
JEGYZŐ KÖNYV 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  2019. 
november 7-en  10.00  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 

tárgyalójában megtartott alakuló üléséről 

Jelen vannak: Pikó  Andras,  Balogh István Lajos, Camara-Bereczki Ferenc  Miklos, 
Czegledy  Adam,  Egry Attila, Dr. Erőss  Gabor,  Dr. Ferencz Orsolya, 
Hermann  György, dr. Juharos Róbert, Könezöl  David,  Rádaí  Daniel,  Stintha 
Pétemé,  Sae  Balázs, Stettner István, Szarvas Koppány, Dr. Szilágyi 
Demeter, Szili-Darók Ildikó, Veres  Gabor,  Vörös Tamás 

valamint a meghívottak: 
‚Jr.  Mészár  Erika  - jegyzöt helyettesítő aljegyző, Pálinkás Balázs - Polgármesteri Kabinet 
vezető-helyettese, dr.  Balla  Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Balisani  Ciro  - Jegyzői 
Kabinet vezető-helyettese, Belső Ellátási Iroda Vezetője, Czira Éva - Szervezési és 
Képviselő Iroda vezetője, Mátraházi Judit -- Személyügyi Iroda vezetője, Kassai-Bíró 
Zsófia - Személyügyi Iroda vezető-helyettese, Futó Balázs - Belső Ellátási Iroda vezető-
helyettese, dr. Kiss Marietta -  Jogi  Iroda vezetője, lványi 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. Kóródi Éva Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth 
Csaba - Igazgatási Iroda vezetője, Kósa Edit - Anyakönyvi Iroda vezetője, Páris Gyukiné - 
Gazdasági vezető, Csendes Antalné - Pénzügyi Ügyosztály vezetője, dr. Hencz Adrienn - 
Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, dr. Dékány Szilvia - Gazdálkodási Ügyosztály vezető-
helyettese, Csárdi Antal - kerületi országgyűlési képviselő,  ‚Jr.  Szabó Orsolya -  Budapest 
Főváros Kormányhivatala kerületi referens, Molnár Gábor  r.  alezredes - VIII. ker. 
Rendőrkapitányság vezetője, Váradi Gizella - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Váczi Miklósné - Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvgu-osi Kábítószerügyi Egyeztető  Forum 
munkatársa, Bozsik István Péter - Rév8 Zrt.  mb.  cégvezető, dr. Koroknai András ---
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója, Bonyhádi Elek- BK1K VIII. 
ker. Tagcsoport elnöke,  ‚Jr.  Galambos Károly - a Helyi Választási Bizottság elnöke 

Pikó András 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent Képviselőket, a meghívott Vendégeinket és valamennyi 
jelenlévőt. Szimbolikus értékű és üzenet értékű az, hogy Józsefváros  242.  születésnapján 
alakul meg az új Képviselő-testület. Tájékoztatom Önöket, hogy  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését, mely az Mötv.  43.§ 
(2)  bekezdésében adott felhatalmazás alapján került összehívásra megnyitom. 
Távolmaradását, késését nem jelentette be senki. Felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel és 
énekeljük el a Himnuszt, 

(himnusz) 

Pikó András 
Felkérem Dr. Galambos Károlyt, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Helyi Választási 
Bizottságának elnökét, hogy a választás végleges eredményét ismertesse. 



Dr. Galambos Károly 
Tisztelt Képviselő-testület!  A 2019.  október  13.  napján tartott önkormányzati választással 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom önöket: 
Az önkormányzati választás eredményes volt.  A  megválasztott polgármester Pikó  Andras  a 
Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció -  Magyar  Szocialista  Part  - Párbeszéd 
Magyarországért  Part  - Lehet Más a Politika jelölő szervezetek közös jelöltje lett. Gratulálok 
Polgármester úrnak! 
A Budapest  VIII. kerület  01-12.  sz. egyéni választókerületeiben a települési önkormányzati 
képviselő választás eredményes volt,  10  egyéni választókerületben a Momentum Mozgalom-
Demokratikus Koalíció -  Magyar  Szocialista  Part  - Párbeszéd Magyarországért  Part  Lehet 
Más a Politika -  Magyar  Szolidaritás Mozgalom jelölő szervezet jelöltje,  2  egyéni 
választókerületben a Fidesz -  Magyar  Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt 
jelölő szervezet jelöltje lett egyéni képviselő. Ismertetném az egyes egyéni választókerületben 
mandátumot szerzett képviselők nevet 

1. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Könczöl  David 
2. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Sátly Balázs 
3. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Dr. Eröss  Gabor 
4. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Stettner István 
5. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Balogh István Lajos 
6. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Sántha Pétemé 
07,  sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő  Hermann  György 
8. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Czegledy  Adam 
9. sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Szili-Darók Ildikó 
10.sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Camara-Bereezki Ferenc 
H.  sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Dr. Ferencz Orsolya 
I  2.  sz. egyéni választókerületben a megválasztott képviselő Szarvas Koppány 

Kompenzációs listán összesen  4  mandátumot szerzett a Fidesz -  Magyar  Polgári Szövetség --
Keresztény Demokrata Néppárt jelöltje Egry Attila, dr. Juharos Róbert, dr. Szilágyi Demeter 
és Vörös Tamás, továbbá  1  mandátumot szerzett a Momentum- Demokratikus Koalíció  --
Magyar  Szocialista  Part  Párbeszéd Magyarországért  Part  - Lehet Más a Politika  Magyar 
Szolidaritás Mozgalom jelöltje Veres  Gabor. 
A  Képviselő-testület tagjainak létszáma  18  fő.  A  Képviselő-testület tagjainak megbízólevele 
választási eljárásról szóló törvényben foglalt határidőben átadásra került. Minden képviselő-
testületi tagnak, valamint Polgármester Úrnak is sok sikert kívánok a munkájához. 

Piker  András 
Tájékoztatom a jelenlévőket,  bogy  a képviselők  es  a polgármester eskütétele következik az 
alábbi sorrendben: 

• először a települési képviselők tesznek esküt 
• a képviselők eskütételét követően kerül sor a polgármester eskütételére az újonnan 

megválasztott Képviselő-testület előtt 

Felkérem a jelenlevőket, hogy álljanak fel,  es  felkérem a megválasztott települési 
képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét: 

,Fn   becsületemre és lelkiismeretemre  'OR-adorn,  hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez  hü  leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimai  Budapest  Főváros  Viii  kerület 
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Józsefváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskülevő meggyőződése szerint) Isten engem ügy segéljen!" 

Pikó  Andras 
Következik a polgármesteri eskütétel, megadom a szót Formanek Csaba úrnak. 

Formanek Csaba 
Felkérem Pikó  Andras  polgármester urat, hogy mondja Mariam az eskü szövegét: 

.   becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez lő leszek jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
polgármesteri tisztségemből eredő jeladataimat  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefváros 
jejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten  engem  le segéljen." 

Formanek Csaba 
Felkérem Pikó  Andras  polgármester urat az esküokmány aláírására. 

Esküokmány aláírása. 

Pike,  András 
Felkérem a települési képviselőket az esküokmányok aláírására. 

Könczöl  David 
Sally  Balázs 
Dr. Eröss  Gabor 
Stettner István 
Balogh István 
Samba  Péterné 
Hermann  György 
Czegledy Ádám 
Szili-Darák Ildikó 
Camara-Bereczki Ferenc 
Dr. Ferencz Orsolya 
Szarvas Koppány 
Egry Attila 
Dr. Juharos  Robert 
Dr. Szilágyi Demeter 
Vörös Tamás 
Veres  Gabor 

Pikó András 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Kedves megjelentek, Hölgyeim és Uraim! 
Minden választás egy közösség számára egyben döntés a folytatás és az újrakezdés között, 
ideális esetben a közösség tagjai egy sportszerű politikai versenyt követően, tájékozottan. 
programok alapján, a jelöltek összehasonlítása után döntenek arról, hogy újra bizalmat 
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szavaznak-e a réginek, vagy felhatalmazást adnak az újnak. Idén Józsefvárosban egy olyan 
választás után döntöttek a kerület lakosai az újrakezdés mellett, amely minden volt csak  new 
sportszerű verseny. Annak a politikai közösségnek, ami végül megnyerte a választást, nem 
volt helye a helyi közfinanszírozott helyi újságban, nem voltak közpénzbő l felállított 
hirdetőoszlopai, nem voltak előre lefoglalt óriás plakátjai, nem voltak önkormányzati 
erőforrásai az utolsó pillanatos választást ajándékra, nem tudott rejtett vagy nem is rejtett 
utasításokat adni önkormányzati dolgozók némelyikének, és nem volt abban a helyzetben 
sem, hogy egy rágalomhadjárat keretében a politikai ellenfelére küldje a rendőrséget.  Ha  a 
választási siker az anyagi erőforrásokról  es  a hatalom technológiájáról szólna, akkor ennek a 
választásnak az eredménye a folytatás lett volna,  de  a józsefvárosiak egy új korábban 
esélytelennek tartott szövetség polgármesterjelöltjének és képviselőjelöltjeinek szavaztak 
bizalmat, és ezzel nemet mondtak arra a hatalomgyakorlásra is, amely közpénzbő l 
tinanszírozott propagandával, megfélemlítéssel  es  ezernyi más módon próbálta garantálni 
helyi hatalom birtokosainak azt, hogy a hatalmat tovább birtokolják.  A  választásokkal a 
józsefvárosiak visszavették a döntések jogát,  es  olyanok. kezébe adták, akiktől most azt värják, 
hogy az Önkormányzat működése valóban a helyieket szolgálja, hogy az Önkormányzat 
forrásait valóban csak a józsefvárosiakra költsük  es,  hogy a képviselőik helyben és a 
Fővárosban valóban az ő érdekeiket képviseljek. Választásukkal a józsefvárosiak nemet 
mondtak a hatalmi arroganciára  es  a megtervezett, embereket egymás ellen fordító 
gyűlöletkampányokra,  es  kinyilvánították, hogy szerintük a politika nem valahol az 
emberektől távol, partirodákban  es  kommunikációs guruk megbeszélésein dől el, hanem itt 
közöttük, mert a választott képviselőik is itt közöttük élnek  es  elvárják, hogy a politika 
lényege valóban a köz ügyeinek szolgálata legyen.  A  választási kampány véget ért, 
elkezdődik most a közös munka az egykori vetélytársak között. Nem feledhetjük, hogy az 
óriásira emelt tét, a sokszor durvaságig menő választási küzdelem milyen hatásokat váltott ki 

társadalomban, a lelkekben. Mindannyian szembesültünk híveink imádatával és az 
ellenfeleink követőinek gyűlöletével.  A  feladatunk mostantól az, hogy mindenki a saját 
közösségében lenyugtassa a feltüzelt támogatókat. Azt gondolom, hogy a politikai nézetek 
különbözősége és ütközése még kampányidőszakban sem lehet indok arra,  bogy  kétségbe 
vonjuk a politikai vetélytárs képviselőinek emberi minőségét, hogy olyan jelzőkkel illessék 
őket, melyek felesleges és indokolatlan fájdalmat okoznak nekik, vagy a családtagjaiknak. 
Mindannyian láttunk,  es  látunk olyan összefirkált plakátokat mindkét oldalon, amelyek 
emberi és női mivoltukban sértették a szembenálló felek politikusnőit. Szeretném biztosítani 
Önöket, Hölgyeim arról, hogy az ilyen minősítéseket elfogadhatatlannak tartom és elítélem, 
és őszintén sajnálom, hogy Önöknek a választási kampány heve miatt mégis el kellett 
szenvedniük ezeket a sértéseket. Józsefvárosban idén azért választotta az újrakezdés 
lehetőségét jó szívvel a választók többsége, inert egy új, más minőségű, ás  ITS  hitelességű 
szereplő jelent meg a politikai színtéren, a helyi civilek közössége. Én az ő képviselőjük 
voltam, vagyok,  es  leszek, több százan vettek részt a programom írásában és 
népszerűsítésében, vállalták velem együtt más és más minőségben, hogy útlépnek a civil 
életbő l a helyi politikai élet alakításában. Én mélyen hiszek abban, hogy a civilek részvétele 
köz ügyeinek alakításában, a felelős is a közjót szolgáló döntések meghozatalában a magyar 
politika tartalmi  es  erkölcsi megújulásának egyik záloga. Én szövetségben a demokratikus 
ellenzéki pártokkal készen állok  es  készen állunk arra, hogy bebizonyítsuk, a választási 
győzelmünkkel a józsefvárosiak valóban nyernek. Óriási felelősséget jelent az emberek 
bizalma, amit megtartani sokkal nehezebb, mint elvesziteni.  A  következő  5  évben minden 
egyes döntésünknél tudatában kell lennie minden a többségi koalícióhoz tartozó képviselőnek, 
hogy milyen feladattal és milyen elvárásokkal küldték be őket a Képviselő-testületbe a 
választóik. Tisztességes és tisztakezia, emberséges és támogató, a problémáikra megoldást 
velük együtt kereső és biztosító, felelősen gazdálkodó Önkormányzatot szeretnének a 
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józsefvárosiak. Nekünk, akinek a választók most megadták a lehetőséget, hogy a következő  5 
évben irányítsuk a kerületet, nemcsak azt kell tudnunk, hogy a következő  5  év minden napjän, 
hogy mire mondtak nemet a választóink, hanem azt is, hogy mire mondtak igent, és a 
választóik üzenetét kívánatosnak tartanám, hogy  ha  értenek a politikai tér minden oldalának, 
minden szegletében. Azt ígértük, hogy mást  es  másképpen fogunk csinálni, mint ahogy azt az 
elmúlt évtizedekben tették a választott politikusok,  es  mi, igen arra készülünk szinte minden 
tekintetben mást  es  másképpen fogunk csinálni. Be fogjuk tartani az ígéreteinket, mert a 
politika számunkra nem az a bűvészmutatvány, ahol azt kell silabizálni, hogy  mit  mondott és 
ehhez képest  mit  tett a politikus. Az első radikális újításunk, tehát az lesz, hogy azt fogjuk 
tenni a következő  5  évben, amit a választási kampányban megígértünk. Érhetnek bennünket 
meglepetések, szoríthatnak bennünket nem várt gazdasági feltételek, és lehetséges, hogy 
megvalósításban mi magunk is hibázunk majd,  de  akkor a választóink elé állunk és őszintén 
elmondjuk,  ha  önhibánkon kívül valamelyik ígéretünk nem úgy teljesül, ahogy azt a 
Hivatalon kívül valamikor megterveztük,  de  sosem fogjuk szem elől téveszteni a céljainkat.  A 
lakáspolitikánk a kerületben szinte mindenkit sújtó lakhatási válság hatásainak enyhítését 
fogja szolgálni, igazságossá tesszük a lakáspályázatokat, méltányossá a hátralékkezelési 
rendszert, és igen, célunk lesz az önkormányzati bérlakás-állomány megújítása és növelése. 
Sosem felejthetjük el, hogy a józsefvárosiak elemi igénye, hogy élhetőbb, rendezettebb és 
Iisztább környezetben élhessenek. Több zöldterület  es  kevesebb beton, több fa  es  kevesebb 
térkö, több tisztaság és kevesebb kioktatás a járdán, ezt várják tőlünk. Ez lesz talán az egyik 
legnehezebben teljesíthető vállalásunk,  de  azt ígérhetem, hogy az Önkormányzat mintát fog 
adni  am,  hogyan kell tisztántartania a saját portáit, ösztönözni fogja, hogy a társasházak is 
kövessek a példáját, és ott leszünk — személy szerint én is — minden olyan közösségi akcióban, 
amellyel mi, polgárok is tenni fogunk a szebb, élhetőbb és tisztább Józsefvárosért. Én a 
választás másnapján már hallottam az aggódó hangokat,  es  meg is értettem, amikor azt 
kérdezték, hogy mostantól, akkor mindent szabad — Nem! Mi is a rendet  es  a biztonságot 
tartjuk szem előtt,  de  olyat, amely a valóságban is érvényesül és nem csak az újságcikkekben 
olvasható róla.  A  fővárosban, Józsefvárosban a legnagyobb a rendőrhiány, ezért már holnap 
fel fogom keresni a kerületi Rendőrkapitányt,  es  elkezdjük a tárgyalásokat arról, hogyan 
lehetünk úrrá közösen ezen a helyzeten. Új közbiztonsági koncepciót alkotunk, amelynek 
célja a hatékony, a polgárok közösségeire is építő,  es  humánus önkormányzati közbiztonsági 
szolgáltatások nyújtása lesz. Nekünk a rend fogalmába az is beletartozik majd, hogy 
Józsefváros egyetlen közösségét se érhesse, semmilyen támadás, semmilyen indokból, ebben 
minden közösség számíthat majd az általam vezetett Önkormányzat védelmére. Átfogó 
intézkedési  tenet  alkotunk a hajléktalanság enyhítésére, ennek az emberi méltóságot romboló 
állapotnak a visszaszorítására. Nem leszünk áldozathibáztatók, nem gondoljuk, hogy a 
hajléktalan emberek elleni hangulatkeltéssel, vagy rendőri fenyegetéssel ezt a társadalmi 
problémát lehetséges kezelni. Közös megoldásokat fogunk keresni a kerületben működő 
hajléktalan ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel, az önkormányzati segítő 
szolgálatokkal, a rendvédelmi szervezetekkel és az egészségügyi intézményekkel. Közös 
állandó egyeztető fórumot kezdeményezzünk velük, hogy a napi gyakorlatban végre 
megtaláljuk azokat a valódi megoldásokat a hajléktalanság csökkentésére vagy a 
következményeinek enyhítésére, melyeket eddig hiába kerestek az elmúlt évtizedekben a 
döntéshozók. Rengeteg tervünk van, nem beszéltem még a helyi egészségügyi 
szolgáltatásokat fejlesztő elképzeléseinkről, és arról sem, hogyan szeretnénk támogatni a 
kerületi iskolákban és az óvodáinkban, bölcsődénkben folyó pedagógiai munkát, nem esett 
szó még arról, hogyan szeretnénk Józsefvárost a kultúra és a sokszínű művészet kerületévé 
tenni. Ezt nézzék el nekem, lesz rá  5  évünk, hogy közösen megbeszéljük és megvalósítsuk 
ezeket a terveket, másrészt még előttünk áll egy tüzetes vizsgálat arról, hogy valójában 
mennyi forrás is van az Önkormányzat kasszájában. Itt tehát most megállok, mert nem csak 
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arról kell beszélnem, hogy  mit  teszünk majd józsefvárosiakért,  de  arról is beszélnem kell, 
bogy  hogyan tesszük mindezt, mivel a célunk egy olyan Önkormányzat kialakítása, amely 
nyitottan  es  rugalmasan reagál a lakosság igényeire és szükségleteire, bevonja az őket érintő 
döntésekbe, legfontosabb küldetése pedig a lakosság szolgálata és minden józsefvárosi ember 
jóléte. Nos, ennek megvalósításához létfontosságú, hogy az Önkormányzat minden dolgozója, 
és minden választott képviselő tiszteletben tartsa a leginkább sérülékeny csoportok jogait és 
megerősítse mindenkiben a közösség, a szolidaritás, az egymásra figyelés értékeit. Mind ez 
new  történhet a józsefvárosiak feje felett zárt önkormányzati irodákban és tárgyalóban.  A 
feladatunk, tehát az is, hogy megerősítsük a józsefvárosi lakosság állampolgári öntudatát, 
hogy képesek legyenek kiállni magukért, megfogalmazni az igényeiket és érdekeiket,  es  az 
Önkormányzattal egészségesen kritikus és konstruktív párbeszédet tudjanak folytatni.  A 
következő  5  évben szeretnénk egy modell kerületet létrehozni, ahol a lakosságot bevonó 
részvételi folyamatok és a szolidaritás az önkormányzati működés szerves része lesz és nem 
esupán látszat bábszínház.  A  megosztottságra  es  ellenségeskedésre, bizalmatlanságra építő 
politika helyett egy  konstruktiv,  a jövőjéről  es  a gondjairól értelmesen vitázó, vidám és 
szeretetteljes kerületet szeretnénk kialakítani. Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy bizalmat 
helyreállítsuk a választók és a választottak, a polgárok és a politikusok között, ezt szolgálja 
majd az antikorrupciás intézkedésesomag, melyet a  Transparency  Internationallel, a  K-
Monitorral és a  Budapest  Korrupciókutató Intézettel közösen vezetünk be,  es  amelynek a célja 
az, hogy a teljes nyilvánosság hozzáférésével a közösség folyamatosan ellenőrizhesse a 
közpénzek felhasználását és a minimálisra csökkentsük a korrupció esélyét. Nem titkolom, 
mint az Ez a minimum! programhoz csatlakozó polgármester, azt várom ettől a programtól, 
hogy más települések számára is az antikorrupciós jó gyakorlatok átvehető mintaprogramja 
legyen.  A  politika megújítása nem lehetséges a helyi nyilvánosság megújítása nélkül, valódi 
közszolgálati újsággá tesszük a Józsefváros újságot, melytől azt várjuk, hogy a köz pénzébő l 
józsefvárosiak közösségének egészét szolgálja. Nagy a kísértés, hogy a szemet szemért elv 
alapján ne adjunk teret az újságban, az Önkormányzat honlapján azoknak, akik az elmúlt  2 
ciklusban elzárták előlünk a kerületi nyilvánosságot, meg a rólunk írt hazugságokra se 
reagálhattunk,  de  ellen állunk ennek a kísértésnek. Azt várjuk az újságtól, hogy politikailag 
kiegyensúlyozott, kritikus és minőségi tájékoztatást nyújtson, melyet minden józsefvárosi 
örömmel vehet a kezébe, mert minden során az érződik, hogy neki és róla szál, és nem a helyi 
hatalom gyakorlóiról vagy a polgármesterről. Rég elfeledett élményben lehet majd részük a 
józsefvárosiaknak, interjút olvashatnak a helyi képviselő-testület kisebbségben lévő 
politikusaival, kritikus írásokat a polgármester programjának vitatott elemeiről, beszámolókat 
a helyi civil és egyházi közösségek életéről, vagy valódi vitákat a kerület legnagyobb 
problémáiról, valódi híreket és véleményeket, melyek révén magára ismer  es  erősödik 
Józsefváros közössége. Annak érdekében, hogy ez ne csak üres politikusi ígéret, hanem 
számon is kérhető gyakorlat legyen, ismert és elismert szakembereket, a Mérték Médiaelemző 
Műhely munkatársait kértem fel. hogy vállalják el a kerületi újság lap ombudsmani teendőit 
és rendszeresen hozzák nyilvánosságra — tőlünk függetlenül jelentéseiket arról„ hogyan 
haladunk az általunk vallott elvek gyakorlatban ültetésével. Mint hallhatták komoly és 
ambiciózus terveink vannak, ezért az Önkormányzat működését irányitó polgármesteri 
kabinetben ezen programok irányítására új szakembereket foglalkoztatunk majd. Tudást 
vásárolunk, és komoly, felelősségteljes munkát várok a leendő legközvetlenebb 
munkatársaimtól.  A  munkavállalók és szerződéses partnernek létszáma  16  fő, a bérköltségük 
7,5  millió forint havonta. Mindezt azért tartottam fontosnak a nyilvánosságra hozni, mert 
tudom, hogy a nyilvánosságot és a józsefvárosiakat is joggal érdekli, mennyibe kerül majd 
nekik az új kormányzat a Városházán. Nos, nem csak  en  járok maid biciklivel és 
tömegközlekedéssel,  de  a munkatársaim közül senki sem ken és kapott személyi használatra 
szolgálati autót.  A  munkatársak fizetése alatta marad majd az előző kabinet hasonló béreinek. 
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Radikálisan csökkentjük a reprezentációs költségeket  es  megszüntetjük a korábbi felesleges 
ügyvédi és tanácsadói valamint reklámszerződéseket, és nem kötünk ilyeneket újonnan.  A 
választás eredménye nekünk győzelmet hozott,  de  tudjuk, hogy ahhoz, hogy a józsefvárosiak 
valóban nyerjenek itt a Képviselő-testületben a többség és a kisebbség között egy konstruktív, 
a kerület érdekeit mindig szem előtt tartó,  de  ugyanakkor kemény  es  színvonalas politikai 
vitákban erősödő munkakapcsolatra van szükség.  A  végén jöjjön tőlem egy tanács — talán 
nem is olyan nagyon-nagyon meglepő -, azt gondolom, hogy ehhez a korrekt 
munkakapcsolathoz közelebb visz mindannyiunkat az,  ha  nem feledjük, hogy a velünk 
szemben ülő képviselőt hány józsefvárosi polgár szavazata juttatta be a Testületbe, azt kérem, 
tiszteljük, ne csak a saját, hanem a politikai vetélytársaink választóit is a munkánk során, és 
akkor úgy vélem, sikeres időszaka lesz a következő  5  év szeretett és ma születésnapját 
ünneplő Józsefvárosunknak, ehhez kívánok mindannyiuknak jó egészséget  es  eredményes 
közös munkálkodást. Az Önkormányzat üléseire természetesen mindig meghívjuk a kerület  2 
országgyűlési képviselőjét. Tegnap levelet kaptam dr. Kocsis Mátétól, a kerület egyik 
országgyű lési képviselőjétől, aki ezt a levelet az új megalakuló Képviselő-testülethez intézte, 
arra kérem Dr. Juharos  Robert  képviselő urat, mert ez volt az országgyűlési képviselő úrnak is 
a szándéka, hogy hogy  ha  jól értem, akkor a Fidesz-KDNP frakció valamelyik tagja olvassa 
Fel ezt a levelet. 

Dr. Juharos Róbert 
Polgármester úr gratulálok a polgármesterré választásához első megszólalás okán, viszont 
szeretném megkérni, hogy adjon szót Sántha Péterné Zsófia asszonynak, hogy tolmácsolja Dr. 
Kocsis Máté képviselő úrnak a levelét. 

Pikes  András 
Megadom a szót Sántha Péterné képviselő asszonynak. 

Sántha Péterné 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselők! Kedves Vendégek és Munkatársak!  A 
Józsefvárosi Önkormányzat új képviselő-testületének alakuló ülésére szóló meghívójukat 
mai napon kézhez kaptam, azonban előzetesen egyeztetett hivatalos elfoglaltságom miatt 
sajnos nem tudok azon részt venni, emiatt elnézésüket kérem. Engedjek meg azonban, hogy 
jelen levelemmel igyekezzek pótolni távolmaradásomat, egyúttal kérem, tegyék lehetővé, 
hogy az ülésen  a  Fidesz — KDNP egyik képviselője felolvassa. Tisztelt Képviselő-testület! 
Mindenekelőtt gratulálok mindnyájuknak az elnyert megbizatásukhoz! Feladataik 
elvégzéséhez kívánok Önöknek jó egészséget, sok erőt  es  türelmet.  A  kampány véget ért,  a 
szlogeneket,  a  hamisságokat, vakmerő ígérgetéseket  most  fel kell váltaniuk  a  szürke 
hétköznapok sokszor monoton ügyintézéseinek és  a  bátor tetteknek egyaránt. Szép,  de  embert 
próbáló feladat előtt állnak.  2006  és  2018  között ültem az Önök székeibe: képviselőiben, 
alpolgárrnesteriben ás háromszor választottak meg  a  józsefvárosiak polgármesternek  is, 
kétszer pedig országgyűlési képviselőnek. Tizenkét év tapasztalatai és tanulságai alapján 
bizton állíthatom: szinte soha nem kerül majd az asztalukra olyan javaslat, amivel mindenki 
maradéktalanul egyetért. Ennek ellenére az alapos megfontolás és  a  lefolytatott viták után 
határozott döntéseket kell majd hozniuk, vállalva annak minden kockázatát és  a  vele járó 
konfliktusokat  is.  Higgyék  el, a  túlzó kétkedés,  a  remegő kéz, és  a  pusztán időhúzásra 
használt bizonytalanság  a  város számára mérhetetlen károkat okozhat.  Az  Önök első számú 
feladata Józsefváros mindenre kiterjedő fejlesztése és biztonságos működtetése.  Nein  az  a 
fontos, hogy  a  székben ülők népszerűek-e, hanem, hogy Józsefváros az-e. Kerületünk az 
elmúlt években rengeteget fejlődött, és egyre népszerűbb  is.  Tennivaló azonban számos  van 
még, kérem, tegyenek meg mindent annak elvégzéséért! Józsefváros országgyűlési 



képviselőjeként a kerület érdekét szolgáló ügyekben együtt kívánok működni az új 
városvezetéssel.  In  nőttem fel, ma is itt élek a családommal, és  ha  a Jóisten úgy akarja, itt 
fognak felnőni a gyerekeim is.  A  közmegbízatásom  es  a személyes érdekem is az, hogy 
Józsefváros még jobb még élhetőbb hely legyen. Tisztelt Képviselő-testület!  A  józsefvárosiak 
minden döntést meghoztak ezt tiszteletben tartva most a felelősségteljes munka ideje jött el, 
amihez mindnyájuknak sok sikert kívánok! Ma ünnep van. Mária Terézia  1777.  november 7-
én adta a korábbi Pacsirtamezőként említett benépesülő területnek a Józsefváros elnevezést. 
Isten éltesse, tehát városrészünket  242.  születésnapján! 

Pikó András 
Megjelent az alakuló ülésen Csárdi Antal, a kerület másik országgyűlési képviselője. 
Kérdezem, Képviselő ár kíván-e szólni? Parancsoljon! 

Csárdi Antal 
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Munkatársak! Kedves 
Vendégek! Először is engedjek meg, hogy gratuláljak az elnyert mandátumokhoz, ez egy szép 
munka volt és azt gondolom, hogy egy csodának vagyunk a szemtanúi. Nézzenek körül 
maguk körül!  Ebben  a Képviselő-testületben megtalálható baloldal, jobboldal, liberális, civil 
es  konzervatív, minden lehetőség adott arra, hogy Önök a csodát véghezvigyék. Polgármester 
úr szavaira utalva, azt gondolom, hogy jól látható, hogy ezt a csodát véghezviszik. Azt 
gondolom, hogy nem okozok meglepetést,  es  azért dolgoztak Önök is, hogy az Önkormányzat 
sikereket érjen el, ahol azt gondolom, hogy az. első lépés,  bogy  egy támogató  es  nem egy 
uralkodó önkormányzatot alakítsanak ki. Közös célok  es  feladatok vannak előttünk, és ebben 
en  szeretnem személyesen az együttműködésemet mindannyiuk számára felajánlani. Nagyon-
nagyon nagy hálával gondolok arra,  hogy ezt a felajánlást elfogadják, hiszen pontosan tudjuk, 
hogy ahogy Magyarországon szinte mindenütt, itt is olyan feladatok állnak előttünk, mint a 
lakhatási válságnak a legyűrése, a szociális egyenlőtlenségeknek a kisebbítése, és az, hogy a 
mindennapi lakóhelyünk, az otthonunk zöldebb, élhetőbb és békésebb legyen. Én azt 
gondolom, hogy ennek a feladatnak az elvégzéséhez az első, aminek meg kell történnie a 
megbékélés, ahogy a templomban, aki vallásos ismeri, hogy legyen békesség köztünk 
mindenkor, és kezet fognak. Szerintem az egy nagyon szép gesztus lenne, hogyha egy ilyen 
kemény kampány után megfognák egymás kezét, nem kell feltétlen itt  es  teátrálisan, hanem 
akár az ülés után,  es  azt mondanák egymásnak, hogy legyen békesség köztünk mindenkor, 
mert ez a békesség tud lenni az alapja annak a sikernek, ami előtt állnak, amihez nagyon sok 
munkát kell majd letenniük az asztalra, és ami nagyon sok konfliktussal fog járni. Én azt 
kívánom Önöknek, hogy ezt a munkát sikerrel véghezvigyék  es  kivánok ehhez a munkához 
sok erőt  es  egészséget és együttműködést,  es  akkor, hogyha ez megtörténik, azt gondolom, 
hogy Józsefváros még szerethetőbb, még otthonosabb lesz, és akkor mindannyian 
elmondhatjuk is elmondhatják a józsefvárosiak elsősorban, hogy hazaértünk. Köszönöm 
szépen! 

Pi kó  András 
Köszönöm szépen Képviselő úr! Ügyrendi javaslatra jelentkezik Dr. Juharos  Robert  képviselő 
úr, megadom szót. 

Dr. Juharos  Robert 
Azért kértem ügyrendben szót, mert azt gondolom, hogy úgy lenne helyes,  ha  Polgármester úr 
elmondott egy programot, beszédet, akkor lehetőséget kapnának a frakciók képviselői is arra, 
hogy erre érdemben reagáljanak pár mondat erejéig, még akkor is,  ha  a jelenlegi SZMSZ-ünk 
módosítása előtt állunk.  A  vitaindítót követően szerintem ez így lenne a helyes. 



Pikó  Andras 
Szavazásra fogom bocsátani a kérdést, mivel minden képviselő itt van, a minősített 
többséghez  10  egybehangzó szavazat, az egyszerű többséghez  10  szavazat szükséges. Kérem, 
a képviselőket, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatról! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  1  nem,  0  tartózkodással az ügyrendi javaslatot elfogadta a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  18  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
131/2019.  (XI.07.) 17  IGEN 1  NEM O  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület ügy dönt, elfogadja Dr. Juharos  Robert  képviselő ügyrendi javaslatát, 
arra vonatkozóan, hogy az elhangzott polgármesteri programra a frakciók képviselői 
érdemben reagálhassanak. 

Pikó  Andras 
Megadom a szot Dr. Juharos  Robert  képviselőnek. 

Dr. Jubaros Róbert 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Vendégek! Először 
is engedjék meg, hogy gratuláljak a frissen megválasztott többségnek és Polgármester úrnak. 
Van egy-két dolog, amit szívesen megosztottam volna Önökkel, részben személyes dolgok, 
részben olyan ügyek, amiket nyilvánvalóan még sokáig fogunk elvarrni itt egymással. Azt 
hiszem ennek a jelenlegi Képviselő-testületnek a legidősebb praktizáló tagja vagyok én, bár 
nem én vagyok a korelnök, tekintettel arra, hogy már a  '89  óta jártunk be az Önkormányzat 
épületébe, részt vettünk a rendszerváltásnak az első Képviselő-testületben, ami '90-ben 
alakult. Oláh Tibor van még itt, azt hiszem a régiek közül, aki a Képviselő-testület  29  évvel 
ezelőtti megalakulásán részt vettek, és bizton állíthatom Önöknek, hogy ez alatt az időszak 
alatt végig becsületesen a józsefvárosiakért dolgoztunk, és minden tettünket az motiválta, 
hogy ez. a kerület szépüljön és, hogy egy egykori „Nyóckerböl" Józservárossá avanzsáljon. 
Rengeteg fejlesztés, rengeteg munka, rengeteg döntés, rengeteg munkaóra volt mögöttünk. 
Azért mégis szeretnék egy-két mondatot itt a kampánnyal kapcsolatban is tenni, illetve azon 
előterjesztésekkel összefüggésben, amik itt benyújtásra kerültek. Meghallgattuk Polgármester 
úrnak a székfoglalóját,  de  egy-két mondatot engedjenek meg, hogy ehhez hozzáfüzzek. 
(llangjelzés.) Szó volt a hatalmi arroganciáról...  (A  beszéd további része nem hallatszik.) 

Pikó  Andras 
Folytassa, Képviselő őr! 

Dr. Juharos  Robert 
Szó volt a hatalmi arrogancia kérdésköréről, ezzel összefüggésben azért szeretném elmondani, 
hogy példátlan hatalmi arroganciát tapasztaltunk, akkor, amikor a Képviselő-testület 
összehívásával összefüggésben  new  került sor érdemi tárgyalásokra. Erre nem volt eddig 
példa az elmúlt  29  év történetében,  bogy  ne lett volna érdemi egyeztetés a kormánypárt, 
illetve az ellenzéki frakció között. Polgármester úrtól ugyan ígéretet kaptunk arra, hogy 
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stílusváltás lesz, ragaszkodni fog ahhoz, hogy időben érkezzenek az előterjesztések. Tegnap 
meg is kaptuk az előterjesztéseket, sikeresen fel is lehetett készülni, természetesen mindenből. 
Remélem, hogy itt még azért van némi csiszolnivaló,  de  hát az indítást, azt nem túl erősnek 
itéljük meg, ennek alapján, mindenesetre főleg annak fényében, hogy az előző előterjesztés, 
amit kiküldtek az gyakorlatilag működésképtelenné tette volna az Önkormányzatot, időben 
sikerült ezt némileg korrigálni. Természetesen állunk rendelkezésre, szívesen segítünk bölcs 
tanácsokkal, hogy hogyan kellene csinálni, nyilván nem tudják még,  de  azért azt gondolom, 
hogy azért a hatalom arrogancia megjelölés, az hagy némi kívánnivalót maga után. Egy 
dologról szeretném biztosítani, a rendőri intézkedés mögött a helyi Fidesz szervezetét ne 
keresse, több kart okozott nekünk is, főleg ebben a formációban, mint ahogy az előkerült,  de 
azért az a fénykép, ami nem a mi voltunkból került ki a Faceboolcra tisztelt Polgármester 
csak ez utólag is tisztázandó ezen a fórumon,  ha  már felhozta, nem a mi k.öreinkböl került fel 
a közösségi médiára.  A  másik, amit szerettem volna még ehhez hozzátenni, hogy ezen a 
ponton kell tisztáznunk azt is, hogy két átadás-átvételnek a főbb paramétereit jó lenne,  ha 
tisztáznánk, már csak azért is, mert ezt muszáj rögzíteni. 2009-ben, amikor az a többség, 
amelynek eddig kormányzott a kerületben, átvette ezt a kerületet olyan körülmények, és olyan 
pénzügyi helyzetben, ahogy azt átvette. Ennek a számait, azért nem lenne baj, hogyha 
rögzíteni, tehát 2002-ben mi  kb.  egy  11  milliárdos mínusszal vettük át, a 2009-ben és 2010-
ben, értelemszerűen a 2009-es átvételről beszélünk, az egy idöközi polgármester-választás 
volt, akkor csak a hitelállománya az Önkormányzatnak meghaladta a  7,5 milliard  forintot. 
Most,  amikor átadjuk az Önkormányzatot a Polgármester úrnak, akkor a követelések összege 
7 milliard,  a bankszámla egyenlege  7 milliard,  VEKOP alszámla összege több mint  1 milliard, 
és van az Önkormányzatnak értékpapírban lekötve közel  6 milliard  forintja. Az 
Önkormányzat pénzügyi helyzete  stabil,  vigyáztunk rá. Az Önkormányzat vagyona 
gyarapodott, a fejlesztések pedig olyan léptékű és mértékűek voltak, amely Józsefvárossá 
avanzsálta ezt a kerületet, tehát azt szeretném kérni a tisztelt Polgármester úrtól, hogy 
vigyázzon erre a kerületre, vigyázzon rá ügy, ahogy ezt mi is tettük, egyébként tesszük ezt  89-
90  óta többnyire konszenzussal.  A  hatalom arroganciából azért vegyenek vissza, tehát ez a 
zsákmänyelv, látjuk azt, hogy ez nem egy elszigetelt jelenség, látjuk azt, hogy a Fővárosban is 
betolták Karácsony falovát és bepotyogtak rajta a rég nem látott egykori kommunista 
ivadékok, tudjuk ezt még fokozni. (Háttérben zaj hallatszik) 

Pikó  Andras 
Kérem, hallgassuk meg a Képviselő urat! 

Dr. Juharos Róbert 
Tudjuk ezt még fokozni, nyilvánvalóan fogjuk is,  de  azért azt gondolom, hogy ez itt nem egy 
mini  parlament, és én bízom annyira Polgármester  fir  bölcsességében és éleslátásában, hogy 
meg fogja érteni, hogy itt együttmunkálkodásra lesz szükség, mi erre _jelentkeznénk. Mi 
munkavégzésre jelentkeznénk, szeretnénk minden olyan előterjesztés' megszavazni, ami 
álláspontunk, véleményünk szerint józsefvárosi érdekeket szolgäl. Nyilván minden olyan 
döntésre, javaslatra nemet fogunk mondani, amivel nem értünk egyet, vagy a programjainkkal 
new  egyezik, vagy nem egyeztethető össze,  de  minden Józsefváros érdekét szolgáló döntést --
ez az alapállásunk  es  alap hozzáállásunk és testtartásunk — szeretnénk támogatni. Kérném 
szépen, ennek megfelelően fontolják meg azokat a javaslatokat, amikor azt gondolják,  bogy 
hat  bizottsági elnöki helyből hatot kívánnak megtartani is egyet sem kívánnak az ellenzéknek 
odaadni, akkor vegyék majd figyelembe a Polgármester úrnak azt a mondását, amikor azt 
mondta, hogy nézzék meg a tisztelt Képviselőtársaim, hogy hány szavazatot kaptak az itt ülő 
ellenzéki képviselők, és hánnyal nyertek — talán kétszáz különbség, vagy kétszázhatvan 
különbség volt a két polgármester jelölt szavazata mögött nyilvánvaló, hogy erös 

10 



szavazótábor áll mögöttünk, nyilvánvalóan fogjuk mi ezt tartani, tehát érvelés közben azért 
ezekre az érvekre nyilvánvalóan legyenek majd tekintettel.  Ha  érdemi munkát akarnak 
végezni, és erre  rank  számítanak — tehetik,  de  ebben az esetben, ezeket a demokratikus elveket 
alapvetően be kell tartani, és mi mindnyájan ebben a kérdésben össze fogunk tartani. 
Vigyázzon Józsefvárosra Polgármester  Ur,  mi is ezt tettük. Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen Képviselő úr! Engedjen meg pár megjegyzést. Bizottsági helyek ügyében, 
hadd idézzek egy régebbi polgármestert — „bizottságok vezetésében az alelnöki pozíciókkal az 
egyharmados mandátum-arányos képviseletét az ellenzéknek biztosítottuk" -, ezt 2014-ben 
Kocsis  Mate  mondta. Gondolom, hogy  ha  akkor Önök ezzel egyetértettek, akkor ezzel az 
elvvel most is egyet tudnak érteni. 2009-ben  11  milliárdos mínusszal vették át a kerületet 
mondja. Nem fogok ezzel vitatkozni.  2006  óta a Fidesszel volt meg a többség, Önök azért 
felelősek voltak.  A  bizottsági előkészítés, illetve a napirend előkészítése érdekében a kritikát 
elfogadom, nem ment úgy, ahogy  en  azt szerettem volna. Nézzék el nekünk! Három nappal a 
nyolc napos kiküldési határidő előtt emelkedett jogerőre a választási eredmény. Nem voltunk 
erre felkészülve, én magam sem voltam erre felkészülve, és valóban, igaza van, voltak olyan 
hibák az előkészítésben, amelyek, mondjuk így, ki nem kényszerítenek voltak. Egy valamit 
tudok csak mondani, most itt a közösség előtt is elismerem, hogy igen, hibáztunk. Azon 
leszek én is és a többségi Képviselő-testület is,  bogy  ilyen ne forduljon elő sokszor, vagy 
többször, és tudjuk tartani azt az ígéretet, hogy szemben az előző ciklussal, mi valóban mindig 
8  nappal a képviselő-testületi ülés előtt kiküldjük önöknek a megfelelő anyagokat, hogy fel 
tudjanak készülni. Ennyit szerettem volna mondani. Látom, hogy  Sally  Balázs képviselő úr 
jelentkezett szólásra. Megadom a szót, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Józsefvärosiak! 
Mindenekelőtt köszönjük a gratulációt Juharos kepviselötársamnak, és arra szeretnek reagálni, 
bogy  a koalíciós képviselők természetesen azt feltételezték, hogy Önök az elmúlt években 
Józsefváros érdekeiért dolgoztak, tettek azt, amit tettek, még hogyha olyan stflusban is, amit a 
választők idén nem tartottak tovább elfogadhatónak. Itt az eredeti felszólalásnak célja az volt, 
hogy Polgármester úr programadó beszédjére reagáljak. Erre csak annyit szeretnek tenni, 
hogy magától értetődő módon, hogy a koalíciós képviselők Polgármester úr programjával 
egyetértenek, és azt támogatni fogják ebben a ciklusban. 

Pikó  Andras 
Szólásra jelentkezett Veres  Gabor  képviselő úr, megadom a szót. 

Veres  Gabor 
Köszönöm a szót. Juharos úr képviselő úrnak csak két szóban szeretnék reagálni arra, amit 
elmondott. Tisztelt Képviselő úr, szerintem a hatalmi arrogancia az az, hogy a józsefvárosi 
közös újságban, a kampányban  23  alkalommal jelenik meg az éppen kampányoló akkori 
polgármester-jelölt, szerintem ez hatalmi arrogancia. Szerintem az hatalmi arrogancia,  ha  az 
Önkormányzat emberei a választás éjszakáján és annak reggelén a szabályosan előző este 
elhelyezett aszfaltra felfújt választási szlogeneket letakarítják, majd amikor ezen rajtakapva 
megijednek az ott megjelenő képviselő-jelölttől, akkor bemondják, hogy ki utasította erre. Az, 
hogy ebbő l mi nem tettünk egyéb jogi lépéseket, az csak annak köszönhető, hogy nem volt rá 
időnk. Szerintem hatalmi arrogancia az, hogy mi, demokratakent biztosítjuk Önnek a 
lehetőséget, hogy nem két percben, hanem nyolcban hozzászólhasson egy olyan 
programponthoz, amiben egyébként nem szükséges, vagy nem lett volna szükséges Önnek 
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szót kapni, majd komcsizik egy erőset, azért biztos, ami biztos, ami szinten nem tartozik a 
Képviselő-testületre,  men ha  itt végignéz, nem tudom, melyikünket látja ilyen 
kommunistának., aki mondjuk ürgebörbe varrva, felúszva a Dunán éjszakánként, sötét 
szobákba beérkezve, vagy megérkezve alkudozik az önkormányzatról. Szóval hatalmi 
arrogancia kérdésében szerintem Önöknek nem nagyon van alapjuk bárkit is megszólítani.  A 
komcsizást szerintem pedig sürgősen felejtse el ebben a teremben. Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Vörös Tamás képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót Képviselő úr. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót.  En  azt szeretném mondani, hogy Polgármester Cit szavai kétségkívül 
nagyon szépen voltak, legalábbis a lényeget tekintve,  de,  hogyha ezeket nem követik tettek, 
vagy ezeket nem alapozzák meg tettek, azok csak szavak maradnak. Lehet arról beszélni, 
hogy tiszteljük a másik szavazóit — és ez nagyon helyes is, hogy így van, mert így is kell tenni 
-,  de  akkor,  ha  ez nem manifesztálódik tettekben, akkor azok csak szavak maradnak.  Es 
egyelőre Pikó úr, Ön és a koalíciós képviselők arra sem méltatták azt a  48  százalékot, aminél 
Ön kétszázhetven szavazattal kapott többet, hogy a testületi ülés előtt egyeztessenek arról a 
keretrendszerről, ami meghatározza ezt az öt évet. Egyébként lehet számolgatni, én azt 
javaslom, hogy tegyük is meg, a tekintetben és nyilván majd erre a napirendnél ki fogunk 
törni.  de  az. hogy az előző ciklusban az ellenzéki képviselők a bizottságokban - és külsös 
bizottsági tagok — felülreprezentáltan voltak jelen a mandátumarányokhoz képest, az egy tény. 
Volt  olyan bizottság, amelyben többsége volt az ellenzéknek, a  SMART City  ideiglenes 
bizottság. (Háttérben zaj hallatszik.) Ez volt a neve, ez két évig működött. Nyilván Önöknek 
ezek a kérdések ezek humorosak,  de  a XXI. században - és nyilván nagyot nevettek az 
ellenzéki képviselőtársaikon, vagy egykori képviselőkön, Jakabfy képviselő  (iron.  Komássy 
képviselő úron,  Simon  képviselő úron, akik az Önök pártjukat képviselték az előző ciklusban, 
nyilván ez nekik szólt, ez a fajta nevetgélés. Négy bizottsága volt az előző ciklusban 
Józsefvárosnak, amiben az egyikben ellenzéki többség volt. Ehhez képest, az Önök ajánlata, 
amiről nem is (Hangjelzés) tárgyaltak, az anti szól, hogy gyakorlatilag  (A  beszéd további 
része nem hallható.) 

Pikó  Andras 
Adjuk vissza Képviselő úrnak a hangot! 

Vörös Tamás 
Az összes bizottsági elnöki pozíciót megtartották maguknak - és most tényleg legyünk 
öszinték, koalíciós képviselők -,  de  itt azért velünk szemben olyan pártok kapnak elnöki 
poziciót, akiknek mondjuk az Európai Parlamenti választáson, hát mondjuk azt, vagy 
épphogy, vagy egyáltalán nem volt meg az öt százalékuk, vagy akik nem is memek egyedül 
indulni. Polgármester úr  en  azt javaslom Önnek, hogy gondolja át a konstruktivitás érdekében, 
hogy a szavakat tettekre váltsa, mert ez eddig kevés. Köszönöm szépen! 

Pikó András 
Rövidesen megadom a szót Dr. Erőss  Gabor  képviselőnek. Egy kérdést szeretnék feltenni 
mindenkinek, hogy ki emlékszik arra, hogy az elmúlt két ciklusban volt-e ellenzéki bizottsági 
elnöke a Képviselő-testületnek? Nem. Köszönöm szépen. Dr. Eröss Gábor következik. 
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Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Köszöntök mindenkit  es  gratulálok minden kedves 
megválasztott Képviselőtársamnak. Én is Juharos Róbert szavaira szeretnék egész röviden 
reagálni. Képviselő úr emlékszik a daliás időkre, amikor  '89-'90-ben a Fidesszel elindították 
itt a frakciójukat, akkor még nekem is rokonszenves volt a Fidesz. Azonban, azóta - és Ön ezt 
nem tudhatja, mert az előző ciklusban nem ült a Képviselő-testületben -, ahogy gyakorolták 
Önök, illetve az Ön párttársai a hatalmat, az valóban nem jellemezhető máskepp, mint 
arrogáns és mások emberi méltóságát is sértő hatalomgyakorlásként. Az, amit ön most 
számon kér — egyébként jogosan —  de  hát ezt Polgármester úr is elismerte, hogy az 
előterjesztéseket igyekszünk majd a jövőben, és erre  en  is garancia vagyok, hiszen az előző 
ciklusban épp én tiltakoztam a leghangosabban az ellen, amikor későn érkeztek, tehát 
számíthat rám ebben. Javítani fogjuk azokat a bizonyos statisztikákat, amik feketén-fehéren 
mutatták az előző ciklusban, hogy nagyon sok előterjesztést - húsz, harminc, negyven 
százalékát az előterjesztéseknek - késve kaptunk meg, pótkézbesítéssel.  Volt,  hogy aznap 
reggel osztották ki az előterjesztéseket,  es  nem akármiket, hanem épp a legfontosabbakat, 
tehát nem volt érdemben lehetőségünk reagálni rá. Én Önnek és mi mindannyian azt hiszem, 
mindannyiunk nevében mondhatom, biztosítom, hogy a jövőben, ezzel a vezetéssel és ezzel a 
többséggel nem így lesz, nem fogjuk Önöket, ahogy az Ön párttársai tették, emberi 
méltóságukban serteni, amikor röhögcséltek a Fideszes képviselők azon, hogy kit hogyan 
szidalmaztak a többiek, nem fogunk másokat bántani, mint ahogy Önök tettek. Számíthatnak 
ránk, az előterjesztéseket meg fogják kapni időben. Köszönöm! 

Pike,  András 
Dr. Juharos  Robert  képviselő  rue  a szó. 

Dr.  Juharos Róbert 
Igen. Csak röviden reagálva, mert néven neveztettem ebben  a  kérdésben szocialista 
kepviselötársamnak, Erőss Gábornak mondanám. Hogy őt személy szerint természetesen nem 
gondolom kommunistának, és nem  is  fogom komcsizni. Nem voltak szépek és jók és nem, 
hogy mondjam rossz emlékeket idéztek  a  fővárosi közgyűlésnek és az összehangolt kerületi 
munkásságnak az eredményei. Valóban foglalkozzunk  a  jelennel. Viszont,  van  előttünk egy 
olyan előterjesztés, amelyben gyakorlatilag az ellenzéki képviselőket teljes egészében  a 
mandátum-arányosság elvével ellentétesen ki akarnak semmizni mindenből. Így nagyon 
nehéz lesz  a  közös felelősségvállalást elérni. Azt tudom mondani, hogy — persze lehet azt 
mondani, amit  a  Polgármester úr mondott, hogy hány ellenzéki képviselő, hány frakció  volt  az 
előző ciklusban. Csak úgy visszagondolhatunk arra, hogy  a  Fidesz azért nem alakított 
frakciót, mert  ha a  frakciót alakított volna, egymaga maradt volna, ugyanis  a  frakció 
alakításához szükséges küszöböt sem értek  el a  választáson. Tehát az  volt a  helyzet, hogy 
azért  nein  volt  frakciónkénti delegálás, csak hogy korrektek legyünk  es  tisztességesek 
magunkhoz  is, inert  nem  volt  frakciójuk. Egyébként pedig  a 18  fös mandátum-arányosságot 
Úgy tartottuk, hogy  a  három választott tisztségviselőt levonva,  15  fás bizottságot hoztunk 
létre, ahol teljes egészében átmásoltuk  a  mandátum-arányosságot, kivéve  a  külsős bizottsági 
helyeknél, ahol felülreprezentáltuk az akkori ellenzéket. Ez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 
Pont  az egyharmad mandátum-arányosságlioz képest az egynegyedét kínálták fel nekünk 
külsős bizottsági helyként. Tehát, beszélgethetünk, még  a  hatalmi arroganciához elég komoly 
érveink lesznek. Készüljenek fel alaposan! Köszönöm! 

Pilch  Audit 
Azt hiszem, hogy előre hoztunk egy vitát, lesz majd egy ilyen napirendi pont.  De  azért hadd 
mondjam, hogy mindenki számára világos legyen. Az ajánlat a Fidesz-KDNP frakciócsoport 
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számára mandátum-aranyos bizottsági helyek számát jelentette. Mindegyik bizottságban 
három képviselője, két belsös és egy külsős képviselője lehet a Fidesz-KDNP-nek, és ezen 
kívül pedig felajánlottuk az összes önkormányzati vállalat felügyelő-bizottsági elnöki 
pozícióját. Szeretném megkérdezni megint, hogy az elmúlt két ciklusban hány felügyelő-
bizottsági elnöki pozíciót kapott az ellenzék? És ez nem frakción múlik, hanem azon,  bogy 
valóban akarták-e Önök az ellenzék jogait biztosítani, vagy scm.  Ha  júl tudom, egyetlen egy 
sem volt. Nem volt. Köszönöm szépen! Veres  Gabor  következik. Képviselő úré a szó. 

Veres  Gabor 
Köszönöm szépen Polgármester úr  a  szót. Csak egy rövid mondattal reagálnék arra, amit 
Juharos  Robert  mondott. Tisztelt Képviselő úr, azért nem  volt  frakció, mert Önök  2010  és 
2014  között voltak szívesek megszüntetni ezt az intézményt. Amikor három képviselőnk  volt 
és akkor  sein  lehetett már frakciónk, Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Ha nines  több hozzászólás, márpedig nincs, akkor a vitát lezárom, és akkor rátérünk a 
napirendi javaslat megtárgyalására, illetve szavazására. Az SZMSZ I  6.§-a (1)  és  (2) 
bekezdése értelmében, a meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik.  A 

képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, 
napirendi javaslatokról szavazganak most! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a napirendet elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ  TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
132/2019. (X1.07.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadja el 

Napirend 

1. Javaslat  a  polgármester illetményének és költségtéritésének 
megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  (Ir.  Mészár  Erika  jegyzőt helyettesítő aljegyző 

2. Javaslat a polgármester  2019.  évi szabadságának jóváhagyására 
(írásbeli elöterjesztes) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

3. Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének és költségtérítésinek megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 
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4. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

5. Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság 
tagjának díjazásáról szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pike) Andras  polgármester 

6. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKEZBESÍTES) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

7. Előterjesztés kfimavészhelyzet kihirdetésére  es  a szükséges intézkedések 
megtételére 
(írásbeli előterjesztés, PUTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Dr. Eröss  Gabor  képviselő,  Sally 
Balázs képviselő,  Hermann  György képviselő, Könezöl  David  képviselő, 
Szarvas Koppány képviselő 

Napirend  1.  pontja 
Javaslat a polgármester illetményének is költségtérítésének megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Pikó András 
Következik az I. napirendi pontunk tárgyalása. Javaslat a Polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására. Ez egy írásbeli előterjesztés, az előterjesztő Dr. Mészár 
Erika  jegyzőt helyettesítő aljegyző.  A  napirend vitáját megnyitom és bejelentem személyes 
érintettségemet az Mötv.  49.§-a (1)  bekezdése alapján, hogy az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatnál, így a határozathozatalban nem kívánok részt venni. Nem látok 
hozzászólási szándékot. Van. Megadom a szót Sátly Balázs képviselő úrnak. 

Sátly Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Jogszabályi kötelezettségünk 
dönteni az első ülésünkön a polgármester illetményéről. Végre egy olyan polgármester 
illetményéről dönthetünk, aki itt él velünk Józsefvárosban. Ugyanazon a buszon utazik, 
ugyanabban a boltban vásárol,  es  ugyanazokon a tereken  seta)  a feleségével a hétvégen, mint 
mi, józsefvárosiak. Az előterjesztés a jogszabályoknak megfelelően történt, arról további vitát 
nem javaslok.  A  koalíciós képviselők támogatják az előterjesztést. Köszönöm szépen! 
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Pikes  András 
Mivel más hozzászólást, kérdést nem jelez nekem a gép, kérdés hiányában a vitát lezárom. 
Szavazásra bocsátom a hárem pontból álló határozati javaslatot, az elfogadásához minősített 
többségre van szükség. Mivel menet közben megfogyatkoztunk,  17  képviselő van jelen, a 
minősített többséghez  10  egybehangzó szavazatra van szükség. Kérem a képviselőket, 
szavazzanak most! 

Megállapítom, hogy  16  igen,  0 new, 0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINÖSITEIT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
133/2019. (X1.07.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület 

1.  megállapítja, hogy Pikó  Andras  polgármester havi illetménye  2019.  október  13.  napjátó 
997.200 Ft,  a költségtérítés havi összege  2019.  október  13.  napjától  149.580 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

tartós előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatkent a polgármester illetménye, 
költségtérítése és járulékaira évente  16.169,0  e  Ft  összegben a közhatalmi bevételek 
terhére, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

3.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól az eves költségvetesek 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az eves költségvetés tervezése 

Napirend  2.  pontja 
Javaslat a polgármester  2019.  évi szabadságának jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Piker  András 
Most  a  2.  napirendi pont tárgyalása következik. Javaslat a Polgármester  2019  évi 
szabadságának jóváhagyására. Polgármesteri, írásbeli előterjesztés.  A  napirend vitáját 
megnyitom. Bejelentem a személyes érintettségemet az Mötv.  49.§-a (1)  bekezdése alapján, 
hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatnál, így a határozathozatalban nem kívánok 
részt venni. Örömmel látom, hogy vitát ez a kérdés nem fog okozni. Ügy, akkor indítható a 
szavazás.  A  napirend vitáját lezárom, szavazásra bocsátom az  1  pontból  alto  határozatot. Az 
el fogadásához egyszerű többségre lesz szükség. Kérem a képviselőket, szavazzanak most! 
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Megállapítom, hogy  16  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
134/2019. (X1.07.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pikó  Andras  polgármester  2019.  évre vonatkozó 
szabadságolási ütemtervét jóváhagyja és kiadja az előterjesztés L sz. melléklete szerinti 
tartalommal, 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  november  07. 

Napirend  3.  pontja 
Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének  Os  költségtéritésének megállapítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó András 
Most  következik a  3.  napirendi pont tárgyalása. Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, 
alpolgármesterek illetményének-  es  költségtérítésének megállapítására. Ez is egy írásbeli 
előterjesztés, az előterjesztő a polgármester.  A  napirend vitáját megnyitom. Dr. Juharos 
Robert  képviselő úré a szó. 

Dr. Juharos  Robert 
Köszönöm szépen Polgármester  tin  Csak ismertetném a frakciónak az álláspontját az 
alpolgármesterek tekintetében. Nyilvánvalóan minden hatalomgyakorló szervnek, igy a helyi 
vezetésnek is megadatik az, hogy olyan struktúrában és olyan személyekkel dolgozzon, akivel 
csak akar. Mi ezt ellenzékből akceptáljuk, kormányon pedig szeretjük megmondani, hogy  mit 
gondolunk erről a kérdésről, és javaslatot is teszünk érdemben. Tehát itt, ennél a pontmál 
értelemszerűen nem gondoljuk azt, hogy a hatalmi arrogancia oly módon érvényesült volna. 
mint a bizottsági helyek, vagy elnöki helyek elosztásánál. Annyit viszont mindenképpen 
szeretnénk elmondani, hogy Szili-Darók Ildikót támogatni is tudjuk, mert ismerjük a 
munkáját, és Eröss  Gabor  urat pedig nem fogjuk támogatni, mert ismerjük a munkáját, és a 
harmadik jelöltet pedig azért nem tudjuk, mert nem ismerjük a munkáját,  de  tennészetesen 
hízunk abban,  bogy  Józsefváros érdekét szolgálja, nem ártana,  ha  bemutatkozna, hiszen  ö  még 
a helyi közéletben ismeretlen. Köszönöm szépen! 

Pikó András 
Jelzem, hogy a polgármester készül a jelöltek bemutatására. Szili-Darók Ildikó Képviselő-

 

asszonynak adom meg a szót. 
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Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen tisztelt Polgármester úr. Bejelentem személyes érintettségemet az Mötv. 
49.1)-a  (I) bekezdése alapján, hogy az előterjesztés szerinti V. számú javaslatnál igy nem 
kívánok részt venni a határozathozatalban. Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm, Dr. Erőss  Gabor  képviselő áré a szó. 

Dr. Eröss  Gabor 
Köszönöm! Csak egy mondatban reagálnék Dr. Juharos Róbert felszólalására. Közelről nem 
ismerheti a munkámat, mert ugye nem voltunk egyszerre képviselők, úgyhogy majd most 
fogja megismerni egyrészt, másrészt pedig azért sem ismerhetik a munkámat, merthogy 
amikor előterjesztéssel éltem az előző ciklusban, az előző polgármester azt jobbára még csak 
napirendre se vette, tehát még csak vitát sem folytathattunk róla se bizottságokban, se testületi 
ülésen. Ez az önök vonatkozásában nem így lesz, én azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, 
hogy  ha  ellenzéki előterjesztések lesznek, azok eljutnak legalábbis a vita szakaszáig, úgyhogy 
a jövőben még jobban megismerhetjük, vagy igazán megismerhetjük egymás munkáját. 
Remélem,  bogy ha  a mai napon  new  is,  de  a jövőben majd rászolgálhatok az önök bizalmára 
is. Köszönöm szépen! Egyébként szeretném én is bejelenteni személyes érintettségernet az 
Mötv.  49.§-a (1)  bekezdése alapján, hogy az előterjesztés szerinti javaslatnál nem kivánok 
részt venni a határozathozatalban. Köszönöm! 

Pikó András 
Köszönöm szépen!  Az  alpolgármesterek választásához három tagú szavazatszámláló 
bizottságot kell létrehoznia  a  Képviselő-testület tagjai közül, mely bizottság  a  saját tagjai 
közül választja meg az elnökét.  Az  előzetes egyeztetések alapján  van  arra esély, hogy ez egy 
kétoldali bizottság legyen. Felkérem  a  koalíciós képviselőcsoportot, hogy nevezze  weg  a 
bizottság két tagját. Sátly Balázs 

Sátly Balázs 
A  koalíciós képviselők  Hermann  György képviselő urat és Camara-Bereczki Ferenc  Miklos 
képviselő urat javasolják. 

Pikó  Andras 
Szeretném megkérdezni a Fidesz-KDNP képviselő csoport tagjaitól, hogy ki vesz részt ebben 
a munkában? Dr. Juharos  Robert 

Dr. Juharos  Robert 
Dr. Szilágyi Demeter képviselő ár és jó munkát kívánunk a bizottságnak. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen! Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tagok személyét illetöen, miután 
megtették a javaslatokat, szavazzunk róluk. Tehát  Hermann  György, Camara-Bereczki Ferenc 
Miklos  és Dr. Szilágyi Demeter képviselő urakat szavazószámláló bizottsági taggá történő 
választása következik. Kérem, most szavazzunk! 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
135/2019. (X1.07.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alpolgánnesterek megválasztásához szükséges titkos 
szavazás lebonyolítására tagjai sorából  3  tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 
amelynek tagjai: 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Hermann  György 
Dr. Szilágyi Demeter 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Pikó András 
Felkérem a szavazatszámláló bizottság tagjait, hogy fáradjanak ki és kérem, hogy a bizottság 
a saját tagjai közül válassza ki, válassza meg az elnökét. Képviselő urak, ki lesz az elnök?  A 
szavazatszámláló bizottság elnökévé Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselő urat 
választotta.  Most  ismertetem a szavazás menetét. Titkos szavazás esetén a szavazólapok 
elhelyezésére tintát kell biztosítani.  A  szavazatszámláló bizottságnak a szavazás megkezdése 
előtt meg kell gyöződnie arról, hogy az unta üres.  A  szavazólapok száma egyezik a 
szavazásra jogosultak számával, ennek megtörténte után az urát le kell zárni.  A 
sz,avazólapoknak a képviselők részére történő átadását a képviselők névjegyzékén jelölni kell. 
Szavazatszámláló bizottság elnöke név szerint fogja szólítani szavazásra a képviselőket, és 
átadja részükre a  26.  sorszámú Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal bélyegzőlenyomatát 
tartalmazó  3  db szavazólapot, amelyet a kihelyezett urnába kell majd bedobni. Érvényesen 
szavazni csak a szavazó lapon szereplő jelöltre lehet.  A  szavazáshoz tollat kell használni, a 
jelölt neve alatti körben az igen, nem vagy a tartózkodás szövege alatt  lc&  egymást metsző 
vonalat kell tenni. Arvénytelen a szavazat,  ha  nem hivatalos, bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapon adták le,  ha  ceruzával töltöttek ki a szavazólapot,  ha  nem lehet kétséget 
kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire szavazott,  ha  a szavazó képviselő a 
megválaszthatónál több jelölt nevét jelöli meg a szavazólapon. Az összes szavazólap leadása 
után, a szavazatszámláló bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet.  A  titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely a 
Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi majd. 

Pikó András 
Főállású alpolgármesternek javaslom  2019.  november  7.  napjától Szili-Darók Ildikó képviselő 
asszonyt, amit az alábbiakkal indokolok: Szili-Darók Ildikó tanár, szociális munkás  es 
drámapedagógus. Szakmai  es  közéleti tevékenysége Józsefvároshoz kötik. Évekig volt a 
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat intézményvezetője, dolgozott a Fővárosi Roma Oktatási 
és Kulturális Központnál, szervezett és vezetett tanodát a kerületünkben. Három évtizede 
dolgozik különböző civil szervezetekben. Folyamatosan tanít tanodäkban, középiskolákban, 
felnőttképzésben. Több tankönyvet írt és lektorált.  A  szociális területek, a gyermekvédelem, 
az esélyegyenlőség, az egészségügy, a lakhatási kérdések szociális vetilletei, a bunmegelőzés 
és a civil kapcsolatok területei tartoznak majd alpolgármesteri irányítása alá.  Most 
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megkérdezem Szili-Darók Ildikó képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve 
kívánja-e zárt ülés elrendelését? 

Szili-Darök Ildikó 
Köszönöm szépen elfogadom, és nem kívánom a zárt ülést. 

Pikö  Andras 
Köszönöm szépen. Főállású alpolgármesternek javaslom  2019.  november  7.  napjától nem a 
képviselő-testület tagjaként Rádai Dániel urat, amit az alábbiakkal indokolok: Rádai  Daniel 
várostervező és tájépítész.  A Delhi  Műszaki Egyetemen végzett, eddigi pályafutása során  12 
ország kontextusában dolgozott. Urbanisztikai tevékenységeit a társadalom és a környezet 
kölcsönhatásának fundamentális kérdései és a  resilient  city mozgatják, különösen érzékeny 
területek és közösségek iránt. Célja a szociális folyamatok és a technológiai lehetőségek 
egymást erősítő kombinálása. Az Önkormányzatban hozzá fognak tartozni 
településfejlesztés, a fejlesztéspolitika, a nagyberuházások, az építésügy, valamint a rekreáció 
és a sport területei. Megkérdezem Rádai Dánielt, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve kívánja-e 

zárt ülés elrendelését? 

Rádai  Daniel 
Elfogadom a jelölést  es  nem kívánom zárt ülés elrendelését. 

Paco  András 
Köszönöm szépen. Végül főállású alpolgármesternek javaslom  2019.  november 7-étől Dr. 
Eröss  Gabor  képviselő urat, amit az alábbiakkal indokolok: Dr. Erőss  Gabor  szociológus, 
társadalomkutató. Az ELTE-n  es  a párizsi René Descartes Egyetemen végzett 1996-ban, 
szintén az ELTE-n és Párizsban doktorált 2003-ban. Ugyanabban az évben lett az  MTA 
Szociológiai Intézetének kutatója, tudományos főmunkatársa. Akadémiai kutatásaival 
párhuzamosan tanított a Külkereskedelmi Főiskolán,  at  Iparművészeti Egyetemen. az ELTE-
n, és a Károlt Gáspár Református Egyetemen. Eddig mintegy  150  szakmai publikációja jelent 
met  öt nyelven. Ezek közül  hat  könyv, melynek fö témái: oktatás-, kultúra- és kisebbség-
szociológia. Kutatói terepmunkái elsősorban az óvoda-iskola átmenettel, az oktatási 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatosak. Dr. Eröss  Gabor 2014  óta a Józsefvárosi 
Önkormányzatban a Párbeszéd képviselője, az előző ciklusban az Emberi Erőforrások 
Bizottság tagja. Alpolgármesterként az oktatás, a kultúra, a közművelödés, a nemzetiségek, a 
környezet-  es  a klímavédelem egyes területet, valamint a fővárosi kapcsolattartás  es  a 
nemzetközi kapcsolatok területeinek felelőseként számítok majd a munkájára. Megkérdezem 
Dr. Erőss  Gabor  képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést, illetve kívánja-e zárt ülés 
elrendelését? 

Dr. Eröss Gábor 
Köszönöm szépen a felkérést és elfogadom,  es  nem kívánom zárt ülés elrendelését. 
Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen.  Most  felkérem a szavazatszámláló bizottságot a szavazás lebonyolitására, 
ennek idejére pedig szünetet fogok elrendelni.  A  Képviselő-testület lehetőleg ne hagyja el a 
termet. 

SZÜNET 
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Pikó  Andras 
Felkérem a szavazatszámláló bizottság elnökét, Camara-Bereezki Ferenc  Miklos  képviselő 
urat,  bogy  ismertesse a szavazás eredményét. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Köszönöm a szót Polgármester úr.  A  szavazatszámláló bizottság elnökeként az a tiszteletteljes 
feladat hárult rám, hogy megállapíthatom, hogy az alpolgármester-választás eredményes volt 
es  ismertetem az eredményt. 

Szili-Darók Ildikó képviselő asszonyt a Képviselő-testület  17  igen,  0  nem és  0  tartózkodás 
mel lett  al  polgánnesterré választotta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐ SÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
136/2019. (X1.07.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt,  bogy  titkos szavazással a polgármester javaslatara az Mötv. 
74.  § (I) bekezdése alapján  2019.  november  7.  napjától Szili-Darök Ildikó képviselőt főállású 
alpolgármesterré választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Dr. Eröss  Gabor  képviselő urat a Képviselő-testület  12  igen,  4  nem és I tartózkodással 
alpolaármesten-é választotta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
137/2019.  (XI.07.) 12  IGEN 4  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy titkos szavazással a polgármester javaslatára az Mötv. 
74.  § (I) bekezdése alapján  2019.  november  7.  napjától Dr. Eröss  Gabor  képviselőt főállású 
alpolgármesterre választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Racial Daniel  urat a Képviselet-testület  14  igen,  0  nem és  3  tartózkodással alpolgármesterré 
választotta. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐ SÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT: 
138/2019. (X1.07.) 14  IGEN 0  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy titkos szavazással a polgármester javaslatára az Mötv. 
74.  § (I) bekezdése alapján  2019.  november  7.  napjától Rádai Dánielt nem a képviselő-
testület tagjaként főállású alpolgármesterré választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Pik()  András 
Köszönöm szépen.  Most  az alpolgármesterek eskütétele következik. Felkérem a megválasztott 
alpolgármestereket, hogy fáradjanak ide ki az eskütételhez és felkérem a jelenlévőket, hogy 
álljanak fel. 

Én ..................becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  bogy  Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez  /di  leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Budapest  Főváros kerület inzsehyiros 

lejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gvakorlom." 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten  engem  úgy segéljen!" 

Pikó András 
Felkérem a három megválasztott alpolgármestert, hogy az esküokmányokat írják alá. 

ESKÜOKMÁNYOK ALÁÍRÁSA 

Pilo)  András 
Folytatjuk az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szavazását. Mind Szili-Darók 
WHO,  mind pedig dr. Erőss  Gabor  alpolgármesterek bejelentették a személyes 
érintettségüket, így az Mötv.  49.  §-ának  (1)  bekezdése alapján az V. számú határozati 
javaslatnál, így a határozathozatalban nem kívánnak részt venni. Szavazásra bocsátom az V. 
számú, két pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség szükséges. 
Kérem, szavazzunk most! 

Megállapítom, hogy  13  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a V. számú határozatot elfogadta a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ N1INÖSITEIT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
H  ATÁROZAT: 
139/2019.  (XI.07.) 13  IGEN 1  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a titkos szavazással  2019.  november  7.  napjától megválasztott Szili-Darók Ildikó 
főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 80%-ának 
megfelelő mértékben,  797.800  Ft-ban állapítja meg. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

2.  Szili-Darók Ildikó alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének  15  %-a, 
azaz  119.670 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Pikó András 
Most  szavazásra bocsátom a VI. számú, két pontból  alto  határozati javaslatot, ennek 
el fogadásához is minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak most! 

Megállapítom, hogy  11  igen,  3  nem,  1  tartózkodással a VI. számú határozatot elfogadta a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
140/2019. (X1.07.) 11  IGEN 3  NEM 1  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

I. a titkos szavazással  2019.  november  7.  napjától megválasztott Dr. Eröss  Gabor 
főállású alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 80%-ának 
megfelelő mértékben,  797.800  Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

2.  Dr. Erőss  Gabor  alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének  15  %-a, 
azaz  119.670 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Pikó András 
Most  szavazásra bocsátom a VII. számú, két pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 
itt is minősített többség szükséges. Kérem, szavazzanak most! 

Megállapítom, hogy  16  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a VII. számú határozatot elfogadta 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
141/2019. (X1.07.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 
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A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a titkos szavazással  2019.  november  7.  napjától megválasztott Widai  Daniel  főállású 
alpolgármester havi illetményét a polgármester illetménye 80%-ának megfelelő 
mértékben,  797.800  Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Rádai  Daniel  alpolgármester költségtérítésének mértéke illetményének  15  %-a, azaz 
119.670 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  7. 

Pita)  András 
Most  szavazásra bocsátom a VIII. számú, két pontból álló határozati javaslatot. Ennek 
eltbgadásához is minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most! 

Megállapítom, hogy  16  igen,  1  nem,  0  tartózkodással a VIII. számú határozatot elfogadta a 
K épv  i selő-testül  et. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
H  ATAROZ AT: 
142/2019. (X1.07.) 16  IGEN 1  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. tartós előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az alpolgármesterek 
illetménye, költségtérítése és járulékaira évente  38.809,0  e  Ft  összegben a közhatalmi 
bevételek terhére, 

Felelős: polgármester 
határidő:  2019.  november  07. 

2.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 2020-tól az éves 
költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az éves költségvetés tervezése 
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Napirend  4.  pontja 
Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó András 
Most  a  4.  napirendi pont tárgyalása következik. Javaslat a Képviselő-testület és szervei, 
szervezeti működési szabályzatáról szóló  36/2014.  számú önkormányzati rendelet 
módosítására. Az előterjesztő a polgármester, a képviselők csere-előterjesztést kaptak, 
pótkézbesítéssel.  A  napirend vitáját megnyitom. Felszólalásra jelentkezett Dr. Juharos Róbert 
képviselő úr, megadom a szót. 

Dr. Juharos Róbert 
Köszönöm szépen, tisztelt Polgármester Űr. Valójában, amikor nekifutottunk a választási 
eredmények értékelésének, és ezzel összefüggésben azon mély elhatározások 
megfogalmazásának, hogy milyen testtartást  es  magatartást vegyünk fel, akkor azt gondoltuk, 
hogy majd itt ezen a képviselő-testületi ülésen a Szervezeti- és Működési Szabályzat — többek 
között azon előterjesztések közé fog tartozni, amit mi természetesen támogatni fogunk. hogy 
ezt most miért nem tesszük, annak az az oka, egyrészről ugye az előterjesztések rendje szerini, 
hát ugye tegnap kaptuk meg azt a javaslatot, amelyet itt kézben tartunk. Tehát úgy gondoljuk, 
hogy ezt most pedagógiai célzattal, értelemszerűen a támogatással már nem illetjük,  de 
vannak tartalmi kritikáink is.  A  tartalmi kritika az nem tartozik arra, hogy milyen rendszerben 
kívánnak dolgozni, hiszen erről beszéltünk már az előbbiek során és értelemszerűen a 
kormányzó többségnek megvan a szíve-joga arra, hogy olyan bizottsági struktúrát alakítson 
ki, amiben cl tudja képzelni a működést. Itt egyetlenegy kritériumot, vagy szempontrendszert 
ajánlanánk csak a figyelemébe, értelemszerűen, hogy az önkormányzati döntéshozatal 
működőképességét tartsák szem előtt. Ugye az ezt megelőző előterjesztések során, azért úgy 
nyomon lehetett követni, hogy erősen csorbult volna, hogyha nem kapnak időben észre. 
Szerencsére ez az előterjesztés ezeket az alapvető hiányosságokat és hibákat ma már 
kiküszöbölte, így hogy a Képviselő-testületnek nem kell állandóan üléseznie, hiszen érdemi 
hatásköröket gyakorolnak már a bizottságok. Az, hogy mennyire érdemes koncentrálni, meg 
hogyan fog kinézni majd az az SZMSZ, ami végleges, ugye úgy lenne illendő — és felajánlom 
egyébként a szakmai segítséget a frakciónk részéről, hogy  ha  ezzel nehezen birkóznak meg, 
érdemi munkát is tudunk akár végezni ebben a kérdéskörben.  De  az biztos, (Hangjelzés.) 
hogy egy egységes szerkezetű SZMSZ nem  (A  beszéd további része nem hallható.) 

Pikó  Andras 
Adjuk vissza a  snit! 

Dr. Juharos Róbert 
Gyors leszek. Ugye kritika illeti azt is, hogy előbb vagy utóbb szükséges lesz egy egységes 
szerkezetű Szervezeti- és Müködési Szabályzat a tisztelt Képviselők számára. Főleg az újak 
számára, hiszen ők nem tudják, hogy milyen rendszerben folyik itt a munka, minekünk mar 
van ebben tapasztalatunk.  De ha  érdemi és strukturális átalakítást terveznek, akkor érdemes 
azért az egészet alapjaitól végiggondolni. Mit óhajtanak kizárólagos képviselő-testületi 
hatáskörben tartani a törvényi minimumon túlmenően, illetve milyen feladatot adnak — 
szívesen látnánk is egyébként — milyen feladatot adnak a Polgármesternek, ahol hatáskört is 
gyakorol ás érdemben ügyek végződnek. Ezt nekünk is jó lenne tudni egyébként az ellenőrzés 
körében. Illetve a bizottságoknak a működőképességét is jó lenne biztosítani és fenntartani. 
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Ha  már az az elvárás velünk szemben, hogy vegyünk részt a munkában, érdemben. Tehát, 
ezek lettek volna ugye itt az alapvetések.  A  bizottsági tagok, illetve helyek vonatkozásában 
már elmondtuk a kritikánkat, nem nagyon szeretnék ebbe még egyszer nagyon belemerülni, 
dc  azért a mandátum-arányosság elvének a sérülése, a zsákmányelv érvényesülése, a győztes 
mindent visz érvényesülése — ez ugye ebben az előterjesztésben még fellelhető, amely 
kritikának nyilván hangot fogunk adni. Nemcsak itt, és ezt ne vegyék barátságtalan 
gesztusnak, hanem értelemszerűen a további munkavégzésnek is feltétele, hogy ezeket 
kérdéseket a helyére tegyük.  Es  addig nem róhatják fel nekünk, hogy  ha  ezt mi érdemben 
kritikával fogjuk illetni, akár a sajtóban. Azt gondolom egyébként, hogy akkor a következő 
alkalommal fogunk még ezzel az előterjesztéssel érdemben találkozni. Jó lenne, hogyha egy 
egységes szerkezetű Szervezeti- és Működési Szabályzatot, illetve maid nyilvánvalóan egy 
végleges hatásköri listát is tudna produkálni a Polgármester úr. (Hangjelzés.) És egy 
momentumra hívnám fel a figyelmet, (A  beszéd további része nem hallható.) 

Pikó András 
Tényleg csak egy mondat. 

Dr.  Juharos  Robert 
Zárom  is a  beszédet,  de  egyébként  van  érdemi jelentősége az Önök szempontjából  is.  Ugye, 
mint  ahogy hivatkozták egyébként ez  a  jelenlegi SZMSZ  a  frakcióalakításra nem tartalmaz 
szabályokat. Egyébként azért nem tartalmaz, mert megörökölték, tehát  uz  nem egy Új 
Szervezeti- és Müködesi Szabályzat  Az  előzőben meg azért nem  volt,  mert nem akartuk 
kizárni az ellenzéki képviselőket  a  müködésböl. Tehát,  ha  azt gondolják, hogy legyen ilyen 
legyen ilyen intézménye  a  Képviselő-testületnek, akkor valószínűleg bele kéne ezt venni,  ha 
már megtisztelnek azzal  a  gesztussal, hogy ennek  a  tárgyalásáról, vagy egyeztetésébe 
bevonnak és nem megint egy alkalmatlan előterjesztést kell majd itt ripityára szedni, akkor 
értelemszerűen segítünk ennek  a  kimunkálásában. Ennyit tudunk felajánlani  a  mi részünkról. 
Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Megadom a szót Dr. Mészár  Erika  jegyzőt helyettesítő aljegyzőnek. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót Polgármester  tin  Abban azért egyetértünk képviselő úr, hogy a jelenleg 
kiosztott SZMSZ módosítás, hiszen egy módosításról van szó, a hatályos jogszabályoknak 
megfelel. Ahogyan Ön is elmondta, lehetne egy teljesen új SZMSZ-t is alkotni, a Képviselő-
testületnek erre is hatásköre van, illetőleg a módosítással is eleget tett annak, hogy 
telülvizsgálta az SZMSZ-ét.  A  Képviselő-testület folyamatosan fogja szerintem felülvizsgálni 
mind az ágazati jogszabályait, mind pedig az SZMSZ-ét, és ennek megfelelően valószínűleg 
nagyon sokszor fog még a tisztelt Képviselő-testület az SZMSZ-el találkozni.  De  azért abban 
egyezzünk ki, hogy a jelenleg kiküldött anyag, és amit a tisztelt Képviselő-testület most 
tärgyal, az a hatályos jogszabályoknak megfelel és a bizottságok működését sem lehetedeniti 
cl. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Felszólalásra jelentkezett Sátly Balázs képviselő úr. Megadom a  snit 

Sátly Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester úr.  A  tisztelt Hallgatóság, illetve a józsefvárosi polgárok 
kedvéért röviden összefoglalnám, hogy egyébként mirő l is beszelünk. Az előttünk fekvő 
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javaslat úgy módosítja a Szervezeti-  es  Működési Szabályzatot, hogy a korábban 
szélsőségesen centralizált működés helyett,  hat  állandó bizottságot hoz létre az ideiglenes 
bizottságok megszüntetése mellett. Ez a  hat  bizottság név szerint: Költségvetési  es  Pénzügyi 
Bizottság — Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság — Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság — Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-
hasznosítási Bizottság — Városüzemeltetési Bizottság — valamint Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság.  A  bizottsági struktúra módosítása mellett létrehozunk 
kettő darab tanácsnoki pozíciót; gazdaságfejlesztés, valamint a nemzetiségi ügyek 
hatékonyabb ellátására. Mi azt gondoljuk, hogy egy differenciált és egy szakmailag jobban 
Felkészült —civil szakértőket igénybevevő —bizottságok jobban szolgálják városunk érdekeit. 
A  bizottságok létszáma  9  fő, amelyben  6  koalíciós, illetve  6  ellenzéki képviselő fog részt 
venni. Ez véleményünk szerint a mandátum-arányosságot kielégíti. Kíváncsian várom majd 
Juharos képviselő úr hozzászólását a következő napirendnél, amikor a józsefvárosi gazdasági 
társaságok felügyelöbizottságairól fogunk tárgyalni. Köszönöm szépen a szót. 

Pike> Andras 
Felszólalásra jelentkezett Vörös Tamás képviselő úr. Megadom a szót, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Én arra szeretném felhívni a figyelmüket, a legnagyobb tisztelettel, 
hogy az előző ciklusban öt ellenzéki képviselő jutott be a képviselő-testületbe — öt különböző 
pártból. Hogyha nem szerettünk volna  120  tagú bizottságokat létrehozni, akkor ennek az 
arányosságát igen nehezen lehetett volna megoldani. Mi mindenekelőtt törekedtünk arra,  bogy 
mi mégis olyan bizottsági struktúrát hozzunk létre, ahol például a külsős bizottsági helyek 
számát tekintve felülreprezentáltan vett az ellenzék részt a munkában. Jelenleg erről nincsen 
szó.  Es  nem tudom nem észrevenni - minden jóindulat mellett -, hogy annyi pozíció kerül úgy 
általánosságban megalkotásra, ahány politikai szervezet, illetve ahány koalíciós vagy 
demokratikus vagy nem tudom minek definiálják magukat — ellenzéki összefogás — képviselő 
bejutott a Képviselő-testületbe. És  en  megértem, hogy mindenkinek ezért pozíciókat kell 
osztani, és azt is megértem, hogy valamilyen formában Polgármester úr nagyon nehéz 
helyzetben van, hiszen egy olyan szorult helyzetet kell orvosolni, ahol nagyon-nagyon sok 
part nyújtja be az igényét,  es  ennek láthatóan ezeknek az igényeknek nem tudott gátat szabni. 
Ezért tartunk most ott, hogy egy olyan SZMSZ elfogadására kerül majd sor — vélelmezhetően 
-, amelyet egyrészt Juharos képviselőtársam által elmondott: szakmailag is  vitas, es  a 
demokráciának a legelemibb követelményeinek sem tesz eleget. Miközben Önök hivatkoznak 
az elözö ciklusra, ami pontosan arra volt precedens, hogy hogyan lehet az ellenzéki 
képviselőket mandátum-arányosan, vagy annál több helyet megillető módon bekapcsolni az 
Önkonnányzat életébe. (Hangjelzés.) Én arra kérem Önöket, hogy fontolják meg, hogy  (4 
beszéd további része nem hallható.) 

Pikó  Andras 
Adjuk vissza a hangot. 

Vörös Tamás 
Csak egy mondat: ezen az úton haladni, mert a konstruktivitásra szükség van,  de  ez nem lehet 
egyoldalú  tit,  ez nem lehet féloldalas, hogy mi, és ahogy Képviselőtársam mondta: felajánljuk 
az együttműködésünket és valóban szeretnénk ezért a kerületért tenni, miközben Önök 
politikai kiszorítósdit kezdtek. Ez nem volt eddig szokás Józsefvárosban. 
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Pikó  Andras 
Csak egy reakció, hogy értékelem Vörös képviselő úrnak az aggodalmát a helyzetem iránt,  de 
szerintem félreérti ezt a helyzetet és erre szerintem, hogy  ha  majd lesz a frakciók között közös 
munka — én nagyon támogatnám, hogy legyen — az SZMSZ módosítása érdekében, S 
elhiszem  es  úgy is gondolom, hogy ezt alappal mondják, hogy a tapasztalatukra szükségünk 
lesz. Szerintem ebben nem is lesz semmi baj, szóval hogy meg fogjuk beszélni majd, hogy a 
Polgármester helyzete mennyiben szorult  es  mennyiben nem. Nagyon szépen köszönöm. Dr. 
Juharos  Robert  jelentkezett felszólalásra. Képviselő úr megadom a szót. 

Dr. Juharos  Robert 
Igen, köszönöm szépen a szót. Már csak azért is, mert a Hivatalt képviselő Aljegyző asszonyt 
szeretném azért megnyugtatni, hogy nem a Hivatalt kritizáltuk értelemszerűen, hanem azt 
gondolom, hogy a hatalom gyakorlás technikájának kérdésköre az nem hivatali kérdés, hanem 
alapvetően, aki ilyen feladatra jelentkezik, annak tudnia kell, hogy milyen struktúrában, meg 
milyen rendszerben kívánja azt gyakorolni. Aztán amikor arról van szó, hogy — és joga is — és 
egyébként meg is illeti nyilván a kezdeményezés joga, mi csak azt kértük számon, hogy ezzel 
nem élt, illetve nem időben élt. Illetve ahogy élt, az először működésképtelen rendszert 
eredményezett, aztán most korrigálták.  Es  további korrekcióra is szorul.  A  törvényesség 
kérdése az egyébként is nyilvánvalóan az Aljegyző asszonynak a felelőssége. Nyilván,  ha 
ilyen értelemben — jogászként mondom —, hogy  ha  törvényességi problémám lenne, akkor ezt 
ekként is fogalmaznám meg,  de  itt alapvetően nem ez a probléma. Hanem hatalom gyakorlási, 
vezetési kérdések vannak.  Es  ennek nem lenne baj, mi ellenzéki oldalról mondhatjuk azt 
egyébként kényelmesen hátradőlve, hogy tök mindegy, azt csinálnak, amit akarnak. Meg van 
rä  a lehetőségük. Ezt meg is teszik akkor, amikor a bizottsági elnöki helyeket maradéktalanul 
hazaviszik. Ellenben, hogy ez koherens és szakmailag működőképes rendszert is alkosson, hát 
ezen még egy kicsit polírozni kell, majd ebben segítünk. No, a másik, amit szerettem volna 
mondani még az előbb kimaradt, ugye a tanácsnok helyek kérdésköre. Ezt is látjuk, hogy ez is 

zsákmányelvnek esett áldozatul, természetesen ilyen értelemben nem tudjuk támogatni, 
függetlenül a javasolt személyektől — nem nekik szól a nem szavazat, hanem magával a 
rendszerrel így ebben a formában nem tudunk egyetérteni. Mint ahogyan egyébként azzal 
sem,  bogy  a felügyelőbizottsági helyeket belekeverjük a politikai testület bizottságainak az 
elosztási mechanizmusába. Nincsen köze egymáshoz a két dolognak. Nyilvánvalóan ott is 
szerencsés,  ha  ez arányos, vagy bármilyen más formában (Hangjelzés.) ... egy közös 
felelősséget tükröz.  De  ez itt politikai felelősség ...  (A  beszéd további része nem hallható.) 

Pikó  Andras 
Adjuk vissza a szót. 

Dr. .Juharos  Robert 
Bocsánat, egy fél mondat.  De  itt politikai felelősséget viselnek a bizottsági tagok és a 
bizottsági képviselők, a külsősök is, míg a társaságok felügyelőbizottságainak pedig 
gazdasági felelősségük van, amit a PTK is megfogalmaz,  de  hát ott van egy vagyonjogi 
felelösség, politikai felelősség meg nulla. Hiszen ott a rábízott gazdasági társaságnak a 
működéséért kell felelősséget vállalni. Tehát azt gondolom, hogy itt valami zavar, vagy 
keveredés van a fejekben, ezt nem lenne baj,  ha  kitisztáznák. Természetesen részt kívánunk 
venni mind a kettőben,  de  a kettőt nem lehet összekötni egymással, mert nem összeköthető. 
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Pik()  András 
Most  javaslom, hogy az SZMSZ módosításánál a két perces szabályt Dr. Juharos  Robert 
képviselő úrra tekintettel feltétlenül módosítsuk. Szarvas Koppány képviselő úr jelentkezett, 
parancsoljon. 

Szarvas Koppány Bendegtíz 
Köszönöm a szót. Amikor a Fidesz-KDNP-s képviselőtársaim egyszerre aggályoskodnak az 
úgymond zsákmányelv miatt, és panaszkodnak, hogy nekik kevesebb jutott, akkor eszembe 
jut az a vicces mondás, hogy az egoista az a piszok alak, akinek sokkal fontosabb saját maga, 
mint  en.  És láthattuk, ahogy volt szó eddig a hatalmi arroganciáról, itt most a hatalom nélküli 
arroganciát is láthatjuk.  De ha  már beszélünk a hatalomgyakorlásról, nézzük meg a jövőben, 
hogy hogy néz ki maid a munka, mert nem kell ahhoz nagyon nagy többség, kis többséggel is 
el lehet hallgattatni az ellenzéki képviselőtársakat. Mi ezt nem tervezzük. Nézzük meg, hogy 
mennyivel több lesz az előttünk álló ciklusban azoknak a javaslatoknak a száma, amit az 
ellenzéki bizottsági tagok és képviselőtársak benyújtanak és napirendre kerül. Én hallottam 
Eröss képviselőtársamtól, hogy eddig ez egy szép kerek szám volt, vagy közelítette. Tehát a 
hatalomgyakorlás az itt dől el, ez lesz a gyakorlat. Nézzük meg ezt,  es  ne pedig az elméletről 
vitázzunk akkor, amikor egyébkent annak meg van a rendes alapja,  es  a törvényességi alapja 
is. Köszönöm a szót. 

Pikó András 
Köszönöm képviselő úr. Veres  Gabor  képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót, 
parancsoljon. 

Veres Gábor 
Köszönöm szépen Polgármester úr. Én alapszakmámat tekintve színész vagyok, abból lettem 
marketinges. Semmiképpen nem vagyok matematikus.  De van  egy ilyen, lehet, hogy tényleg 
elszámolom nagyon.  De  ez  a  testület  18  tagú. Ebből  12  ül ezen az oldalon, és  6  azon az 
oldalon, az ugye az egyharmada,  ha  jól számolom.  A hat  bizottság kilenc fös testülete az  54 
lös,  ennek az egyharmada  18.  Ugye?  Az  eddig biztos. Matematikus barátomat 
megkérdezem... annyi. Jól  van.  Azt szeretném mondani, hogy  a  jelenlegi helyzetben az az 
ajánlat áll Önök előtt,  ha  ez meg nem változott néhány órával ezelötthöz képest, hogy Önök 
minden bizottságba delegálhatnak két ellenzéki belsős képviselőt, és egy külsős tagot. Ez 
bizottságonként három főt jelent, ami  a hat  bizottsággal megszorozva  18,  ami pontosan az 
egyharmada annak,  mint  amennyi Önöknek mandátum-arányosan jár. Tehát, hogy  ha a 
mandátum-arányosságot kérik rajtunk számon, akkor egy ilyen végtelenül egyszerű 
matematikai képlettel  le  lehet vezetni, hogy az  54  egyharmada  18, en most  elmondtam 
Önöknek, hogy hány helyük lesz Önöknek: pontosan  18.  Én úgy gondolom, hogy ez 
mandátum-arányosan halálpontosan annyi. Másrészről hadd jegyezzem meg  a  legnagyobb 
tisztelettel, hogy ebben  a  testületben sem, és az ezt megelőző testületben sem,  es  azt 
megelőzően sem  volt  arra példa, hogy ellenzéki képviselő, vagy ellenzékből delegált személy, 
önkormányzati cég felügyeltibizonságának elnöke lehessen. Ezt Önök valamiért úgy 
gondolták, hogy ezt érdemes házon belül tartani, mert ugye akkor kisebb  a  konfliktus, mi meg 
Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, hogyha az ellenőrző szerepet komolyan vennék, és  el is 
látnák ezeket  a  funkciókat, és beülnének minden önkormányzati cég elnöki funkciójába  a 
felügyelő bizottságban, ahol bizonyosan rálátnak majd azokra  a  tevékenységekre, amelyeket 
ezek az önkormányzati cégek végeznek. (Hangjelzés) Tehát, hogy  ha  az első napján 
ennek ...  (4  beszéd további része nem hallható.) 
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Pikó  Andras 
Adjuk vissza a szót. 

Veres Gábor 
Ennek a testületnek számon kérnek rajtunk valamit, akkor először önmagukhoz próbálják meg 
hasonlítani ezeket a történeteket és akkor be fogják látni, hogy nemhogy nincs igazuk, hanem 
most egy picit inkább lefele kellene nézniük ebben a tekintetben.  A  demokráciát itt 
gyakorolják, Önök ezt elmulasztották  9 even  keresztül. 

Pika András 
Köszönöm szépen. Balogh István képviselő úr jelentkezett. Parancsoljon. Öné a szó. 

Balogh István Lajos 
Köszönöm szépen. Juharos frakcióvezető úrnak reagálnék a tanácsnoki pozíciókkal 

kapcsolatosan. Nos, hogy a tanácsnoki pozíciókat miért szeretnénk — azt azért, mert mi nem 

zsákmányokat szeretnénk szerezni, mint Önök szerezték majd  9  éven keresztül és különböző 
megbízási szerződéseken több százmillió forint ment ki a kerülettöl, akár ügyvédeknek. 
Hanem  nil  azt szeretnénk, hogy bizonyos területeken, ahol Önök nem megfelelően dolgoztak, 

érdemi munka tudjon folyni. Kiváltképpen a roma-ügyben és a nemzetiségi ügyekben, ahol 

Önök egy elhibázott politikát folytattak éveken keresztül — és ezt helyre kell tenni. Ugyanis 

Budapest  legnagyobb roma-közössége itt Józsefvárosban el. S ennek a roma-közösségnek egy 

kitüntetett figyelem jár és egy érdemi munka, amit Önök elfelejtettek megtenni  9 even 

keresztül. Köszönöm szépen. 

Pike, Andras 
Köszönöm. Sätly Balázs képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót. 

Sally  Balázs 
Köszönöm szépen Polgármester ár. Két dologra szeretnek reagálni. Vörös képviselőtársam azt 

próbálta felfesteni, hogy itt öt pozícióért marakodó part ül az asztalnak ezen az oldalán. 

Szeretnénk mindenkit biztosítani arról, hogy ez nincs így. Az öt jelölő szervezet egy közös 

frakcióban tömörül, egy egységes politikai szövetség, egy egységes politikai közösség, amely 

Pikó  Andras  polgármestert támogatja.  A  Juharos képviselőtársam pedig a politikai felelősség 

kérdését világította meg.  A  politikai felelősséget a választók ránk bízták, mi ezt a felelősséget 

tisztelettel vállaljuk, és viselni is fogjuk a jövöben. Önöktől azt kérném, hogy ellenőrizzenek 

minket, kritizáljanak minket, ehhez az eszközeik rendelkezésre fogiak állni, például a 

telügyelöbizottságok elnöki pozíciójában, például a bizottságok alelnöki pozícióban, valamint 

a külső bizottsági helyekben is. Valamint biztos vagyok benne. hogy egyébként 
segítségükre, amennyiben erre szükség lesz, akkor számíthatunk. Köszönöm szepen. 

PM Andras 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Veres képviselő úrnak javaslom tanulmányozásra a külsös 
bizottsági helyek arányát. Ott valamiért megfeledkezik arról, hogy az arányosságnak 

biztosítottnak kellene lennie, ahogyan az előző ciklusban is volt  es  — nem szeretném ismételni 

önmagamat —  de  nem túl bonyolult számítás alapján ki lehet számolni, hogy az ellenzék 

felülreprezentálva volt Szeretném, hogy  ha  tanulmányozná az előző ciklusban a képviselő-

testület összetételét és akkor talán rájönne, hogy a mandátum-arányosság az a külsős 
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bizottsági tagoknál fokozottan fontos, ott tudnak szakértőket delegálni a különböző pártok.  Es 
innentől kezdve, mert úgy látom, hogy nem ment a matek, a  24  külsős bizottsági helyból nem 
8-at, hanem 6-ot ajánlottak fel a Fidesz-KDNP-nek. És Ön mondhatja, hogy demokratikus az 
Önök gondolkodása, nekünk egy picit inkább a népi demokratikusra emlékeztet. Ami - és 
nyilván nem szeretném megismételni a korábban elhangzottakat hogy remélem ennek 
valóban nincsenek már történelmi gyökerei jelen a Képviselő-testületben. Mindenesetre én azt 
gondolom, hogyha Önök figyelembe vették volna azt, hogy az előző ciklusban milyen 
mandátum-arányok voltak a bizottságok során megállapítva, akkor most nem terjesztettek 
volna elő egy ilyen előterjesztést. Egyébként az, hogy a felügyelőbizottságokat idecitálják azt 
azért nem értem, mert az egy másik fórum, egy másik döntés. Én nem gondolnám, hogy 
ezeket érdemes összekeverni, nyilván bele kell rázódni egy képviselői munkába és ezeket 
érdemes valamilyen formában elhatárolni,  de en  azt javaslom, hogy tanulmányozza a 
felügyelőbizottságoknak a hatáskörét és tanulmányozza a Képviselő-testületet és annak 
bizottságainak hatásköreit és rá fog döbbeni, hogy azért alapvetően más típusú munkáról van 
szó. Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Ha  lehetne, alkut kötnék Juharos képviselő úrral, mert az  en  kimutatásom szerint ötször szólt 
hozzá, miközben az SZMSZ kétszeri hozzászólást engedélyez. Ez mandátum-arányosan is 
nagyon jó arány.  De  mivel az első testületi ülésen vagyunk, megadom a szót. 

Dr. Juharos Róbert 
Kedves Polgármester úr! Szokni kell a terhelést. Tehát ez egy ilyen műfaj. Az a helyzet, hogy 
a komcsizással nem akartam senkit sem bántani, egyébként egy Székely  Gabor  nevű egykori 
SZDSZ-es főpolgármester-helyettest idéztem, aki rendre így szólította a vele közös 
partnerségben működő, akkori MSZP-s kollegáit.  In  egyébként Hárs  Gabor  egykori képviselő 
úrnak szólt ez a kiszólás. Viszont az a logika, ahogy Önök érvelnek, tehát ami megvan, ahol 
megtalálták a mandátum-arányosságot, azzal érvelnek, egyébként meg az, hogy a bizottsági 
elnöki helyeket meg  6:0  arányban osztják, a tanácsnoki helyeket  2:0  arányban osztják, hát erre 
azért elég nehéz lesz azt mondani, hogy mandátum-arányos. Ez egy eléggé furcsa érvrendszer, 
mondom ismerős már régebbi korokból. Nyilván a FEB-nek idekeverése az megint egy furcsa 
hadnifivelet része.  A  felügyelő-bizottságokat, egyébként a felügyelő-bizottsági tagoknak a 
kinevezése vonatkozásában nincs is hatásköre a Képviselő-testületnek, nem tudom, talán 
tanulmányozták-e az SZMSZ-t, hogy jelen pillanatban hatásköre a polgármesternek van. 
Ahhoz, hogy legyen, ahhoz el kell előbb vonni, tehát kéne rá indítványt tenni, hogy vonják el. 
Ha  dönteni akarnak róla. Nem láttam ilyen előterjesztést,  de ha  van, akkor természetesen 
lehet.  Ha  nincs ilyen előterjesztés, akkor  item  lehet róla tárgyalni, tehát nem tudom, hogy 
mirő l tetszenek alkudozni. Majd először meg kéne talán tenni az ilyen indítványt, aztán utána 
beszélgethetünk róla. Balogh István kollégámnak pedig nagyon jó munkát kívánok. 

Pikó  Andras 
Azért nincs előterjesztés a Felügyelő-bizottságokról, mert megkérdeztük a Fidesz frakeiót, 
hogy ebben tudnak-e jelölni, és mivel nem, ezért ezt a kérdést elnapoltuk a következő, 
november 28-ai ülésünkre. Veres  Gabor  képviselő úr kért szót. Megadom a szót. 

Veres  Gabor 
Köszönöm szépen Polgánnester úr. Próbálok nagyon visszafogott lenni.  De  nem is, nekem 
nem kell. Inkább elmondom a véleményem. Tehát, hogy az a stílus, amiben itt a Vörös 
képviselötársam kommunikál,  na,  ez az amivel mi szerettünk volna szakítani, úgy látszik nem 
lehet. Tehát az a kioktató, nem tudom én milyen magasságokban önmagát képzelő stílus, 
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amiben azt hiszi, hogy csak azért kerekedik felé a szemben ülőknek, mert hangosabban, 
erősebben, vagy egy kicsit kritikusabban, netán bántóan fogalmaz — az szerintem  new  tetszett 
az embereknek, - október 13-án el is mondták a véleményüket róla. Demokráciából szerintem 
ne oktasson ki bennünket, meg se próbálja. Tehát Ön, és az a part, amelyik ezt az országot 
vezeti, az szerintem semmilyen erkölcsi alappal nem rendelkezik demokráciából való 
kioktatáshoz. Másreszt a matematika, az matematika.  Ha  van  54  hely  es  ebből  18  az Önöké, 
az bizony az egyharmad. Önöknek itt egyharmaduk van, ezzel az egyharmaddal szerintem 
mandátum-arányosan ezt lerendeztük.  Ha  további kéréseik vannak, természetesen lehet erről 
tárgyalni. Ilyen kérés  new  érkezett, egészen a mai napig, pedig tudták már tegnap, hogy mi 
lesz az előterjesztésben.  Minkel  senki meg nem keresett annak érdekében, hogy ezen 
változtassunk. Egy javaslatuk nem volt, most  sines.  Egy hanggal nem mondták, hogy Önök 
többet szeretnének, ezeken  es  ezeken a pontokon szeretnének újabb és újabb helyeket, ezt 
tegnap sem mondták, ma sem mondták. Azt teszik mindössze, szerintem csak azért, hogy 
hallassák a hangjukat, elmondanak bizonyos véleményeket. Szerintem inkább próbáljunk meg 
egy másik stílust felvenni ebben a teremben, ami egy kicsit jobban tiszteli a másikat, azzal 
szerintem előrébb jutunk a következő öt évben. Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Azt látom, hogy Vörös Tamás képviselő Úrnak ez lesz a harmadik hozzászólása. Kérdezem, 
hogy erre van-e az SZMSZ szerint lehetősége? Kettőre van lehetőség.  An  viszont szeretném 
meghallgatni Vörös  Tennis  képviselő urat. Parancsoljon. Két perc. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Mivel a tegnap érkezett előterjesztés előterjesztője a Polgármester, 
nem tudtuk, hogy Önhöz kell fordulni, polgármestert érintő kérdésekben.  De  jó, hogy  ha  most 
már tisztában vagyunk ezzel. Mi eddig abban a hitben voltunk, hogy a Polgármester ura a 
helyzetnek,  es  az előterjesztéseit, azt saját maga autonóm módon szerkeszti. Egyébként 
Polgármester úrnak jeleztük tárgyalási szándékunkat, amitől Ő elzárkózott. Egyébként 
továbbra is igényt tartunk a bizottsági helyek egyharmadára és minden más pozíció 
egyharmadára, azaz mandátum-arányosan. Amely a Képviselő-testület  es  átruházott 
hatáskörben a Polgármester kompetenciájába tartozik Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Köszönöm a hozzászólást. Ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Camara-Bereczki Ferenc 
képviselő úr. 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Én azt szeretném kérni, hogy ezt a vitát zárjuk le. Ennem 
gondolom azt, hogy mi hadakoznánk, hogy mi alkudoznánk, mi tisztelettel fordulunk Önök 
fete,  anti( mi a korábbiakban—hogyan is mondjam —, nem teljes egészében kaptunk meg. 

Pik()  András 
Köszönöm szépen. Mivel ez ügyrendi javaslat volt, szavazásra kell bocsátanom. Úgyhogy a 
vita lezárására tett javaslatot most szavazásra bocsátom  es  itt egyszerű többségre van szükség. 
Arra kérem Önöket, hogy szavazzunk most. 

Megállapítom, hogy  10  igen,  2  nem,  5  tartózkodással az ügyrendi határozatot elfogadta a 
Képviselő-testület. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
143/2019. (X1.07.) 10  IGEN 2  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Camara-Bereczki Ferenc  Miklos  képviselő a 
vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatát, mely szerint a napirend vitáját zárják le. 

Pikó András 
A  vitát lezártuk  Most  javaslatot teszek bizottságonként a bizottság elnökére. Egry Attila 
képviselő úr ügyrendi javaslattal, parancsoljon. 

Egry Attila 
Köszönöm Polgármester úr a szót. Egy ügyrendi javaslatot tennék. Jelen pillanatban a 
határozati pontok nem teszik lehetővé, hogy magáról az SZMSZ-ről és aztán külön nevekrő l 
szavazzunk. Szeretném kérni, hogy ezt bontsuk ketté. Hogy magáról a struktúráról tudjanak a 
képviselők véleményt nyilvánítani és utána tudjunk a nevekről dönteni. Köszönöm. 

Pikó András 
Megadom a szót Aljegyző asszonynak. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Az SZMSZ az egy rendelet.  A  rendeletről tisztelt 
Képviselő-testület külön fog dönteni, ez a döntés fogja tartalmazni azt, hogy  9  fős bizottságok 
vannak, mi a bizottságoknak az elnevezése', és a hatásköri részt. Ezt követően fogja maid 
Polgármester  in  feltenni szavazásra a tagokat, amiben a javaslatot természetesen még meg 
kell tenni, hiszen kipontozva küldtük ki. Így megfelel képviselő úrnak? 

Egry Attila 
Igen. Köszönöm. Tökéletes. 

Pik()  Audit 
Köszönjük szépen. Akkor most szavazásra bocsátom az  5  §-bel álló rendeletet. Elfogadásához 
minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  12  igen,  5  nem,  0  tartózkodással a rendeletet elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ  
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐ SÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  12  IGEN,  5  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  39/2019.  (XL07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  A 
KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  36/2014.  (XI.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Pikó  Andras 
És akkor most teszek javaslatot bizottságonként — a bizottság elnökére, alelnökére és a 
bizottság tagjaira.  A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnál elnöknek Satly Balázst javaslom, 
alelnöknek Stettner Istvánt, tagnak Veres Gábort, külsős tagnak Németh Derst, Pataki 
Gergelyt és Kiss Csillát. Felkérem a Fidesz-KDNP képviselőit, hogy tegyék meg javaslataikat 
ennek a bizottságnak a tagjaira, illetve a bizottság külsős tagjaira vonatkozóan. 

Dr. Juharos  Robert 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság alelnökének Egry Attilát, tagnak Dr. Juharos Róbertet, 
külsős tagjának Dr. Kecskeméti Lászlót javasoljuk. 

Pikó András 
Köszönöm szépen.  A  következő Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottság, amelynek elnökére teszek először javaslatot: Balogh István Lajos. Alelnökének 
Hermann  Györgyöt, tagjának Czeglédy Ádámot, külsős tagjának Pölhe Dórát, Pacsika 
Mártont  es  Egner Eniköt javaslom  es  felkérem a Fidesz-KDNP képviselőit, hogy tegyék meg 
javaslataikat ennek a bizottságnak a tagjaira és a bizottság külsös tagjára vonatkozóan. 

Dr. Juharos Róbert 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport es  Esélyegyenlőségi 
Bizottságba alelnöknek Dr. Ferencz Orsolyát, tagnak Sántha Pétentét, külsős tagnak pedig Dr. 
Lóránth Józsefet javasolnánk. 

Pikó András 
Köszönöm szépen.  A  harmadik bizottságunk elnevezése: Szociális, Egészségügyi  es 
Lakásügyi Bizottság, amelynek elnökére  Hermann  Györgyöt kérem fel, alelnöki pozícióra 
Czeglétly Ádámot, tagnak  Balogh  István Lajost,  Wises  tagnak  Kovacs  Verát, Bálint Gergelyt 
es  Molnár Zoltánt. És  most is  felkérem Fidesz-KDNP képviselőit, hogy tegyék  weg 
javaslataikat ennek  a  bizottságnak  a  tagjaira  es a  bizottság külsős tagjára vonatkozóan. 

Dr. Juharos  Robert 
Köszönöm a szót.  A  Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság vonatkozásában teszünk 
javaslatot, alelnöknek Sántha Peternét, tagnak Egry Attilát, külsős tagnak pedig Rirnán Edinát 
javasoljuk szakértőként. 

Pikó  Andras 
Ismerős nevek.  A  negyedik bizottságunk elnevezése: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es 
Közterület-hasznosítási Bizottság, melynek elnökének Veres Gábort kérem fel, alelnöknek 
Szarvas Koppányt, tagnak Sátly Balázst,  a  külsős tagoknak pedig:  Gutjahr  Zsuzsannát, Mikó 
Károlyt és  Dr.  Erdélyi Katalint. És  most is  felkérem Fidesz-KDNP képviselőit, hogy tegyek 
meg javaslataikat ennek  a  bizottságnak  a  tagjaira és  a  bizottság külsös tagjára vonatkozóan. 

Dr. Juharos Róbert 
Köszönöm a szót.  A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
delegáltjaira teszek javaslatot. Alelnöknek Dr. Juharos Róbertet, tagnak Vörös Tamást  es 
külsös tagnak pedig Soós György urat javasoljuk ezen bizottságba. 

Pikó  Andras 
Köszönöm a javaslatokat. Ötödik bizottságunk a Városüzemeltetési Bizottság, melynek 
elnökének Camara-Bereezki Ferenc Miklóst jelöljük, alelnöknek Könczöl Dávidot, tagnak 
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Stettner Istvánt, külsős tagoknak pedig Mező Ágnest, Barabás Józsefet ésIft (iergelyt. 
Kérem a Fidesz-KDNP tisztelt képviselőit, hogy tegyék meg javaslataikat ennek a 
bizottságnak a tagjaira és a bizottság külsös tagjára vonatkozóan 

Dr. Juharos  Robert 
Polgármester úr, a Városüzemeltetési Bizottságba a frakciónk alelnöknek Vörös Tamás urat, 
tagnak Dr. Szilágyi Demeter urat, külsős tagnak pedig  Toth  Tímea asszonyt javasoljuk. 

Pikó András 
Köszönöm szépen. És akkor az utolsó, hatodik bizottságunk pedig a Kerületfejlesztési, 
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság, amelynek elnöki posztjára Szarvas Koppány 
képviselő urat javaslom, alelnöknek Camara-Bereczki Ferenc Miklóst, tagnak Könczöl 
Dávidot, külsös tagnak Bihari Györgyöt, Őszi Évát és Pető Bálintot. És most is felkérem 
Fidesz-KDNP képviselőit, hogy tegyék meg javaslataikat ennek a bizottságnak a tagjaira és a 
bizottság külsös tagjára vonatkozóan. 

Dr. Juharos  Robert 
Tisztelt Polgármester úr.  A  Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottságba 
delegálnank alelnöknek Dr. Szilágyi Demetert, tagnak D. Ferencz Orsolyát, külsös tagnak 
pedig Tóth Patrikot. Egyúttal bejelenteném azt is, hogy tekintettel arra, hogy viszonylag 
késedelmesen kaptuk meg ugye az előterjesztést magát is, meg azt gondoltuk,  bogy  érdemi 
tárgyalásra is lehetőség nyílik, ezért nem gondoltuk azt, hogy illendő lenne a saját külsős 
bizottsági tagjainkat úgy rángatni itt, hogy nem tudjuk, mi a végkimenetele a mai ülésnapnak. 
Ezért azért tennénk indítványt, hogy a saját külsős bizottsági tagjaink a következő képviselő-
testületi ülésen tehessék le az esküt. Ugyanakkor azt is szeretnénk kérni illő tisztelettel, hogy 
amikor meg van a teljes bizottsági struktúra és fel van töltve nevekkel, akkor ezt a Hivatal 
útján a számunkra tudomásra hozni szíveskedjék — nem jegyeztük fel a neveket, jó lenne,  ha 
tudnánk hogyan is állnak fel személyi összetételében a bizottságok a végén. Köszönöm 
szépen. 

Pikó  Andras 
Természetesen így fog történni képviselő úr, köszönöm szépen.  Most  tehát, mivel megkaptuk 
a neveket, az ajánlásokat, szavazásra bocsátom az alpontokkal  4  pontból álló határozati 
javaslatot, melynek elfogadásához minősített többségre van szükség. Kérem a képviselőket, 
hogy szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  17  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  17  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐ SÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
144/2019.  (XL07.) 17  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
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I/A. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Elnökévé: Sátly Balázst 
Alelnökévé: Stettner Istvánt 

Egry Attilát 
Tagjává: Veres Gábort 

Dr. Juharos Róbertet 
Külsös tagjává: Nemeth  Derset 

Pataki Gergelyt 
Kiss Csillát 
Dr, Kecskeméti Lászlót 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

I/B. a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport es  Esélyegyenlőségi Bizottság 

Elnökévé: Balogh István Lajost 
Alelnökévé: Hermann  Györgyöt 

Dr. Ferencz Orsolyát 
Tagjává: Czeglédy Ádámot 

Sántha Pétemét 
Külsös tagjává: Pölhe Dórát 

Paesika Mártont 
Agner Eniköt 
Dr. Lóránth Józsefet 

választja meg. 

Felelös: polgármester 
I Ituáridö:  2019.  november  07. 

17C.  a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Elnökévé: Hermann  Györgyöt 
Alelnökévé: Czeglédy Ádámot 

Sántha  Pelmet 
Tagjává: Balogh István Lajost 

Egry Attilát 
Külsös tagjává: Kovács Vet-zit 

Mint Gergelyt 
Molnár Zoltánt 
Rimán Edinát 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 
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1/D. a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság 

Elnökévé: Veres Gábort 
Alelnökévé: Szarvas Koppányt 

Dr.  Juharos Róbertet 
Tagjává: Sátly Balázst 

Vörös Tamást 
Külsős tagjává: Gutjahr  Zsuzsannát 

Mikó Károlyt 
Dr.  Erdélyi Katalint 
Soós Györgyöt 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

1/E. a Városüzemeltetési Bizottság 

Elnökévé: Camara-Bereczki Ferenc Miklóst 
Alelnökévé: Könczöl Dávidot 

Vörös Tamást 
Tagjává: Stettner Istvánt 

Dr. Szilágyi Demetert 
Külsős tagjává: Mező Ágnest 

Barabás Józsefet 
Pálfi Gergelyt 
Tóth Tirneát 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

1/E.  a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság 

Elnökévé: Szarvas Koppányt 
Alelnökévé: Camara-Bereczki Ferenc Miklóst 

Dr. Szilágyi Demetert 
Tagjává: Könczöl Dávidot 

Dr. Ferencz Orsolyát 
Külsős tagjává: Bihari Györgyöt 

Öszi Évát 
Petö Bálintot 
Toth  Patrikot 

választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 
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a nemzetiségi feladatkör ellátásának felügyelete céljából Balogh István Lajost 
nemzetiségi tanácsnoknak választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

3. a gazdaságfejlesztési feladatkör ellátásának felügyelete céljából Stettner Istvánt 
gazdaságfejlesztési tanácsnolcnak választja meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

4. felkéri a jegyzöt, hogy gondoskodjon a személyi változások átvezetéséről a szükséges 
nyilvántartásokon. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  november  15. 

Pikó  Andras 
Felkérem a megválasztott külsős bizottsági tagokat,  bogy  fáradjanak ki eskütétel céljából és 
felkérem a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Kérem a megválasztott külsős bizottsági tavokat, 
bogy  mondják utánam az eskü szövegét. 

, Én ........................becsületemre és lelkiismeretemre jbgadomhogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez M leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom 
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat  Budapest  Főváros VIII kerület József-Város 

. fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom." 
(212-.  eskiitevő meggyőződése szerint) Isten  engem  úgy segéljen!" 

Pik() Andras 
Felkérem a megválasztott bizottsági tagokat az esküokmányok aláírására. 

Napirend  5.  pontja 
Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság 

tagjának díjazásáról szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet 

módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó András 
Az ötödik napirendi pont tárgyalása következik, amely a Javaslat az önkormányzati 
képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjainak díjazásáról szóló  35/2014 (X.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására. Ez egy írásbeli előterjesztés, az előterjesztő 
Polgármester.  A  képviselők csere előterjesztést kaptak, pótkézbesítéssel.  A  napirend vitáját 
megnyitom. Sátly Balázs képviselő ár jelentkezett felszólalásra, megadom a szót. 
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Satly Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Az előterjesztés lényege röviden. Az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjának az alapját a rendelet továbbra is  2016.  évi nemzetgazdasági 
átlagkeresethez köti. Ez így volt az előző ciklusban, így lesz a következőben is. És az egyes 
bizottsági tagságokhoz illetve bizottsági elnöki pozíciókhoz járó érdemi kereseti kulcsok azok 
változatlanok maradnak. Az előterjesztésben kizárólag a bizottsági struktúra változása miatti 
módosítások kerülnek átvezetésre a rendeletben. Továbbá a rendelet az szabályozza a 
létrehozandó tanácsnoki pozíciók tiszteletdíját, ami a bizottsági elnöki pozícióval egyenlő 
mértékben kerül meghatározásra. Köszönöm szépen. 

Pike' Andras 
Köszönöm szépen képviselő úr. Dr. Szilágyi Demeter jelentkezett szólásra. Képviselő úr, 
megadom a szót. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Képviselőtársam a tartami összefoglalóból lehagyta 
azt a pontot, hogy ez pontosan mennyivel fog többe kerülni az önkormányzatnak ez a típusú 
működési modell. ügyhogy ezt szeretném megkérdezni Polgármester úrtól, hogy milyen 
többletforrást igényel az, hogy ez a bizottsági struktúra ilyen módon, és ezekkel a 
szabályokkal kerül felállításra? 

Pikó András 
Megkérem Aljegyző asszonyt a tájékoztatás megadására. 

Mészár  Erika 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Ahogy képviselő úr is latja, a határozati javaslat az 
tartalmazza az előzetes kötelezettségvállalásra vonatkozó részt. Ez azért van, mert  2020-161 27 
millió forinttal fog többe kerülni eves szinten a döntés. Megjelöltük a forrást, ezt közhatalmi 
bevételek terhére. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Képviselő ár. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Tehát akkor ez megközelítőleg  150  millió forintot 
jelent a ciklus végéig. Csak ezért gondoltam ezt artikulálni, mert Polgármester úr a 
székfoglalójában elmondta, hogy a működési költség, az  apparatus  költség milyen mértékben 
fog csökkenni, és ez milyen módon válik a józsefvárosiak javára, ebből az előterjesztésből 
számomra ez nem világlik ki. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Aljegyző asszony? 

Mészár  Erika 
Éves szinten  117  millió Forint lesz. 

Pike'  András 
Dr. Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon. 
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Dr. Szilágyi Demeter 
A  többletre gondoltam. Köszönöm szépen. 

1110  András 
És ciklusra, hogyha jól értem. Öt évre. Értjük. Más hozzászólás'?  Nines.  Több kérdés, 
hozzászólás nem lévén, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az 5§-böl Egry 
Attila képviselő úr, parancsoljon. 

Egry Attila 
Köszönöm a szöt. Polgármester úr. Hosszan hallottuk itt a transzparenciáról való értekezést, 
és a szűkebbre húzzuk a nadrágszíjat és majd hatékonyabban és olcsóbban dolgozunk. Nos, 
valahogy a kormányzó többség némán próbál ezen a témán itt túlszaladni, mindenféle 
indoklás, vagy bármiféle magyarázkodás nélkül. Én azt gondolom, hogy ez így nem helyes. 
Hát azért egy picit álljunk már meg. Az elsó döntéseit látjuk az összefogásnak, aki most  in 
elfoglalta a kormánypozíciót és ahhoz képest, hogy a választási ígéretekben mindenféle 
házfelújításokról, lakásfelújításokról, az emberekről, a nehéz sorsokról hallottunk, most azt 
látjuk, hogy ennek a politikai világválogatottnak a díjazását rendezzük el, egész szépen 
megemelve, kiemelve. Komoly vállveregetést érzékelek itt a háttérben, ahogy itt a kormányzó 
képviselők ezt eldönthették és kiszámolták maguknak. Azért ez így nem helyes. Valamiféle 
visszafogottságot kellene mutatni talán az első döntésekben, itt a képviselő hölgyeknek  es 
uraknak. Eddig csak pozíciókról vitatkoztunk és  ha  megnézzük az előző ciklusokat, azért az 
elmúlt kilenc év azt mutatja, hogy tanácsnokok nélkül is remekül el lehet vezetni ezt az 
Önkormányzatot. És nem kell  hat  bizottsági elnököt sem fizetni ahhoz, hogy a demokratikus 
döntéshozatali folyamat végig tudjon menni, és a szakmai munka elvégzésre kerüljön.  Most 
ennek látjuk a pénzbeni leképeződését, és ez.  150  millió forint, amit Önök kihúznak az 
adófizetők pénzéből, mindenféle magasztos dumák után, amit itt a felvezetöben 
meghallottunk. És  en  nem látom, hogy a  150  millió forintért cserébe mit kapnak az emberek. 
Azt látom, hogy Önök mit kapnak. Ezt a kerek  150  millió forintot, ehhez én gratulálok 
Önöknek, fantasztikus, ügyes döntés,  de  az emberek mit kapnak, azt mondja meg nekem 
legyen olyan kedves, köszönöm. 

PÍLÓ András 
Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr szólásra jelentkezett, megadom a szót. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Köszönöm a szót. Vicces egyébként, mert pózolásra ez alkalom a fidesz.es 
képviselőtársaimnak,  de  javaslatot azt nem nyújtottak be, tehát akkor valószínűleg a fizetést 
gondolom azért fel fogják venni, vagy nem tudom, hogy a többletet majd mire költik? Azt 
szeretném ehhez hozzátenni, hogy nem csak akkor jellemzője a fideszeseknek a képmutatása, 
amikor családapaként pózolnak, hanem akkor is, amikor puritánként, mert az szokott lenni 
eddig is a gyakorlat, hogy amit úgymond megspórolnak ilyen tiszteletdíjakon, azt beszedik 
máshol. Kedvenc példám Rubovszky fánkos néni Csilla, aki ugye pont a kerületünk egyik 
cégével volt szerződéses viszonyban havi  500-800  ezer forintért,  ha  jól tudom, és így persze, 
hogy könnyen volt társadalmi alpolgármester az V. kerületben. Az a helyzet, hogy ez a 
költségtöbblet ez eddig is megvolt, még nagyobb mértékben is, csak nem lehetett tudni, hogy 
mennyivel, amikor a fideszesek egymást keresztbe finanszírozták. Mi ezt tulajdonképpen csak 
kihúzzuk a nyílt színre  es  átláthatóbbá és őszintébbé tesszük. És számunkra nem lesz eközben 
az eddig tapasztalt képmutató cégbeli kifizetőhelyes játék. Tehát itt tulajdonképpen nem 
gyakorlati többletköltség lesz, csak gyakorlati többletőszinteség  es  nyitottság.  Es  ezt 
szerintem a fideszes képviselőtársak is tudják,  de  jó dolog mindenbe belekötni. 
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Pikó  Andras 
Egry Attila képviselő úr következik. Parancsoljon. 

Egry Attila 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Nagyon meglepő az elsó pillanatban már rögtön látni azt, 
ahogy lelöki a kormányzó oldal magáról a felelősséget, és azt kérdezi, hogy milyen döntési 
gondolata van az ellenzéknek erről. Szeretném felhívni a tisztelt képviselő hölgyek és urak 
figyelmét, a kormányzás feladata, felelőssége, az Önöké. Van egy benyújtott előterjesztés, 
amit a Polgármester jegyez. Ezekért Önök vállalják a felelősséget. És az nem lehet kibúvó a 
felelősség alól,  ha  azt kérdezik, hogy  de  Önöknek mi a javaslata. Nem tartottunk egyeztetést 
ebben a kérdésben, a pártok nem álltak rendelkezésre, nem lehetett erről érdemben beszélni. 
Tegnapi napon csere előterjesztésként kaptuk meg. Az érdemi hozzászólás ezekhez a 
gondolatokhoz, ma a testületi ülés volt. Nem lehetett ezt hamarabb megtenni, holott én akár, 
vagy a Fidesz-KDNP képviseletében eljáró személy akár egy háttéregyeztetésen ezt már tudta 
volna jelezni. Itt a hölgyekkel és az urakkal éppen elszalad a ló.  A  nagy hurrá optimizmus  es  a 
győzelmi mámor rögtön  150  millió forint eltapsolásában vizualizálódik, és a Képviselőtársam 
anélkül, hogy bármiféle magyarázatot tudna adni, hogy miért indokolt, hogy Önök  150 
millióval többet keressenek ugyanazért a munkáért, ami itt el volt végezve tisztességesen,  hol 
ini kerületen kívüli példával próbálunk mellébeszélni, egyébként gratulálok. Azt gondolom, 
hogy meghallgathattuk a demokratikus mellébeszélésnek a legjobb típusát, és hogyha 
valahogy így fogunk itt beszélgetni a Testületben, akkor nagyon nehéz lesz érdemi 
kérdésekrő l majd nekünk továbbhaladni. Én azt gondolom, hogy kellően bátornak kell lenni, 
és akkor fól kell vállalni ezt a döntést, és azt a választ kell mondani, hogy mert Önök úgy 
gondolják, hogy ez így helyes. És akkor a választóknak is mondják el, nyugodtan, akár a 
következő újságban a Polgármester úr az első interjújában elmondhatja,  bogy  az ő Összefogás 
nevezetű pártkonglomerátuma, vagy választási konglomerátuma miért kerül  150  millió 
forinttal többe. És kezdje el győzködni a választókat, hogy tényleg a rájuk bízott felelősséggel 
és Józan gondolkodással hozta meg elsők között ezt a döntést. Köszönöm szépen. 

Pik() Andras 
Köszönöm szépen az ötletet, meg fogom tenni ezt. Azt hiszem, hogy vannak méltányolható 
érvek. Az amiről most beszélünk, az a demokrácia működése. Az amivel ellentételezzük, 
vagy amiről beszélhetünk még, és amire utalt Szarvas Koppány képviselőtársam is, az nem a 
demokráciának a működése, az valami teljesen más volt a kampányban. Tudom, hogy a 
kampányt lezártuk, erről elég sokat beszéltünk.  A 150  millió forintnál, hogyha jól tudom. 
október 14-én csak az Önök által felmondott jogi szerződések, a 14-én felmondott jogi 
szerződések sokkal több pénzt emésztettek föl. Arról semmi,  de  semmilyen tájékoztatás nem 
volt, akkor, amikor az Önök újságjában Önök ezt nyugodtan megtehették volna. Köszönöm 
szépen. Megadom Veres Gábornak a szót. 

Veres  Gabor 
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület,  en  csak annyit szeretnek 
mondani, hogy picit elem vágott Polgármester úr ebben a kérdésben, hogy tényleg, amikor 
500  millió, tehát  500  millió, fél  milliard  forintot költenek el ügyvédekre, akkor szerintem egy 
Ilyen megjegyzés meglehetősen viccesnek tűnik az Önök szájából.  De  hova tovább, mondjuk 
azt is megtehetik, hogy  an-61  a különbözetről, vagy azokról a helyekről, amit most kínál ez az 
új struktúra Önöknek, lemondanak. Vagy lemondanak arról az összegről, ami ebbő l befolyik. 
Nevezzenek demagógnak,  de  ez a hozzászólás legalább annyira  demagog  volt, mint 
amennyire az amire válaszolt. Köszönöm szépen a szót. 
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Pikó  Andras 
Köszönöm szépen képviselő úr. Vörös Tamás képviselő úré a szó. 

Vörös 1'a más 
Köszönöm szépen a szól. Én azt hiszem, hogy ettől az előterjesztéstöl kap igazából kontextust 
az SZMSZ módosítás. Hogy miért volt olyan fontos a  hat  bizottsági elnöki hely, a tanácsnoki 
funkció, miért ilyen értékesek ezek a helyek az ellenzék számára. Én egyébként azt 
gondolom, hogy valóban nagyon-nagyon sok méltánytalan egészen nevetséges számítás, - 
amit most Veres képviselő úr szerenesére meg is ismételt -, hangzott el Polgármester úr 
részérő l, hogy itt mi történik. Itt minden össze volt adva, a bokor ültetéstő l a képviselők 
nyugdíjáig, hogy hátha kijön valami olyan szám, amivel lehet indokolni azt, hogy miért van 
szükség váltásra. Én is azt gondolom, hogy vége van a kampánynak,  de  az nem azt jelenti, 
hogy mi nem fogjuk számon kérni azokat az ígéreteket, amiket Önök a kampány során tettek. 
Ez egy olyan ígéret volt, ez egy manifeszt ígéret volt, hogy az Önkormányzat működése 
olcsóbb lesz, hatékonyabb lesz, és ehhez képest az első képviselő-testületi ülésen, amikor a 
Képviselő-testület a díjazásáról dönt, már egy ilyen többlettel jelentkezik. Azért abban 
megállapodhatunk,  bogy  ez minimum nem szerencsés és nem koherens ahhoz képest, amit a 
kampányban Ön és az Ön mögött álló pártok megfogalmaztak. Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Balogh István képviselő úré a szó. 

Balogh István Lajos 
Igazából a-i előttem szóló Képviselőtársaim a mi oldalunkról úgymond mindent elmondtak. 
Én csak egy példát mondanék, hogy míg Önök luxus hintók hadait tartották fent, addig mi 
most tisztességesen az emberek elé álltunk, és vettünk egy muraközi lovat, amivel lehet 
igazán művelni és dolgozni és egy igás állatok leszünk igazából,  es  nem luxus hintókból 
fogunk kifelé nézni a nyomorgó népre. Igen, nemsokára ki fognak esni a csontvázak is, azok a 
csontvázak, amikből ki fog derülni az, hogy a Fidesz frakció hány százmillió forintot tüntetett 
el értelmetlenül a Józsefvárosi Önkormányzat működéséből. Ugye mindig csak a 
homlokzatokról beszélünk, hogy például a józsefvárosi házaknak is szépek talán a 
homlokzatai, miközben a belső lépcsőházak dőlnek össze. Valahogy ehhez tudnám 
hasonlítani az elmúlt pár év Fidesz vezetését és ezt az urizálást is amit Önök folyatattak. Erre 
nekünk a válaszunk az, hogy mi igen, kiálltunk először és azt mondjuk, hogy minekünk most 
ennyivel fog ez többe kerülni,  de  sokkal-sokkal többet fogunk tudni így érdemben dolgozni, 
mint Önök. Köszönöm. 

Pikó András 
Köszönöm Képviselő úr. Sátly Balázs képviselő úr jelentkezett szólásra. Megadom a szót, 
parancsoljon. 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen Polgármester úr. Szeretném visszaidézni, hogy az előterjesztő szerint 
ugyanazért a feladatért ugyanazok a fizetések járnak a kővetkező ciklusban, mint az előző 
ciklusban történt. Egy bizottsági elnök, aki egy másik bizottság tagja, az pont ugyanannyit fog 
keresni, mint aki korábban egy ideiglenes bizottságot vezetett,  es  tagja volt egy állandó 
bizottságnak. Hogy miért van ennyi bizottság,  en  azt javaslom a Képviselőtársaimnak, hogy 
nézzék meg, hogy hasonló méretű városokban hány önkormányzati bizottság működik. Nem 
kettő volt a sztenderd, és hogy ez jól működött-e, arról szerintem a választók elmondták a 
véleményüket október 13-án. Köszönöm szépen. 
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Pikó András 
Köszönöm szépen. Dr. Szilágyi Demeter jelentkezik hozzászólásra, parancsoljon. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Az előttem szóló Képviselőtársaim még picit 
kampány bűvöletében élnek és puffogtatják azokat a frázisokat, amelyeket a kampány során is 
hallottunk. Ez szép  es  jó,  de  ezt tényleg lassan időszerű befejezni. Tényekről beszelünk. Tehát 
mondhatja Ön, hogy ugyanannyi fizetés jár ugyanazért a munkáért,  de  ez mégis  150  millió 
forinttal többe fog kerülni a józsefvárosi polgároknak. Ez egy ténykérdés. Tehát ezen kár 
vitatkozni, ezt lehet jobbról-balról nézegetni, ez egy ténykérdés, ezen nem lehet vitatkozni.  A 
másik kérdés pedig az, hogy jó szokásukhoz híven almát a körtével hasonlítják össze. Az, 
hogy a képviselői és a bizottsági működés mennyibe kerül, az egy alma. Az, hogy egyébként 
az Önkormányzatnak egyéb gazdasági társaságai egyéb megbízatásai milyen forrásigénnyel 
rendelkeznek, az pedig a körte. Ez a kettő nem összehasonlítható. Tehát javaslom Önöknek. 
bogy  tényleg a kampányban megszokott lózungok is a kampányban megszokott ígérgetések 
és mellébeszélés helyett a tényekre fókuszáljunk, mert ez a tény ez nem más, hogy  150  millió 
forinttal többe fog kerülni ez a bizottsági és tanácsnoki struktúra, mint a korábbi ciklusban. 
Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Köszönöm szépen képviselő úr. Vörös Tamás képviselő M.  következik, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Csak Balogh képviselő úrnak szeretném címezni, hogy én 
akceptálom az Ön véleményét,  de  szerintem azért az lett volna  fair,  hogyha ugyanezeket a 
gondolatokat elmondja a kampányban is, hogy Önök azzal fognak kezdeni, hogy  150  millió 
forintot így kihúznak a józsefvárosiak zsebéből. Akkor lehet, hogy a mérlegelés az sokkal 
pontosabb lett volna,  de  ez valamiért elmaradt. Az, hogy miért, azt mindenkinek a fantáziájára 
bízom. Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom az öt paragrafusból  alto  rendeletet, az elfogadásához minősített többség 
szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  5  nem,  0  tartózkodással a rendeletet elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  RENDELETALKOTÁSHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  5  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA  ES  MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  40/2019.  (XL07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT  AZ 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ K,  A  BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK  ES A 
BIZOTTSÁG TAGJÁNAK DÍJAZÁSÁRÓL SZÓLÓ  35/2014. (X.22.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Pik()  András 
Most  szavazásra bocsátom a két pontból álló határozati javaslatot, az elfogadásához minősített 
többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  5  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
145/2019. (X1.07.) 11  IGEN 5  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 
az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottság tagjának díjazásáról 
sail() 35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosítása miatt a képviselők és 
bizottsági tagok díjazására előzetes működési kötelezettséget vállal önként vállalt 
feladatként határozatlan időre a közhatalmi bevételek terhére  2020-túl évente  117.319 
e  Ft  összegben, 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  07. 

felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat  2020-túl az eves 
költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az eves költségvetés tervezése 

Napirend  6.  pontja 
Javaslat az önkormányzati tulajdonban  MI6  gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pik"  András 
Köszönöm szépen.  Most  a  6.  napirendi pont tárgyalására térünk át. Javaslat az önkormányzati 
tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára. Írásbeli 
előterjesztés, előterjesztő a Polgármester, a képviselők az előterjesztést pótkézbesítéssel 
kapták meg.  Es  csak felhívom a figyelmet, hogy a felügyelő bizottságok kérdése nem képezi 
ennek az előterjesztésnek a tárgyát. Csak azért mondom, hogy mindenki számára világos 
legyen.  A  napirend vitáját megnyitom. Felszólalásra jelentkezett dr. Szilágyi Demeter 
képviselő úr. Megadom a szót. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester (tr. Szeretném megkérdezni, hogy a kiválasztás 
szempontrendszere mi volt az igazgatósági tagok tekintetében? Köszönöm szépen. 

Pik"  András 
A  szakmai alkalmasság. Sátly Balázs képviselő úr következik. 
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Sátly Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester úr.  A  koalíciós képviselők támogatják az előterjesztést. 

Pik() Andras 
Köszönöm szépen, Dr. Szilágyi Demeter következik. Parancsoljon képviselő úr. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Vannak az igazgatósági tagok köze delegált tagok 
között olyanok, akiknek a szakmai alkalmasságához nem fér kétség, ezt el kell ismerni. 
Viszont vannak olyan tagok, akiknek a szakmai alkalmasságát nem ismerjük. Nem tudjuk, és 
nem látjuk, hogy miben alkalmasak,  mien  alkalmasak erre a pozícióra. Hogyha ezt bővebben 
meghallgathatnánk, azt megköszönnénk. Köszönöm szepen. Nev szerint. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Kire gondolt Képviselő úr? 

Dr. Szilágyi Demeter 
Nem ragadnék ki ebből a szempontból senkit, kíváncsi vagyok, hogy Polgármester Úr hogyan 
ítéli meg az egyes kollégáknak a szakmai alkalmasságát. Meg egyszer mondom, van olyan, 
akivel kapcsolatban nem fér kétség,  Kovacs  Ottót például jól ismerjük, ismerjük a 
munkásságát,  de  ettől függetlenül, ugye most ismerjük meg egymást Polgármester úrral, és 
szeretném a gondolatvilágát megismerni, és látni azt, hogy a kiválasztási metodika az hogyan 
működik, hogyan kerül javaslattételre egy-egy ilyen fontos pozícióba egy-egy név, mi alapján 
kerül javaslatra, mi alapján kerül megfogalmazásra. Köszönöm. 

Pik() Andras 
Elmondom, mert nincsen titkom ebben az ügyben.  A  KIK és a JKN vezetői pozíciójára 
Kovacs  Ottót jelöltem. Mint azt megtudtam Önöktől, illetve Juharos úrral erről beszéltünk is, 
ebben az ügyben a jelölt szakmai alkalmasságához, tapasztalatához nem fért kétség. Nézzék el 
nekem, hogy az elmúlt két vagy három hétben nem elsősorban azzal foglalkoztam,  bogy 
castingoljam  Kovacs Otto  számára a szakmailag alkalmas jelölteket, ebben az ügyben 
delegáltam a kiválasztási szempontokat, és ő meggyőző érvekkel javasolta számomra ezeket a 
neveket. Nem volt okom kételkedni abban, hogyha az ő vezetői képességeiben és 
alkalmasságában megbízom, akkor a kiválasztási képességeit kétségbe vonnám. Úgyhogy rá 
hagyatkoztam az igazgatósági tagok kiválasztásánál,  es  meg is bízom a döntésében. Más 
hozzászólás?  Ha nines,  akkor szavazásra bocsátom az alpontokkal első és második pontból 
álló határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség szükséges. Arra kérem,  bogy 
szavazzunk most. 

Megállapítom, hogy  16  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
lestű  let. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ MINŐSÍTETT TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
146/2019. (X1.07.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 
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L A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy: 

1.) tudomásul veszi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatósági elnökének és 
tagjainak lemondását, azzal,  bogy  a jogviszony  2019.  november  06,  napjáig tart. 

Felelős: polgármester 
Ilatáridő: 2019.  november  07. 

2.) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági tagjainak  2019.  november  07. 
napi hatállyal  2024.  november 07-ig megbízza: 
a) Kovacs  Ottó Istvánt (anyja neve: , születési ideje: 
lakcím: 
I)) Nováczki Eleonórát (anyja neve:  1 születési ideje: lakcím: 

C) Lang  Gábornét (szül.név: , anyja neve: születési 
ideje: , lakcím: 
d) Sztanek Endrét (anyja neve: , születési ideje: lakcím: I 

). 
Felelős: polgármester 
I latáridő: 2019.  november  07. 
3.) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnökévé  2019.  november  07. 
napi hatállyal  Kovacs Otto  Istvánt megbízza. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07, 
4.) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke bruttó 358.981,-
Ft/hi') megbizási díjban, továbbá bruttó  179.491,-  Ft/ho költségtérítésben részesül, az 
Igazgatóság tagjai személyenként bruttó  209.406,-  Ft/hó megbízási díjban, továbbá bruttó 
104.703,-  Ft/hó költségtérítésben részesülnek. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07, 

felkéri a polgármestert a megbízási szerződések elkészítésére  es  aláírására, továbbá a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű alapszahályának 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  15. 

11. A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

I.) tudomásul veszi a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági elnökének és 
tagjainak lemondását, azzal, hogy a jogviszony  2019.  november  06.  napjáig tart. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07. 
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2.) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatósági tagjainak  2019.  november  07. 
napi hatállyal  2024.  november 07-ig megbízza: 
a) Kovacs Otto  Istvánt (anyja neve: , születési ideje: 

), 
D) dr. Gőz Gabriellát (anyja neve: születési ideje: ) lakcim: 

MoMarne Kővári Györgyit (anyja neve születési ideje: 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07. 

3.) a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt, igazgatósági elnökéve  2019.  november  07. 
napi hatállyal  Kovacs Otto  Istvánt megbízza. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07. 

4.) a  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. Igazgatóságának elnöke díjazásban és 
költségtérítésben nem részesül, dr. Gőz  Gabriella  Igazgatóság tagja bruttó  209.406,-  Ft/ho 
megbízási díjban, továbbá  brutto  104.703,-  Ft/hó költségtérítésben, Molnámé Kővári Györgyi 
Igazgatóság tagja bruttó  164.533,-  Ft/hó megbízási díjban, továbbá bruttó  82.267,-  Ft/hó 
költségteritésben részesül. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  07. 
5.) felkéri a polgármestert a megbízási szerződések elkészítésére  es  aláírására, továbbá a 
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. módosításokkal egységes szerkezetű 
alapszabályának aláírására. 

Felelős: polgármester 
határidő: 2019.  november  15. 

Napirend  7.  pontja 
Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő:  Pilo) Andras  polgármester, 

Dr. Eröss  Gabor  képviselő, 
Sátly Balázs képviselő 
Hermann  György képviselő 
Könczöl  David  képviselő 
Szarvas Koppány képviselő 

Pikó András 
Elérkeztünk a hetedik napirendi ponthoz, ennek a tárgyalása következik. Az előterjesztést a 
képviselők pótkézbesítéssel kapták kézhez. Az előterjesztés címe és az előterjesztők 
változtak, a meghívóban e napirendi pontnál feltüntetetthez képest.  A  napirendi pont javaslat 
klíma vészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére. Ez egy írásos 
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előterjesztés, az előterjesztő Dr. Eröss  Gabor  képviselő, Sátly Balázs képviselő, Flermann 
György képviselő, Könczöl  David  képviselő és Szarvas Koppány képviselő, valamint a 
Polgármester.  A  napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Sátly Balázs képviselő úrnak. 
Parancsoljon Képviselő úr. 

Sátly Balázs 
Köszönöm  a  szót Polgármester úr. Ugyanaz előterjesztés pótkézbesítéssel érkezett,  de a 
korábbi ciklus képviselői számára nem lehet ismeretlen. Ez az előterjesztés Jakabfy Tamás 
korábbi képviselő szellemi terméke.  Nagy  örömömre szolgál, hogy ezt Polgármester úr, 
Alpolgännester úr, három kollégám, és  en is a  nevemre vehettem.  A  klimavészhelyzet 
valószínűleg minden józan  ember  számára belátható, hogy ez bekövetkezett. Errő l talán már 
vita  sem alakult ki az előző alkalommal, amikor  a  Képviselő-testület ezt tárgyalta.  A 
szimbolikus jelentőségén túl az előterjesztés azt tenné ró szabályként, hogy Józsefváros 
valamennyi beruházása, fejlesztése, és az általános működése során  a  klimavédelem és  a 
klíma alkalmazkodási szempontokat mérlegelje És vegye figyelembe. Természetesen nem 
gondoljuk azt, hogy Józsefváros fogja megállítani  a  klímaváltozást,  de  az ezzel járó  negativ 
hatások kiküszöbölésében óriási felelősségünk  van.  És annak érdekében, hogy ezt 
előmozditsuk,  a  Józsefvárosi Önkorrnányzat hajlandó lesz együttműködni bármilyen állami 
szervvel, vagy nemzetközi szervezettel, akik  a  klímaváltozás  negativ  hatásai ellen küzdenek. 
Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Köszönöm szépen képviselő úr. Megadom a szót Dr.  Brass Gabor  alpolgármester úrnak. 
Parancsoljon. 

Or.  Erőss Gábor 
Köszönöm a szót. Először én is azzal kezdenem, hogy valóban Jakabfy Tamásnak 
köszönhetően az előző ciklus utolsó ülésén erről a témáról már beszélhettünk. Ez az 
elöterjesztésén alapul ez. a mostani, egy picit módosítottunk csak rajta.  Ader  Janos  idézetet 
benne hagytuk, aki szintén arról nyilatkozott, hogy mennyire fontos a klímaváltozás ügyével 
foglalkozni,  de Greta  Thunbergtől is beemeltünk egy idézetet, hogy azért ne csak a 
Köztársasági elnök úrra hivatkozzunk, valamint Ferenc pápától is volt benne idézet és maradt 
is. Mindhárman azt mondják, is mindannyian, akik látjuk, hogy a klímaváltozás már most a 
hétköznapokban is, itt a józsefvárosi emberek hétköznapjaiban is milyen következményekkel 
jár.  Es  ezért tartottuk fontosnak, hogy ezt a klíma vészhelyzet kihirdetését a mai napon, az 
első alakuló ülésen tűzzük napirendre. Mindannyian látjuk, hogy a bölcsődéstő l az idősekig a 
nőktől a férfiakig mindenkit érint, és  ha  már bölcsődéseket is időseket mondtam, igen, az 
egyik legfontosabb része ennek az előterjesztésnek, épp az, hogy a különösen sérülékeny 
csoportok és a kicsik  es  az idősek közéjük tartoznak, azok megkapják a megfelelő védelmet. 
Mert nem, nem mi fogjuk megállítani a klímaváltozást, bár mindent meg kell tennünk a 
magunk szintjén, hogy azt fékezzük és erre is konkrét javaslatok szerepelnek az 
előterjesztésben,  de  ami még ennél is fontosabb, hogy a klímaváltozás negatív hatásait  an, 
hogy heteken keresztül, - néha hónapokon keresztül — kell elszenvednünk a tartós szárazságot 
És hőséget és kánikulát, úgy, hogy meg éjjel sem hűl le a hőmérséklet, mert a fáitól 
megfosztott kerület nem tudja enyhíteni a hőséget, igen is lépnünk kell, igen is tennünk kell, 
sokféle lepést tartalmaz már az előterjesztés és a jövőben természetesen alpolgármesterkent 
ülésről ülésre fogom hozni a további előterjesztéseket, amelyek ehhez kapcsolódnak és ennek 
a cselekvési tervkent megvalósuló kibontakozását fogják biztosítani a faültetéstől és 
parklétesítéstő l a locsolásig és az idős emberek klimatizált helyiségbe való menedékének 
biztosításáig nagyon - nagyon sok lépést kell tennünk, és a mai nap az arról szól, hogy ezt 
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szimbolikusan az alakuló ülésünkön megtesszük, mert igen, a klímaváltozás itt van és már ma 
is sújtja a Józsefvárosiakat. Köszönöm. 

Pikó András 
Köszönöm szépen Alpolgármester úr. Szólásra jelentkezett Dr. Szilágyi Demeter képviselő úr. 
Megadom a szót. Parancsoljon. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr.  A  legutóbbi Képviselő-testületi ülésen is 
elmondtam, hogy ritka pillanat, hogy van olyan mondata Dr. Eröss  Gabor  alpolgármester 
úrnak amivel egyet értek. Mégpedig az, hogy ez valóban egy olyan jelenség, amivel 
foglalkozni kell, amivel kapcsolatban határozott lépéseket kell tenni, hogy annak a hatásait 
csökkenteni lehessen. Ezzel teljes mértékben egyet értek, és minden tekintetben támogatom 
is. Van ennek egy másik oldala is, ugye itt a gyakorlati megjelenése, ugye ez egy Képviselő-
testületi ülés, ahol döntéseket hozunk, ahol előterjesztések vannak, aminek vannak formai 
követelményei, olyan szempontból, hogy célszerű olyan javaslatokat megfogalmazni, amiből 
aztán számon kérhető, végrehajtható döntések születnek. Ez nem az. Több okból sem az. 
Tehát azok a pontok, amikor a törekszünk, meg igyekszünk, szavak jelennek meg egy 
döntéshozó testület döntési anyagában,  in  azt gondolom, hogy az nem elegendő. Meg kell 
fogalmazni határidővel, meg kell az önkormányzat intézményei számára — amennyiben ilyen 
előterjesztést nyújtunk be — fogalmazni azokat a kritériumokat, ami alapján egyébként a 
működésük tekintetében az itt felsorolt szempontokat figyelembe veszik. Ezt aztán számon 
kell kérni, és ezt aztán ide vissza kell hozni, hogy erről dönteni tudjunk. Ez részben 
megjelenik abban a cselekvési tervben, ami megfogalmazás sikerült,  de  azt gondolom, hogy 
ettő l még ez az előterjesztés nem elég részletes. Javaslom tehát egyébként, hogy azokban a 
határozati javaslati pontokban, ahol az Önkormányzat hivatala  ill.  intézményrendszerére 
vonatkozóan fogalmazunk meg elvárásokat, ezeket egészítsük ki egy ponttal, vagy egy — ezt 
rábízom egyébként itt megvitathatjuk egyébként, hogy milyen formában kerüljön bele vagy 
egészüljön ki egy határozatai javaslati ponttal az előterjesztés (Hangjelzés.) 

Pikó András 
Adjuk meg a szót. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen. Amiben határidőt tűzünk ehhez, és egy  format  adunk ennek.  En  azt 
javaslom, hogy és bocsánat, még egy másik oldalról is megközelítem is azért fogom a január 
közepét javasolni, mert van egy másik logikai bukfenc az előterjesztésben, ugyanis ezt 
cselekvési tervet február  29-i  határidővel kérjük majd számon a Rév8 Zrt.-  It A  2020-as 
költségvetés tervezésnek a határideje február  15.  Tehát ez így önmagában nem lesz akkor 
tartható, hogy egyébként az itt megfogalmazott célokat a 2020-as költségvetésben definiálni 
tudjuk majd. Azt már úgy ki se emelem egyébként, hogy nálunk egy valamilyen 
kötelezettséget, valamilyen pénzösszegre, aminek nem látjuk a fedezetét és nem tudjuk, hogy 
mennyi,  de  ezt most tudjuk be annak, hogy ez egy szimbolikus döntés,  de  ettől függetlenül a 
szimbolikus döntésen túl azt gondolom, hogy ezt célszerű pontosan behatáridőzni. Teltät 
egyfelő l javaslom, hogy a cselekvési terv elkészítése az február elseje határidővel kerüljön 
megfogalmazásra, kerüljön rögzítésre. Másfelől pedig javaslom, hogy a 2-es  es  3-as pontok 
tekintetében  ha  jól emlékszem, olyan formában konkretizáljuk, hogy ezt a Képviselő-testület 
január havi első rendes ülésére az Intézményrendszerek egy konkrét beszámolóval, egy 
konkrét ütem tervel, határidőkkel, költségtervvel nyújtsák be a Testület elé. Köszönöm 
szépen. 
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Pikó  Andras 
Nézek  a  képviselőkre, kaptunk egy konstruktív javaslatot. Én legalábbis úgy éreztem. Szilágy 
Demeter  képviselő úrnak.  Az  elsőt azt értettem  is, a  másodiknál nekem  is  gondjaim vannak, 
mert megnéztem  a 2.  és  a 3.  pontot, hogy  es  ezt megpróbálom  a  Hivatal illetve  a  Hivatal 
egységei számára  aktiv  cselekvési  es  költségvetéssel  is  ellátott és számon kérhető 
döntésekkel, tevékenységekkel összehozni. Szerintem meg tudjuk csinálni,  de  nézek Aljegyző 
Asszonyra. Nem könnyű, őszinte leszek. Kérnek egy technikai szünetet. 

SZÜNET  

Pike) Andras 
A 7.  napirendi pontunknál tartunk, megtörtént az egyeztetés. Nem fogom Önöket azzal áltatni, 
bogy  mindent értek, ezért jó, hogy van Képviselő-testület is. Úgyhogy folytassuk a vitát, Dr. 
Eröss Gábor alpolgármester jelentkezett szólásra, megadnárn a szót, parancsoljon. 

Dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm szépen a szót, S köszönöm a Fidesz frakció konstruktív hozzáállását, szerintem, 
men  punt ezt a pontot végül itt a szünetben nem beszeltük meg.  De  azt szerintem 
elmondhatom, hogy a határidő módosítási javaslatokat azt szívesen elfogadjuk,  es  befogadjuk, 
azzal nincsen semmi problémánk. Tehát előterjesztöként befogadjuk, azt hiszcm, az a helyes 
terminus.  Ami  pedig a más irányú kritikát illeti, ugye vannak köztünk újoncok, meg akik 
néznek minket azok sem mindenki tudhatja, hogy milyen típusú döntéseket szokott hozni az 
Önkormányzat Képviselő-testülete. Ugye alapvetően kétfajta döntést hozunk. Az egyik 
határozati javaslat, a másik pedig a rendelet tervezet. Tehát általában, ez ugye egy határozati 
javaslat. Ez kicsit más müfajú, mint egy rendelet. Ugye a rendelet az, amit minthogyha Önök 
most picit számon kértek volna ezen, hogy hasonlítson egy rendeletre. Nos ez nem rendelet. 
Ez egy olyan határozati javaslat, amely lefekteti így a ciklus elején, hogy milyen értékek 
mentén, S milyen vészhelyzet ismeretében fogunk a jövőben cselekedni és ez az az irány, 
amit most kijelölve, tehát az Önkormányzat minden intézménye a költségvetés tervezése 
során, tehát ugye a költségvetés tervezési munkálatai — jövő évi költségvetés — gyakorlatilag 
holnap elindulnak. Ennek a munkának a része kell, hogy legyen az a felfogás, amit ez a 
határozati javaslat tükröz.  Ebben  az értelemben, tehát fontos, hogy ezt a mai napon 
elfogadjuk, hiszen e szerint kell a jövőben cselekednünk. Amit pedig Önök várnak, vagy 
hiányolnak, vagy a későbbiekben elvárnak tőlünk, azt meg fogjuk tenni.  Es  pedig oly módon, 
hogy Polgännester Úrral, Alpolgármester társainkkal hozni fogjuk azokat a konkrét 
előterjesztéseket, bele értve a rendelet módosításokat is,  es  természetesen egy ilyen zöld 
szemléletben fogant költségvetést, amelyek az itt lefektetett irányoknak megfelelően fogják 
Józsefvárost egy klímabarát településsé tenni. Köszönöm szépen. 

Pik(' Andras 
Vörös Tamás képviselő úr jelentkezett hozzászólásra. Megadom a szót Képviselő úr. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen. Szeretnénk ebben a témában konstruktívak lenni, mert mindannyian 
egyetértünk, hogy ez mindannyiunkat érint, S ez egy nagyon fontos kérdés. Pontosan ezért 
nem érdemes, - és ezt még az előző ciklus utolsó ülésén is elmondtuk -, nem érdemes ezt egy 
ilyen politikai nyilatkozatokká degradálni. Mert jelen pillanatban lehet,  bogy  Alpolgármester 
urnak az a szándéka, hogy majd ezek alapján konkrétumok jönnek,  de  ebbő l az anyagból 
égvilágon  aunt  következik ez, nem szab feladatot.  Se  a Hivatalra, se az önkonnänyzati 
cégekre, se senkire, hogyha Ön majd készít előterjesztést, azt egyébként e nélkül is megteheti. 
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Egyébként úgy,  bogy  nincsen kész  a  szakmai anyag, amit mi elkezdtünk még az előző 
ciklusban elkészíttetni, nem látjuk, hogy ebben milyen javaslatok szerepelnek. Önmagában 
természetesen egyetértünk ezzel  a  kérdéssel,  es  szerintem lehetne ebből egy olyan 
előterjesztést  is  csinálni, amit száz szizalekig minden képviselő meg  fog  szavazni.  En  azt 
gondolom, hogy ez Önöknek  is  érdeke és nekünk  is  érdekünk, és  a  választóknak  is  érdeke, én 
azt nem értem, hogy miért kell ragaszkodni egy alapvetően semmiféle jogi kötelmet nem 
tartalmazó, egy üres politikai kinyilatkoztatáshoz. Anélkül  is van  klímaváltozás, meg azzal 
együtt  is,  hogyha ezt elfogadjuk,  de  hogyha  nein  teszünk hozzá konkrét lépéseket, akkor ez 
csak egy politikai tennék. Hogyha ezt  a  kérdést komolyan vesszük, akkor rakunk hozzá olyan 
pontokat, olyan mérföldköveket, olyan elvárható sarokpontokat, amiket utána számon tudunk 
kérni, ami alapján  a  Hivatal  el  tud kezdeni dolgozni. Ez alapján nincs olyan  ember a 
Hivatalban, aki azt mondaná, hogy mostantól kezdve az én munkámat ez ilyen és ilyen 
irányban fogja befolyásolni. Egyébként szeretném zárójelben jelezni, hogy ezt az 
előterjesztést, amikor Jakabfy képviselő úr előterjesztette, azt  a  Képviselő-testület elfogadta. 
Az  előző fideszes többség elfogadta Jakabfy képviselő úr elötedesztését. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen Képviselő úr! Satly Balázs képviselő  us  jelentkezett szólásra. Megadom a 
szót, parancsoljon. 

S tidy  Balázs 
Köszönöm a szót Polgármester Úr! Picit azt gondolom, hogy olyasmit kérnek számon rajtunk 
az ellenzéki képviselők,- bár egyébként a konstruktivitásukat ezúton is méltányolom és 
köszönöm — ami nem volt célja ennek az előterjesztésnek.  Ha  lenne készen cselekvési terv, 
amit mondjuk a korábbi határozati javaslat alapján elkészült, akkor nyilván ezt hoztuk volna 
ide. Ez folyamatban van, ennek az elkészítése. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy végre 
világosan kimondjuk azt, hogy a klimavészhelyzet az bekövetkezett. Ezt tudatosítsuk mind az 
állatnpolgárokban, mind a Hivatal munkatársaiban, mind a józsefvárosi cégekben, és egy 
magas szintű elvárást fogalmazzunk meg a tekintetben, hogy a jövőben ezeket a szempontokat 
építsük be a gondolkozásunkba.  A  korábban elfogadott határozat mentén a Rév8 készíti 
klimastratégiát, ebből fog származni cselekvési terv. Van ezért felelös alpolgármesterünk 
Végre, van politikai akaratunk,  es  a határozat céljait meg fogjuk valósítani. Köszönöm szépen. 

Pik?) Andras 
Köszönöm szépen Képviselő Úr. Dr. Szilágyi Demeter képviselő úr következik. Megadom a 
snit  Képviselő úr. 

Dr. Szilagyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester  tin A  helyzet az én meglátásom szerint a következő 
ebben a kérdésben.  Es  itt kérném Polgármester urat, hogy ezt mérlegelje. Előttünk van egy 
olyan döntési javaslat, ami se nem számon kérhető, se nem transzparens, mert nem tudjuk, 
hogy mennyibe fog kerülni, se nem végrehajtható. Ez a döntés ez egy politikai 
szándéknyilatkozat tekintsük annak. Ez egy kampányígéret. Csakhogy a kampánynak vége 
van, és eljött a döntéseknek és a számon kérhető döntéseknek az ideje. Ezt arra reagálásul, 
hogy ez egy politikai krédó. Ezt én elfogadom. Csak akkor ne bújtassunk bele egyébként 
olyan pontokat, ami egyébként vélelmezne valamilyen típusú cselekvést az egyes 
intézményrendszerektől. Csak a legelső pontot, hogyha elolvasom: „a káros hatások 
csökkentese érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete és annak szervei (a Képviselő-
testületnek egyébként nincsenek szervei, hanem az Önkormányzatnak vannak), valamint a 
Képviselő-testület intézményei segítik a helyi gazdaság átállítását úgynevezett körforgásos 
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gazdasággá, amelyben melléktermékek veszélyes kibocsátása nem keletkezik. Hogyan? 
Milyen mértékben? Mit jelent ez? Még egyszer mondom, nem szeretnék a szándék ellen 
menni. csak azt látom, hogyha tényleg egy olyan működési modellt szeretnénk itt 
meghonosítani, amiben  en  partner vagyok, hogy érdemi döntéseket olyan módon hozzunk, 
hogy azok utána számon kérhetőek és végrehajthatóak, akkor ez erre nem megfelelő. Én azért 
javasoltam azt, - egyébként az előbbi egyeztetési szünetben -, hogy vegyük ezt most le a 
napirendről, az előterjesztő vonja vissza, is a következő előterjesztés kerüljön olyan módon 
megfogalmazásra, hogy az már figyelembe veszi egyébként a stratégiai készülésnek a fázisát, 
annak az ütemterve szerint halad, annak megfelelően kerülnek konkrétumok, konkrétan 
végrehajtható, és egyébként az Önkormányzat  es  szervei és intézményei számára értelmezhető 
feladatokká megfogalmazásra benne. Köszönöm szépen. 

Pita)  András 
Köszönöm szépen Képviselő  1.10  Folytatjuk a hozzászólásokat, Dr. Eröss  Gabor 
alpolgármester úr következik. Parancsoljon. 

Dr. Eröss Gábor 
Köszönöm szépen a szót. Az, hogy ez egy szándéknyilatkozat, azt nem utasítjuk vissza, ez így 
van. Ez viszont számunkra fontos, mert itt emberéletek forognak kockán. Ezt már az előző 
ciklusban is elmondtam.  Es  igen is, az Önkormányzat minden intézménye Úgy helyes, hogyha 
ezt figyelembe véve dolgozik. Mert igen is, az, hogy a hőhullámok hetekig, hónapokig 
tartanak nyáron, az azzal jár, hogy itt idős, beteg emberek, adott esetben meg is halhatnak. 

ezt nem holnapután kell elkezdeni, ezt a munkát, hanem holnap. Az, hogy ezt a munkát el kell 
kezdeni, és a klimaváltozás hatásait enyhíteni kell, azt tartalmazza ez az előterjesztés, se 

többet, se kevesebbet. Egyébként meg a körforgásos gazdasággal kapcsolatosan  hat  én 
szívesen elbeszélgetnék, tudnék mondani konkrét dolgokat, hogy ez a pont, amit Ön idézett, 
mondok akkor tessék.  A  komposztálás például ilyen, tehát, hogyha Ön amennyiben - nem 
tudom, hogy családi házasban lakik-e -,  de  hogyha családi házban lakik, és az eddig 

elszállított, jó esetben elszállították az avart az Ön házának a kertjéből, rosszabb esetben 
esetleg  new  mondom, hogy elégett; mert nyilván nem, akkor ezt például a holnapi naptól 

kezdve az Önkormányzat minden szerve és minden dolgozója tudni fogja, hogy hacsak lehet, 
Out  abban kell segítenie, hogy Ön komposztálhassa az avart, hogy se elégetve ne legyen, se 
fölöslegesen szállítani ne kelljen. És ez csak egy konkrétum az ezer közül, amelyeket 
jövőben konkrét előterjesztések és rendelettervezetek formájában Önök viszont fognak látni. 
Nagyon köszönjük, hogyha a jövőben is ezeket támogatni fogják. Köszönöm szépen. 

Pik()  András 
Veres  Gabor  képviselő úr, ügyrendi kérdés? Igen. Parancsoljon. 

Veres Gábor 
Tisztelt Polgármester üt! Igen, valami ilyesmit akarok javasolni. Azt szeretném kérni, hogy 

ebből  en  azt látom, hogy csak meddő vita lesz. Tehát olyan vita, ami ebben megoldást kínál, 

most ezen a térfélen nem mutatkozik, ahogy elnézem. Önök valami.. parancsol? Már szóltam 

Önnek, hogy ezt a stílust próbálja meg egy kicsit visszafogni, tehát próbáljon meg 

parlamentáris módon tisztességesen kommunikálni, mi is ezt tesszük. Jó? Egyszer sem 

szóltam bele, amikor Ön beszélt. Akkor hozzanak táblát. Nézzék! Én ezen inkább nem 

vitatkozom, mert sajnos nem lehet. Erről a választók már véleményt mondtak, ezután is meg 

fogjak tenni valószínűleg. Akkor ügyrendi javaslatot szeretnék tenni, ezt a vitát most zárjuk 
Le, szerintem értelmetlen tovább vitatkozni. Köszönöm szépen. 
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Pikó András 
Mivel ez ügyrendi javaslat a vita lezárására, ezt szavazásra fogom bocsátani. Egyszerű 
szótöbbség kell hozzá, kérem, hogy szavazzunk most 

Megállapítom, hogy  9  igen,  4  nem,  3  tartózkodással az ügyrendi javaslatot elfogadta a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
147/2019. (X1.07.) 9  IGEN 4  NEM 3  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Veres Gábor képviselő ügyrendi javaslatát, arra 
vonatkozóan, hogy a napirend vitáját zárják le. 

Pita) Andras 
Ezt a vitát akkor most lezártuk. Köszönöm szépen. Megadom a szót Szarvas Koppány 
I3endegúz képviselő úrnak. Parancsoljon. 

Szarvas Koppány 
Köszönöm a szót. Azt szeretném hozzátenni, hogy szerintem teljesen normális, hogyha a 
Képviselő-testület az alakuló ülésén elfogad egy szándéknyilatkozatot, aminek olyan célja 
van, hogy meghatározza azt, hogy milyen szellemben akar politizálni a jövőben, és egy klíma 
vészhelyzettel kapcsolatos határozatnak sokkal több értelme, és gyakorlatban következtethető 
következménye van, mint mondjuk szerintem a 21/2018.számú február 22-én elfogadott 
határozatnak, ami konkrétan arról szólt, hogy a Testület elfogadta a megyei jogú városok 
szövetségének a Soros-ozós nyilatkozatát. Akkor nem volt probléma a szándéknyilatkozat 
típusú határozatokkal, akkor szerintem most se legyen, mondom, hogy pláne hogy ezerszer 
több értelme van a klíma vészhelyzettel foglalkozni, mint Soros-ozni, azaz nem ezerszer, mert 
ezerszer nulla, az még mindig nulla. Szóval több. 

Pilo) Andras 
Köszönöm szépen. Hogyha jól látom, akkor Szilágyi Demeter képviselő úr ügyrendi 
hozzászólást kért. Parancsoljon. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Csak szeretném kérni, hogy tekintettel arra, hogy a 
vita lezárása előtt hozzászólási szándékomat jeleztem, majd ezt követően vontam csak vissza 
ezt, kérem, hogy ezt úgy vegyék figyelembe, hogy a hozzászólási szándékomat jeleztem. 

Pik() Andras 
Extent  Köszönöm szépen, és figyelembe vesszük. Tehát akkor még  ketten  szólnak hozzá, 
Vörös Tamás képviselő úr,  es  a végén Dr. Szilágyi Demeter képviselő  fir.  Vörös Tamás 
képviselő úr következik. Parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Csak tényleg annyira humoros volt, amikor a parlamentarizmus 
szabályairól beszel Veres  Gabor  képviselő úr és közben tesz javaslatot arra, hogy egy 
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kérdésben, amikor egyébként alapvetően konstruktív vita zajlik, az kerüljön megszüntetésre. 
En  azt gondolom, hogy egy kedves és jellemző az önök politikai kultúrájára és az önök 
politikai közösségére ez a fajta hozzáállás. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy  ha  ez egy 
szándéknyilatkozat lenne, és itt az lenne előttünk, akkor valószínűleg ez lenne a címe is.  De  itt 
az a címe ennek az előterjesztésnek, hogy vagy a tárgya. bocsánat, hogy javaslat klíma 
vészhelyzet kihirdetésére  es  a szükséges intézkedések megtételére. Ez nem 
szandéknyilatkozat. Legalábbis a magyar nyelv alapvető szabályai szerint, ez nem 
szándéknyilatkozat, ez egy nulla.  A  szándékot  en  nem vitatom,  de  ami következik, feladatot 
szab az önkormányzatnak, az nulla, Nem létezik. Úgy, hogy közben készül egy szakértői 
anyag, azt nem várjuk meg, lehetőség van  rä,  és azt Polgármester úr figyelmébe szeretném 
ajánlani.  A  konstruktivitásról sokat beszéltünk. Itt van a lehetőség, hogy a Képviselő-testület 
— nem tudom, hogy volt-e ilyen az országban, ebben a kérdésben vagy másban az elmúlt 
időszakban gyakorlatilag egyhangúan tudjon dönteni egy kérdésben.  'Es  ezt nem tudom, 
hogy milyen okból, mert túl sok racionális szempontot nem látok, hiszen nem következik 
döntés belőle. Ezt önök elutasítják, vagy legalábbis eddig úgy tünt, bocsánat.  A  vita 
lezárásából azért majd meglátjuk nyilván a végső szavazásnál.  De  én azt gondolom, hogy azt 
a javaslatot  en  szeretnem fenntartani, hogy erre a kérdésre egy későbbi időpontban, a 
klímastratégia elkészülése után térjünk vissza, és addig ezzel a kérdéssel a Képviselő-testület 
ne foglalkozzon, hanem annak ismeretében kerüljön benyújtásra egy új előterjesztés, amit 
reményeink szerint szakmai kritériumrendszer és feladatszabás fog követni. Köszönöm. 

Pilch Andras 
Köszönöm szépen. Sátly Balázs képviselő úr ügyrendi. 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az SZMSZ szerint tehetek-e még ilyenkor módosító 
javaslatot? Hogy a vita lezárult-e? Ebben kémém a segitségüket. 

Pikó  Andras 
Nem. 

Sätly Balázs 
Ebben az esetben azt javasolnám, hogy az előterjesztésről pontonkent szavazzunk, így 
valószínűleg valamennyien meg tudjuk szavazni azt, hogy a klíma vészhelyzet bekövetkezett. 

Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Az ügyrendi javaslatát, azt, hogy pontonként szavazzunk,  es  hogyha jól értem a feladatom az, 

hogy most erről szavazzunk. Egyszerű szótöbbséggel. Szavazás előtt Egry Attila ügyrendi. 
Parancsoljon. 

Egry Attila 
Köszönöm Polgármester  fir. Jo  szándék jeléül szeretnék csak hozzászólni. Sátly képviselő urat 
szeretném kisegíteni abban a temában, hogy amit .felvetett, arra lenne lehetőség mégpedig 

csak annyit kéne tennünk, hogy a vita megnyitásáról kéne szavazni, és utána ő tudna módosító 
indítványt tenni. Mindösszesen csak ennyit szerettem volna elmondani, és akkor a képviselő 
Úr tudná gyakorolni a képviselői titulusából adódó feladatokat. Nem pattintanánk rögtön el 
attól a lehetőségtől,  bogy  valami konstruktív javaslatot tudjon tenni. Köszönöm szépen. 
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Pikó  Andras 
Nagy segítség lenne, hogyha valaki ügyrendben javasolná azt, hogy nyissuk újra a  vital  Nem, 
rendben. Akkor arról szavazunk,  bogy  pontonként szavazzunk.  Edam.  Van itt egy ügyrendi. 
Dr. Szilágyi Demeter. Parancsoljon, ügyrendiben. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen. Polgármester ár kérésének eleget téve, javaslom, hogy nyissuk Újra a vität. 
Köszönöm szépen. 

Pilo() Andras 
Sally  képviselő urat kérdezem, hogy fenntartja-e azt a javaslatát, hogy pontonkent szavazzunk 
inajd? 

Sátly Balázs 
Igen, a javaslatomat fenntartom. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Akkor először arról fogunk szavazni, utána pedig arról, hogy kinyitjuk-e a vitát újból. 
Szavazás indítása most. 

Megállapítom, hogy  16  gen,  0  nem,  0  tartózkodással az ügyrendi javaslatot elfogadta  a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
148/2019. (X1.07.) 16  IGEN 0  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselö-testület úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs képviselő ügyrendben tett 
javaslatát, hogy a határozati javaslatról pontonként történjen a szavazás 

Pik() Andras 
És most jön a vita megnyitására tett ügyrendi javaslat. Szavazzunk. 

Megállapítom, hogy  8  igen,  6  nem,  2  tartózkodással az ügyrendi javaslatot elutasította a 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
149/2019. (X1.07.) 8  IGEN 6  NEM 2  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt,  bogy  nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint a napirend vitája újra megnyitásra kerüljön. 
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Pikó András 
A  javaslatot elutasítottuk, tehát nem nyitottuk ki újból a vitát, Tehát az lesz a további 
menetrend, hogy Dr. Szilágyi Demeter képviselő úr hozzászól, utána pedig megkérdezzük, 
bogy  a módosítókat fenntartják-e, ás utána pedig valamilyen döntésre fogunk jutni. Képviselő 
Úr. Öné a szó. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen.  Ha  jól gondolom, akkor ez még a rendes hozzászólásom ás ennek tükrében 
még módosítási javaslattal is élhetek. Nagyon jó kis látlelet ez a mostani közjáték. Az az, 
bogy  van egy jó ügy, van egy nagyon jól megfogalmazott, egyébként valóban jó ügy, ami egy 
szlogenné degradálódott ebben a pillanatban, mert nincsen mögötte tartalom.  En  azt 
gondolom, hogy ez nem helyes, mert e mögött nincsen olyan tartalom, amit végre lehet 
hajtani, számon lehet kérni, amivel ki lehet állni a választók elé, hogy tessék kérem, mi ezt 
döntöttük.  En  ezzel nem értek egyet, ezért önmagában ezt az előterjesztést így, ebben a 
formájában nem tudom elfogadni. Javaslatot teszek arra, hogy az előterjesztés kerüljön 
visszavonásra és a szakbizottság vegye napirendre  es  tárgyaljon  rota.  Egyfelő l abban 
vonatkozásban, hogy milyen típusú javaslatokat fogalmaz meg a klímastratégiával 
kapcsolatban, tárgyalja majd a klímastratégiát, és azzal kapcsolatban a szakbizottság készítsen 
javaslatot a tekintetben, hogy pontosan mi legyen a cselekvési tervben ás pontosan hogyan 
hajtsuk végre azt, ami itt rögzítve van. Tehát még egyszer a javaslatom az, hogy ezt vonjuk 
vissza,  es  ez az előterjesztés a szakbizottságot járja meg, és amennyiben ezt a módosító 
indítványomat nem tudják támogatni, akkor viszont azt kérem, hogy az eredeti módosító 
indítványomban foglalt határidőkkel kerüljön rögzítésre az előterjesztés, illetve azt a módosító 
indítványomat kérem elfogadni,  bogy  a kettes  es  hármas pont tekintetében megfogalmazott 
javaslatokra az intézményrendszerek a januári első rendes képviselő-testületi ülésre konkrét 
döntési javaslatokkal  es  abban megfogalmazott cselekvési tervekkel érkezzenek. Köszönöm 
szépen. 

Pikó András 
Köszönöm szépen.  A  következőkről fogunk  most  szavazni.  Az  egyik, -  ha  jól értem  Dr. 
Szilágyi  Demeter  képviselő úr javaslatát - ‚hogy február elsejére módosuljon  a  cselekvési terv 
határideje.  A  másik, pedig, hogy  a  2-es ás  a  3-as pont tekintetében  konkret  cselekvési terv 
készüljön  a  hivatal tekintetében  a  januári Képviselő-testületi ülésre. Kérdezem  a  többségi 
koalíciót, befogadjuk?  Az  előterjesztőket befogadjuk? Akkor ezt befogadtuk, jelezzük. Vörös 
Tatnás képviselő úr. Vonjuk vissza?  Most  fogadtuk  be, de  visszavonjuk. Vörös Tamás 
képviselő úrnak  a  javaslata az  volt,  hogy vegyük  le a  napirendről az előterjesztést. Errő l 
indítható szavazás,  most  szavazzunk. 

Megállapítom,  bogy 5  igen,  11  nem,  0  tartózkodással. az ügyrendi javaslatot elutasította 
Képviselő-testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELD 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
150/2019. (X1.07.) 5  IGEN 11  NEM 0  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képvisehi-testület ügy dönt, hogy nem fogadta el Vörös Tamás képviselő' ügyrendi 

.favaslcuat, mely szerint vegyék le a napirendről a  7.  pontban  lea  elöteriesztést, 
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Pik() Andras 
Befogadtuk dr. Szilágyi Demeter képviselő Úr módosító javaslatait  es  pontonként szavazunk. 
Először most a határozati javaslat egyes pontjáról. 

Dr. Mészár  Erika 
Hogyha Képviselő úr előtt van az előterjesztés, akkor köszönöm szépen, az egyes pont az 
változatlan, kettes pont változatlan, hármas pont változatlan,négyes pont változatlan, ötös 
pont változatlan, egy hatossal kiegészül, amelyben a 2-es  es  3-as pont végrehajtása érdekében 
felkéri a Képviselő-testület az Önkormányzat Intézményeit, Gazdasági Társaságait, és 
Hivatalát, hogy a Képviselő-testület januári első ülésére konkrét intézkedési tervet dolgozzon 
ki.  Es  a határidők tekintetében az első pont az változatlan, a kettes-hármas pont folyamatos, a 
négyes  pent  évente a költségvetések beterjesztésének időpontja, az ötös pont  2020  február 
elseje. és a  hates  pont tekintetében a határidő a  2020  januári első Képviselő —testületi ülés. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Tehát akkor az első, a határozati javaslat első pontjáról fogunk szavazni. 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  0  nem,  5  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
151/2019. (X1.07.) 11  IGEN 0  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt,  bogy  egyetért azzal, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  november  7. 

Pikó  Andras 
Jön a második pont, a határozati javaslat második pontja, mindenki előtt ott az írásos anyag, 
kérem, szavazzunk most. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  0  nem,  5  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
152/2019.  (XI.07.) 11  IGEN 0  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy egyetért azzal, hogy a klímaváltozást globális folyamatok 
váltják ki, melyekre Józsefvárosnak kevés hatása van, viszont nemkívánatos hatásai (pl. 
hőség, viharok, árvizek és villámárvizek) ellen helyben kell elkezdeni a védekezést, 
mindvégig koncentrálva arra, hogy az üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan 
csökkentsük. 

57 



Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

Pads  András 
A  harmadik határozati pontról szavazunk most. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  1  nem,  4  tartózknclácsal a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ  
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
153/2019. (X1.07.) 11  IGEN 1  NEM 4  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti megállapítások alapján a káros hatások 
csökkentése érdekében az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, valamint a 
képviselő-testület intézményei 

a. segítik a helyi gazdaság átállítását  ún.  körforgásos gazdasággá, amelyben 
melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik, 

b. saját eszközeikkel támogatják Magyarország Kormányát  es  Országgyűlését 
minden olyan tevékenységben, melynek célja a nemzetgazdaság 
dekarbonizációjának elérése legkésőbb 2050-ben, 

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

d. 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, 
élelnuszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események 
megelőzése, megfékezése érdekében, 

c.  zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkentik 
klímaváltozás káros hatásait, 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

Pik()  András 
A  negyedik pont következik a határozati javaslatból. 

Megállapitom, hogy  11  igen,  0  nem,  5  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 
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SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
154/2019. (X1.07.) 11  IGEN 0  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei, 
valamint az Önkormányzat intézményei a klímaalkalmazkodás érdekében: 

a. a határozat  3.  pontjában vállaltak fedezetére a 2020-as költségvetési évtő l 
kezdve a rendelkezésre álló források ftiggvényében külön költségvetési keretet 
biztosít, 

b. semmilyen költségvetési forrást nem használnak fel olyan célokra, amelyek a 
3.  pontban vállaltak elérését ellehetetlenítik vagy megnehezítik, 

c. minden fejlesztési projekt elfogadásakor figyelembe veszik a 
klímaalkalmazkodási célokat, 

d. minden közbeszerzési kiírásban elvárják, hogy az ajánlattevők az 
Önkormányzat klímastratégiájával tisztában legyenek, és szerződésben 
vállalják, hogy az abban megfogalmazott elvárásoknak eleget tesznek. 

Felelős: a-c.  pont polgármester 
Határidő: évente a költségvetések beterjesztésének időpontja 

Pikó András 
Jon  az ötödik pont, ugyancsak most szavazzunk. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  0  nem,  5  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
155/2019.  (XI.07.) 11  IGEN 0  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a RÉV8 Zrt.-t, hogy a jelen határozat megállapításait  es 
vállalásait Józsefváros készülő klímastratégiájába építse be, azok részleteit dolgozza ki. 
szükség esetén készítsen előterjesztést a stratégia szint alatti  Klima  Cselekvési Terv 
k idolgozásáról. 

Felelős: 
Határidő: 

REVS Zrt.  vezérigazgató 
2020.február 01. 

Pikó András 
A  hatos pont következik, most erről szavazzunk, kérem. 

Megállapítom, hogy  11  igen,  0  nem,  5  tartózkodással a határozatot elfogadta a Képviselő-
testület. 
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Dr. Mészár  Erika 
jegyzöt helyettesítő aljeg 

Czira  Eva 
Szervezési és Képviselői Iroda  v 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN  16  KÉPVISELŐ 
A  HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 
HATÁROZAT: 
156/2019.  (XI.07.) 11  IGEN 0  NEM 5  TARTÓZKODÁSSAL 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a  152/2019.(X1.07.) es  a  153/2019.(X1.07.)  számú 
határozatok végrehajtása érdekében felkéri az Önkormányzat intézményeit, Gazdasági 
társaságait és Hivatalát, hogy a Képviselő-testület januári első ülésére konkrét intézkedési 
tervet dolgozzanak ki. 

Felelős: polgármester 
Ilátáridő: 2020.január havi első rendes Képviselő-testületi ülés 

Pikó András 
Végül akkor pontonkint elfogadtuk a határozati javaslatokat. Ülésünk végén a képviselők az 
SZMSZ  48.§-a  első bekezdése értelmében önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. 
Megköszönöm a képviselők munkáját, és az ülést  14  óra  8  perckor bezárom.  A  kerülettel, az 
önkormányzattal, a Hivatallal kapcsolatos legfontosabb információk a www.iozsetVaros.hu 
weboldalon található.  A  következő Testületi ülést  2019.  november 28-ára hívjuk maid össze. 
Köszönöm szépen mégegyszer. 

Pikó András 
polgilineSter 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület  2019. 
november 7-ei ülésen elhangzottakat ítja. 

A  jegyzőkönyvet szerkesztette: 

Ágo talin Varró Beáta 
Szervezési  es  Képviselői Iroda — ügyintéző Szervezési és Képviselői Iroda — ügyintéző 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete:  
Jelenléti  iv,  meghívó, előterjesztések, az alpolgármesterek megválasztásához szükséges 
szavazólapok átvételéről jelenléti  iv,  jegyzőkönyv az alpolgármesterek megválasztásáról, 
Mvoksból kivett adatokból szavazási lista. 
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HÁROM DARAB SZAVAZÓLAP ÁTVÉTELE 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2019.  NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT 

ALPOLGÁRMESTEREK MEGVÁLASZTÁSÁHOZ 

Pike) Andras 
polgármester 

Balogh István 

Camara-Bereezki Ferenc 

Czegledy  Adam 

Egry Attila 

Dr. Eröss  Gabor 

Dr. Ferenez Orsolya 

Hermann  György 

Dr. Juharos  Robert 

Köriczöl  David 

Sántha Péterne 

Sátly Balázs 



Stettner István 

Szarvas Koppány 

Dr. Szilágyi Demeter 

Szili-Darok Ildikó 

Veres Gábor 

Vörös Tamás 



db. 

JEGYZŐ KÖNYV 

Készült  Budapest  Föváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2019.  november 7-én  A A  -2°  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  Ill. ern.  300-as 

tárgyalójában, az alakuló ülésen megtartott 
alpolgármesterek megválasztásáról 

Alpolgármester választása - Szili-Darók Ildikó 

A  szavazásban reszt vett  _43-  fő (külön íven aláírásával igazolva) 

Az urnában lévő összes szavazólap száma:  db. 

Érvényes szavazólapok száma:  41  db. 

db. 

db. 

Érvénytelen szavazólapok száma: db. 

Rontott szavazólapok száma: 

A  szavazás eredménye: 

NÉV IGEN 
j, 

NEM TARTÓZKODÁS I 
..  

1  SZILI-DARÓK ILDIKÓ II i
. 

  

Alpolgármester választása - Dr. Eröss Gábor 

A  szavazásban részt vett  /4  fő (külön iven aláírásával igazolva) 

Az urnában lévő összes szavazólap száma: db. 

Érvényes szavazólapok száma:  AA-  db. 

Érvénytelen szavazólapok száma: 

Rontott szavazólapok száma: 

A  szavazás eredménye: 
NEV IGEN NEM 

_ 
TARTÓZKODÁS 

Dr. Eröss  Gabor 1 9 1 \ - A 
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db. 

Alpolgármester választása Rádai  Daniel 

A  szavazásban részt vett  41- 1Z5  (külön íven aláírásával igazolva) 

Az urnában lévő összes szavazólap száma:  AI'  db. 

Érvényes szavazólapok száma:  /11-T   db. 

Érvénytelen szavazólapok száma: db. 

Rontott szavazólapok száma: 

A  szavazás eredménye: 

NÉV IGEN NEM TARTÓZKODÁS 

  

Kadin Daniel  

  

Szavazatszámláló Bizottság elnöke 

Gf \rS COEY-41.740X4JC, 

    

SzavazatrAmlálá BiSheashPtIgja 

4‘Elzal -Pticsv C-3\-)17,Lesei

 

 

 

bP P 

Szavazatszamláló Bizottság tagja 

6-tx :*:)1cvt 



1.  sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje.  2019.  november  07. 10:50 
Típusa: Nyílt 
Határozat  131; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: dr. Juharos  Robert  képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Osseo 
Igen 17 94.44 94.44 
Nem 1 5.56 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 100.00 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 0 0.00 
Összesen 18 100.00 

Név Voks Frakció 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos Róbert Igen 
Könczöl Dávid Igen 
Pikó  Andras Igen 
Säntha Péterné Igen 
Sally  Balázs Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Stettner István Nem 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:13 
Típusa: Nyílt 
Határozat  132; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya; Napirend 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczöl Dávid Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sántha Péterné Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat  133; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a polgármester illetményének és költségtéritésének 
megállapítására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1 5.56 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Pikó  Andras Nem sz. 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczöl  David Igen 
Säntha Péterne Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019-  november  07. 11:16 
Típusa: Nyílt 
Határozat  134; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Javaslat a polgármester  2019.  évi szabadságának jóváhagyására 

Eredménye Vole: Szav% Össz% 
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1 5.56 
Távol 1 5.56 
Osszesen 18 100.00 

Név yoke 
Pikó  Andras Nem sz. 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczol Dávid Igen 
Sántha Péterné Igen 
Say  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres Gábor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:21 
Típusa: Nyilt 
Határozat  135; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének és költségtérítésének megállapítására 

határozat SZSZB tagok megválasztása 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss Gábor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos Róbert Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó András Igen 
Sántha Peterné Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres Gábor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

5 



Szavazás eredménye 

Határozat  136; Elfogadva 
Minősitett 
Titkos  

Tárgya: Szili-Darók Ildikó képviselő főállású alpolgármesterré megválasztása 
titkos szavazással 

17  igen 0  nem 

Szavazott:  17  fö 
Távol: 1  fö 

0  tartózkodás 

6 



Szavazás eredménye 

Határozat  137; Elfogadva 
Minösitett 
Titkos 

Tárgya: dr. Erőss  Gabor  képviselő főállású alpolgármesterré megválasztása titkos 
szavazással 

12  igen 4  nem 1  tartózkodás 

Szavazott:  17  fő 
Távol: 1  fő 

7 



Szavazás eredménye 

Határozat  138; Elfogadva 
Minösitett 
Titkos  

Tárgya: Rädai Dániel nem képviselő-testület tagjaként főállású alpolgármesterré 
megválasztása titkos szavazással 

14  igen 0  nem 3  tartózkodás 

Szavazott:  17  fő 
Távol: 1  fő 

8 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:54 
Típusa: Nyílt 
Határozat  139; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének ös költségtérítésének megállapítására 

V. határozat Szili-Darók Ildikó alpolgármesteri illetménye 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 92.86 7221 
Nem 1 7.14 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.77 
Nem szavazott 3 16.67 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Egry Attila Nem sz. 
Dr. Eröss  Gabor Nem sz. 
Szili-Darók Ildikó Nem sz. 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Säntha Péterné Igen 
Batty  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Nem 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

9 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07, 11:55 
Tipusa: Nyílt 
Határozat  140; Elfogadva 
Minösitett 

Tárgya: Javaslat  at  alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének és költségtérítésének megállapítására 

VI. határozat dr. Erőss  Gabor  alpolgármesteri illetménye 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 73.33 61.10 
Nem 3 20.00 16.67 
Tartózkodik 1 6.67 5.56 
Szavazott 15 100.00 83.33 
Nem szavazott 2 11.11 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Dr. Erőss  Gabor Nem sz. 
Szili-Darők Ildikó Nem sz. 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czeglády  Adam Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sántha Peterné Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Or.  Juharos  Robert Tart. 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

10 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat  141; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének és költségtéritésének megállapítására 

VII. határozat Rádai Dániel alpolgármesteri illetménye 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 16 100.00 88.88 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.88 
Nem szavazott 1 5.56 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Dr. Erőss  Gabor Nem sz. 
Balogh István Igen 
Camara.Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos Róbert Igen 
Könczöl Dávid Igen 
Pikó  Andras Igen 
Säntha Pétemé Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppäny Igen 
Dr. Szilägyi Demeter Igen 
Szili-Darök Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

11 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 11:56 
Tipusa: Nyílt 
Határozat  142; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az alpolgármesterek megválasztására, alpolgármesterek 
illetményének és költségtéritésének megállapítására 

VIII. határozat 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 16 9412 88.88 
Nem 1 5.88 5.56 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczól Dávid Igen 
Pikó András Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Säntha Péterné Nem 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

12 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 12:26 
Típusa: Nyílt 
Határozat  143; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Camara-Bereczki Ferenc  Miklos  képviselő ügyrendi módosító javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 
Igen 10 58.83 55.55 
Nem 2 11.76 11.11 
Tartózkodik 5 29.41 27.78 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czeglécly  Adam Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó András Igen 
Batty  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Sántha Peterné Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Egry Attila Tart. 
Dr. Erőss  Gabor Tart. 
Dr. Juharos  Robert Tart. 
Szarvas Koppány Tart. 
Vörös Tamás Tart. 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

13 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 12:29 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  39;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya:  A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról 
szóló  3602014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet módosításáról 
Rendelet 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 70.59 66.66 
Nem 5 29.41 27.78 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Nev Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sätly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Nem 
Dr. Juharos  Robert Nem 
Sántha Péterne Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

14 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 12:36 
Típusa:  Nye 
Határozat  144; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat a Képviselő-testület S Szervei Szervezeti  es  Működési 
Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet módosítására 
Határozat 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 17 100.00 94.44 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 17 100.00 94.44 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 5.56 
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Igen 
Czeglécly Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Könczol  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sántha  %erne. Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

15 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:10 
Típusa: Nyílt 
Rendelet  40;  Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság 
tagjának dijazásáról szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosítására 
Rendelet 

Eredménye yaks: Szav% össek 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 5 31.25 27.78 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
összesen 18 109.00 

Név yaks 
Balogh István Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczoi  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Nem 
Dr. Juharos  Robert Nem 
Sántha  %erne Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

16 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat  145; Elfogadva 
Minősített 

Tárgya: Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság 
tagjának díjazásáról szóló  35/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelet módosítására 
Határozat 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 5 31.25 27.78 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Nev Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres Gábor Igen 
Egry Attila Nem 
Dr. Juharos  Robert Nem 
Säntha Péternä Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

17 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat  146; Elfogadva 
Minositett 

Tárgya: Javaslat az önkormányzati tulajdonban  MI6  gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

Eredmenye yoke: Szav% Össz% 
Igen 16 100.00 88.89 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott le 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol  2 11.11  
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Egry Attila Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos Róbert Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sántha Peterne Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres Gábor Igen 
Vörös Tamás Igen 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

18 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:48 
Típusa: Nyílt 
Határozat  147; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Veres  Gabor  képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 9 56.25 50.00 
Nem 4 25.00 22.22 
Tartózkodik 3 18.75 16.67 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Hermann  György Igen 
Dr. Juharos Róbert Igen 
Könczöl  David Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darák Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Nem 
Sántha Péterné Nem 
Dr. Szilágyi Demeter Nem 
Vörös Tamás Nem 
Dr. Eröss  Gabor Tart. 
Pikó  Andras Tart. 
Sátly Balázs Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakci6 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat  148; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 16 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 16 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

11.11 

 

Összesen 18 

 

100.00 

 

Név 

  

Voks Frakció 
Balogh  István 

   

gen 

 

Czegiedy Ádám 

   

gen 

 

Egry  Attila 

   

gen 

 

Dr.  Eröss  Gabor 

   

gen 

 

Hermann  György 

   

gen 

 

Dr.  Juharos Róbert 

   

gen 

 

Könczöl  David 

   

gen 

 

Pikó  Andras 

   

gen 

 

Säntha Péterné 

   

gen 

 

Setly Balázs 

   

gen 

 

Stettner István 

   

gen 

 

Szarvas Koppány 

   

gen 

 

Dr.  Szilágyi  Demeter 

   

gen 

 

Szili-Darók Ildikó 

   

gen 

 

Veres  Gabor 

   

gen 

 

Vörös Tamás 

   

gen 

 

Camara-Bereczki Ferenc 

  

Távol 

 

Dr.  Ferencz Orsolya 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 13:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat  149; Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 8 50.00 44.45 
Nem 6 37.50 33.33 
Tartózkodik 2 12.50 11.11  
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Egry Attila Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Pikó  Andras Igen 
Säntha Péterne Igen 
Stettner István Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Szifi-Darók Ildikó Igen 
Vörös Tamás Igen 
Balogh István Nem 
Czeglécly Ádám Nem 
Hermann  György Nem 
Könczöl Dávid Nem 
Sátly Balázs Nem 
Veres  Gabor Nem 
Dr. Eröss  Gabor Tart. 
Szarvas Koppány Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

21 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:02 
Típusa: Nyílt 
Határozat  150; Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: Vörös Tamás képviselő ügyrendi javaslata 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 5 31.25 27.78 
Nem 11 68.75 61.11 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol  2 11.11  
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Egry Attila Igen 
Dr. Juharos  Robert Igen 
Sántha Peterne Igen 
Dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vörös  Tames Igen 
Balogh István Nem 
Czegledy Ádám Nem 
Dr. Eröss  Gabor Nem 
Hermann  György Nem 
Konczöl  David Nem 
Pikó  Andras Nem 
Sátly Balázs Nem 
Stettner István Nem 
Szarvas Koppány Nem 
Szili-Darók Ildikó Nem 
Veres  Gabor Nem 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat  151; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya; Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  1.  pontja 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 31.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czeglédy  Adam Igen 
Dr. Eröss Gábor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pike, Andras Igen 
Sätly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos  Robert Tart. 
Sántha Péterne Tart. 
Dr. Szilágyi Demeter Tart. 
Vörös Tamás Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat  152; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Előterjesztés klímavészhelyzet kihirdetésére  es  a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  2.  pontja 

Eredménye Voks: Szaeii Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 31.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl Dávid Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos  Robert Tart. 
Sántha Peterne Tart. 
Dr. Szilágyi Demeter Tart. 
Vörös Tamás Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

24 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  153; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Előterjesztés klitnavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  3.  pontja 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 1 6.25 5.56 
Tartózkodik 4 25.00 22.22 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darok Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Vörös Tamás Nem 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos Róbert Tart. 
Säntha Péterne Tart. 
Dr. Szilágyi Demeter Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

25 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  154; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  4.  pontja 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 $1.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy  Adam Igen 
Dr Erőss Gábor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pike, Andras Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos  Robert Tad. 
Sántha Péterne Tad. 
Or.  Szilágyi Demeter Tad. 
Vörös Tamás Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  155; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  5.  pontja 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 31.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Összesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czegledy Ádám Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sátly Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili-Darók Ildikó Igen 
Veres Gábor Igen 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos Róbert Tart 
Sántha Péterne Tart. 
Dr. Szilágyi Demeter Tart. 
Vörös Tamás Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  november  07. 14:07 
Tipusa: Nyílt 
Határozat  156; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Előterjesztés klimavészhelyzet kihirdetésére  es  a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határozat  6.  pontja 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 68.75 61.11 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 31.25 27.78 
Szavazott 16 100.00 88.89 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 11.11  
Osszesen 18 100.00 

Név Voks 
Balogh István Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Pikó  Andras Igen 
Sally  Balázs Igen 
Stettner István Igen 
Szarvas Koppány Igen 
Szili -Darók Ildikó Igen 
Veres  Gabor Igen 
Egry Attila Tart. 
Dr. Juharos  Robert Tart. 
Sántha Péterné Tart. 
Dr. Szilágyi Demeter Tart. 
Vörös Tamás Tart. 
Camara-Bereczki Ferenc Távol 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 

Frakció 

28 
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