásban a zöldfelületek arányát, 
a zöld és környezetvédelemi szempontokat figyelembe véve hoztuk meg a döntéseinket. Az 
egyik alapelv volt, hogy ami alapján a kerületi szabályozás kialakításra került. ügy hogy 
egyetértek azzal, hogy nem mehetnek így tovább a dolgok.  De  elítélem azt, hogy ebből most 
politikai ügyet csinálunk. Ezért az én módosító javaslatom az a következő, azzal hogy még 
kiemeltebben foglalkozzunk ezzel a kérdéssel én javaslom, hogy hozzunk létre egy 
munkacsoportot. Majd teszek egyébként javaslatot a személyekre is.  A  munkacsoport tagjainak 
javaslom legyen az egyik tagja Jakabfy Tamás képviselő úr, továbbá Komássy Ákos képviselő 
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úrra,  Simon  György képviselő úrra teszek javaslatot, dr. Ferencz Orsolya képviselő asszonyra 
teszek javaslatot és hogy legyen egy külső szakértő, ennek az önkormányzatnak a számára 
mégiscsak egy környezetvédelmi tanácsadója, aki a Füvészkert igazgatója és eddig is 
egyébként a közelmúltban nagyban segítette a munkánkat. dr. Orlóci László szeretném,  ha ő is 
tagja lenne, így meg vannak öten. Erőss Gábor képviselő úrra szándékosan nem teszek 
javaslatot, mert ő kapott öt évvel ezelőtt egy feladatot, és semmit nem csinált ebben az ügyben. 
Azért azt megjegyezném azt is, hogy érdekes az Önök közössége ahogy végignézek, aki 
semmit nem csinált az öt évben azt elindítják, aki meg csinált, az nem indítják a választáson.  De 
ezt majd vívják meg maguk között. Csak kívülről nézve kicsit furának tűnik ez az egész dolog. 
Nem a mi ügyünk,  de  nekem egy picit szomorú az, hogy látom megint milyen ellenzék lesz a 
következő ciklusban. Nem a munkadandárjáról van szó, hogy megint a szájkarate dandárjai 
lesznek itt ellenzékként a testületben. Arra tennék javaslatot, hogy a munkacsoport tagjai 
díjazás nélkül végezzék ezt a munkát, hiszen ez jövő kérdés és nem pénzkérdés, és azért annál 
mégiscsak fontosabb ez a téma. Arra is javaslatot teszek, hogy ez a munkacsoport legalább 
havonta egyszer üljön össze. Egyeztessen és tegye meg a javaslatait a polgármesternek. Fel 
tudom ajánlani,  ha  itt leszek, hogy érdemi javaslatok, döntések megalapozásául szolgáló 
javaslatok születnek, akkor nagyon szívesen előterjesztem és végre is hajtjuk. Ahogy 
egyébként, ezt korábban tettük az elmúlt időszakban is, a képviselő-testületben.  A  módosító 
javaslatom erről szól, ne csak beszéljünk róla, mert azzal semmi nem történik, hanem követve, 
amit eddig végeztünk, az elmúlt időszakban, emeljük egy fokkal erősebb szintre. Akkor 
hozzunk létre erre egy munkacsoportot. Én azért ezeket a képviselőket javaslom, mert bennük 
látom azt, hogy — tudnék még többet is, egyet kivéve, mert tudom, hogy fontos nekik a téma — 
azért mégse egy testületet hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy öt olyan kompetens emberről 
van szó, aki egyébként el tudja végezni ezt a munkát. Erre tennék javaslatot.  Ha  már ezt szóba 
hoztuk, jómagam legalább  30  fát elültettem a kerületben, nem tudom, hogy  ha  az ellenzéki 
képviselőkre itt ránézek, hogy pl. Erőss Gábor mennyit vállalt az elmúlt öt évben, mennyiben 
vette ki a részét, mennyi közterületi fát ültetett. Nyilvánvaló, hogy  ha  egyet is ültetett volna, 
annak facebook híre lett volna,  de  én nem olvastam egyet sem.  A  képviselőket, főleg a 
kormánypárti képviselőket nézve, legalább a Föld napja alkalmával,  de  mindegyiknek előttem 
van az a kép, amikor elültették a saját körzetükben a fákat. Kivétel nélkül emlékszem rá, hogy 
azért ők legalább ennyit megtettek ennek érdekében és nemcsak beszéltek erről a témáról. 
Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a módosító indítványomat, vagy nem fogadja be, 
és akkor nyilvánvaló, hogy akkor majd szavazunk arról is. Először az előterjesztőt kérdezem, 
hogy befogadja-e, a vita folytatódik, mindenki elmondhatja, amit szeretne ezzel kapcsolatban. 
Csak most tettem egy módosító javaslatot és szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy mi a 
véleménye erről. Parancsoljon Jakabfy Tamás képviselő úr. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm a szót. Nehéz kérdés, mert  ha  most létrejön a bizottság, egyrészt két hónapon belül 
választások lesznek, tehát fel fog állni egy új testület. Az is kérdés, hogy ez a testület, 
létrehozhat-e egy munkacsoportot választásokon átívelő mandátummal. Ezen kívül a jelölt 
tagok közül van olyan tudomásom szerint, legalább kettő aki nem is indul a választáson, ettől 
persze még maradhat. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr erre azt tudom mondani, hogy attól, hogy nem lesznek képviselők, még lehetnek 
tagjai a munkacsoportnak. Nincs a kettő között összefüggés. Én  ha  polgármester leszek, 
szívesen dolgozok Önökkel ezután is. 
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Jakabfy Tamás 
Két dologra szeretnék még reagálni. Én mindannyiszor mentem fát ültetni, ahányszor hívtak.  A 
kilenc év alatt ez egy alkalom volt. Akkor elültettünk néhány fát, ez öt éve volt, vagy  hat  vagy 
négy, nem tudom,  de  azóta nem hívtak sajnos. 

dr. Sára Botond 
Én a Önre képviselő úr emlékszem, nem is arra értettem, hanem az Ön mellett ülő választásra 
készülő Eröss Gáborra. Én Önre emlékszem, hogy ültett fát. 

Jakabfy Tamás 
Sajnos az egyik kiszáradt amit elültettünk,  de  azt két év múlva pótolták. Szerintem még 
átgondolom, menjen még a vita. 

dr. Sára Botond 
Kaiser  József képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kaiser  József 
Én folytatnám. Én emlékszem, hogy Jakabfy képviselőtársammal ültettünk fát, kicsit 
megcsúszott a kezében a fa,  de  minden rendben volt, és túléltem. Mégiscsak a lényeg az, hogy 
menjünk a  d)  ponthoz.  A d)  pont beszéltük a zöldfelületek telepítését azt gondolom, hogy ez 
működik, lehetne nagyobb ütemben nyilván.  A  rendeleteket úgy kell szabályozni, hogy 
mindenhol ahol lehet, növelni kell a zöldfelületek számát. Ez az egyéni és a közösségi 
zöldfelületekre is vonatkozik. Magyarán a kertekre, udvarokra még erősebb támogatást kell 
adni. Amiben én látom a nagylépést az az árnyékolástechnika. Sokan nem tudják, hogy mennyit 
segít az árnyékolástechnika, az, hogyha lépcsőzetes árnyékolástechnika van, az pl. egy szigetelt 
üveg.  A  szigetelt üvegen redőny, a redőny elé egy ponyva ez egy olyan biztonságot  ad,  és nem 
engedi felmelegedni a lakást. ügy tudjuk szabályozni egy lakásnak a hőmérsékletét, hogy ne 
kelljen energiát használni, mert ez az egyik legfontosabb dolog.  A  következő a „locsolással 
csökkentik a klímaváltozás káros hatásait", azért azt tudnunk kell, hogy a víz az sürgős... 

dr. Sára Botond 
Bocsánat képviselő úr, csak kicsit elég magas az alapzaj, szerintem kicsit halkabban kellene. 
Fontos a téma is és tiszteljük meg azzal a képviselőket, hogy meghallgatjuk. 

Kaiser  József 
Köszönöm polgálinester úr.  A  locsolás tekintetében a víz az egy drága dolog. Azt is lehet tudni, 
hogy a locsolás az egyik legpazarlóbb technika.  De ha  ezeket az udvarokra, fákra, csepegtető 
öntözéssel vagy szóró öntözéssel segítjük a kerteknek a nedvességtartalmát. Ez  kb.  10%-ra 
csökkenti a vízhasználatot. Polgármester úr... 

dr. Sára Botond 
Parancsoljon képviselő úr,  15  másodperc. 

Kaiser  József 
Köszönöm, ezekre hívnám fel a figyelmet.  A  következő a „kommunikációs felületeken 
felhívják a figyelmet" ez a  c)  pont lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a klímaváltozás 
ellen, miként tudnak alkalmazkodni hozzá. Nyilván ezzel kell törődni,  de  azt tudni kell, hogy 
klímamelegedés van, kánikula van az újságokban megjelennek zöldszámok, amelyeken 
keresztül lehet értesíteni a lakosságot, hogy hová lehet menni, mit lehet csinálni ilyen helyzet 
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esetén. Vészhelyzet én azt gondolom, mit fogalom gyakorlatilag olyan nincs, túlzó, helyzet 
van, ezen kell változtatni, köszönöm. 

dr. Sára Botond 
Ferencz Orsolya képviselő asszonynak adom meg a szót. 

dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm szépen, én  a  saját képviselőtársammal  is  vitatkozni vagyok kénytelen. Nem azért 
kértem, hogy  a  klímavészhelyzet nincs szó, ne szerepeljen, hanem változtassuk valamilyen 
számon kérhető fogalommal. Miután  a  klímaváltozás folytán jelentkező gazdasági és 
életkörülmények, vannak, akik ezt jobban meg tudják fogalmazni, mert nincs baj, higgyék  el, 
most mint  mérnök mondom,  ha  én  most el  kezdeném mondani  a  lehetséges és tudományosan 
alátámasztható forgatókönyveket, itt mindenkinek elmenne öt percen belül az életkedve. 
Nincsen ennek értelme. Nekünk dolgunk  van  ezzel  a  problémával, cselekednünk kell.  Az a 
hisztéria, amit ez  a Greta  Thunberg és egyéb mozgalmak  a  világban kiváltottak, olyan mértékű 
kontraproduktiv  hatást váltott ki, hogy jelenleg egy csomó  ember  azért nem akar ezzel az egész 
kérdéskörrel szembe nézni, mert úgy  van  vele, hogy itt mindenki csak hisztizik és cirkuszol. Ez 
az  a  kommunikációs térben, amelybe nem szabad belevinni ezt  a  témát. Nagyon nagy  a  baj,  de 
meg kell oldani. Azért kell megoldani, mert  a  gyerekeinknek egy földre  van  szüksége, egy Föld 
nevű bolygóra.  Meg  kell oldanunk, nincs alternatívánk. Tehát meg fogjuk oldani, magyarul, 
mondjuk ki.  A  munkacsoport felállításával mélységesen egyetértek.  A  céljaiba  a  hármas 
pontból kellene valahogy úgy átfogalmazni,  a d)  és e) pont az nagyjából bele  is  vehető, mert 
az számon kérhető, mert az egy létező, az  a) a b)  és  a c)  pontnál kérek szépen egy kicsi 
árnyalást, mert nem biztos, hogy ezt meg tudjuk lokálisan oldani. Azt tudjuk megtenni, hogy  a 
helyi rendeleteink szintjén javasoljuk azokat  a  célokat, amelyek itt fel vannak tüntetve. 
Csak még egy gondolat, amikor arról beszélünk, hogy valamit tennünk kell, nagyon jó példa az 
egész műanyag téma, Nixonék már  be  akarták tiltani az egyszer használatos műanyagot,  a 
lobby  állította meg őket. Hawaiin már tiltakoztak, törvényben  volt,  hogy nem lehet használni. 
Akkor rányomták  a  fogyasztóra  a  felelősséget, hogy ő  a  hibás, mert eldobálja. Ezt  most  tényleg 
be  szeretném fejezni... 

dr. Sára Botond 
Parancsoljon. 

dr. Ferencz Orsolya 
Újrahasznosítási viszály lett, és  ha  ezt szelektíven gyűjtjük akkor és stb. Óriási kommunikációs 
teret nyertek, megnyerték  a  csatát. Még hanninc évig vagy negyven évig öntötték bele  a 
műanyagot  a  világba.  A  műanyagot nem tudjuk  se  szelektíven gyűjtögetve,  se  újrahasznosítani, 
ez az egyetlen nem áll fel, sehogy nem  fog  kijönni. Ez egy zsákutca, ami csak és kizárólag  a 
műanyag lobbynak segített. Visszavonatták az amerikai törvényhozással az összes ilyen 
törvényi kezdeményezést. Erről keveset beszélünk, pedig ez megtörtént. Magyarul  a 
problémához nem lehet kapkodva nyúlni, jó példa erre Paks, az atomhiszti,  Greenpeace.  A 
német energiamérleg felbillenése, akik  most  jelenleg többet bocsátanak ki,  mint  akár húsz évvel 
ezelőtt üveggázokat, miért, mert az atomellenes hangok győztek. Jelen pillanatban,  ha  fáj,  ha 
nem, energiára  van  szüksége az emberiségnek, ahhoz, hogy fenntartsa magát. Ez azt jelenti, 
hogy közel nyolcmilliárd ezen  a  bolygón élj en,  ez nagyon sok energiába kerül, ezt elő kell 
állítani.  Ha a  széndioxid gond, jelenleg nincs más nagyteljesítményű szabályozási erőmű  a 
kezünkben, amíg nincs meg  a  fúzió,  mint  az  atom.  Nem hisztizni kellene Paks ellen, hanem 
mondjuk javasolni, hogy  a  hűtőtornyokat gyorsabban kellene megépíteni és így tovább. Ezer 
dolgot lehet mondani, én  is  tudok, amit oda majd  be  kell majd építenünk,  de  lényeg az, hogy 
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nem ez a megoldás magyarul. Hozatunk mi akármilyen döntést, pl. vonjuk ki a szívószálat 
gyorsan a forgalomból, és megnyugszunk, igen, mi itt a fotelban meg fogunk nyugodni,  de  ettől 
Chennaiban  7,5  millió ember lajtos kocsiban fogja kapni a vizet. Nem oldottunk meg semmit. 
Valódi megoldásra van szükség, és ezt én, mint mérnök mondom, hogy az kevés, hogy valaki 
sikoltozik a gépházban és körbe karikában rohangál, hogy jaj istenem ég a ház. Ez nagyszerű, 
de  valaki menjen már oda és csinálja meg. Meg kell csinálni, nem kell vészhelyzet és ilyen 
forgatókönyveket kihirdetni, mert ez egy nem létező fogalom. Meg fogja nyugtatni Szél 
Bernadettet, mondjuk már ez is nyereség a közvéleménynek, legalább öt percig nyugi van.  De 
ettől függetlenül mást nem érünk el vele. Köszönöm. 

dr. Sára Botond 
Tisztelt képviselők, tekintettel arra, hogy az előterjesztés ezen pontja elfogadható az nem, arra 
teszek javaslatot, hogy létre kell hozni egy munkacsoportot az általam javasolt emberekkel, 
őket én hitelesnek gondolom, és vissza kell hozni a testület elé, akár nemcsak egyszer. 
Bizonyos pontokban egyet kell érteni, a háttérben meg kell fogalmazni a szándékokat, vissza 
kell hozni, majd ki kell dolgozni a részleteit. Azt gondolom, hogy majd azokat is vissza kell 
hozni. Ez az én javaslatom. Ez egy sokkal fontosabb kérdés, a jövő kérdése, mint az, hogy 
éppen most miben értünk egyet és miben nem, vagy hogy mennyire van ez cizellálva, 
mennyire van ez kidolgozva, és hogy ez egyébként semmit nem ér, mert csak vészhelyzetet 
kiáltunk, tehát szerintem fontos az ügy és foglalkozni kell vele. Azzal úgy tudunk, hogy 
felállítjuk a munkacsoportot, a munkacsoport elkezd értekezleteket tartani, meghatározzák a 
célokat, azt a testület elfogadja, utána el kezdik kidolgozni a részleteit, természetesen a már 
megindult folyamatokat is figyelembe véve. Itt a klímastratégiára is gondolok. Ez az én 
javaslatom, mert különben szét fogunk esni. Ezt érzem ebben az ügyben, és ez többet érdemel, 
minthogy szétessünk. Ezt kézbe kell venni. 
Erőss Gábor képviselő úr parancsoljon. 

‚Jr.  Erőss Gábor 
Köszönöm,  ha  szabad egy rövid értelmező kérdéssel folytatni. Polgármester  fir  javaslata az, 
hogy ehelyett az előterjesztés helyett jöjjön létre egy bizottság, jól értettem? 

dr. Sara Botond 
Igen egy munkacsoport. 

‚Jr.  Erőss Gábor 
Nem az előterjesztést egészíti ki, hanem voltaképpen e helyett javasolja. Ön módosítónak hívja, 
de  valójában... 

dr. Sara Botond 
Én arra teszek módosító javaslatot, hogy szerintem - a vitából azt szűrtem le, hogy az ügy 
fontos,  de  el kell indítani a folyamatot — létre kell hozni egy munkacsoportot.  A  munkacsoport 
összeül, értekezleteket tart. Megfogalmaz először szándékokat, különböző irányokban és 
egyébként amiben a tagjai egyetértenek, és azt a testület elfogadja, és utána el kezdik 
kidolgozni a részleteit, és azokról a testület majd döntéseket hoz. Én ezt látom, tehát az üggyel 
foglalkozni kell.  De  nem úgy, hogy mindenféle szavakkal vagdalózunk, ami most arról szól, 
hogy elegendő-e az, ami most itt van, vagy nincs minden itt, kezdjük el Ádámtól és Évától. 
Foglalkozzunk vele. Mondom még egyszer, tehát kiemelten. Eddig is foglalkoztunk — nem 
hangoztattuk — a környezetvédelemmel, a zöldfelületek növelésével, hiszen minden egyes 
költségvetési évünkben megjelentek ezek a tételek. Elültettünk több, mint ezer fát az öt év alatt, 
nekünk ez eddig is fontos volt ez a téma,  de ha  már beszélünk róla, akkor emeljük most még 
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magasabb szintre. Ezt én így tudom elképzelni, erre teszek javaslatot. dr. Erőss Gábor képviselő 
úr, parancsoljon. 

dr. Erőss Gábor 
Csak egy értelmező kérdést tettem fel,  de  akkor hagy mondjam el a hozzászólásomat. Én ahogy 
már a bizottsági vitán elmondtam, támogatnám ezt a kérdést eredeti formájában. Önök akkor e 
helyett javasolják, hogy létrejöjjön, most egy, a ciklus végén egy munkacsoport.  A 
polgármester úr természetesen olyan munkacsoportra tesz javaslatot, amilyenre akar,  de 
kiigazítanék egy ténybeli kérdést, mondhatjuk úgy is, hogy amit mondott a polgármester úr az 
hazugság. Egyrészt nem öt éve, hanem három éve, és kidolgoztam azt a javaslatcsomagot, amit 
sajnálom, hogy nem mutatták meg a munkatársai. Két ponton akadt el, az egyik Ferencz 
Orsolya képviselőtársunk a  Smart  Bizottság elnökeként ígéretet tett arra, hogy megtárgyalja a 
javaslatomat a bizottság, erre nem került sor.  A  másik, hogy az én részletesen kidolgozott 
javaslatcsomagomat, tehát konkrétan hazugság amit mondott, tehát kidolgoztam egy 
javaslatcsomagot, amelyet a hivatal egyébként véleményezett, csak mivel látszott a hivatali 
véleményeken, hogy mindenbe belekötöttek, még az élő fába is, ami nem stílszerű, ezért 
láttam, hogy ez nem fog megvalósulni. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr, én annyiszor feladhattam volna,  de  sose adom fel. Van egy csomó ügy amelyen, 
dolgozunk, picit lépünk előre,  de  nem annyit, amennyit szeretnénk, én már annyiszor 
feladhattam volna,  de  sose adtam fel. Ön meg egyszerűen a hivatalnál elakadt, már akkor 
feladta, most erre én mit mondjak képviselő úr.  De  nincs kész a munka,  de  nincs itt.  Most  beszél 
valamit róla, valami tanulmány, meg kész van, csak senki nem látta Önön kívül. Ez olyan, mint 
a diplomamunka, tudja, mint a Gyurcsány Ferenc diplomamunkája, amit nem talál otthon. 
Tudja, azt se látta senki, hát biztos meg van. Így vagyunk most az Ön klímastratégiájával is. 
Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden az Erőss képviselő úr szavaira reagálva. Emlékszem, 
próbálkozott azt állítani, hogy elkészítette ezt a munkát, amely tele volt olyan részekkel, és azt 
hiszem, hogy még a testületen is szó volt erről, hogy Ön kérdezett rá, hogy miért nem került 
napirendre, mert tele volt olyan tételekkel, amely egyszerűen a jogszabályi feltételeknek nem 
felelt meg. Hiába szeretnénk, mondjuk ebben a témában hozni valamit,  ha...  valamint tényleg 
csinált a képviselő úr, csak azt munkának nehéz nevezni. Polgármester úr tökéletesen 
fogalmazott, képviselő úr, semmilyen olyan anyagot nem adott le, ami tárgyalható színvonalú 
lenne. Attól, hogy Ön ír egy papírra valamit, hogy ez a klímastratégia, attól még nincsen kész. 
Akkor van kész,  ha  a jogszabályi követelményeknek megfelel, értelmes dolgok vannak benne 
és tárgyalásra alkalmas. Ezeknek a kritériumnak meg kell felelni, és Ön folyamatosan állítja, 
hogy Ön elkészítette. Ne haragudjon,  ha  egy munka az olyan csodálatos, akkor az emberek 
arról értesülnek, meg lehet vitatni.  A  hivatal munkatársaihoz ezek szerint eljutott.  A  hivatal 
munkatársai ezek szerint elmondták a problémákat, ezt Ön nem veszi tudomásul. Tehát az a baj, 
hogy Ön folyamatosan a tényekkel és adott helyzetekkel vitatkozik és mindenbe politikát kiált, 
holott egy picit oda kellene figyelni, hogyan működik egy önkormányzat, hogyan működik 
egy döntés előkészítés ez az egyik része a dolognak.  A  másik annyiban csatlakozik hozzá, hogy 
én is csak azt szeretném mondani, csak pontosítok, nem azért nem lehet ilyen fogalmakat 
használni, mert nincsen probléma, hanem azért, mert értelmezhetetlenné teszi a közvélemény 
számára.  Ha  pl. és példaként hoztam, fogalmam sincs, hogy a többi  22  kerületben mi fog 
történni,  de,  hogy az egyik településen azt mondják, hogy klímavészhelyzet van a másik 

44 



településen azt mondják, hogy nincs klímavészhelyzet, ettől még vagy van vagy nincs, ez nem a 
politikusok dolga eldönteni. Nekünk az a dolgunk, hogy fel... 

dr. Sára Botond 
Parancsoljon képviselő úr. 

Vörös Tamás 
Nekünk az a dolgunk, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek felelősségteljesen vállalhatók 
és számon kérhetők. Hiába mondunk olyanokat, hogy holnaptól ne használjanak, benzin vagy 
robbanómotoros járműveket a kerületbe, egyrészt nem jogszerű, másrészt nem fog 
megvalósulni. Ilyen mondatokat, kijelentéseket nem lehet tenni, itt emberek élnek. Olyan 
formában kell ezt megváltoztatni, hogy a társadalom számára is legitim legyen,  ha  nem lesz az 
a legjobb szándék mellett is el fog akadni minden kezdeményezés. 

dr. Sára Botond 
Jakabfy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 

Jakabfy Tamás 
Az elmúlt öt percben azon gondolkodtam, hogy vajon Petőfi Sándor  '48  tavaszán használta-e 
azt a szót, hogy vészhelyzet, nem tudom. Nem biztos, vagy '56-ban amikor kihajtották az orosz 
hadsereget, aztán november elején újra megindultak, használták-e azt a szót, hogy vészhelyzet, 
gyanítom, hogy használták. ügy hogy létezik, használták. Sajnálom, hogy Önök nem akarják 
használni, szerintem ez van továbbra is. 
Térjünk rá a módosító javaslatra.  A  bizottságba a jelölteket meg kellene hallgatni, hogy 
vállalják-e a részvételt. Szeretném, hogy  ha  mandátumot kapna a bizottság. 
A  határozat  2-3  pontjából csináljunk egy mellékletet, vegyük ki és tegyük ki egy mellékletbe. 
Ezt a mellékletet határozzuk meg a munkacsoportnak, hogy ebben tegyen javaslatot a 
polgármesternek.  A  polgárniester szükség szerint készítsen ebből előterjesztést.  A 4.  pontot 
viszont javaslom megtartani, azzal, hogy a mellékletben szereplő megállapításokat vegye 
figyelembe. Tehát fel kellene hívni a Rév8 Zrt-t, hogy ezeket a megállapításokat a készülő 
klímastratégiába vegye figyelembe. Kiegészítve azzal, hogy a klímastratégiában dolgozzon 
együtt a munkacsoporttal. Ez lenne az új határozati javaslat  2.  pontja. Az  1.  pontja pedig, hogy 
a klímaváltozás ügyében munkacsoportot hoz létre a melléklet szerinti kérdések vizsgálatára. 

dr. Sára Botond 
Amit  a  mellékletként megfogalmazott  a  képviselő úr, lehet  a  munkacsoport célja. Ezzel 
egyetértek.  Az a  kérésem, hogy  a  Rév8 Zrt. helyett  a  polgármester szerepeljen.  A 
„polgármestert kell felkéri, hogy  a  munkacsoport megállapításait és javaslatait".  A 
munkacsoportnak az lenne  a  feladata, hogy kidolgozzon egy olyan előterjesztést első körben, 
hogy ezeknek  a  céloknak megfelelően, akár ezeket  a  célokat megfogalmazva közös konszenzus 
van.  Ezt követően  a  polgármesternek javaslatot tesz, ez alapján nyilván  a  polgármester 
beterjeszti. Én azt sem bánom, hogy ezek után  a  részleteit  a  munkacsoport  el  kezdi kidolgozni 
és azt folyamatosan behozzuk. Én erről beszélek. Tőlem lehet melléklet, amit megfogalmaz  a 
képviselő úr, csak  a  munkacsoportnak lenne szerintem  a  dolga az, hogy ezeket kidolgozza. Én 
ezért hoznám létre  a  munkacsoportot és  a  következő testületi ülésre  a  polgármester beterjeszti. 
Ez  a  polgárniester feladata,  de a  munkacsoport észrevételeit, javaslatait figyelembe véve 
beterjeszti.  A  polgármester  effektive  nem  fog  tudni ezen dolgozni. Ezért  van a  munkacsoport,  a 
polgármester viszi  a  felelősséget,  be  fogja terjeszteni. Szeretnék ebben feladatot, mert az ügy 
fontos,  a  jövőről szól. Erről szól az én módosító indítványom. Amíg képviselő úr még 
gondolkodik rajta, addig Ferencz Orsolya képviselő asszony parancsoljon megadom  a  szót. 
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dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm szépen. Sok mindent mondhatnék Erőss Gábor képviselő úrnak, azt mondanám, 
hogy már közel egy éve Vörös Tamás képviselő úr vezeti a  Smart City  Bizottságot. Semmi 
akadálya nincs,  ha  esetleg úgy érezte, hogy én itt valamit el vágtam volna. Bár itt a bizottsági 
tagokra nézek, hogy erre bármelyikünk is emlékszik-e, hogy ilyen történt-e. Majd Jakabfy 
képviselő úr is előássa az emlékeit.  De  ebben az esetben, hogy akár eljött volna egy-egy  Smart 
City  bizottsági ülésre, ahova sokszor hívtuk egyébként.  De  Vörös Tamás képviselő úrnak 
semmi problémája azzal, hogy odaadja neki ezt az anyagot. Egyébként visszatérve a lényegre, 
teljesen egyetértve azzal, amit a Jakabfy képviselő úr mondott, hogy legyen ez egy tényleges, 
megfogható outputtal rendelkező munkacsoport. Viszont az  1.  pontot nem kell kivenni, hanem 
módosítani kell, hogy „klímaváltozás és annak emberi tevékenységéből eredő hatásai miatt 
kialakuló új típusú kihívásokra fel kell készíteni a kerületet". Egy ilyen általánosat bele tudunk 
tenni.  A  vészhelyzetet nem szeretném, elmondtam, szerintem érthető. Egyszerűen pánikkeltő. 
Nem azért, mert nincs baj, hanem ezzel nem oldjuk meg, hogy ilyeneket mondunk és nem 
kérhető számon. Amennyiben ezt befogadja a képviselő úr ezt a módosítót és feláll ez a 
munkacsoport, én a magam részéről örömmel támogatom az Ön tevékenységét a továbbiakban, 
és szívesen vállalok is részt benne, mert eddig is jól tudtunk együttműködni az ilyen szakmai 
kérdésekben. Köszönöm. 

dr. Sára Botond 
Természetesen a munkacsoport mandátummal rendelkezik. Amit a képviselő úr teljesíthető, az 
a kérésem, hogy dolgozzon ezen a kérdésen. Nem véletlenül javasoltam azokat az embereket a 
munkacsoportba. Megadom a szót, dr. Orlóci László úrnak. 

dr. Orlóci László 
Én azt gondolom, hogy egyetértek a képviselő asszonnyal, hogy ezt a testületi ülést nem 
tudományos konferenciaként kellene értelmezni. Rengeteg olyan kérdés van, amelyről el 
tudunk majd beszélgetni egy ilyen bizottsági ülésen, vagy egy ilyen tanácsadói ülésen. 
A  kerületnek a jelenlegi állapota és jövőbeni elképzelése. Jelenlegi állapot átalakulás előtt álló. 
A  jövőbeli elképzelés, amit szeretnénk közösen, az egy olyan lakható kerület amely 
elnevezhető egyrészről zöldkerületnek.  A  zöld szó most már nagyon pejoratív,  de  mégis 
használjuk ezt a szót.  A  másik a benne élő közössége, elhangzott a képviselő-testület legelején, 
hogy gyermekbarát kerület is akar lenni, ez a kettő nagyon is összefügg egymással ez a két 
gondolat. Ugyanis,  ha  a jövö generációját nem ebben a szemléletben neveljük, szocializáljuk itt 
a kerületben, akkor ennek a zöldkerületnek a fenntarthatósága erősen kétségbe vonható. Az itt 
lakók nem érzik sajátjuknak. Márpedig az itt lakók akkor érzik sajátjuknak,  ha  vagy a gyerekük, 
vagy ők maguk ebben nőttek fel, és akkor ez így fog működni.  De  ez egy nagyon lassú, nagyon 
hosszú folyamat. Óriási paradigmaváltás történik Európában a nagyvárosok és általában a 
települések zöldfelület gazdálkodásában. Ilyen kisváros, mint Párizs a következő tíz évben 
olyan tervekkel állt elő, és ezt nem Párizs polgármestere mondta, hanem az elnökük,  Macron, 
ami számunkra egyenlőre értékelhetetlen és felfoghatatlan és mégis meg tudták nyerni a 
politikát, hogy ezt meg tudták csinálni. Az, hogy miért tudták ezt megtenni, nagyon egyszerű, 
és ez nem megint hiszti keltés,  de  valóban, így van, a párizsi klíma az utóbbi egy-két- három 
évben nagyon megváltozott, tehát van egy olyan nyomás, egy választópolgári nyomás, ami 
miatt arra készteti a politikát, hogy ezen valamilyen módon változtasson. Maradjunk most a 
realitások talaján. Néztem az órámat, és  ha  most öntözném a virágaimat, mennyi széndioxidot 
meg tudnánk spórolni, és most nagyon demagóg voltam.  Ha  ezt az időt most én hasznosan 
töltöttem volna, olyan tevékenységgel, ami egyébként azt gondolom, hogy az én feladatom. 
Amit el kell látni, kint meg ordítoznának a növények, akkor azt mondom, hogy sokkal 
hatékonyabban töltöttem volna. Bocsánat, hogy ilyen demagógan fogalmaztam. Ezeket a 
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gondolatokat gondoltam elmondani itt. Én azt kérném,  ha  lehetséges, mint választópolgár, mint 
a kerületben dolgozó, élő ember, fontoljuk meg, mi az amit mi közvetlenül, nagy 
hatékonysággal meg tudunk tenni.  Ha  ezt le tudjuk írni egy javaslatban, vagy akár egy döntést, 
egy testületi döntésben az nagyon helyes, akkor ennek legyen nyoma, hogy mi az amit elvárunk 
ettől az egésztől. Még egyszer hangsúlyozom, próbáljunk meg nagyon egyszerűen fogalmazni. 
Próbáljunk meg adatokban, mérnöki adatokban fogalmazni. Nagyon egyszerű példát mondok, 
ha  arra törekszünk, hogy a városi zöldfelület minősége javuljon, a javulást számszakilag ki 
lehet fejezni. Hatékonyságnak hívják,  ha  ezt igy meg tudjuk tenni, akkor ezzel akkor elég nehéz 
vitába szállni. Azt tudom mondani, ez nagyon jó ellenszere lehet bármiféle hisztériakeltésnek. 
Valljuk meg őszintén, ez mindenütt, minden szinten van. Ennek azért elejét csak egyféleképpen 
lehet venni, tervezetten, tudatosan, egyszerűen fogalmazva, jól érthetően és mérhetően, tehát 
számon kérhetően. Ezt tudjuk garantálni. Ez közös érdek, mert arról beszélünk, hogy az 
emberek nem fogják bírni, és el fognak költözni, mert nem fogják bírják a városi klímát és 
nemcsak a városokról van szó, hanem általában a településekről, és általában a települések 
élhetőségéről, ez meg már kulturális kérdés. Nem akarom tovább fokozni a dolgokat. Még 
egyszer két dolgot kérnék,  ha  ez a bizottság létrejön vagy ez a tanácsadói testület vagy 
bárminek nevezzük létrejön, akkor az legyen a kitűzött cél, hogy minél egyszerűbben, 
mérhetőbben és fenntarthatóan fogalmazzon. Minden más bocsánat a szlengért, rizsa,  nines 
azzal értelme foglalkozni azért, mert jelenleg nem az a mi feladatunkat,  ha  ellátjuk az a mi 
feladatunk. Itt azt kell számon kérni, ami a kerületre vonatkozik és a kerületnek előnyére 
vonatkozik, érdekében áll.  Ha  ilyen egyszerűen tudunk fogalmazni, akkor kiváló munkát 
végeztünk. Az irányok nagyon jók szerintem. Ez az állandó vita, mert az kell, nagyon jó, a vita 
építő jellegű lehet. Amennyiben felkínálják nekem, a feladat elé bátran állok és szolgálom ezt 
az ügyet. Köszönöm szépen a figyelmet. 

dr. Sára Botond 
Köszönjük igazgató úr. Kifejezett kérésem is, és örülök, hogy tudja vállalni, hogy vegyen részt 
ennek a munkacsoportnak a munkájában. Megragadt egy-két mondat, a módosító 
indítványomat úgy terjeszteném elő, hogy az igazgató úr által elmondottakat is figyelembe 
véve, ezeket a szakmai szempontokat is alátámasztva végezze a munkáját a munkacsoport.  A 
helyben élők, lokálpatrióták, a gyerekek és a szülők szempontjából vette figyelembe, mi is ezt 
tesszük, ezért építjük a gyerekbarát várost. Ezért hoztuk a közelmúltban azt a döntést, hogy a 
gyerekek az óvodából ellátogathassanak a Füvészkertbe és ott megtanulják azt, hogy mi az a 
környezet, ami minket körbevesz, miért kell védeni, mit tehetünk annak érdekében, amiről most 
beszélünk, hogy mondjuk  30-40-50  év múlva ne ez a hozzáállás legyen a világhoz, magához a 
klímahelyzethez, mint ami most van. Ez az önkormányzat nem beszélt róla, hanem cselekedett. 
Ez is többek között, hogy a gyerekeket bevontuk ebbe a programba, ez is ezt szolgálta. Erőss 
Gábor úrnak adom meg a szót. 

Jr.  Erőss Gábor 
Előterjesztő elfogadja-e  ha  most, végül van-e rá lehetőség, hogy az ő képviselői javaslatát egy 
képviselő eredeti formában fenntartsa vagy nincs? Eljárásjogilag van-e rá lehetőség? 

dr. Sára Botond 
Természetesen Ön átveheti. Jakabfy Tamás képviselő úrnak adom meg a szót. 

Jakabfy Tamás 
Összefoglalom a határozati javaslat első pontja a dr. Ferencz Orsolya által elmondottakra 
módosul, klímavészhelyzet helyett amit a felszólalásában mondott az megfelelő.  A 2.  és  3.  pont 
akkor kikerül a mellékletbe, a mellékletbe még hozzákerül az Orlóci úr által elmondott pár 
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mondat, amely a jegyzőkönyvben meg lesz jelölve az a pár mondat.  A  helyére kerül a 
munkacsoport létrehozása. 
A 4.  pont  3.  pontként ott marad, Rév8 Zrt. helyett polgármesterrel. 

dr. Sára Botond 
És a munkacsoport megállapításait kell figyelembe venni, ezért jön létre a munkacsoport, hogy 
az ő megállapításait vegye figyelembe a polgármester. 

Jakabfy Tamás 
Így most befogadom. 
Sok-sok fejlődnivaló van még, itt a kerületben. Az utóbbi kilenc évben amióta én itt vagyok, 
nem sikerült megfelelően előrelépnünk.  A  következő képviselő-testületnek, nagyon sok dolga 
lesz ebben az ügyben. Mi már nem fogunk ide Józsefvárosba visszaköltözni,  de  tervezünk pár 
évtizedet élni, remélhetőleg a kerületünk fejlődése töretlen marad és élhetősége drasztikusan 
javul a következő időben.  A  többi négy indokot, meg október 14-én. Köszönöm a szót. 

dr. Sára Botond 
Személy szerint én sajnálom, hogy nem marad a kerületben és nem lesz a következő testület 
tagja. 

dr. Erőss Gábor 
Zöld ügyekben még is csak az számít, amit a testület dönt. Én voltam az, aki a fapótlások 
ügyében konkrétan javasoltam, hogy a törzsátmérő kérdésében is lépjünk előre. Nagyobb 
törzsátmérőjű fákkal pótoljuk azokat, csak ez egy konkrét példa arra, hogy előterjesztésről 
előterjesztésre, a képviselő-testület munkájában mindig képviseltem vagy ahogy egy 
befektetőnek egy újabb önkormányzati telket adott, én voltam aki, felhívtam a figyelmet arra, 
hogy a zöldfelületek növelése akár egy tetővel megoldható. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr nem engem kell meggyőznie, hanem a választókat. Többen jelezték, hogy 
menniük kellene, és ebben a fontos kérdésben, kellene hoznunk döntést. 

dr. Erőss Gábor 
Az én felszólalásomnak volt köszönhető, minden kérdésben pontról pontra képviseltem azt, 
amit adott esetben Önök egy befektetői érdeknek megfelelve elhanyagoltak. Köszönöm. 

dr. Sára Botond 
Egyébként nem tudom kinek milyen az emlékezete.  De ha  azt az előterjesztést, amelyben  ha 
valaki illegálisan kivág fát, büntetési tételét azt szigorítsuk meg, és ugyanez az előterjesztés 
tartalmazta a faátmérővel kapcsolatos pótlandó és a fák mennyiségével kapcsolatos pontokat, 
azt úgy emlékszem, hogy én voltam az előterjesztője, nem a képviselő úr. Olyanokat tud 
mondani, komolyan mondom. 

Komássy Ákos 
Annyit akartam mondani, mert nem mondtam még jegyzőkönyvbe, hogy a bizottságban a 
részvételt elfogadom. 

dr. Sára Botond 
A  vitát lezárom. Megkérdezném, akikre javaslatot tettünk személyekre, hogy tudják-e vállalni a 
ezt a munkát. Az én előterjesztésem úgy szólt, hogy havi egyszer legalább összeülnek a felek, 
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és kidolgoznak egy javaslatot, hogy egyébként a képviselő-testület elé mi kerüljön be ebbe a 
javaslatba.  Simon  György képviselő úr nyilatkozzon először. 

Simon  György 
Nagy örömmel vállalom ezt a feladatot. 

dr. Sára Botond 
Köszönöm szépen, egyébként Önt is sajnálom, hogy nem lesz tagja a képviselő-testületnek. 
Ferencz Orsolya asszony nyilatkozott. Komássy Ákos képviselő úr. 

Komássy Ákos 
Igen, köszönöm szépen. 

dr. Sára Botond 
Minden tag elfogadta a jelölést, elvállalta a feladatot így is mondhatnám. Akkor Jakabfy Tamás 
képviselő úr befogadta a módosító javaslatomat és Erőss Gábor javaslata pedig... 
Akkor először az általam javasolt módosító indítványt és befogadott, Jakabfy Tamás 
el őterj eszté séről szavazunk. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
128/2019.  (VIII.22.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. megállapítja, hogy a klímaváltozás és annak emberi tevékenységéből eredő hatásai 
miatt kialakuló új típusú kihívásokra fel kell készíteni a kerületet. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2. Klímaváltozás ügyében  5  fős munkacsoportot hoz létre, melynek célja az  1.  sz. 
melléklet szerinti feladatok vizsgálata.  A  munkacsoport tagjai: Jakabfy Tamás 
képviselő,  Simon  György képviselő, Komássy Ákos képviselő, dr. Ferencz Orsolya 
képviselő, dr. Orlóci László, a Füvészkert igazgatója.  A  munkacsoport tagjai díjazásban 
nem részesülnek.  A  munkacsoport szükség szerint,  de  legalább havonta egy alkalommal 
tart értekezletet. 

3. felkéri a polgánnestert, hogy a klímaváltozás ügyében létrehozott munkacsoport 
megállapításait és vállalásait Józsefváros készülő klímastratégiájába építse be, a 
munkacsoport megállapításait vegye figyelembe és szükség esetén terjessze a 
Képviselő-testület vagy bizottságai elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a klímastratégia elkészítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Városvezetési 
Ügyosztály Szervezési és Képviselői Iroda 
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A 128/2019.  (VIII.22.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  számú melléklete 
tartalmazza. 

dr. Sára Botond 
Most  pedig Erőss Gábor által az előterjesztőtől átvett, módosító határozati javaslatról 
szavazunk. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
129/2019.  (VIII.22.) 3  IGEN 13  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nemfogadja el dr. Erőss Gábor képviselő alábbi határozati 
javaslatát: 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. megállapítja, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett. 

megállapítja, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyekre 
JózselVárosnak kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. hőség, viharok, 
árvizek és villámárvizek) ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, mindvégig 
koncentrálva arra, hogy a helyi üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan 
csökkentsük. 

3.  a határozat szerinti a káros hatások csökkentése érdekében Önkormányzatunk, a 
Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati költségvetési szervei és többségi 
tulajdonú gazdasági társaságai 

a. arra törekszenek, hogy segítsék a helyi gazdaság átállítását  ún.  körförgásos 
gazdasággá, amelyben melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik, 

b. arra törekednek, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan 
helyzetben, ahol ez lehetséges, 

c. mindent megtesznek a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggö, 
egészségkárosodások, idő előtti halálozás megelőzése, a komoly anyagi 

károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások 
épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, 
élelmiszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események 
megelőzése, megfékezése érdekében, 

d. zöldfélületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkentik a 
klímaváltozás káros hatásait, 

e. kommunikációs felületein felhívják a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a 
klímaváltozás ellen, és miként tudnak alkalmazkodni hozzá. 

4.  felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy a határozat megállapításait és vállalásait JózselVáros 
készülő klímastratégiájába építse be, azok részleteit dolgozza ki, szükség esetén 
készítsen előterjesztést a stratégia szint alatti Klíma Cselekvési Terv kidolgozásáról. 
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dr. Sára Botond 
Ülésünk végén képviselők kérdéseket intézhetnek. Komássy Ákos képviselő  fir,  parancsoljon! 

Komássy Ákos 
Köszönöm szépen. Nem igazán kérdésem van,  de  igyekszem rövid lenni, csak azt akartam 
jelezni, hogy nem tudom, hogy lesz-e még képviselő-testületi ülés ennek a 
képviselő-testületnek,  de  ugye valószínűsíthetőleg nem, és ennek megfelelően én jelenlegi 
ismereteim szerint, nem leszek jelölt, nem leszek várhatóan képviselő a következő 
képviselő-testületben, így tudok precízen fogalmazni. Ennek megfelelően csak azt akartam 
mondani, hogy bízom benne, hogy hozzá tettem valamit az elmúlt kilenc évben a kerületi 
önkormányzat működéséhez és a továbbiakban is természetesen, hogy  ha  tudok segíteni a 
munkába, akkor rendelkezésre állok, és további jó munkát kívánok, ennyi. Köszönöm szépen. 

dr. Sára Botond 
Képviselő úr régi motoros úgy, hogy sajnálom, hogy ő se lesz tagja a következő testületnek. 
Köszönjük szépen egyébként az elmúlt években végzett munkáját. Sok sikert kívánunk a 
jövőben, bármivel is fog foglalkozni, vagy bármit is csinál, ahhoz sok sikert kívánunk. Jakabfy 
Tamás képviselő úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen! Én a Horváth Mihály téri, egészen a József utcáig kinyúló építkezéssel 
kapcsolatban szeretnék kérdezni. Jártam egy-két helyen ott a környéken, volt olyan ház, aminek 
az egyik fala építkezés következtében megsüllyedt olyannyira, hogy a beruházó le is bontotta a 
szomszéd teleknek az egyik részét, repedések a földön, repedések a falakon, közben ezzel 
kapcsolatban azt mondták, hogy a beruházó a házzal szemben vagy röhögve, hát nem európai 
módon lép föl. Szeretném, hogyha önkormányzatunk körülnézne ott a szomszédos telkeken, 
hogy mindenhol minden rendben van-e, szomszédos házakban vannak-e panaszok az építéssel 
kapcsolatban, és  ha  vannak, akkor lépjen föl a lakók védelmében, mert szerintem nem teljesen 
jó, ami ott megy. Természetesen az nem várható, hogy mondjuk, két-háromemeletnyi 
mélygarázsépítés közben egy kis repedés se legyen a falon,  de  szerintem ennél már jóval 
rosszabb a helyzet most is, úgyhogy ez az első.  A  második, aminek a nagy részét már 
elmondtam, hogy én pedig biztosan nem leszek, a következő képviselő-testület tagja nem 
szeretném, hogy  ha  most itt, ahogy a polgármester úr mondta, hogy kinek mi jár, nem, arról van 
szó, hogy kinek mi jár, én magam döntöttem úgy, hogy nem szeretnék a választáson elindulni, 
és sok sikert kívánok. 

dr. Sára Botond 
Köszönjük szépen képviselő úr.  A  kérését azt kérem, a hivatalba nézzük meg, járjunk utána. Én 
nem tudok, panaszról egyébként, ettől még járjunk utána, mert lehet indokolt, amit a képviselő 
Úr mond. Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon. Képviselő úrnak már elmondtam korábban, 
hogy sajnálom, hogy nem lesz itt. Komássy Ákos képviselő  fir  is így van,  de  hát most a 
munkacsoportba még is csak félig itt lesznek, tehát valamilyen szinten folytatják tovább a 
munkát, képviselő úrnak is sok sikert a jövőben. Erőss Gábor képviselő úr. 

dr. Erőss Gábor 
Erre még visszatérünk, 14-én. Akkor föltenném azt a kérdést, amit oly kedvesen már felajánlott 
a polgármester úr a lehetőséget, hogy majd itt a testületi-ülés végén. Tehát megjelent ugye egy 
levél, amely véletlenül került napvilágra. Nem szándékosan hozták napvilágra amelyben, egy 
ismeretlen szerző arra utal, mint hogyha valami összehangolt akció folyna, és teszi ezt egy 
Önnek polgármester úr és a jegyző asszonynak címzett levélben. Mintha egy összehangolt 
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akció folyna, amely, hogyha igaz lenne, akkor felvetné a hivatali visszaélés 
bűncselekményének a gyanúját is. Tehát gondolom, hogy polgármester úr a jól felfogott 
érdekéből kiindulva jól kivizsgálta ezt az ügyet, és megállapította, hogy hogyan lehet az, hogy 
valakik úgy hivatkoznak Önre és a jegyző asszonyra, mint hogyha összehangoltan folytatnának 
Önnel, álcivilek aláírásgyűjtést meg hasonlókat. Meg interjúkat adnak a helyi lapnak, és  ha  ezt 
kivizsgálta polgármester úr, és tájékoztatja a testületet azt köszönöm, hogyha esetleg írásban 
válaszol csak, azt is megköszönöm. 

dr. Sára Botond 
Én elmondom, nagyon szívesen  mit  gondolok erről, képviselő úr. Az egyik az, hogy amire Ön 
utal, tehát hét darab társasházhoz ott egy közgyűlési döntés miszerint, ami a rendelet, ugye 
hoztunk egy rendeletet, a közösségi együttélés szabályára vonatkozólag, hogy az a 
kereskedelmi tevékenység, amely egyébként hosszított nyitva tartással van nyitva,  de  zavarj a 
az ott élőket, és ebben a közgyűlés, a társasházak közgyűlési döntést hoznak, ott a jegyző 
visszakorlátozhatja a működését este tíz óráig. Tekintettel arra, hogy az Auróra évek óta 
egyébként zavarja, az ott élőknek a pihenéshez való jogát, tehát azok az emberek reggel 
felkelnek, elmennek dolgozni és este hazamennek, aludnának,  de  nem tudnak attól, ami ott 
zajlik az Auróra nevű helyen ezért hozott hét társasház egy döntést, közgyűlésit, kérik a jegyző 
asszonyt, hogy a működésüket korlátozza vissza tíz órára. Magát azt a kioszk, vagy, hogy 
hívjuk ezt, ami oda vonzza egyébként az embereket, ami többek között ez is, más is odavonzza, 
de  ez is. Elindult egy eljárás. Egyébként nálam, fogadóórámon és a jegyző asszonynak, miután 
hatósági ügyről van szó, jegyző asszonyt kértem meg hogy jöjjön át. Nálam jártak első körben, 
nem fértünk be a szobába annyian voltak, a házak képviseleteiben, azt kérték, hogy valamit 
csináljunk az Aurórával, mert nem lehet ott megmaradni éjjel. Elindult egy eljárás, amit a 
jegyző asszony hatósági úton elindított, ezt mindenki tudja ezeknek a folyamatát, hiszen Önök 
gondoskodnak róla, hogy bár egy mezei sima hatósági eljárásról van szó, van még ilyen a 
kerületben egész sok,  de  ez valahogy mindig napvilágot lát a sajtókban, ez  engem  nem zavar 
egyébként, csak nem értem az okot. Ön, amire hivatkozik  level,  az eljárás során folytatott 
kommunikációról van szó, hogy nyílván megkérdezik, hogy  hol  tart az ügy, valamit végre 
csináljon polgármester úr, valamit végre csináljon jegyző asszony. Egyébként a jegyző 
asszonynak a működésével illetve a munkatársai ez irányú tevékenységgel elégedett vagyok, 
szerintem olyan ütemben mennek a dolgok, ahogy mehet,  ha  rajtam múlt volna, már rég be 
lenne zárva az Auróra,  de  természetesen, mindent a jogszabályi kereteken belül kell tenni. 
Tudja, miért gondolom így, képviselő úr azért, mert az Auróra az egy drogos hely, ami 
egyébként zavarja az ott élők nyugalmát, ez a véleményem erről. Én egyszer voltam ott 
egyébként, a képviselő úr is ott volt, akkor még egy ilyen kis baráti, ilyen kis fórumozós 
helynek tűnt,  de  amióta az ott élők folyamatosan egyébként levelet írnak, hogy nem lehet 
megmaradni. És egyébként meg veszi is a fáradtságot, nem a tulajdonos, mert a tulajdonost el 
se érjük pedig nekünk alapvetően a tulajdonossal lenne beszélgetni valónk, hanem az 
üzemeltető, aki egyébként nem el ott. Ráadásul nem gondolva másokra veszi a bátorságot, és 
sajtóban megjelenteti, vagy kikéri magának, hogy ez milyen jó hely, és egyébként mindenkire 
fittyet hányva, aki ott él, ő tovább erőlteti, és egyébként a döntéseket, a határozatokat közöttük 
jogerős döntéseket is be nem tartva tovább folytatja ezt a tevékenységet. Vérlázítónak, és 
felháborítónak tartom, és ezért amit meg tudok tenni, hogy ez a hely, megszűnjön, meg is 
fogom, az ott élők érdekében.  Engem  nem érdekel, hogy ott ki milyen tevékenységet, meg 
milyen párt ideológiát, meg milyen eszméket vall, meg mi történik ott. Ez egy drogos hely, ami 
a gyerekek szempontjából ez káros, és nem biztonságos, és a legjobban az zavar, nem Önnel 
képviselő úr, azért biztatom arra, hogy  ha  majd megy, egyébként szavazatokért, azért 
beszélgessen az ott élő emberekkel. Én hallgatom végig egyébként, hogy ez a hely milyen 
zajszennyezést okoz, egyébként a környéken élőknek. Nem is fogok megtántorodni ebben az 
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ügyben, amit meg fogok tudni tenni, én ezt, meg fogom szüntetni.  A  jogszabályi kereteken 
belül, mondom én,  ha  rajtam múlt volna már rég megszűnt volna,  de  tiszteletbe tartom, a 
jogszabályokat tiszteletben tartom, hogy ez egy hatósági eljárás, és a jegyző asszony olyan 
menetben jár el, ahogy el tud járni,  de  ezt meg kell szüntetni, ami ott, történik, képviselő úr. 
Értem, hogy Ön szereti ezt a helyet, és oda jár nap mint nap, meg sörözik, meg beszélget a 
barátaival,  de  Ön lehetne az, aki a legtöbbet tehetné. Azért, hogy egyébként ez, ami ott zajlik, a 
kerületiek felháborodását okozó problémát megszüntesse, mert Ön ismeri őket, és odajár, és a 
füle botját nem mozgatja, hanem azok mellé áll, egyébként akik, a problémát okozzák, hogy 
akar Ön így, szavazatokat begyűjteni, képviselő úr. Mondjuk az Ön tevékenysége, számomra 
egy ilyen elég nagy homály, mert mindent megtesz, ami a józanésszel ellentétes, ezt Önre 
bízom nyilván, csak ez a véleményem.  Simon  György képviselő úr parancsoljon. 

Simon  György 
Köszönöm szépen. Én is szeretnék majd a zajszennyezettséghez hozzászólni. Viszont először 
is, szeretném én is bejelenti, hogy ugye már köztudott, hogy én sem indulok a következő 
választáson, köszönöm az együtt munkát, elsősorban egy JGK -val sikerült elég sok problémára 
megoldást találni, elég sok lakónak sikerült segítenem problémáiban, ennyit a múltról, illetve a 
jövőről. Zajszennyezésről, egyébként, egy konkrét kérdésem lenne, amit már elkezdtem 
mondani, csak nem kaptam rá választ. Tudom, hogy az önkormányzatnak nem sok beleszólása 
van, abba, hogy egy önállóan működő stadion hogyan működik a kerületben,  de  talán nem 
kapott elég napvilágot az, hogy ami már kétszer előfordult, hogy a Hidegkúti stadion 
rendezvénye előtt, rendszeresen, éjjel kettő, és három között olyan hangpróbát tartanak. Nem 
találkoztam olyan lakóval aki, arra nem kelt volna fel. Hozzám jöttek át, hogy menjek át 
szóljak nekik, hogy fejezzék, be. Szeretném, hogy  ha  egy olyan megoldás születne, hogy nincs 
az a rendezvény, amihez éjjel kettő, és három között kell hangpróbát tartani olyan hangerővel, 
amit nem tudok minősíteni. Köszönöm szépen, erre mindenképpen választ szeretnék. 

dr. Sara Botond 
Igen képviselő úr, tekintettel arra, hát én beszéltem a MÁV-telepiekkel főleg a Maccabi játékok 
előtt, egy ilyen próbánál volt ez kiugró probléma. Ezt körbejárattam a hatósággal mi történt, és 
kint is voltak megkérdezték, ez véletlen volt,  de  abban, a képviselő úrnak abban igaza van, hogy 
ez megengedhetetlen. Tehát én a magam kapcsolatrendszerét, és a jegyző asszonynak a 
fellépését, azért kérem, hogy a jövőben ilyen valóban ne fordulhasson elő. Mi az 
illetékeseknek, ezt jeleztük egyébként, képviselő úrnak igaza van, tudok az ügyről, jelezték 
nekem is a lakók, utána jártunk, ők arra hivatkoztak, hogy ez véletlenül fordult, egy ilyen 
hangtechnikai izé fordult elő, ez most így volt, vagy nem így volt, az ő állításuk,  de  az, hogy a 
jövőben ezt meg kell akadályozni, az egyértelmű, egyébként a fényszennyezés is probléma. 
Tehát a MÁV-telepi lakosok azt mondják, hogy néha indokolatlanul égnek a lámpák a 
stadionban, ami szerintük nem indokolt, ezt is kezelni kell, ezt is kezeljük. Parancsoljon 
képviselő úr. 

Simon  György 
Pont én voltam az, aki mondtam nekik, azt tartják indokolatlan fényszennyezésnek, hogy éjjel 
kettőkor is még fény szűrődik ki a stadionból, ami egyébként, szerintem az nem zavaró, ez a 
napoztató berendezésnek a fénye ami, igen tehát ezt igazából, ezt mindenki tudomásul vette, 
hogy ez a kisebbi probléma az nem olyan fény, ami bárkit zavarna, ez a napoztató  smart 
berendezés. 

53 



Kmf. 

dr. SáWBotond 
polgár 

Varró Beáta 

dr. Sára Botond 
Erre is van megoldás egyébként, mi a BKV -val már egyeztetünk egy ideje arról, hogy 
egyébként egy zajvédő tehát, hogy a MÁV felől meg lesz, a zajvédő fal, azt lassan elkezdik 
építeni, hogy a BKV sínek felől is legyen egy, azért a BKV az illetékes ebben, mi egyeztettünk 
a fővárossal már, hogy ez is megoldódjon. Tehát lehet, hogy ez a probléma, ezt úgy kell 
megépíteni, hogy ez valamilyen módon egyébként, ezt a fényszennyezést tudja majd szűrni, 
tehát itt igazából ez is kézbe van véve, csak hát jelenleg még a terveztetési szakaszban vagyunk. 
12  óra  19  perckor, bezárom a testületi ülést. 

723"OE----E--män dina 
jegyző 

A  jegyzőkönyv az Mötv,ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és  a  Képviselő-testület  2019. 
augusztus  22-ei  üléséti:elhattizottakat hitelesen tanúsítja. 

I 
(2ce-r  

VargiZsanett 
Városvezetési gyosztály vezetőjt 

A  jegyzőkönyvet szérkesffette: 
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zira ka 
Szervezési és Képviselői Iroda — ügyintéző Szervezési és Képviselői Iroda — ügyintéző 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete:  
Jelenléti  iv,  meghívó, előterjesztések, Mvoksból kivett adatokból szavazási lista 



1.sz. melléklet 

Antal Tibor 

Bakos József 

Bezzeg Zorán 

Deli Gyula 

Dósa  Ida 

Dr. Simäné Szakács Judit 

Havas Sándor Kálmänne 

Hernádi  Anna  Borbála 

Horvath  Kärolyné 

László Gyula Istvänne. 

Moka Eszter 

Vida Ildikó 

Vidiikné Csébi Tímea 

itlinoehea-t)a. kyt,e 





2.  sz. melléklet 

A 128/2019. (V111.22.)  sz. hatä ozat melléklete 

.sz. melléklet 

KIhnavältozás Agyébot létrehozou munkacsoport 

I megállapítja, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyekre Józsefvárosnak 
kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. hőség, viharok, árvizek is villámárvizek) 
ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy a helyi 
üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

a határozat szerinti a káros hatások csökkentese érdekében önkormányzatunk, a Polgármesteri 
Hivatal, valamint az önkormányzati költségvetési szervei és többségi tulajdonú gazdasági 
társaságai 

a. arra törekszenek, hogy segítsék a helyi gazdaság átállítását  ún.  körforgásos 
gazdasággá, amelyben melléktermék  es  veszélyes kibocsátás nem keletkezik, 

b. arra törekednek, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol 
ez lehetséges, 

C. mindent megtesznek a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggó, 
egészségkárosodások, idő előtti halálozás megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó 
rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások, épületkárok, stb.) 
kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, élelmiszerbiztonságra, 
közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése 
érdekében, 

d. zöldfelületek telepítésével, ämyékolással, locsolással csökkentik a klímaváltozás 
káros hatásait, 

e. kommunikációs felületein felhívják a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a 
klímaváltozás ellen, is miként tudnak alkalmazkodni hozzá, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus 22-től folyamatosan 

3. A  munkacsoport célja, hogy minil egyszerübben, mérhetőbben és fenntarthatóan fogalmazza 
ineg javaslatait a kerületre vonatkozóan, a kerület előnyét, érdekét szem előtt tartva. 





3.  sz. melléklet 
Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 09:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat  114; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Sürgősségi indítvány napirendre vételéről: Javaslat Feicht Rezsőné 
emlékének megőrzésére 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.88 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Peterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 09:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat  115; Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: dr. Erőss Gábor képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 4 23.53 23.53 
Nem 13 76.47 76.47 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks Frakció 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Komássy Ákos Igen 
Simon  György Igen 
Dudás Istvánné Nem 
Egry Attila Nem 
Dr. Ferencz Orsolya Nem 
Gondos Judit Nem 
Guzs Gyula Nem 
Kaiser  József Nem 
Pintér Attila Nem 
Sántha Péterné Nem 
Dr. Sára Botond Nem 
Soós György Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Zentai Oszkár Nem 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 09:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat  116; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 

Eredménye Voks: Szav )̀/0 Össz% 
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Tart. 
Komássy Ákos Tart. 

Frakció 

3 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 09:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat  117; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat Feicht Rezsőné emlékének megőrzésére 

Eredménye Voks: Szav°/o Össz% 
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sara Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 

4 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat  118; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 

1.  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 76.47 76.47 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 3 17.65 17.65 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Tart. 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

5 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat  119; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 

2.  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 15 88.24 88.24 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks Frakció 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Kornássy Ákos Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Tart. 
Jakabfy Tamás Tart. 

6 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat  120; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 

3.  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 82.36 82.36 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sara Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Nem 
Komássy Ákos Nem 
Simon  György Tart. 

Frakció 

7 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:16 
Típusa: Nyílt 
Határozat  121; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 

szolgáló döntések meghozatalára 

4.  pont 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya lgen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sara Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 

8 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:16 
Típusa: Nyílt 
Határozat  122; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a kerületi konzultáció alapján Józsefváros rendjét és biztonságát 
szolgáló döntések meghozatalára 

5.  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 82.36 82.36 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Tart. 
Komássy Ákos Tart. 

Frakció 

9 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:17 
Típusa: Nyílt 
Határozat  123; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére vonatkozó 

települési támogatási  forma  létrehozására 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Sods  György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 

10 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:17 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  32;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  32/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendelet a szénmonoxid érzékelő 
berendezés igénylésére vonatkozó feltételekről 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 

11 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat  124; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb 
költségvetést érintő döntések meghozatalára 

1-4.  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 17 100.00 100.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Akos Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 

12 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat  125; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb 
költségvetést érintő döntések meghozatalára 

5-6  pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 16 94.12 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Komássy Ákos Tart. 

Frakció 

13 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:51 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  33;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  33/2019.  (VI11.22.) önkormányzati rendelet a Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló  66/2007.(X11.12.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pinter  Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Nem 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

14 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  34;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  34/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendelet a Múzeum körút- Rákóczi út - 
Blaha Lujza tér északi és keleti oldala - József körút - Üllői út által határolt terület 
(PALOTANEGYED) kerületi építési szabályzatáról (PALOTAKÉSZ) 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Nem 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

15 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  35;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  35/2019. (V111.22.)  önkormányzati rendelet a Rákóczi út Baross tér — 
Thököly út — Verseny utca Dózsa György út — Kerepesi út — Hungária körút — 
MÁV vonal — Salgótarjáni út — Fiumei út — Teleki László tér északi oldala — 
Népszínház utca — Blaha Lujza tér keleti oldala által határolt terület (Népszínház 
negyed, Kerepesdülö és Százados negyed) Kerületi Építési Szabályzatáról 
(NKSZKÉSZ) 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Nem 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

16 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:52 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  36;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  36/2019.  (VIII.22.) önkormányzati rendelet az Orczy Út- Kőbányai út - 
Könyves Kálmán körút — Üllői út által határolt terület (a  Ganz  negyed egy része és 
a Tisztviselőtelep) Kerületi Építési Szabályzatáról (GTKÉSZ) 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Nem 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

17 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  37;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  37/2019.  (VI11.22.) önkormányzati rendelet a Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és egyes építésügyi tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezéséről. 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össe/0 
Igen 13 76.48 76.48 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 2 11.76 11.76 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Nem 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

18 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:53 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  38;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  38/2019.  (VIII  .22.)  önkormányzati rendelet a gépjármű-elhelyezési 
kötelezettség pénzben történő megváltásáról 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 82.36 82.36 
Nem 2 11.76 11.76 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sara Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Nem 
Komássy Ákos Nem 
Jakabfy Tamás Tart. 

Frakció 

19 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:54 
Típusa: Nyílt 
Határozat  126; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a JÓKÉSZ-szel kapcsolatos döntések meghozatalára 

határozat 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 13 76.47 76.47 
Nem 1 5.88 5.88 
Tartózkodik 3 17.65 17.65 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Eröss Gábor Nem 
Jakabfy Tamás Tart. 
Komássy Ákos Tart. 
Simon  György Tart. 

Frakció 

20 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 10:55 
Típusa: Nyílt 
Határozat  127; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a Helyi Választási Bizottság  es  szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztására 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 
Igen 14 82.35 82.35 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 17.65 17.65 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Simon  György Igen 
Sods  György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss Gábor Tart. 
Jakabfy Tamás Tart. 
Komássy Ákos Tart. 

Frakció 

21. 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 12:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat  128; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére, módosított 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 16 100.00 94.12 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 94.12 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.88 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Pintér Attila Igen 
Sántha Péterné Igen 
Dr. Sara Botond Igen 
Simon  György Igen 
Soós György Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös Tamás Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Távol 

Frakció 

22 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  augusztus  22. 12:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat  129; Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: dr. Erőss Gábor indítványa, Javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a 
szükséges intézkedések megtételére 

Eredménye Voks: Sza0/0 Össe/0 
Igen 3 17.65 17.65 
Nem 13 76.47 76.47 
Tartózkodik 1 5.88 5.88 
Szavazott 17 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 17 100.00 

Név Voks 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Dr. Sára Botond Igen 
Dudás Istvánné Nem 
Egry Attila Nem 
Dr. Ferencz Orsolya Nem 
Gondos Judit Nem 
Guzs Gyula Nem 
Kaiser  József Nem 
Pintér Attila Nem 
Sántha Péterné Nem 
Simon  György Nem 
Soós György Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Zentai Oszkár Nem 
Komássy Ákos Tart. 

Frakció 

23 
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