
JEGYZŐ KÖNYV 

Készült  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2020.  június 25-en (csütörtök)  9.00  órától 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 
3.  rendes üléséről. 

Jelen vannak: Pikó András, Dr. Erőss Gábor, Rádai Dániel, Szili-Darók Ildikó, Balogh 
Lajos, Czegledy Ádám, Egry Attila,  Hermann  György, Dr. Juharos Róbert, 
Dr. Ferencz Orsolya, Könczöl Dávid, Sátly Balázs, Stettner István, Szarvas 
Koppány Bendegúz, Dr. Szilágyi Demeter, Veres Gábor, Vörös Tamás 

valamint a meghívottak: 
Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet — jegyző, Dr. Vörös Szilvia — aljegyző, Illés  Peter  — 
Polgármesteri Kabinet vezetője, Pálinkás Balázs - Polgármesteri Kabinet vezető-helyettese, 
Udvarhelyi Tessza — Közösségi Részvételi Iroda, Kiss  Imre  Zoltán — Jegyzői Kabinet 
vezetője, dr. Sengel Éva —  Jogi  Iroda Irodavezető, Czira Éva - Jegyzői Kabinet Szervezési 
Iroda vezetője, Mlinárcsek Attiláné — Személyügyi Iroda vezetője, Kassai-Bíró Zsófia — 
Személyügyi Iroda vezető-helyettese, Futó Balázs — Belső Ellátási Iroda vezetője, Jakabfy 
Tamás — Polgármesteri Kabinet, Szalókné Fekete Anikó — Ügyviteli Iroda vezetője, Barta 
Ferenc — Városépítészeti Iroda főépítésze, Ludvig Éva —Belső Ellenőrzési Iroda vezetője, Dr. 
Balla  Katalin — Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Dr. Lukács  Andrea  — Közbeszerzési 
Iroda vezetője, Dr. Sipos Tamás — Kerületgazdálkodási Iroda vezetője, Nyeste Zsuzsanna — 
Anyakönyvi Iroda vezetője, Korlát Sándorné — Anyakönyvi Iroda vezető-helyettese, 
Dr.Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője, Nagy Ibolya — 
Családtámogatási Iroda vezető-helyettese, Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda 
vezetője, Dr. Kóródi Éva — Hatósági Ügyosztály vezetője, Tóth Csaba — Igazgatási Iroda 
vezetője, Bartha Tiborne — Adóügyi Iroda vezetője, Páris Gyuláné — Gazdasági Vezető, a 
Költségvetési Ügyosztály vezetője, Csendes Antalne — Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Palya 
Sándor Péter — Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetője, Bednár János — Igazgatási Iroda 
vezető-helyettese„ Bajusz Ferenc — Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, Mácsai 
Erzsébet — Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezető-helyettese, Váradi Gizella — JSzSzGyK 
intézményvezetője, Takács Gábor - JSzSzGyK intézményvezető-helyettese, szakmai vezető, 
Váczi Miklósné —JSzSzGyK Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársa, 
Molnár Gábor r.alezredes — VIII.ker.Rendőrkapitányság vezetője, Kelemen Zsolt — VIII. 
kerület Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetője, Sárkány Csilla — Rév8 Zrt.mb.cégvezető, 
Csete Zoltán — Rév8 Zrt projektmenedzsere, Herbai Csilla - Rév8 Zrt projektmenedzsere, 
Kovács Ottó — JGK Zrt. igazgatósági elnöke, Sztanek Endre - JGK Zrt. Városüzemeltetési 
igazgató, Nováczki Eleonóra — JGK Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója, Láng Gáborné — 
JGK Gazdálkodási igazgató,  Magyar  Balázs — JGK Zrt. Parkolási igazgató, Dr.  Unger 
Roland  - JGK Zrt. Új Teleki téri piac és Termelői piacok vezetője, Dr. Gőz  Gabriella  — JKN 
Zrt. igazgatósági elnök, Csöke  Zita  — JKN Zrt. igazgatósági tag, Molnárné Kővári Györgyi — 
JKN Zrt. igazgatósági tag, Dr. Koroknai András — Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ főigazgatójaKoscsóné Kolkop Judit — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője„ Bonyhádi Elek — BKIK VIII. ker. Tagcsoport elnöke, Dr. Bánfi Gergely 
— MOK választókerület elnöke, Dr. Svéd Tamás — MOK VIII. kerületi elnöke, Aissou 
Erzsébet — NE0 intézményvezetője, Csabaine  Lampert  Ágnes — NE0 
intézményvezető-helyettese„ Ő szi Éva — Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi 
Bizottság tagjaDr. Orlóci László — ELTE Füvészkert igazgatója, Baloghné Tasi Judit Éva — 
Könyvvizsgáló 

1 



Pikó  Andras 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. Örülök, hogy mindenki egészségesen átvészelte a járványt, és több hónap után 
tudjuk folytatni a munkánkat. 

Tájékoztatom Önöket, hogy  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének  2020.  évi  3.  rendes ülését megnyitom. 

Távolmaradását bejelentette: Sántha Pétemé Késik: Dr. Juharos Róbert 
Dr. Ferencz Orsolya 

Előzetesen jelentette távolmaradását Dr. Ferencz Orsolya,  de  örülünk, hogy itt van. 

Ha  jól értettem, akkor Juharos képviselőre is számíthatunk. Sántha Péterné képviselő asszony 

nem lesz. Kérem a képviselőket, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében kapcsolják 

be a szavazógépet. Megállapítom, hogy jelen van  15  képviselő, a Képviselő-testület 

határozatképes.  A  minősített többséghez  10  egybehangzó szavazat, az egyszerű többséghez 

pedig most  8  szavazat szükséges. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a meghívó szerinti 

22.  napirendi pont előterjesztését, „Javaslat a  Budapest  VIII., Hungária körút  20/A.  és  20/B. 

szám alatti egybenyitott helyiségek fogadóórára történő hasznosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára" napirendi pontot visszavonom.  A 23.  napirendi pont előterjesztését „Javaslat 

közösségi kertek kialakítására" napirendi pontot szintén visszavonom. Javaslom, hogy a 

„Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére" és a "Javaslat a 

koronavírus járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat elfogadására" című 

előterjesztéseket egyben tárgyalja a Képviselő-testület  1.  napirendi pontként, továbbá a 

„Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves beszámolójának 

elfogadására" és a „Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének 

elfogadására" című előterjesztéseket egyben tárgyalja a Képviselő-testület  2.  napirendi 

pontként. Ennek alapján az előterjesztések számozása így változik.  4.  napirendi pont 3-as 

számra változik, a  6.  napirendi ponttól a  21.  napirendi pontig a számozás, a  4.  napirendi ponttal 

a  19.  napirendi pont számozásra változik.  A 21.  napirendi pont számozása  20.  napirendi pontra 

napirendi pontra változik. Az SZMSZ  16.  §-ának  (1)  és  (2)  bekezdése értelmében a 

meghívóban kiküldött és elhangzott módosítások szerinti napirendi javaslat szavazása 

következik.  A  Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz a napirendi 

pontokról. Előtte azonban ügyrendi hozzászólása lenne Egry Attila képviselő úrnak. Mi lenne 

az ügyrendi javaslat és milyen döntést igényel? 

Egry Attila 
Egy tisztázó kérdésem lenne az összevont napirendi pontokkal kapcsolatban. Az összevont 

napirendeknél annyival többször lesz lehetőség a hozzászólásokra, mint ahány napirend van? 

Lehet, hogy az első összevonásnál talán nem is ennyire izgalmas,  de  a  3., 4.  és 5.-nél egyszer 

beszélgetünk egy 2019-es évről, majd egy  2020.  évről, azaz  2  teljesen különböző témáról. Azt 

gondolom, hogy ezzel a harmadára redukálni a hozzászólási lehetőséget, nagyon furcsa és 

gyenge. 

Pikó  Andras 
Kettőt vonunk össze. 

Egry Attila 
Akkor megfelezzük a hozzászólási lehetőségeket. Azt gondolom, hogy kifejezetten fajsúlyos 
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napirendekről van szó, nem gondolnám, hogy ez a demokratikus megoldása a 
Képviselő-testület működésének, sem az átláthatóságot nem segíti ez a gondolat. Azt 
gondolom, hogy össze lehet vonni, hogy  ha  hasonló a téma,  de  akkor a hozzászólási lehetőséget 
ekképpen bővítsék ki. 

Pita) Andras 
Javaslat? Vonjuk vissza ezt az összevonást vagy bővítsük ki a hozzászólási lehetőségeket? 

Egry Attila 
Sáthly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon. 

Sáthly Balázs 
A  Közösen Józsefvárosért Egyesület Frakció polgármester úr eredeti javaslatát támogatja. 

Pik(' Andras 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás képviselő úr, frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Szomorúan látjuk, hogy Önök képtelenek egyetlen egy testületi ülésen legpitiánerebb trükkök 
bevetése nélkül levezetni. Ugye legutóbb a költségvetést sikerült éjfél utánra tolniuk.  Volt  is 
mit szégyellnie rajtuk, hiszen gyakorlatilag aláírták, hogy becsapták a választókat.  Most 
nyilvánvalóan a politikai vitát próbálják meg ellehetetleníteni. Önök a demokráciát, bár 
valószínűleg napjában  542-szer kimondják, viszont fogalmuk nincsen arról, hogy miről is 
beszélnek, hogy mi is működik. Önök számára a demokrácia azt jelenti, hogy Önök vannak 
hatalmon, és azt jelenti, hogy Önök azt csinálnak, amit akarnak. Szerencsére nem ezt jelenti.  Ha 
bármelyik időszakban egy FIDESZ-es  önkormányzat, akár a volt munkahelyén felvetette 
volna, akkor Ön lett volna a leghangosabb, aki azt mondja, hogy ilyen trükkökkel, hogy miért 
kell ilyen pitiáner trükkökkel élni és a reggeli.... 

Pike" Andras 
Bocsánat, meg fogom vonni Öntől a szót. Mondja az ügyrendi javaslatát. 

Vörös Tamás 
Jó. Természetesen az ügyrendi javaslatom továbbra is az, hogy az eredeti meghívóban kiküldött 
napirendeket tárgyaljuk az eredeti sorrendben. Önöknek megvolt a lehetősége arra, hogy ezeket 
ilyen módon terjesszék elő. Önök ezt elmulasztották. Ráadásul értelme sincsen ezeknek a 
javaslatoknak, hiszen az egyik egy politikai nyilatkozat, a másik... 

Pikó András 
Bocsánat. Értem a javaslatot, szavazni fogunk róla. Jó? 

Vörös Tamás 
Ezt el is vártuk. 

Pike, Andras 
Nem, bocsánat, csak azt szeretném mondani a jövőre nézve, hogy ügyrendi hozzászólásnál 
kérem az ügyrendi javaslatot és kérem a döntést, hogy  mit  szeretnének elérni, és nem kérek 
hozzá külön kioktatást. Jó? Tehát arról, hogy kinek mi lett volna a dolga az előző munkahelyén, 
az nem ügyrendi javaslat. Értjük? Jó. Vörös Tamás képviselő úr ügyrendi szavazás után. Dr. 
Ferencz Orsolya képviselő asszony? 
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Dr. Ferencz Orsolya 
Igen, szintén szavazás után tudom elmondani. 

Pikó  Andras 
Jó, akkor először Vörös Tamás frakcióvezető úr ügyrendi javaslatáról szavazunk, amelynek 
értelmében az eredeti meghívóban közölt rendben tárgyalnánk ezt a  2  napirendi pontot. Kérem, 
szavazzunk most! 
4  igen,  11  nem,  0  tartózkodással az ügyrendi javaslatot a Képviselő-testület elutasította. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
256/2020.(VI.  25.)  határozata 

(4  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy nem fogadta el Vörös Tamás képviselő' ügyrendi 
javaslatát, mely szerint az eredeti meghívóban kiküldött napirendeket tárgyalják az eredeti 
sorrendben. 
Pikó  Andras 
Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon. Ügyrendi javaslat. 

Vörös Tamás 
A  következő ügyrendi javaslatom az lenne, hogy a hozzászólások száma az eredeti meghívó 
szerinti napirendekhez rendelt hozzászólások számát jelentse. Hogyha Önök úgy gondolják, 

hogy pusztán technikai kérdésről van szó, akkor természetesen Önöknek ezt támogatni kell.  Ha 

arról van szó, és most arról fogunk szavazni, hogy Önök úgy gondolják-e, hogy az a jó, hogy 

mindent egybe szavazzunk, hogy kevesebb lehetősége legyen az ellenzéknek a csapnivaló 
munkájukról kifejteni a véleményt. Nem tudom, mi lesz a következő javaslat. Az, hogy egy 

napirendi pont lesz a napirendi pont, és akkor vita nélkül... 

Pikó András 
Bocsánat, ne fantáziáljon, jó? 

Vörös Tamás 
Az Önök munkáját látva én extrapolálok. Azt gondolom, hogy ez lesz a következő. 

Pikó András 
Ez biztosan nem lesz. 

Vörös Tamás 
A  következő pedig az lesz, amikor már lehet, hogy székünk se lesz a képviselő-testületi ülésen, 

aztán már szavazógépünk sem, mert bizonyára arra is tudnak majd találni valami nagyszerű 

gondolatot, pl. hogy ne fogyasszunk villamosenergiát vagy a zajterhelés... 

Pikó András 
Frakcióvezető úr, fejezze be! 

Vörös Tamás 
Az Önök fantaszta.... 

Pikó  Andras 
Jó, megvonom a szót. 

Vörös Tamás 
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A  testület nem teljesen konzekvens hozzáállása most már ebben a pár hónapban megfigyelhető. 

Pikó András 
Jó, megvontam a szót. Azt szeretném kérni, tényleg nagyon határozottan, hogy legalább az 
SZMSZ-t tartsák tiszteletben.  Ha  ügyrendi javaslatuk van, akkor tegyenek ügyrendi javaslatot, 
és ne kezdjenek el mellette hablatyolni. Ferencz Orsolya képviselő asszony, mi az ügyrendi 
javaslat? 

Dr. Ferencz Orsolya 
Az az ügyrendi javaslatom Polgármester Úr, hogy a továbbiakban legyen kedves az SZMSZ-el 
összehangzóan nem minősíteni az egyébként elhangzó ügyrendi javaslat indokolását. Önnek az 
nem jogköre és nem feladata, hogy a képviselő által a szólás szabadsága okán is jogán 
elmondott indokolását minősítgesse, és ez alapján megvonja vagy ne vonja meg a szót. Időkeret 
túllépése esetén megteheti, tartalmi megjegyzése ilyen tekintetben nyilvánvalóan nem lehet, 
amíg a törvényeket az illető testületi képviselő betartja. Úgyhogy ezt szeretném kérni. Nem 
arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön szerint egy indokolás micsoda. Egy ügyrendnél legyen 
kedves az ügyrendi javaslatot és annak indokolását végighallgatni, a testület méltóságát 
megőrizni. 

Pikó András 
Képviselő asszony, általános SZMSZ szabályzat az, hogy a tárgyhoz tartozónak kell lenni az 
indoklásnak is, az indoklás tárgyhoz tartozóságáról pedig a levezető elnöknek van véleménye 
és lehet is véleménye. Amennyiben ügyrendi javaslat kapcsán itt általános politikai 
nyilatkozatokat fognak tenni, akkor le fogom keverni Önöket. Szilágyi Demeter, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Átsiklottunk itt Egry Attila képviselő úr ügyrendi javaslatán. Bár tudom, hogy komoly feladat 
már az első napirendnél az ülés vezetése,  de  legyen szíves akkor arról is szavaztasson, amit 
Vörös Tamás képviselő úr kért és amit Egry Attila képviselőtársam is kért: abban az esetben, 
amennyiben összevonásra kerül a két napirend (erről döntött a testület), akkor ezeknek a 
napirendeknek a tekintetében a hozzászólási lehetőségek kerüljenek duplikálása annak 
érdekében, hogy a korábban kiküldött napirend szerinti  2  napirendi ponthoz megfelelő 
mennyiségű hozzászólás tudjon érkezni. Elfogadjuk azt, mivel nyilván a többség így döntött, 
hogy ezt egyben kell tárgyalni,  de  akkor legyenek szívesek biztosítani annak a feltételét, hogy a 
korábbi napirendhez képest dupla hozzászólási lehetőség legyen mindenkinek. 

Pikó András 
Köszönöm szépen. Erről az ügyrendi javaslatról fogunk most szavazni. Szavazzunk most. 
4  igen,  9  nem és  2  tartózkodással ezt az ügyrendi javaslatot elutasította a Képviselő-testület. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
257/2020.(VI.  25.)  határozata 

(4  igen,  9  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogad/a el Dr. Szilágyi Demeter képviselö ügyrendi 
javaslatát, mely szerint abban az esetben, amennyiben összevonásra kerül a két napirend 
(erről döntött a testület), akkor ezeknek a napirendeknek a tekintetében a hozzászólási 
lehetőségek kerüljenek duplikálásra annak érdekében, hogy a korábban kiküldött napirend 
szerinti  2  napirendi ponthoz megfelelti mennyiségű hozzászólás tudjon érkezni. Biztosítsák 
annak a feltételét, hogy a korábbi napirendhez képest dupla hozzászólási lehetőség legyen 
mindenkinek 
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Pikó András 
Most  tehát a napirend elfogadása következik.  A  napirendi javaslatról szavazunk most. Kérem, 
hogy szavazzunk. 
11  igen,  4  nem szavazattal,  0  tartózkodással a napirendet a Képviselő-testület elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
258/2020.(VI.  25.)  határozata 

(11  igen,  4  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület az SZMSZ  16.  §  (1)-(2)  bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött 
és az elhangzott módosítások szerint az alábbi napirendet fogadja el: 

1. Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére és a 
Javaslat a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására  c.  előterjesztéseket 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves 
beszámolójának elfogadására és a 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására  c.  előterjesztéseket 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi közszolgáltatási 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Kovacs  Ottó István, az igazgatóság elnöke 

4. Javaslat a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

5. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

6. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására, új 
székhely kijelölésére, szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

7. Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020 
pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Rádai  Daniel  alpolgármester 
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8. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

9. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának 
átcsoportosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

10. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

11. A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

12. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a 
2019.  évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

13. Javaslat a  2020.  évi közbeszerzési terv módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

14.Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

15. Javaslat  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

16.Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 
45/2019.  (II.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 
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17.Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló  49/2017. 
(XII.  20.)  önkormányzati rendelet és a  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

18.Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

19.Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól 
bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű 
pályázat benyújtására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pik() Andras  polgármester 

20. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci 
jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó András 
Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Mivel Önök a saját SZMSZ-ük által elfogadottakat is rendre megcsúfolják, mind az ígéretük, 
mind a választás ígéretük, mind a politikai kultúrával kapcsolatban tett ígéreteik.... 

Pikó András 
Mi az ügyrendi javaslata? 

Vörös Tamás 
Mindjárt meg fogja hallgatni polgármester úr. 

Pikó András 
Nem. Először kérem az ügyrend.  javaslatot. 

Vörös Tamás 
Kérem, viselkedjen polgármester úr. 

Pikó András 
Nem, kérem, hogy Ön viselkedjen. Ügyrendi kérdésben kért szót. Jegyző asszony, kérem, hogy 
olvassa fel, hogy mit ír az SZMSZ-ünk az ügyrendi javaslatról. 

Vörös Tamás 
Örizze meg a méltóságát. Ön nem engedi feltenni az ügyrendi javaslatomat. 
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Pikó  Andras 
Hallgassuk meg, hogy  mit  mond az SZMSZ. 

Vörös Tamás 
Az én ügyrendi javaslatomat vagy az ügyrenddel kapcsolatos hozzászólásomat jegyző asszony 
fogja elmondani? Az már egy következő stáció. 

Pikó  Andras 
Nem. Csak szeretnék felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az SZMSZ hogyan rendelkezik a 
javaslatról. 

Vörös Tamás 
Hallgassa meg a javaslatot polgármester úr, és fogadja el. 

Pikó  Andras 
Ennél tovább ne menjünk. 

Vörös Tamás 
Fejezze be ezt a piaci stílust, legyen szíves. Jó? Nem a kocsmában vagyunk. Ez egy testület, egy 
köztestület. Ön ezen nevet,  de.... 

Pikó  Andras 
Bocsánat,  de  keverjük le Vörös Tamásnál a hangot, jó? Jegyző Asszony, parancsoljon. 

Czukkerne dr. Pintér Erzsébet 
Az ügyrendre vonatkozó rész a szabályzatból: 
„22.  § (I) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. 
(2) Ügyrendi javaslat a Képviselő-testület vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt 
napirendi pontot érdemben nem érintő — döntést igénylő — eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. 
(3) Ha  a hozzászólás nem ügyrendi kérdésben történik, a levezető elnök az önkormányzati 
képviselőtől megvonja a szót." 

Pik()  András 
Ez történt. Azt szeretném,  ha  az elején elmondanák, hogy mi az ügyrendi javaslatuk.  A  világ 
így működik, most is így fog működni. Tényleg, legyenek szívesek, tartsák be azokat a 
szabályokat, amelyeket megállapított az SZMSZ. Jó? Parancsoljon, Egry Attila. 

Egry Attila 
Javaslom, hogy tartsunk  5  perc egyeztető szünetet, és ezt tisztázzák a pártok képviselői. Azt 
gondom, hogy ami most kialakult az ülésen, az teljesen elfogadhatatlan. Az  5  perc szünet jót 
fog tenni mindenkinek, hogy kiszellőzteti a fejét és akkor talán a megfelelő hangnemben és a 
megfelelő hozzáállással fog tudni visszajönni az asztalhoz. Az egyéb észrevételeket pedig 
akkor a négyszemközti vagy több szemközti megbeszélésen akkor tudnák tisztázni anélkül, 
hogy itt ezt a fórumot süllyesztenék végtelenül mélyre. 

Dr. Ferencz Orsolya képviselő  9.20-kor távozott az ülésteremből 

Pikó  Andras 
Sok sikert kívánok Sáthly frakcióvezető úrnak. Parancsoljanak,  5  perc szünet. 

Szünet  9.35  -  9.36 
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Pikó András 
Folytatjuk a munkát.  Ha  jól értem, akkor találtunk megoldást. Szeretném megköszönni Egry 
Attilának a helyzet feloldására tett erőfeszítését, hasznos volt. Másrészt szeretném feloldani azt 
a vitát is, amit Vörös Tamás frakcióvezető úrral folytattunk. Beszéltem Jegyző Asszonnyal is és 
másokkal is. Az ügyrendi javaslatnál nem akarnám ezeket a vitákat, én magam is feleslegesnek 
tartom lefolytatni. Fontosnak gondolom, hogy megindokolják az ügyrendi javaslatot. Azt 
kérem, hogy először az ügyrendi javaslatot mondják el, és utána jöjjön az indoklás. Hogyha ezt 
kérhetem Öntől, akkor jó. Megígéri? Ez így legyen. Tényleg komolyan azt nem szeretném, 
hogy ügyrendi javaslat kapcsán belemenjünk politikai vitákba. Tudom, hogy ügyrendi 
javaslatnak is lehet politikai indoklása. Arra kérem Önöket, mind a két frakciót, hogy az 
ügyrendi javaslatot mondják el, és utána jöjjön az indoklás, jó? Köszönöm! Parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Én a jogszabályok szövegszerű betartására teszek ígéretet. 

Pikó András 
Jó, akkor én is ugyanígy fogok tenni. Sáthly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sáthly Balázs 
A  két frakció közötti megállapodás alapján szeretném ügyrendi javaslatként előterjeszteni, 
hogy az összevonásra kerülő két napirendi pontnál a  2  frakciónak annyi hozzászólási ideje 
legyen, mintha a napirendi pontok nem kerültek volna összevonásra. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, az ügyrendi javaslatot befogadom, nem tudom, hogy ilyenkor kell-e döntés 
ebben az ügyben. Szavazzunk? Kell. Akkor viszont Sáthly frakcióvezető úrral, illetve a 
frakciókkal közös ügyrendi javaslatként értelmezem, erről fogunk szavazni most. 
14  igen, I nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett megállapítom, hogy ezt az ügyrendi javaslatot 
a Képviselő-testület elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
259/2020.(VI.  25.)  határozata 

(14  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslatát, 
mely szerint a két-két összevont napirendi pontnál a  2  frakciónak annyi hozzászólási ideje 
legyen, mintha a napirendi pontok nem kerültek volna összevonásra. 

Napirend  1.  pontja — eredeti  1., 2.  napirendi pont 
Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére 
Javaslat a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozat 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
Az előterjesztések lényege Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Napraforgó Egyesített Óvoda, a JGK Zrt. és a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal  324  dolgozója, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
veszélyhelyzet ideje alatt, jutalmat kapnak, fejenként nettó  50.000,  illetve  100.000  forintot. Ezt 
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a javaslatot a bizottságok megtárgyalták.  A  veszélyhelyzethez kapcsolódó  2.  határozati javaslat 
a politikai nyilatkozat elfogadása, amiben a Képviselő-testület felszólítja a kormányt, hogy adja 
vissza a kerület fejlesztésére a  2020.  évi költségvetésben korábban szereplő tételeket és a 
Józsefvárostól elvont gépjárműadó-bevételeket, valamint pótolja az intézkedései miatt kiesett 
parkolási bevételeket is. Ezt a javaslatot a bizottságok nem tárgyalták.  A  napirend vitáját 
megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, 
hogy a „Javaslat a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésére" című 
előterjesztési részhez és a „Javaslat a koronavírus járvány következményeihez kapcsolódó 
nyilatkozat elfogadására" előterjesztési részhez csere-előterjesztéseket kaptak kézhez.  A 
csere-előterjesztésekről tárgyalunk. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy 
van-e kérdés az előterjesztéshez. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Azt szeretném megkérdezni (nyilván az eredeti egyes napirendhez kapcsolódóan), hogy a 
szociális dolgozóknak korábban megígért és Önök által megkurtított év végi prémiumát úgy 
gondolják, hogy ezzel letudják-e, vagy erre még további döntések születnek? Igazából ez lenne 
az egyik kérdésem. Ezt Önök úgy gondolják-e, hogy ezzel a lépéssel a korábban elvont év végi 
prémiumát az egészségügyi és szociális dolgozóknak Önök lezártnak tekintik-e vagy így június 
tájékán a korábban megígértek szerint biztosítani fogják a Fidesz-KDNP vezetése alatt 
megszokott év végi jutalmak kifizetését? Ugyan fél éves csúszással,  de  végre valahára ezek a 
dolgozók számíthatnak-e erre? 

Pikó  Andras 
Köszönöm. Más kérdése van-e? Egry Attila képviselő úr, parancsoljon. 

Egry Attila 
A  helyszínen cserével került itt kiosztásra az eredeti  2.  számozású napirendhez még valami 
anyag, illetve az  1.  napirendi ponttal kapcsolatban még a bizottsági ülésen, mind a Szociális, 
mind pedig a Költségvetési Bizottság ülésén szóban elhangzottak, hogy ezek cserére kerülnek, 
illetve kiegészítésre, bővítése fognak kerülni. Én nem látom most itt az anyagokban, hogy ezek 
a bővítések megtörténtek. Egy nagyon rövid összefoglalót kaphatnánk, hogy az eredeti 
előterjesztéshez képest, ami megküldésre került, és bizottságok előtt járt papíralapon, ahhoz 
képest mi a végleges, amit most a Képviselő-testület tárgyal, és végül döntenünk kell róla? 
Kifejezetten a veszélyhelyzetben nyújtott kimagasló munkavégzés elismerésével kapcsolatos 
előterjesztés bővítése érdekelne. 

Dr. Szilágyi Demeter 
A  korábbi  2.  napirendi ponthoz tartozó nyilatkozatban vélelmezik a Kormány elvonásait. 
Amennyiben ezt így vélelmezik, akkor miért nem kerültek ide a Fővárosi Önkormányzat által 
elvont fejlesztési források, miért nem egészült ki ez a nyilatkozat azzal, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat milyen típusú forrásokat vont el a kerületben. 

Pikó  Andras 
Más kérdés van-e? Nincs, akkor a kérdéseket lezárom.  Most  jöjjenek a válaszok. Vörös Tamás 
kérdése az volt, hogy a korábban elvont év végi prémiummal kapcsolatban mi a helyzet. Azt 
javaslom, hogy erre a témára akkor térjünk vissza, amikor a maradvány elszámolásáról fogunk 
majd beszélni. Ez ugyanis természetesen az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek a kérdését 
veti fol. Én akkor kívánok erre válaszolni, és akkor fogok is válaszolni. Megmondtam, hogy 
mikor fogok válaszolni, és fogok is válaszolni. Nem akarom előrehozni azt a vitát. (Vörös 
Tamás kérdései, észrevételei, melyekre Pikó András polgármester Úr reagál/válaszol, a 
hanganyagon nem hallhatók.) Egry Attila képviselő úr kérdésére Jegyző Asszony fog 
válaszolni. 
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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Először csak azt a részét kellene értelmezni képviselő úrral, hogy helyszíni kiosztásunk nem 
volt, először ezt szeretném kijelenteni és tudatosítani. Ezt korábban megküldtük minden 
képviselő részére írásban, tehát most itt a helyszínen nem osztottunk semmilyen módosító 
anyagot.  A  korábban elküldöttekkel összefüggésben pedig alpolgármester úr  ad  tájékoztatást. 
Dr. Erőss  Gabor 
A  kérdésre szeretnék konkrétan is válaszolni, és nagy örömmel bejelenteni, hogy a kivetített 
összefoglaló kibővül azzal, hogy intézményvezető asszony kezdeményezésére a Közösen 
Józsefvárosért frakció támogatásával kibővítettük a jutalmazást, és immár vonatkozik azokra a 
dolgozókra is, akik a NEO-ban, vagyis a Napraforgó Egyesített Óvodában, az ügyeletes 
óvodákban akár óvónőként, akár dajkaként helytálltak a járványügyi intézkedések által 
megnehezített helyzetben, és kockázatokat is vállalva gyakran egész hosszú műszakokat, sőt 
kimondottan hosszú műszakokat kellett vállalniuk, mint a rendes óvoda nyitvatartási idején. Ők 
is a mi hőseink, és ők is megérdemlik a jutalmat, köszönjük nekik is a helytállást 
járványidőszakban. 

Szili-Darók Ildikó 
A  másik válasz pedig az, hogy a bölcsőde részéről még  5  főnek kértünk jutalmazást, akik szinte 
éjt-nappallá téve az  online  tanított rendszeren dolgoztak. Ezzel az  5  fővel egészül ki. Illetve a 
JSZSZGYK részéről  2  középvezetőt javasolt még az intézetvezető úr, ezt szeretnénk teljesíteni. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Szilágyi Demeter képviselő úr kérdésére Rádai Dániel alpolgármester urat 
kérem meg, hogy válaszoljon. Bocsánat, Vörös Tamás, ügyrend, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Én szeretném felszólítani polgánnester urat, hogy a jogszabályok betartása és betartatása az Ön 
feladata, nem választás kérdése. Amikor egy képviselő i kérdés elhangzik, és Ön erre nem tud 
vagy nem akar válaszolni valamilyen politikai oknál fogva (amit megértek, bár nem tartom egy 
túlzottan bátor hozzáállásnak),  de  attól még valakinek válaszolnia kell erre a kérdésre. Nem 
mondhatja azt. hogy majd holnap válaszolok vagy egy hét múlva. Ez egy képviselő kérdés a 
napirendre vonatkozóan, azzal kapcsolatban. 

Pikó  Andras 
Megválaszoltam. Megmondtam, hogy mikor fogok válaszolni. 

Vörös Tamás 
Ez nem válasz.  De  ilyen nincsen. 

Pikó  Andras 
De  van.  Hol  van az SZMSZ-ben az, hogy ez nem lehet a polgármester válasza? Megmondtam, 
hogy mikor fogok válaszolni. 

Vörös Tamás 
Ez egy rendelet. Hát ne haragudjon már! 

Pikó  Andras 
Kérem, segítsen Jegyző Asszony. 

Vörös Tamás 
Nem mondhatja azt polgármester úr, hogy holnap majd füstjelekkel fog válaszolni. 
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Pik()  András 
Nem ezt mondtam, ne hazudjon képviselő úr. Azt mondtam, hogy megmondtam, hogy melyik 
napirendi pontnál fogok válaszolni. Hallgassuk meg Jegyző Asszonyt. 

Vörös Tamás 
Nem választhatja meg polgármester úr. 

Pik()  András 
De  megválaszthatom. 

Vörös Tamás 
Nem, nem. Ön félreértésben él. Ön polgármestere lett és nem basája ennek a kerületnek. Már ne 
haragudjon! 

Pike()  András 
Jegyző Asszony, segítsen nekem. 

Czukkerne dr. Pintér Erzsébet 
A  képviselői kérdésre a választ a képviselőnek nem kell és nem lehet elfogadni. Amit 
Polgármester úr mondott, az volt részéről a válasz. Kérem, képviselő urat, hogy mutassa be, 
illetve hivatkozzon konkrét jogszabályhelyre, ami azt mondja, hogy a polgármesteri választ el 
kell fogadni. 

Pikó András 
Képviselő úr, megint ügyrendi? Parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Igen, tekintettel arra, hogy úgy látszik, jegyző asszonynak (és ez nagyon szomorú dolog, mert 
ezen feladat a jogszabályok betartásának ellenőrzése lenne) az a fajta visszaélésszerű 
joggyakorlása, amit folytat... 

Pik()  András 
Mi az ügyrendi javaslat? 

Vörös Tamás 
Az az ügyrendi javaslatom, hogy válaszoljon a kérdésre. Az az ügyrendi javaslatom, és most 
kifejtem, először elhangzott, és most kifejtem, ugyanis azt nem választhatja meg, már ne 
haragudjon, az nem egy tartalmi kérdés és nem a minősége a válasznak, hogy válaszolt-e. Egy 
válasznak el kell hangzania. Az, hogy nem tudom, az egy válasz, az, hogy nem tudok Önnek 
válaszolni, nem értek hozzá, Önnek igaza van,  de  mégse válaszolok, meg fogom csinálni, 
Önnek igaza van, valamilyen hasonló választ kell adni. Az nem lehet válasz, hogy nem 
válaszolok, majd később. Ön azt mondta, bocsánat megnézhetjük a jegyzőkönyvet (és erről 
szeretnék is majd írásban kérni természetesen egy leiratot), Ön azt mondta, hogy most nem fog 
válaszolni. Így mondta el, nem tudom, hogy ez így az SZMSZ szerint jogszerű-e. 

Pikó András 
Mi az ügyrendi javaslat? 

Vörös Tamás 
Elmondta, most kifejtem, ne haragudjon,  de  most ne akadályozzon meg ebben. Ön kijelentette 
polgármester úr, hogy nem válaszol a kérdésemre, ehhez képest meg azt állítja, hogy ez egy 
válasz? Már ne haragudjon,  de  a szavak értelmezése az nem tartalmi kérdés.  A  jogszabályok 
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nem arra vannak kitalálva, hogy ennek új jelentéseket adjanak szavaknak. Válaszoljon a 
kérdésre. 

Pikó András 
Befejezte? Újabb képességhiányt fedeztem fel. Szóval Ön nem érti azt, amit mondtam. Nem azt 
mondtam, hogy nem válaszolok. Megjelöltem, hogy melyik napirendnél fogok válaszolni, meg 
is indokoltam. Azért, mert ez a kérdés megválaszolható a maradvány pénz felhasználása 
kapcsán. Ott fogunk.  Ha  Önnek ez nem tetszik, megértem, jó,  de  nem fogunk kétszer erről 
beszélni. Veres Gábor, ügyrendi. 

Veres Gábor 
Én csak tisztelettel figyelmeztetném Vörös Tamás urat, hogy bár én ugyan nem vagyok jogász, 
de  amit az előbb a jegyző asszonynak mondott, az szerintem simán kimeríti a rágalmazás 
törvényi tényállását. Arra kérem, hogy kicsit fegyelmezze magát, és próbálja megfontolni, 
hogy mit mond.  A  jegyzőkönyv kedvéért pedig kérem szépen, hogy ezt a részt, Vörös Tamás úr 
előző hozzászólását külön kérésemre legyenek kedvesek a rendelkezésemre bocsátani! 

Pikó András 
Vörös Tamás úrnak nincs több ügyrendi? Parancsoljon. 

Vörös Tamás 
De  van. Azt gondolom, nem, biztos vagyok abban, hogy... 

Pikó András 
Mi az ügyrendi javaslat? 

Vörös Tamás 
Az, hogy válaszoljon polgármester úr. Továbbra sem válaszol. Ön nem jelölheti meg 
önkényesen a válaszadás időpontját. Mondok egy nagyon érzékletes példát, remélem, akkor 
ön is megérti. Nem az osztályteremben van polgármester úr, úgyhogy próbáljon meg ekképpen 
viselkedni. Elmondom akkor Önnek, hogy miért nem jelölheti meg. Mi van akkor,  ha 
valamilyen oknál fogva a Képviselő-testület tisztelt többsége úgy dönt, hogy azt a napirendet 
mégsem akarja tárgyalni, és leveszi a napirendről? Akkor ma nem is lesz válasz. Ezért 
napirendekhez rendeljük ezeket a pontokat, nem testületi ülésekhez, nem általános válaszokat 
adunk. Ez nem egy képviselői kérdés volt, amire vagy  15  napon belül választ kérünk, hanem ez 
a napirendhez tartozó kérdés volt. Nem mondhatja azt, hogy Ön máskor akar válaszolni. 
Mondhatta volna azt, hogy nem tudom,  de  azt, hogy nem válaszolok, azt nem. Ön kijelentette 
azt, hogy nem válaszol, kijelentette azt, hogy nem tartja be az SZMSZ-t. Egyébként ez se lenne 
baj,  de  akkor válaszoljon más. Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy Ön válaszoljon. Erről nem 
szavazni kell.  A  polgármester sorozatosan megszegi az ügyrendet. Ez egy jogszabály. 
Válaszoljon a kérdésre, válaszoljon! Erről nem lehet szavazni, az ügyrendi kérdések nem 
mindegyikéről szavazzunk, ugyanis előbb olvasta fel jegyző asszony, hogy mivel kapcsolatban 
lehet ügyrendi hozzászólást tenni. Egyébként nem is dönthet a Képviselő-testület úgy, hogy ne 
válaszoljon a polgármester. Nem mondhatjuk egy rendeletre azt, hogy nem fogjuk betartani. 
Egy pici jogérzéket vegyenek már magukhoz. Nagyon szeretném kérni polgármester urat, hogy 
ha ő nem tudja, akkor valaki válaszoljon. Ezt ne játsszuk! Azt sem értem, hogy mi értelme van 
annak, hogy megint  10  percet vitatkozunk. 

Pike)  András 
Meg fogom válaszolni akkor, amikor megjelöltem. Vörös Tamás képviselő úr, ügyrendi. 

Vörös Tamás 
Ön nem jelölheti meg a válaszadás helyét, Önnek most kell válaszolnia. 

14 



Pikó  Andras 
Szarvas Koppány Bendegúz, ügyrendi, parancsoljon. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Csak azt szeretném kérdezni, hogy egyébként képviselő úr elfogadható válasznak tartaná azt is, 
bogy  Boldog Karácsonyt? Lehet ennyivel megúszni. 

Piker Andras 
Vörös Tamás képviselő úr 3-szor elmondta ugyanazt. Negyedszer is el akarja mondani vagy 
van új ügyrendi javaslata? 

Vörös Tamás 
Addig, amíg nem tudunk a jogszerű ülésvezetéshez térni, addig sajnos nehéz lesz ezt a kérdést 
elengedni. Egyébként szeretném jelezni, hogy bármilyen választ elfogadnék, hiszen a tartalmi a 
minőséget nem lehet szabályozni,  de  Ön azt mondta, hogy nem fog válaszolni. Nem jelölheti 
meg a helyét.  En  szeretném megkérdezni jegyző asszonyt, hogy megjelölheti a polgármester a 
válaszadás helyét, vagy az SZMSZ szerint választ kell kapnia a képviselőnek a kérdésre a 
napirenden belül? Itt kijelentés történt, hogy „nem válaszolok". Nem lehet azt mondani, hogy 
ez egy tartalmi válasz lenne, hiszen ez egy kijelentés. 

Pikó  Andras 
Jegyző asszony, megadom a szót. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Hangsúlyozni szeretném, hogy Polgármester úr jogszerűen vezeti az ülést, tehát képviselő úr ne 
tévessze meg se a jelenlévőket, se a hallgatókat azzal, hogy Polgármester úr nem jogszerűen 
vezeti az ülést.  A  kérdésre a választ, hangsúlyozom, nem megköti az SZMSZ, sem az 
önkormányzati törvény valamilyen tartalmi előírásokhoz.  Ha  nem fogadja el a képviselő úr 
vagy a testület, amit a Polgármester úr válaszolt, azt a határozathozatalnál jelezni tudja, abban 
tudja véleményét közölni. Elfogadja a határozati javaslatot vagy nem,  de  Polgármester úrnak 
azt felróni, hogy a válasszal, a válaszának a tartalmával nem ért egyet, az nem azt jelenti, hogy 
az ülést jogszerűtlenül vezetné. 

Pikó  Andras 
A  kérdések napirendjét lezártam. Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a 
napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni. 

Rádai  Daniel 
Az Orczy tér esetében egy fedezet nélküli projektről van szó, ami egyébként 
közterület-fejlesztésként az útfelújítási programban került be a Fővárosba. Ez is azt mutatja, 
hogy valójában nem egy  21.  századi közterület-fejlesztésről lett volna szó. Az eredeti 
költségvetéshez képest  2  és félszeres a jelenlegi költségbecslés, így aztán pláne nehézkes a 
kivitelezés. Abban egyetértünk a képviselő kollégákkal, hogy az Orczy tér állapota 
mindenképpen fejlesztést kíván, nem véletlen, hogy eddig sem sikerült ebben a formában ezt 
teljesíteni. 

Pike,  András 
Köszönöm szépen! Vörös Tamás képviselő úr, van-e más ügyrendi előterjesztése? 
Megválaszolta Jegyző asszony az Ön által fölvetett dilemmát. Haladjunk tovább, jó? Van? 
Parancsoljon! 
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Vörös Tamás 
Szeretnék érdeklődni Jegyző asszonytól, hiszen elmondta, hogy az is elfogadható válasz, 
amikor a polgármester azt, hogy nem kap választ egy képviselő a kérdésre, hogy egyébként 
véleményük szerint vagy véleményem szerint továbbra sem jogszerű az ülésvezetés. Azt 
gondolom, hogy ezt az ellentmondást érdemes tisztázni. 

Pikó  Andras 
Mi lenne az ügyrendi javaslat? 

Vörös Tamás 
Már ne haragudjon,  de  befejezném, és megköszönném,  ha  nem kiabálna bele úton-útfélen bele 
a hozzászólásomba. Az a kérdésem a Jegyző asszonyhoz az ülésvezetéssel kapcsolatban, hogy 
ha  Polgármester úr esetleg bármilyen hangot kiad vagy kézjelent int, az egyébként jogszerű 
válasz egy kérdésre? Akkor tartalmilag nyilván nem válaszol.  Ha  tüsszent a polgármester, 
akkor azt a választ el kell, hogy fogadja egy képviselő vagy mi mérni a válasz kategóriája? 
Tehát a hang-, kézjelek, fényjelek kiadása, füstjelek, tehát mi az, amit már el kell fogadni egy 
képviselőnek, mint válasz? Vagy nem kell elfogadni,  de  mi az értékelhető, mi a válasz 
definíciója Ön szerint? Az, hogy nem válaszolok, az egy válasz? 

Pikó  Andras 
Képviselő úr, meggyőzött, válaszolok: boldog karácsonyt kívánok Önnek! Egry Attila 
képviselő úr, ügyrendi, parancsoljon. 

Egry Attila 
Ügyrendben szeretném kérni, hogy Rádai Alpolgármester úrnak adjunk szót, mert a Blaha 
Lujza volt a kérdésem, a válaszban az Orczy tér hangzott el. Feltételezem, hogy maximális jó 
szándék volt a válaszban,  de  adjunk lehetőséget az Alpolgármester úrnak, hogy kiegészítse 
válaszát. 

Pike, Andras 
Parancsoljon Alpolgármester úr. 

Rádai Dániel 
Elnézést kérek. Tehát a Blaha Lujza tér zárolása egyenlő volt egy költségvetési zárolással, a 
projekt jövője nincs veszélyben. Ugyanúgy zajlik a költségvetés optimalizálása, mint 
egyébként eddig is. Jelezném, hogy az Orczy tér felújítása tekintetében is pontosan ugyanannyi 
esély van a projekt megvalósulására, mint az elmúlt években. Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, a képviselői hozzászólások következnek. Először a képviselőcsoportok 
vezetőit kérdezem, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Vörös képviselő úr, 
parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Mindenképpen szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik az önkormányzat részéről 
részt vettek a vírusjárvány leküzdésében, és azt a feladatot elvégezték, amely az 
önkormányzatokra hárult ebben a küzdelemben. Az ő erőfeszítéseiket mindenképpen 
szeretnénk megköszönni. Méltatlannak tartom egyébként sok más mellett azt is, hogy ezt a 
napirendi pontot, amibe azt hiszem, hogy azért alapvetően meg tudunk állapodni, egy politikai 
nyilatkozattal kötötték össze. Azt gondolom, hogy semmi köze nincsen az itt dolgozók 
jutalmának, egzisztenciális meg segítésének ahhoz, hogy mondjuk, Önök milyen politikai 
véleménnyel vannak a jelenlegi kormányról vagy azokról a döntésekről, amiket hozott. Az az ő 
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munkájuk megbecsülésének a hiányát jelenti, az itt dolgozók megbecsülésének hiányát jelenti, 
amikor őket pajzsként elől tartva politikai nyilatkozatokat próbálnak meg elfogadni. 
Mindenesetre előre bocsátom, hogy természetesen külön szeretnénk szavazni a határozati 
pontokról, hiszen gondolom, hogy a határozati pontok nem kerültek összevonásra, azok 
továbbra is külön szerepelnek, csak más számozással. Vélelmezem, hogy egymást követően, 
tehát az  1.  napirendi pont és a  2.  napirendi pont határozati javaslatait szeretnénk,  ha  külön 
tárgyalnánk. Ettől eltekintve szeretném leszögezni (és ez már a politikai nyilatkozat része), 
hogy Magyarország az egyik legsikeresebben védekező állam volt a koronavírus járvány alatt. 
A  terhek jelentős részét, már csak a feladatok tekintetében is, hiszen az egészségügy, a 
rendvédelem az kormányzati feladat, kormányra hárultak. Mi azt gondoljuk, és azért ez a 
visszajelzésekből is így alakul, hogy még azok is elismerik a kormány munkáját, akik adott 
esetben más politikai nézeteket vallanak. Koronavírus járvány idején óriási erőket mozgatott 
meg az állam annak érdekében, hogy leküzdjük ezt a járványt.  A  nehézségek természetesen az 
önkormányzatokat is érintették, volt feladata az önkormányzatoknak,  de  nem összeegyeztető 
mértékben volt, nem lehet összehasonlítani azt a két volument, amely a járvány elleni küzdelem 
során az önkormányzatokat, illetve a kormányzatot érintette. Nagyon sajnálatos ez a politikai 
nyilatkozat, hiszen nem szerepelnek benne a Főváros, az Önök politikai szövetségesei által egy 
szó nélkül elvont források, amelyek egyébként jóval meghaladják az állítólag elvont forrásokat. 
Szeretném jelezni, hogy az ominózus pénz soha nem volt Józsefváros számláján, innen a 
kormány nem vett el egy fillért sem. Önök nem hívták le nagyon-nagyon sokáig, egészen addig, 
amíg a járvány be nem ütött, és abban a pillanatban nyilván az önkormányzat már nem tudott 
élni azzal a lehetőséggel. Ez nagyon sajnálatos! Még sajnálatosabb, hogy a kerület egyik 
országgyűlési képviselője nem szavazta meg annak idején ezt a kerületfejlesztési forrást. Majd 
amikor egy világméretű járványt nagyon-nagyon súlyos gazdasági csapást mért a 
világgazdaságra, akkor hirtelen eszébe jutott, hogy ő mégis szeretné támogatni ezt az összeget. 
Ez egy nagyon-nagyon átlátszó és azt hiszem, hogy nem túl bonyolult kérdés. Önök 
megpróbálnak politikai profitot termelni abból a bénázásból, amit ezzel a kormányzati 
támogatással elkezdtek. Önök nem hívták le időben, és most megpróbálják a felelősséget másra 
hárítani. Egyébként akkor lenne igazuk, legalább számszakilag, hogyha ezeknek a tételeknek az 
elvonása révén a költségvetésben ott lennének azok a tételek, amiket ez érint. Az önök 
választási ígéreteinek betartásának a hiánya nem most lett világos mindannyiunk számára. Még 
a jóval a válság előtt, februárban, amikor semmilyen költségvetési átcsoportosításról, semmiről 
nem volt szó,  de  már akkor sem szerepeltek az Önök által megígértek az önkormányzat 
költségvetésében. Már akkor sem raktak bele egyetlen tételt sem abból, amit összeígérgettek a 
választási kampányban. Ahhoz, hogy ezt a blamát, azt, hogy becsapták a józsefvárosi 
választókat, megpróbálják valamilyen módon palástolni. Kitaláltak egy sztorit, ott 
tennészetesen ki más, mint a kormány lenne a hibás azért, amiért Önök megtévesztették a 
választókat. Mi ehhez nem fogunk asszisztálni, köszönjük szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Sátly frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Végre idáig is jutottunk, hogy érdemi kérdésekről beszélgetünk, Azt hiszem, hogy az első szó 
majd a köszöneté kell, hogy legyen. Köszönet a Józsefvárosi Önkormányzat valamennyi 
intézményének és gazdasági társaságának, munkavállalóinak, kiemelten azoknak, akik a 
frontvonalban dolgozták végig a járvány elleni védekezést saját egészségüket kockáztatva. Azt 
gondolom, hogy minden elismerést és minden megbecsülésünket megérdemlik. Ezért is 
javasolja a Közösen Józsefvárosért Frakció polgánnester úrral egyetértésben, hogy azok 
számára, akik kiemelt tevékenységet és kiemelten kockázatos tevékenységet végeztek, egy 
plusz juttatást adjon az önkormányzat. Józsefvárosban a járvány elleni védekezés példaértékű 
volt országos szinten is összehasonlítva. Néhány dolgot elmondanék, hogy mit tett a 
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Józsefvárosi Önkormányzat a józsefvárosiakért. Arra koncentráltunk, hogy azok, akik 
szükséget szenvednek és ezt a szükséget még jobban súlyosbította járvány, valamint a járvány 
alatt kialakult gazdasági helyzet, azoknak valahogy segíteni tudjunk. Első körben létrehoztunk 
egy zöld számot, ami egy közvetlen kapcsolattartás lehetőséget tett lehetővé a józsefvárosi 
polgárok, a bajba jutott polgárok és a Józsefvárosi Önkormányzat között. Köszönet azoknak, 
akik ezt a zöldszámot szabadidejükben önkéntes munkájukkal üzemeltették. Több száz 
háztartásnak biztosítottunk szociális étkeztetést, erre  3.590.000  forintot különítettünk el, 
további  10.000.000 Ft  elkülönítését terveztük.  Kb. 30.000.000  forintot gyűjtöttünk össze a 
kerületi szolidaritási alapba. Köszönet azoknak, akik ebben részt vettek, köszönet a 
józsefvárosi vállalkozóknak, köszönet a józsefvárosi embereknek és köszönet azoknak a 
politikai szereplőknek, akik szintén a jövedelmükről lemondva támogatták ezt az alapot. Az 
egyes intézményeket a Józsefvárosi Önkormányzat látta el védőfelszereléssel, azokkal a 
védőfelszerelésekkel, aminek a biztosítása egyébként a kormány feladata lett volna.  A 
Józsefvárosi Önkormányzat szerzett szájmaszkot, gumikesztyűt, védőszemüveget,  ha  kellett, 
akkor irányítási rendszert szervezett, fertőtlenítette az önkormányzati tulajdonban lévő házakat, 
és minden olyan intézkedést megtett, amelyhez kormánytól semmilyen segítséget nem kapott. 
Nézzük meg, hogy ezzel szemben  mit  tett a kormány és  mit  tett a józsefvárosi Fidesz. Először is 
megtudtuk Frakcióvezető úrtól, hogy a helyi kerületi segélyszámla létrehozása önmagában is 
értelmetlen, hiszen a járvány nem Józsefvárost érinti, hanem az egész országot.  Ha  ezt a 
gondolatmenetet folytatom, akkor Vörös Tamás kollégám szerint értelmetlen volt az a 
130.000.000  forint is, amit védőfelszerelések beszerzésére költött az önkormányzat, és 
értelmetlen volt még az is, hogy a  lanai  testvérvárosunktól kaptunk maszkokat. Egyébként 
50.000  maszkot,  50  ezerrel többet, mint amennyit a magyar kormánytól kaptunk.  Mit  kaptunk 
még a kormánytól és  mit  kaptunk a Fidesztől? Első körben  185.000.000  forintos elvonást a 
gépjármű adó formájában.  A  legnagyobb baj idején vették el Józsefvárostól a pénzt, azt a pénzt, 
amit a védekezésre is fordíthattunk volna. Megkaptuk a fejlesztési pénzeink elvonását 
1,121,000,000.000  forint mértékben. Mindez úgy történt, hogy a kerület országgyűlési 
képviselője még azt ígérte, hogy ezekért a pénzekért harcolni fog,  de  közben kiderült, hogy ez a 
döntés már megszületett. Majd bizonyította, hogy ezért a pénzért nem harcol, és az országos 
költségvetés jelenlegi vitájában egyetlen egy módosító javaslatot nem tett, hogy az általa 
képviselt kerület fejlesztési forrásait visszaszerezze. S mindezek után teljesen alávaló módon, 
miután kirabolták az önkormányzatot, elvettek tőle  1,125,000,000.000  forintot, még volt képük 
megvádolni az önkormányzatot azzal, hogy miért hagyta, hogy kirabolják. Egészen 
szégyenletes. Ezt köszönheti a Fidesznek és a magyar kormánynak a józsefvárosi közösség. 

Pikó  Andras 
Képviselői hozzászólás hozzászólások jönnek, Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Mindenekelőtt szeretném tisztázni, hogy a Fidesznek ez a kerület, a fideszes vezetésnek  10  év 
fejlődést köszönhet. Önöknek  6  hónap alatt sikerült visszafordítsák ezeket a folyamatokat, és 
térdig állunk a szemétben és a mocsokban a közterületeinken. Fejlesztés nincsen, tehát hogy 
kinek mit köszönhet az a kerület, Önöknek semmit, az biztos. Lehet vitatkozni mindenkinek a 
teljesítményén, csak ahhoz kellene lenni egy teljesítménynek. Az, hogy az önkormányzat 
elvégezte a feladatát, azért én azt gondolom, ezért még könnyeket ne várjon. Ez az Önök dolga, 
az a polgármester dolga, hogy megvegye a maszkot. Pl. a Pesti úton nem sikerült. Örülünk, 
hogy itt igen, és vettek maszkokat. Ez az ő feladatuk. Mire gondol, hogy a kormánynak van 
valahol egy kesztyű- meg maszktermő ültetvénye, és akkor onnan szerezte be? Ugyanúgy 
megvásárolta a kormány is ezeket az eszközöket, ugyanúgy megvette, sőt elintézte azt is, hogy 

Önök számára is hozzáférhető legyen, és meg tudják vásárolni ezeket az eszközöket, bejöjjön 
az országban a megfelelő mennyiségű védőfelszerelés. Azt gondolom, hogy az 
önkormányzatnak (Józsefváros nem üzemeltet kórházat, mentőszolgálatot, rendvédelmi 
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szervek stb. stb.) fontos szerepe van a szociális ellátás terén,  de  azért már ne haragudjon, nem 
lehet összehasonlítani a terheket. Az pedig, hogy a gépjárműadót elvonta a kormányzat, ez a 
költségvetésünk  0,7  százalékát érinti. Egy válsághelyzetben ez nem egy hatalmas összeg. Az 
pedig, hogy az Önök országgyűlési képviselője nem támogatta Józsefváros fejlesztési forrásait, 
az egy ténykérdés. Az, hogy Kocsis Máté kilobbizta ezt a keretet, az egy ténykérdés. Az, hogy 
Önök meg nem használták fel ezt egészen a válságig, ez is egy ténykérdés. Miért nem hívták le, 
miért nem adtak be egy adatlapot, miért nem kértek szakmai segítséget? Annyi tanácsadói 
szerződésük van, miért nem tették meg? Ne haragudjon, mindenre volt idő, Facebookon 
kommunikálni. Dolgozni kellene, nem kommunikálni, és akkor ezek a pénzek már rég itt 
lennének. Arról meg azért nem gondolom, hogy a Kormány tehet, hogy egy világméretű 
járvány tört ki az országban, és mindenkinek szerepet kell vállalnia a terhekben. Az 
önkormányzatoknak jóval kevesebbet, mint a kormánynak. Összemérhetetlen az az összeg, 
amit az önkormányzatoknak szolidaritásból a védekezésbe, illetve a gazdaság újraindításához 
szükséges források megteremtésében vállalnia kell ahhoz képest, amit a központi költségvetés 
vállal.  Ha  ezt a kérdést nem tudja az önkormányzat menedzselni, akkor alkalmatlan a vezetésre. 
Amikor mi átvettük a gazdasági világválság kellős közepén Józsefváros irányítását, nem 
mondtuk azt a választóknak, hogy nem tudunk mit csinálni. Megfogtuk a munkát és meg volt az 
eredménye, hogy Önök el tudják mondani a felújított tereken, hogy mit nem fognak tudni 
megcsinálni. 

Pik()  András 
Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Először is egy kérdést szeretnék feltenni, remélem, hogy megkapom a választ a következő 
hozzászólásomig.  A  korábbi évben, mondjuk, vegyük a 2019-es évet, az Önkormányzat 
kötelező feladatellátásának hány százalékát finanszírozta az állam, tehát hány százalékát 
finanszírozza a kötelező feladatok ellátását, és mennyi ennek a nominálértéke?  Ha en-e tudok 
választ kapni, azt megköszönöm. Az a kérdés, hogy mit és hogyan tett a kormányzat, illetve a 
helyi Fidesz a válságkezelés idejében, azt gondolom, hogy Sátly képviselőtársam,  ha 
szándékosan ferdít, az baj,  ha  csak nem vette észre, talán az is probléma,  de  talán kisebb, akkor 
segítünk. Elhangzott itt már egy-két dolog, hogy mi mindent köszönhet Józsefváros. Tényleg 
nem bele abba, hogy az elmúlt  10  évben hogyan változott meg az a kerület, kinézetre, 
rendezettségre és általában az egész kerületnek a megítélése hogyan alakult az elmúlt  10  évben. 
Ez elhangzott már előttem.  A  járványhelyzet kezelésében a helyi Fidesz egyébként több  1000 
háztartást keresett fel telefonon vagy személyesen és több  100  helyre vittünk el csomagot mi 
magunk is. Az egy dolog, hogy ezt nem minden nap az önkormányzatnak a Facebook-oldalán 
tettük nyilvánosságra, és nem ott promottltuk,  de  megtettük. Azt gondolom, hogy nem az a 
kérdés, hogy a válsághelyzetben ki és mit tesz le az asztalra. Ennek nem szabad 
versenyszerűen, hogy mondjam el, versenyszellemben megnyilvánulni, hanem ezt meg kell 
köszönnünk egymásnak. Én meg is köszönöm Önöknek, amit tettek a válságkezelés idején. 
Sok mindent tettek és azt meg kell köszönni ugyanúgy, ahogy az önkormányzati 
alkalmazottaknak is. Nagyon helyénvaló, hogy ezt ebben a formában megtesszük. Azért lett 
volna szerencsés egyébként, hogy  ha  Polgármester úr válaszol arra a kérdésre, hogy egyébként 
ezzel letudjuk-e azt az ígéretét, amit a szociális ágazatban dolgozók felé, mert azt gondolom, 
hogy ez az összeg, amit itt a védekezésben résztvevő kollegáknak nyújtunk, ez kevés. Ezen kell 
emelni, erre mindjárt fogunk is javaslatot tenni, hogy milyen formában tegyük ezt meg. Azért 
lenne szerencsés,  ha  ismernénk polgármester úr elképzeléseit, hogy tudjuk ahhoz merni és 
ahhoz képest tudjuk ezt nyilván helyi értéken kezelni. Ami a felújításokkal kapcsolatban itt 
felmerült, az a számára teljesen egyértelmű, hogy  ha  a Blaha Lujza térnek a  100  millió forintos 
zárolását vesszük, akkor az az újratervezésnek a zárolása. Azt nehéz lenne állítani, hogy 
ugyanitt tartanánk akkor, hogyha nem változott volna semmi októberben, hiszen kész 
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engedélyes tervek voltak, a kivitelezésre kellett volna kiírni a közbeszerzési eljárást, Ez nem 
történt meg, és most jó darabig nem is fog. 

Pikó András 
Veres  Gabor  képviselő úr, parancsoljon! 

Veres Gábor 
Én nagyon nem szeretnék belemenni semmilyen olyan versenybe, hogy ki tett többet és ki nem 
tett többet. Vörös Tamás képviselő úr elég sok mindent állított, hogy milyen sikeresen 
védekezett az ország és hasonló történetek. Én ebben biztosan hiszek is, hogyha Önök mondják. 
Közben lett  400000  munkanélküli, több tízezer bezárt vállalkozás, a munkanélküli ellátások 
változatlanul hagyása, súlyos pénzek ellopása önkormányzatoktól, gépjárműadó, minden egyéb 
teher kivetése, kórházkiürítések áldozatai, konkrét halálesetek, a térség legnagyobb halálozási 
aránya, a nyugdíjak elértéktelenítése. És még egyet hadd mondjak Önnek: azokról a 
fejlesztésekről, amikről itt a beszél, azoknak csaknem 80%-át Csécsei Béla idején indított el ez 
az Önkormányzat. Tehát hogyha arról beszél, hogy  10  év alatt maguk itt csodát tettek, akkor 
hadd jelezzem, hogy akár a Corvin-negyed rehabilitációja és jó néhány olyan fejlesztés, ami 
annak idején indult el, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Önöknek volt  10  évük arra, hogy 
fejlesztgessék a kerületet. Nem elvitatva azt, hogy az elmúlt  10  évben valóban jelentős 
változáson ment keresztül Józsefváros,  de  ehhez nagyon-nagyban hozzájárult annak a 
munkának az elvégzése, ami Önöket megelőzte egy picit. Tehát nem magukkal kezdő 
Józsefváros, csak jelezni szeretném. Segítek, mert kereste a maszkokat. Mondom, hogy hol 
vannak vagy voltak a maszkok: egy magánraktárban voltak, több millió maszk, amit éppen a 
szocialista képviselők tártak föl. Ahelyett, hogy kiosztották volna az emberek között, magukra 
hagyta az embereket az Önök kormánya. És lehet, hogy „ráhátékázták" (régi magyar szóval) az 
önkormányzatokra ezt a feladatot azzal, hogy egyébként még pénzt is vontak el tőlük. Egy 
komoly segítséget nyújtott az Önök kormánya. Hovatovább az Önök országgyűlési képviselője 
egy alkalommal sem szólalt fel még a parlamentbe Józsefváros érdekében, hadd jelezzem.  Ha 
tudja ennek az ellenkezőjét bizonyítani, azt nagyon megköszönöm a józsefvárosiak nevében. 
Nem adtak védőfelszerelést sem a kórházakban, sem a szociális intézményekben hónapokig, 
Képviselő úr. Nem csináltak szűréseket, teszteket sem az önkormányzatoknál, sem az 
egészségügyi intézményekben, sem pedig a szociális szolgáltató intézményekben. Ezzel azt 
érték el, hogy a kórházakból kitett szociális intézményekbe visszatérő betegek szanaszét 
fertőzték a szociális intézményeket. Hiába követelték az önkormányzatok, politikusok, hogy 
teszteljenek, teszteljenek, Önök erre nem voltak képesek. Kormányzati szinten sikerült ezt 
elrontani, és akkor maguk számon kérik a Józsefvárosi Önkormányzaton, hogy ez a dolgunk, 
hogy megoldjuk ezt a problémát? Önnek mi a dolga? Kérem szépen, mondja el nekem, hogy az 
elmúlt időszakban azon kívül, hogy idejön, kritikákat mond, mit tett annak érdekében, akármit, 
mondja el nyugodtan el fogom fogadni, hogy ennek az önkormányzatnak a területén élő 
embereken Ön segítsen. Azon túl, hogy néhány  100  családhoz voltak szívesek kivinni 
maszkokat vagy nem tudom, mit, amit Demeter képviselő úr mondott. 

Pikó András 
Magamnak adom meg a szót képviselőként.  A  védekezést a járványügyi védekezést irányító 
polgármesterként hadd hivatkozzam polgármestertársamra, Cser-Palkovics Andrásra, aki a 
kormánypárti vezetésű Székesfehérvár polgármestere. Azt nyilatkozta, hogy  7  és fél  milliard 
forintos bevételkiesessel számol. Várhatóan csak szeptemberben, októberben látják pontosan 
az idei költségvetési év alakulását. Arra utal, hogy a kormány jogszabályi kereteket barkácsoló 
igyekezete kiszámíthatatlanná teszi az önkormányzatok működését. Azt is mondja 
Cser-Palkovics  Andras  egy sokkal  jobb  helyzetben lévő önkormányzat vezetőjeként, hogy az 
viszont már biztos, hogy a béren kívüli juttatásokat és jutalmakat nem fogják tudni majd 
kifizetni. Ebből szerintem következtethetnek arra is, hogy Józsefvárosban mi a helyzet. Az a 
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helyzet, hogy itt egy páratlan összefogás eredményeként valóban sikeres járványügyi 
védekezést folytattunk, ebben Önökre nem számíthattunk, mondhatnám azt is Gulyás miniszter 
urat idézve, hogy itt létrejött az összefogás, és az is bebizonyosodott, hogy Önök ehhez nem 
kellenek. Önök nélkül is ment. Egyvalami a probléma, az, hogy közben meg kellett 
tapasztalunk, hogy a Fidesz nem csak abban nagyon jó, hogy nyilvánosan hazudozzon a 
polgármester vagy az önkormányzat munkájáról a  troll  médiájában, hogy rendőrséget vagy 
médiát küldjön rá, és utána folyamatosan mindig megbuknak.  Most  először az is kiderült, hogy 
a józsefvárosiak ellen dolgoznak. Ők azt mondják, hogy a költségvetési fejlesztési forrásokat 
elbénáztuk. Nem tudom, hogy mire gondolnak.  Volt  pár hetünk, mindent elindítottunk, ehhez 
képest önöknek az elmúlt években fél év alatt soha nem sikerült lehívni a fejlesztési forrásokat. 
Megnéztük. Ezt Önök is pontosan tudják. Ott van a káptalanfüredi gyermeküdülő.  5  éven 
keresztül bénáztak vele. Erről majd fogunk beszélni, mert ez ránk égett. Az a helyzet, hogy  ha 
megnézzük, hogy hányszor módosították és miért kellett, szívesen meghallgatom a sztorijukat. 
Hogy volt Simicska úrral meg Orbán úrral, hogy ez hogyan történt? Ezt azért majd el fogjuk 
mesélni. Szóval, az a helyzet, hogy Önök olyanok, mint az a vendég, aki éveken keresztül 
folyamatosan odapiszkít a szőnyegre, majd utána, mikor kirakják a házon kívülre, akkor 
kívülről az ablakról kiabál, hogy mekkora nagy a bűz odabent, takarítsa már el valaki az 
ürülékhalmot. Pontosan ez, pontosan ez. Amit itt hagytak, azt lapátoljuk. És az a helyzet, hogy 
ha  Önnek fél év, vagy a Kocsis Máté vagy a Sara Botond által vezetett önkormányzatnak fél év 
nem volt elegendő soha arra, hogy lehívjon tisztességesen egy kormányzati támogatást, akkor 
miről beszélnek? Egy járványügyi vészhelyzetben egy önkormányzat, amelyik védekezik, és 
közben ezt is csinálja, majd utána április 20-án, nem a járványnak az elején, április 20-án 
hoznak egy olyan döntést, majd utána a képviselőjük azt mondja, hogy mindent meg fog tenni a 
fejlesztési forrásokért. És sunnyog a parlamentben. Semmit nem tett, és nem is fog tenni 
nyilvánvalóan. Lesz majd szavazás, szavazhat róla. Le fogja szavazni, ebben teljesen biztos 
vagyok. Azért fogja leszavazni, mert az Önök politikája az, hogy a józsefvárosiak ellen 
politizálnak. Ezzel meg fogjuk teremteni a lehetőségét, hogy ne velünk vitatkozzanak. 
Önöknek nem velem van vitájuk, a józsefvárosiakkal van vitájuk. Lesz majd közmeghallgatás, 
lesznek fórumok, jöhetnek oda, és el tudják mondani, meg tudják érvelni, hogy vajon miért volt 
mindaz, amit Önök tettek nem tettek a józsefvárosiak érdekében. Ott leszek én is és nagyon 
fogok figyelni! Köszönöm! Könczöl Dávid képviselő úr, parancsoljon! 

Könczöl Dávid 
Szerintem arról már elég sokat hallottunk, hogy a mi Önkonnányzatunk mit tett a 
válsághelyzetben. Arról már sokat hallottunk, hogy a Kormánytól mit nem kaptunk,  de  arról 
még nem beszéltünk, hogy mit kaptunk a Kormánytól. Kaptunk a Kormánytól egy parkolási 
káoszt, amikor ingyenessé tették a parkolást országos szinten. Ezzel megnehezítették az itt élők 
közlekedését, illetve egy olyan forrástól vonták meg az önkormányzatot, ami akár a 
későbbiekben nagyon hasznos lehetett volna. Ez az összeg,  ha  az eves összeget nézzük,  1 
milliárd  120  millió forintot tett volna ki a parkolási bevétel. Kaptunk a kormánytól egy újabb, 
többmilliárd forintos nemzeti konzultációt, aminek semmi értelme.  A 13  kérdésből  2  Soros 
Györgyre vonatkozik,  3  pedig brüsszelezés. Mellette olyan javaslatokat sepert le a kormány, 
hogy a családi pótlékot duplázzuk meg, adjunk  hat  havi álláskeresési járadékot és kapjanak 
magyar emberek  100000  forintos minimumjövedelmet. Ezek azok a dolgok, amiket az 
államnak kellett volna csinálnia úgy, ahogy nyugati szomszédainknál és a nyugati országokban 
ez megtörtént. Mellette van  330000  álláskereső most az országban, ami szerintem példátlan a 
magyar történelemben, hogy ilyen sokan vannak egyszerre, és hogy ekkora mértékben nőtt az 
álláskeresés. Igen példátlan. 

Pikó András 
Bocsánat, megtennék azt, hogy tisztelettel végighallgatják a hozzászólást? Tudják, az 
önkormányzat méltósága. 
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Könezöl  David 
Köszönöm szépen, és elnézést. Az, hogy  3  alatt ekkora mértékben nőtt az álláskeresők száma, 
szerintem az hallatlan. Ez ellen a kormány nem tett semmit,  de  nem tudom, hogy miről 
beszélünk. 

Pikó  Andras 
Elmondja képviselő úr, parancsoljon! 

Hermann  György 
Szeretném folytatni a sort. Először is válaszolnék Vörös Tamás képviselőnek egy korábbi 
felvetésére, miszerint Magyarország rendelkezik-e saját gyártósorral. Igen, rendelkezik. 
Szijjártó Péter elismerte, hogy Magyarország megvásárolt Kínától egy gyártósort, amin 
maszkokat gyártanak. Saját bevallása szerint legalább  92  millió darabit, legalábbis ez a 
legutolsó olyan közlemény, amit még lehetett követni. Na, ez az a  92  millió darab maszk, ami 
nem jutott el semmilyen önkormányzathoz. Hadd idézzek egy másik fideszes polgármestertől: 
Pokorni Zoltán a  12.  kerület fideszes polgármestere mondja azt, hogy az állam szerez be 
védőeszközöket,  de  nem annyit, hogy az önkormányzatoknak is adni tudjon. Máskor maguk a 
területi vezetések vásárolnak védőeszközöket, amiket aztán a katasztrófavédelem foglal le. 
Konkrétan hiába rendel be  5000  maszkot a  12.  kerület, ezt lefoglalta a katasztrófavédelem 
azzal, hogy máshol van rá szükség. Azt gondolom, hogy ilyen esetben, hogyha a helyi kerületi 
önkormányzatok nem kapnak lehetőséget, hiába próbálnak saját maguk tenni,  es  még az állam 
sem támogatja őket, akkor itt nem nagyon lehet arról beszélni, hogy az állam az mindent 
megtett volna a helyi önkormányzatok támogatására. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, Öne a szó. 

Szili-Darók Ildikó 
Csak szeretném jelezni azt a helyzetet, amikor a pandémiás helyzet elkezdődött, szerencsére 
napokon belül föl tudtuk állítani azt a védekező rendszert, amivel ezt a több hónapot 
végigcsináltuk. Tényleg az országban elsőnek tudtuk ezt működtetni. Több más kerület és 
vidéki város tőlünk vette át a pandémiás protokollt, amit kidolgoztunk.  A  védekezés elején 
semmilyen maszkunk nem volt, ezért több ezer maszkot varrtunk otthon éjszaka, hogy legyen a 
kollegáknak maszkja.  A  rögtön megrendelt fertőtlenítőszerünk  6  hétig állt vagy  7  hétig állt a 
határon, mire be tudott jönni. Ezt az időszakot úgy tudtuk áthidalni, hogy egy vidéki patikákban 
házilag gyártott vagy patikailag gyártott fertőtlenítőszerekkel pótoltuk, hogy valamink legyen. 
Itt szeretném megköszönni a Belső Ellátásnak a fantasztikus rugalmasságát és azt a hatalmas 
erőt, amivel ezt a helyzetet tudta kezelni. Gyakorlatilag a  18-20  órás napi munkaidőben éjszaka 
10-kor még telefonoztunk, bárhol volt maszk, akkor rohantunk és megvásároltuk. Egész addig, 
amíg a kínai adomány még nem érkezett, elég nagy zűrzavar volt a maszkok területén. 
Szeretném megköszönni a JSZSZGYK-nak azt a fantasztikus munkát, a hajnali beszélgetéseket 
is, amikor egymással tudtunk egyeztetni.  A  Szent Kozma Egészségügyi Központnak, hogy 
önkéntes munkával az általunk megvásárolt teszteket a hivatal és a teljes intézményrendszer 
munkatársain elvégezték, illetve a várostól kapott PCR-teszteket felvették. Azt gondolom, hogy 
mindenki, aki ebben részt vett, egy nagyon jó közösséget alkotott, közösséget alkottunk 
egymással és a lakókkal, és reméljük, ezt tovább tudjuk vinni a pandémiás helyzet utáni időben 
is. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Erőss Gábor alpolgármester  fir,  parancsoljon! 

22 



Dr. Erőss Gábor 
Szeretném a korábban a kérdésükre adott válaszomban kiemelt óvónőknek, dajkáknak, az 
óvodáknak ismét megköszönni a helytállásukat, és kiterjeszteni ezt a köszönetet a szociális és 
idősgondozásban dolgozókra, a közteresekre, a bölcsődékre, az önkéntesekre, mindazokra, 
akik a Polgármesteri Hivatal kötelékében voltak a hősei ennek a harcnak. Annak a harcnak a 
járvány ellen, amiben (és akkor most összefoglalom az ezen az oldalon ülő kollégáim érveit) a 
kormány kifosztotta, félholtra verte és cserbenhagyta Józsefvárost. És ennek ellenére mi talpra 
álltunk, és leküzdöttük a járványt. Leküzdöttük az Önök segítsége nélkül, és úgy, hogy Önök és 
az Önök kormánya nem teljesítette a kötelességét. Amit most még szeretnék mondani, az az egy 
ehhez kapcsolódó,  de  mégis másik téma. Ez pedig az, hogy az Oktatási, Kulturális Bizottság 
ülésén már elhangzott ez a kiegészítés, amit most ismét felolvasnék, ott már jegyzőkönyvbe 
mondtam, és arra fogom kérni majd polgármester urat, hogy  ha  egyetért ezzel, hogy ezt fogadja 
be a javaslatába. Ez pedig arról szól, hogy a kormány nemcsak kifosztotta Józsefvárost, hanem 
a rombolást, amit korábban kezdett, azt a járvány ideje alatt is folytatta. Ez a rombolás kiterjedt 
a kultúrára is. Szisztematikusan rombolják Józsefváros kulturális intézményeit.  A  kiegészítés, 
amit javaslok, a következőképpen szól: 
„Elítéljük a kultúrarombolást is.  A  járvány örve alatt három csapást is mért Józsefvárosra a 
Kormány. Döntött a  Magyar  Természettudományi Múzeum elköltöztetéséről, amivel 
megfosztja a kerületi gyermekeket — és általában a budapestieket — kedvenc múzeumuktól. 
Döntött továbbá arról, hogy az önkényuralom jármába hajtja a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemet. Végül döntött arról is, hogy lerombolja kerületünk kulturális, épített örökségének 
kiemelt, mindeddig védett értékét, a  Heinrich-udvart. Felszólítjuk a Kormányt, hogy vessen 
véget a józsefvárosi kultúrarombolásnak, ne vegye el, ne tegye tönkre múzeumainkat, 
egyetemeinket, műemlékeinket." 
Kérem Polgármester urat, hogy fogadja be a javaslatba az elhangzottakat, köszönöm szépen! 

Pikó András 
Ráday alpolgármester úr, ügyrendi. 

Rádai Dániel 
Az előző részekre akartam megválaszolni vagy visszautalni, hiszen ott kimaradt még a 
válaszom. Napirenden kellene? 

Pikó  Andras 
Igen. Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon. 

Szilágyi Demeter 
Tehát akkor nem fogok választ kapni arra a kérdésre, hogy mennyi volt a kötelező 
feladatfinanszírozás nominálértéke a tavalyi évben. 

Pikó  Andras 
Nem értem. 

Szilágyi Demeter 
Mindegy is,  ha  esetleg mégis választ kapok, megköszönöm. Praktikus kérdés, valóban 
elfelejtettem,  ha  esetleg mégis válaszolnának, nagyon hálás lennék érte,  de  megértem, hogy  ha 
ez nem megy. Azért azt nagyon ügyesen csinálják egyébként, és ez figyelemre méltó, hogy 
milyen játszi könnyedséggel rugaszkodnak el a józsefvárosi keretrendszertől, és tágítják a 
szkópot annak érdekében, hogy az itt folyó tevékenységről ne kelljen annyit beszélni, és ne az 
legyen feltétlenül a vizsgálat középpontjában.  De  azért mégiscsak látni kell, hogy nagyon 
dicséretes, amit a válsághelyzetben megtettek,  de  ezek mind kötelezően ellátandó 
önkonnányzati feladatok. Azért ezt ne felejtsük el. Azt is szerintem érdemes górcső alá venni, 
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hogy amikor a gépjármikadó kérdéséről beszélünk, ami 0,7%-ot tesz ki az önkormányzat 
költségvetéséből, hogy ez az összegszerűség vajon arányban áll-e azzal a kormányzati 
csomaggal, nem lokális, hanem globális, országos méretű védekezési csomaggal, amit 
egyébként a kormány meghirdetett. Azt azért látni kell, hogy azok a társadalmi folyamatok, 
amiket a válság előidéz, azok nem állnak meg a kerület határainál, nem lehet csak és kizárólag 
helyi viszonylatban kezelni. Ezért azt gondolom, hogy igenis minden közösségnek valamilyen 
módon ehhez a globális védekezéshez hozzá kell tudnia járulni. Káptalanfüredről esett itt két 
mondat. Azt ne felejtsük el, Polgármester úr, hogy az a pénz most is a számlán van, és amikor a 
polgármestert a lapátolásra beszélt, azért abban az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, amit aláírt a 
választásokat követően, abban azért elég komoly pénzösszegek voltak benne. Tehát, amit Ön 
lapátolni tud, az legfeljebb az. Látszik, hogy tesz kísérleteket adott esetben. Ami elhangzott itt 
még a válság okozta parkolási bevételkiesésről és parkolási káoszról, azt azért látni kell, hogy a 
parkolás kérdésköre egy válságkezelő intézkedés annak érdekében, hogy a tömegközlekedést 
tehermentesítse az adott döntéshozó. Érdemes ezt ebben a kontextusban nézni. És nagyon 
visszás egész eves parkolási díjbevétel kiesésről beszélni, amikor  3  hónapig állt fenn ez az 
intézkedés. Azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt úgy, abban a kontextusban megfogalmazni, 
hogy ez a típusú korlátozás  3  hónapig állt fönt, és ugye ezt is látni kell, hogy ez nem az 
önkormányzat a büdzséből a kormányzathoz vándorol, hanem az emberek zsebében. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Az állami finanszírozásnál a működési összkiadásnak  9,7  százalékát 
finanszírozza az állam, a kötelező kiadásainknak pedig  12,7  százalékát. 
Vörös Tamás, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Ezt még kifejteném, mert a többi forrás ezek szerint saját bevételnek kellene lenni az 
önkormányzatnál, amit kétlek. Itt nagyon sok panelt hallottunk, és ne haragudjon,  de 
végterméket ilyen sokszor emlegetni testület ülésen még nem hallottam. Azért sem értem, még 
csak kommunikációs szempontból sem, mert  ha  most kimegy az ember Józsefváros utcáira, 
tényleg talál egy csomót ezekből az emberi termékekből, amit az Önök politikája szabadított rá 
Józsefvárosra. Hogy miért hasznos ezzel Önöknek előjönni, azt nem értem.  De  nézzük meg a 
számokat, és hagyjuk az Önök Facebook kommunikációs paneljeit, és hagyjuk azt is, hogy a 
baloldal hogyan kezelte a világválságot 2008-ban, és mi vont el az önkormányzatoktól. Azt 
gondolom, hogy összetette volna a kezét az akkori városvezetés,  ha  pusztán ennyivel kellett 
volna hozzájárulni a bajhoz. Eddig ebben az évben  1400  milliárd forintot költött a kormányzat a 
válság kezelésére. Létrehozott egy védekezési alapot is, ez  633  milliárd kerül, és a 
gazdaságélénkítésre is több száz milliárd forintot költött, összesen 923-at, a védekezésre pedig 
négyszázvalahányat költött eddig el.  A  munkahelyek védelme annyira jól sikerült, hogy 
Európában az egyik legalacsonyabb növekedést érte el a munkanélküliségi ráta, tehát Könczöl 
képviselő úrnak egy pici áttekintést javaslok, hogy mit sikerült elérni Nyugat-Európában, mit 
sikerült elérnie ahhoz képest Magyarországon. Egyébként azt se felejtsük el, hogy 
Magyarországot egy viszonylag, sőt, egy nagyon jó gazdasági helyzetben érte ez a válság, tehát 
az, hogy csak ilyen impaktja van (idézőjelben csak), ez annak köszönhető, hogy nem Önök 
vezetik ezt az országot, hála a jó Istennek. 2021-ben 16%-kal fog több jutni az 
önkormányzatoknak, tehát a Fidesz-KDNP vezette Fidesz-KDNP-s többség az 
országgyűlésben egy ilyen költségvetést fog elfogadni. Több forrás jut tehát az 
önkormányzatoknak, mint eddig. Létrehoz egy  2500  milliárd forintos gazdaságvédelmi alapot 
és  3000  milliárd forintos védekezési alapot arra, hogy azokat a kérdéseket kezelje, amik 
gazdaságilag vagy a védekezés szempontjából fontosak.  A  kormányzat soha nem látott 
forrásokat fordít arra, hogy a válságot Magyarország jól tudja átvészelni, hogy a gazdaság újra 
tudjon indulni. Mi valóban nem a segélyekben hiszünk, hanem a munkában, a 
inunkahelyteremtésben, ez egy filozófiai különbség. Én azt gondolom, amit  Ronald Reagan, 
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hogy a legjobb szociális program a munkahelyteremtés, és ezt is erőlteti a kormány, eddig nagy 
sikerrel, nemzetközi szinten nagy sikerrel. Kérdezte Veres képviselő úr, hogy személyesen mit 
tettem. Én is vittem ki élelmiszercsomagot időseknek. 

Pikó András 
Köszönjük szépen. 

Vörös Tamás 
A  Fidesz-KDNP pedig  6000  idősnek vitt. 

Pikó  Andras 
Köszönjük szépen. Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
Szeretnék gratulálni az Önök napirend összevonási javaslatához. Sikerült lealjasítani, az egy az 
eredeti  1.  napirendet is politikai adok-kapokra silányítani. Az egyébként nagyon fontos, nagyon 
lényeges egy emelkedett hangulatú, elismerő és köszönetnyilvánítások közepette azt gondom, 
hogy egységesen elfogadandó napirend helyett egy ilyen méltánytalan politikai vita alakult ki 
ahol már Unióról, országos kérdéskörökről beszélgetünk. Elfelejtve azt, hogy egyébként a 
Józsefvárosi Önkormányzatban ülünk. Önök  innen  kívánnak országos politikát folytatni, és 
kritizálni a kormány döntéseit. Hölgyeim és Uraim, Önök rossz helyen vannak. Azt nem itt kell 
megtenni, arra van egy másik épület, ott kell kifejteni azt a tevékenységet. Itt nekünk az a 
feladatunk, hogy a Józsefvárosi Önkormányzattal és a Józsefvárosban élőkkel foglalkozunk. 
Ahelyett, hogy inkább ezt a nyilatkozatot gépelték volna, sokkal szívesebben láttam volna egy 
válságkezelő megoldási javaslatot Önöktől, mert jelen pillanatban nem csinálnak semmi mást, 
minthogy mindenkit okolnak, akik maguk körül vannak a kialakult helyzetért.  De  semmilyen 
megoldási javaslattal nem állnak elő, semmilyen javaslatot nem tesznek, mindenki hibás, Önök 
a tökéletesek, egyébként nem hagyják Önöket dolgozni. Azért lássuk be, hónapok teltek el, 
dolgozni lehetett, akár  home office-ban  is lehetett volna dolgozni, itt kéne lenni a 
javaslatoknak. Készülni kéne arra, hogy Józsefváros hogyan kerül ki ebből a helyzetből. 
Józsefvárosnak jó tartalékai vannak, jó lehetőségei vannak, azzal kéne foglalkozni, nem pedig 
ezzel a szánalmas, silány,  demagog,  kormányt kritizáló dumát itt elnyomni. Teljesen 
egyértelmű, ezért teszi, hogy csak arról ne kelljen beszélni, ami az Önök dolga. Ezt a kerületet, 
Hölgyeim és Uraim, Önöknek vezetni kéne. Önök elfelejtették, hogy nem ellenzékben 
ücsörögnek, és hogyha dumálnak napi  8  órát, akkor kipipálhatják, és megveregethetik a 
vállukat, hogy milyen jól elvégezték a dolgukat. Dolgozni kéne, kormányozni kéne ezt a 
kerületet, irányítani kéne, egy víziót kéne adni ennek a kerületnek, és elvinni ezt a kerületet egy 
megfelelő teljesítmény irányába. Nézzék vissza az elmúlt  10  évet.  Ha  egy olyan teljesítményt 
tudnak Önök is a következő  10  évben produkálni, akkor majd beszélgetünk. Jelen pillanatban 
teljesítmény még nem jött ki az Önök részéről, csak egyfolytában vagdalkoznak, mindenkit 
kritizálnak, valahogy a saját teljesítmény nem kerül szóba. Idáig jutottunk el, hogy még a helyi 
dolgozók elismerését is sikerül egy ilyen buta politikai maszlagba belerakni, és másfél órája 
vitatkozni erről. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Vörös és Szilágyi képviselőtársam megpróbálta egy picit jelentéktelen színben feltüntetni a 
gépjárműadó elvonását, azzal hogy ez a költségvetés  0,7%-a,  és ez milyen jó hangzik, hogy ez 
ez egy aprópénz. Csak azt felejtik ki ebből a matekból, hogy a költségvetés főösszege már 
nem úgy néz ki, mint februárban, mert közben jött egy válság. Összesen  kb. 4  milliárdos 
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negativ  költségvetési hatása  van  maga.  A  várható adóbevétel-kieséseknek,  a  gazdaság 
általános visszaesésének köszönhetően sokkal rosszabb helyzetben  van  az önkormányzat. 
Helyi adóbevételeinkből ki fognak esni jelentős pénzek, csak az iparűzési adóból  600  millió. 
Nem azért, mert  a  kormány elvette, hanem mert ki  fog  esni  a  gazdaság visszaesése miatt. 
Kiesnek ezek  a  pénzek. Ez  a 0,7  % egy olyan mondás az  0,5%,  meg ez az intézkedés, hogy  a 
fuldokló embernek Önök nem mentőövet dobnak, hanem kövekkel dobálják, hogy még egy 
kicsit jobban fájjon, meg elveszik azt  a 185  millió forintot. Kocsis Máté országgyűlési 
képviselő pedig azt mondta, hogy ilyenkor nem óvodafejlesztésekre kell költeni, amikor válság 
van.  Lehet, hogy nem erre kell költeni,  de  akkor  82  milliárd forintot kell költeni titkos kínai 
vasútra? Arra kell költeni? Vagy  a  Kézilabda Szövetségre pontosan ekkora pénz kell költeni? 
Ezt válaszolják már meg! 

Pita' Andras 
Bocsánat, képviselő urak, leszoknának arról, hogy átdumálnak a másik oldalra? Tényleg! Rádai 
Dániel alpolgármester úr, parancsoljon. 

Rádai  Daniel 
Csak, hogy  1-2 2  tartalmi kérdésről is  essen  szó, mivel korábban ezek felmerültek, a 
költségvetési előterjesztésben szerepeltek az állami fejlesztési támogatások. Felelős vezetőként 
nem  trunk  költségvetési sorokba fedezet nélküli terveket, nem ígérgetünk fölöslegesen. Ez 
merült fel, mondjuk a Blaha Lujza tér esetén is. Ennek jelen pillanatban  4,9  milliárdos a 
tervezett költségbecslése. Azt el tudom mondani, hogy viszonylag nehéz lenne a józsefvárosi 
polgárok szembenéznie  800  millió forintos privát kávézó épület-fejlesztése tekintetében, tehát 
sokáig elvitatkozhatunk azon egyébként, hogy alapvetően milyen források, milyen pénzek, 
milyen projektek hova mennek,  de  azért néha ez pont elveti a fényt a részletek körül, és arról, 
hogy egyébként mi az, amire ténylegesen szükség van, és mi az, amire nem. Megmondom 
őszintén, hogy egyébként én személy szerint például alapvetően meglehetősen értékeltem, 
mondhatnám, hogy hálás voltam ezért az állami támogatásért korábban, és azt gondoltam, hogy 
ez egy jó lehetőség Józsefvárosnak. Mondjunk ki néhány konkrétumot. Azt hiszem, hogy én 
soha nem vitatta azt, hogy ez a kerület hogyan fejlődött az elmúlt  10  évben és milyen módon 
fejlődött. Ugyanúgy a részletekbe azért be lehet menni. Amikor azt nézzük, hogy a Horváth 
Mihály tér korábbi zöldfelületekének leaszfaltozása, illetve térkövezése szükséges volt-e élete, 
miközben egyébként az önkormányzati bérházaknak egy jó része továbbra is meglehetősen 
rossz állapotban van. Ez teljesen rendben van, hiszen sem  10,  sem  20,  sem  30  év alatt nem 
lehetett volna azt az örökséget és azt az állapotot rendbe hozni, ami egyébként rendelkezésre 
állt. Azt azért tegyük hozzá, hogy egyébként a következőkben sem lesz ez olyan könnyű. Ez az 
állami támogatás arra is tökéletesen jó volt, hogy korábban végrehajtásokként más célokat 
megfogalmazó fejlesztések helyett akkor olyan fókusz is kerüljön, amire önmagában ebben a 
kerületben szükség van.  Ha  csak az elvonásokat nézzük, amire itt most a kollégák már többször 
felhívták a figyelmet, lehetne azt mondani, hogy mindenki egy helyzetben van, a válság 
mindenkit érint, és sokkal könnyebb lenne azt befogadni minden szereplő számára, hogy  ha  azt 
látnák, hogy akkor egységesen van teherviselés.  De  ahogy azt Sátly képviselő úr is elmondta, 
meglehetősen nehéz elfogadni mondjuk az önkormányzati bérlakások fejlesztésének eltűnését 
akkor, amikor helyette labdarúgó klubok kapnak támogatást válsághelyzetben. 

Pikó  Andras 
Most  magamnak adom meg a szót képviselőként. Azt mondta Szilágyi Demeter képviselő úr, 
hogy mindenkinek hozzá kell járulni a járvány miatti vészhelyzet megoldásához. Egyetértek. 
Hol  vannak az oligarchák? Mészáros Lőrinc meg a többiek.  Hol  vannak a fideszes 
önkormányzatok? Vajon miért csak a VIII. és a  IX.  kerülettől vontak el pénzt? Vajon miért csak 
innen?  Pokorni képviselő úrnak, illetve Polgármester úrnak biztosan nem kellett a Hegyalján 
ezzel foglalkoznia, és jó néhány másnak. Sajnos célzottan Józsefvárosra céloztak akkor, amikor 
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ezeket az intézkedéseket meghozták. Azt mondják, hogy  1400 milliard  forinttal fogják 
támogatni az önkormányzatokat. Nem tudom, hogy ez most csökkenés vagy növekmény.  Ha 
növekmény, akkor szólni kellene legalább a saját fideszes önkormányzati szövetségi 
vezetőiknek, hogy el vannak tévedve.  De  valószínűleg nincsenek áttévedve, pontosan tudják, 
hogy mindaz, amit Önök csinálnak, az egy kommunikációs trükk.  A  költségvetésben egyébként 
meglévő forrásokat címkézték át, az önkormányzatokhoz semmilyen forrás nem került 
pluszban. Elkerültek érdekes módon akkor, amikor járványt akartak kezelni, akkor csak olyan 
intézkedéseket hoztak, amelyek az önkormányzatokat érintették negatívan. Ilyen volt a 
parkolás, ilyen volt az idegenforgalmi adó és még sorolhatnánk. Azt mondják, hogy ne 
politizáljunk és foglalkozzunk helyi ügyekkel. Szívesen megtennénk. Bocsánat, Önök 
fordultak Józsefváros ellen, az országos politikában. Az Önök képviselője és Kocsis Máté. Azt 
gondolja, hogy odaadta azt a pénzt, és utána el is veheti.  Ne  mondják, hogy nem tudott róla, 
mert a hazugságcunami, amit ebben az ügyben ő produkált, az annyira szánalmas, hogy nem is 
tudnám ide idézni,  de  gyakorlatilag  1-2  hét alatt legalább ötfélét mondott.  Hol  azt, hogy ő majd 
az utolsó csepp véréig küzdeni fog Józsefvárosért és a fejlesztési forrásokért.  Hol  meg Önökkel 
együtt azt, hogy nem is volt itt az a pénz. Egyszer majd el kell számolni ezzel a 
józsefvárosiaknál, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Önöknek ezt a 
lehetőséget megadjuk. Nem fogják tudni megmagyarázni azt, hogy ez miért volt Józsefváros 
érdekében. És az egy ócska duma, ne haragudjanak, hogy mindenkinek részt kell vennie a 
válság kezelésében. Én szívesen részt veszek, csak látnám azt, hogy az Önök oldalán álló 
milliárdosok, meg azok, akiknek az érdekében leginkább a gazdasági intézkedési terveiket 
hozzák, ne haragudjon, csak a válság alatt  55 milliard  forint értékű sportberuházásról döntött a 
kormányzat. Ez vajon Ön szerint az életekről szól?  Ebben  az időszakban  500 milliard  forint 
értékű közbeszerzést nyert csak egyedül a nemzet pénztárcája. Mészáros Lőrincnek hívják. 
Szóval, nekem ne magyarázzák el, és ne akarják elmagyarázni azt, hogy itt mindenkinek 
egyaránt részt kellett venni az áldozatokban. Mi részt vettünk ebben, Önök nem. Önök ellenünk 
dolgoztak. Veres  Gabor  képviselő úr. 

Veres Gábor 
Most  nehéz lesz,  de  nagyon röviden, tényleg Akkor, amikor elvontak Józsefvárostól  1,2 
milliárdnyi fejlesztési forrást, akkor  1,67 milliard  forintot költöttek Semjén Zsolt vadászati 
kiállítására.  10  milliárdot augusztus 20-ára terveznek elkölteni, amit  3  nap alatt elpuffogtatnak, 
rendeznek I-  2  rendezvényt. És  1,2  jutott a Kézilabda Szövetségnek, ami nem nagy szám, 
csak akkor nagy, amikor megnézzük, hogy mi volt ebben  1,2  milliárdnyi forrásból, például 
óvoda-, bölcsőde-felújítás és a lakások felújítása, szociális bérlakások felújítása, ahova most 
költözhetnének be azok lassan, akik egy szép felújított lakásba élnek. Vagy legalábbis lenne 
perspektíva arra, hogy ezeket a lakásokat viszonylag gyorsan felújítsuk. Egry képviselőtársam 
tudja, én tisztelem Önt és kedvelem is,  de  nem mi kezdtük ezt az országos történetet. Vörös 
Tamás volt, aki ezt ide citálta.  Es  arra reagálva hadd mondjam el, hogy amennyiben a kormány 
az, amelyik elvonja a józsefvárosiak pénzért, akkor nekünk nehezen van más választásunk, 
minthogy erre a felelősségére a kormánynak felhívjuk a józsefvárosiak figyelmét. Hisz abban a 
pillanatban, ahogy az Önök narrativája érvényesül, még mi leszünk a felelősek azért, mert a 
józsefvárosiak pénzét elvették kormányzati szinten. Ezt meg, ne haragudjon,  de  nem fogjuk 
hagyni, ez nem igaz Egyébként meg visszatérve a sikeres védekezésre, ami Ön szerint olyan 
hatalmas sikert hozott, hadd mondjam el, hogy Romániában 80%-át vállalta át a kormány a 
munkabéreknek, csak azért, hogy megtarthassák a munkahelyeket. Nálunk semennyit se vállalt 
át. Egy bizonyos rétegnek átvállalta 30%-át, egyébként nyilván nem ezért lett  400000 
munkanélküli az országban  3  hónap alatt. Szlovákiában  80  százalékot vállal át szintén a 
kormány. Hiába követelte, kérte a  komplett  ellenzék, hogy próbálja meg a kormány 
munkahelyeket megmenteni, ez nem sikerült. Józsefvárosra ez olyan hatást gyakorolt,  de 
gondolom Ön, mint a Tulajdonosi Bizottság tagja, ezt nyilván tudja. Nálunk több tucat olyan 
vállalkozás volt kénytelen bezárni, amelyik eddig jól prosperált, mert  0,  azaz  0  darab vendég 
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volt. Semmilyen olyan gazdasági mentőcsomag nem érkezett a kormányzat részéről ezekhez a 
vállalkozásokhoz, amely megmenthette volna. Egyedül a Józsefvárosi Önkormányzat volt, 
amelyik legalább annyit próbált ehhez hozzátenni, hogy egy átmeneti intézkedésként 
felfüggesztett a bérleti díjak fizetését azoknak, akik erre kérelmet nyújtottak be. Összefoglalva, 
hadd mondjam, hogy ez a város, ez az önkoimányzat magára volt hagyva az Önök kormánya és 
az országgyűlési képviselője által, sőt, Önök által is. 

Pikó András 
Erőss  Gabor  alpolgármester (a-, parancsoljon! 

Erőss Gábor 
Tulajdonképpen innen folytatnám.  En  tényleg nem értem, hogy hogy-hogy nincs Önökben 
szégyenérzet. Elveszi a magyar kormány a józsefvárosiaktól a lehetőséget, hogy a 
bölcsődéinket, az óvodáinkat, a bérlakásainkat felújíthassuk. És Önök ezt még védik? Egy 
olyan döntéscunami után, amikor például (hogy visszatérjünk Mészáros Lőrinchez), 
tízmilliárdokat kapott csak a válság alatt, részben munkahelymegőrzésre Mészáros Lőrinc és a 
szállodalánca, majd pedig kirúgja százszámra dolgozóit. Nem szégyellik magukat? 
Tízmilliárdokat munkahelymegőrzésre, több  100  embert kirúg, utcára tesz. Erre költik azt a 
pénzt, amit tőlünk elraboltak. Nem szégyellik magukat? Nem szégyellik magukat? Úgy, hogy 
elveszik tőlünk a lehetőséget, hogy ebből bölcsőde- és óvoda-felújításokat, amiket egyébként 
egyszer már megszavaztak, és most megszavazhatták volna újra, nem tették. Még egy javaslat 
van a parlament asztalán,  de  Önök már leszavazták az MSZP és a Párbeszéd külön-külön a 
javaslatait, amiben az szerepelt, hogy kapjuk meg mégiscsak ezt a pénzt most, hogy végletre 
járványnak.  A  parlamentben a fideszes képviselők szavazzák le Kocsis Mátéval az élen. Ők 
szavazzák le,  de  az áldozatok a józsefvárosiak. Nincs Önökben semmi szégyenérzet? 
Mindenütt másutt a világban segítették az önkormányzatokat éppen azért, mert az 
önkormányzatok voltak a védekezés frontvonalában, ahogy ez már el is hangzott. Önök is 
elismerték. Nem pénzeket vettek el, pénzt adtak a koimányzatok a helyi kormányzatok. Nem az 
oligarcháknak, nem az embereket kirúgó szállodatulajdonosoknak, hanem azoknak, akik 
védekeztek ténylegesen. Szálljanak már magukba! 

Pikó András 
Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Nagyon jó példát hozott fel polgármester egyébként a XII. kerületi önkormányzatról. Ott meg 
tudták oldani, hogy időben lehívják ezeket a pénzeket, azért nem került elvonásra, csak 
megjegyzem. Ez a saját bizonyítványa volt polgármester úrnak, nyilván ezért is megy most ki a 
teremből. 

Pilaf  András 
Nem nem, nem. Az egész egyszerűen szó szerint hazugság, amit most mond, beszéltem erről, 
nem így működik a dolog. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen, hogy meghallgatta, amit mondok, és ért az ülésvezetés jogával, és bele 
lemondott. Lényeg a lényeg, hogy ott sikerült lehívni ezt a forrást, itt pedig nem. Azt gondolom, 
hogy ez mindenképpen felveti az Önök felelősségét. Tehát  ha  bérlakás-fejlesztésről beszélnek, 
és azt mondják, hogy egyébként, ahogy Rádi alpolgármester úr mondta, hogy ezt a 
bérlakás-fejlesztést egyébként nem lehet megcsinálni, akkor mi a túrónak írták bele a 
programjukba? Az a visszás és csúsztatott kommunikáció, amit folytatnak ezzel kapcsolatban, 
azt gondolom, Erőss  Gabor  alpolgármester úr, hogy az a szégyenteljes inkább. Azon kéne 
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csiszolni, azt gondolom.  De,  hogy előrefele menjünk, és azt gondolom, hogy ideje lenne most 
már valamilyen konstruktív irányba elmozdulni, azt a típusú módosító javaslatot szeretném 
megtenni, amit az előbb már említettem: a védekezésben résztvevő kollegák részére ne  50, 
hanem  100000  forintos egyszeri juttatást állapítson meg a Testület. Ezt kérem módosító 
indítványként kezelni.  A  másik fele, amit Sátly képviselőtársam mondott, az adóbevételek 
kiesése és az a lyuk, ami keletkezik a költségvetésben. Azt látni kell (amit polgármester úr is 
már kapargatott), hogy az idei költségvetésben  100  milliárd forintos nagyságrenddel több kerül 
az önkormányzatokhoz az állami költségvetésben. És szerepel benne egy olyan passzus is, 
amire azért kérdeztem rá itt az elején, és érdemes lesz majd számszakilag vizsgálni, hogy ez 
pontosan hogyan is néz ki, hogyan állnak a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok 
arányai.  A  kötelezően ellátandó feladatokat  100 %-ban  fogja finanszírozni az állam, és azt majd 
meg kell nézni, hogy milyen típusú segítséget jelent. Azt most nem tudom, ilyen rövid idő alatt 
nem jutottunk dűlőre, ezt meg kell nézni, és vizsgálni kell. Amikor azt mondják, hogy nincsen 
segítséget és teljesen magára marad a kerület, akkor ezeket azért elfelejtik hozzátenni. Csak 
azokat a részeket ragadják ki, amelyek Önök szerint a saját állításaikat támasztják alá. Azt 
gondolom, hogy ez az egy helytelen megközelítés. 

Pikó  Andras 
Köszönöm, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Önök láthatólag nagy bajban vannak, nem tudják megmagyarázni, hogy miért nem történik 
ebben a kerületben alapvetően semmi. Elnézést kérek, egyébként nem mondok most nem volt a 
pontos, hiszen  8  helyszínre pottyantós budit sikerült letenni, mint a városfejlesztés ékkövét. Ezt 
sikerült Önöknek abszolválni,  de  mi azért valahogy más síkon képzeljük el Józsefváros 
fejlesztését. Tisztázzunk még egy kérdést.  A  kormány józsefvárosiaktól, Józsefvárostól nem 
vett el pénzt.  Ha  Önök meg tudják mutatni azt a költségvetési sort, amin ez az összeg szerepelt 
Józsefváros Önkormányzatának költségvetésében, akkor megemelem a kalapomat. Ilyen tétel 
nem volt, nem volt itt, nem volt benne a költségvetésben, bele se tervezték. Majd utána, miután 
nem sikerült Önöknek ezt lehívnia, miután elbénázták ezt az összeget, vádaskodnak.  Most 
eszükbe jutott, hogy Önöknek szükség van-e erre a pénzre, természetesen a világválság 
közepette. Az egyébként, hogy a munkahelyvédelmi program elindult, egymásnak mondanak 
ellent, tehát akkor mégis kiderült, hogy kapnak munkahelyvédelmi támogatást vállalkozások. 
Előzőleg arról volt szó, hogy nem kapnak munkavédelmi támogatást vállalkozások.  Most  a 
politikai mázat vegyük le róla, mert a legyen kedves és majd támassza alá, nyugodtan tegye 
meg a szükséges lépéseket.  En  nem gondolom, hogy tisztem lenne egyetlenegy magyar 
vállalkozót sem megvédeni ebben a kérdésben, úgyhogy azt, hogy Önök listáznak embereket, 
hogy Önök szerint ki fideszes, ki baloldali, ez az Önök politikai kultúrájának alapvetően része, 
de  tőlünk távol áll. Köszönjük szépen, én nem fogom megnézni, hogy melyik vállalkozásban 
vagy melyik befektetési csoportban a boardban, az igazgató tanácsban hányan vannak 
fideszesek, hányan liberálisok. Az Önök mániája ezt számon tartani. Azt gondolom, hogy a 
gazdasági eredmények azt bizonyítják, hogy a kolinány jó úton van,  16  százalékkal több forrás 
fog jutni az önkormányzati szektorra, ez is tény. Ezzel sem tudnak Önök mit kezdeni. Az 
önkormányzatokat érinti a válság, hát képzeljék el, hogy a kormányt mennyire, a központi 
költségvetést mennyire érinti. Arról beszélgetünk, hogy mekkora lesz a gazdasági visszaesés a 
válság miatt,  5  vagy  6  vagy 7%-os. Ön szerint ez mit fog jelenteni? Más nagyságrendekrő l 
beszélünk. Önök meg állandóan erről beszélnek. Nyilván nem jó, hogy  0,7  % elvonásra került, 
de  azért köszönjék meg, azt gondolom, a kormány munkáját, hogy a többit ki tudja 
gazdálkodni, és a központi költségvetés ilyen mértékben járul hozzá a válságkezeléshez, 
szemben az önkormányzati szektorral. 
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Pik() Andras 
Dr. Eröss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss  Gabor 
Amikor a Fidesz-KDNP többség kivetette Józsefvárosra ezt a Kocsis-adót, vagy az áldozat 
szempontjából nézve a Józsefváros-adót a Budapest-adó mintájára,  de  nevezzük 
Kocsis-adónak, tehát amikor egyrészt közvetlenül fejlesztési forrásokat vontak el tőlünk, 
másrészt pedig a kieső bevételeket (szemben  Europa  és a világ legtöbb országával) nem 
pótolták. Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az a  4  milliárdos nagyságrendű kiesés, ami a 
válság okozta bevételkieses, amit nem pótoltak, szemben más országokkal, másrészt pedig 
közvetlen elvonás Józsefváros kirablása. Amikor ezt megtették, és  4  milliárd forintos 
nagyságrendben ürítettek ki Józsefváros kasszáját, és vették el a józsefvárosi óvodásoktól a 
lehetőséget, hogy felújíthassuk az óvodáinkat, a józsefvárosi bölcsődésektől a lehetőséget, 
hogy felújíthassuk a bölcsődéjüket, a józsefvárosi emberektől, hogy felújíthassuk a 
bérlakásukat. Itt jönne az én módosító indítványok, csak Jegyző asszony majd megmondja, 
hogy lehet-e módosítóként kezelni,  ha  nem, akkor vegyék politikai deklarációnak,  de  lehet, 
hogy lehet. Azt szeretném javasolni, hogy foglaljuk határozatba, hogy a Képviselő-testület 
megkéri szépen Kocsis Mátét, a kerület parlamenti képviselőjét, hogy az az  1  milliárd  300 
milliós, nagyságrendileg ekkora összeg, amit a Kézilabda Szövetség kapott stratégiai 
tanulmányok készítésére, tehát nem valaminek az építésére, valami stratégiai anyag készítésére 
a járvány örve alatt, ez több mint amennyit elvontak a fejlesztésektől. Hozzunk egy határozatot, 
melyben megkérjük Kocsis Mátét, a  Magyar  Kézilabda Szövetség elnökét, és egyben a kerület 
képviselőjét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Kormánnyal és persze a saját 
tanulmányíróival, hogy elégedjenek meg már  200  millióval egy tanulmányért. Azt a maradék I 
milliárd  100  milliót legyen szíves ajánlja fől Józsefváros fejlesztésére. Én azt szeretném, 
hogyha Önök is közben járnának, és azt a pénzt, amit a Kézilabda Szövetségben Kocsis Máté 
vezetésével tanulmányírásra költenek, azt Józsefváros fejlesztésére költhetnénk. Örülnék, 
hogyha ezt Önök is támogatnák! 

Pikó  Andras 
Köszönöm,  Hermann  György képviselő úr, parancsoljon! 

Hermann  György 
Itt már nagyon sok minden elhangzott. Beszélhetnék én is, elmondhatnám még egyszer azt, 
hogy milyen adóbevételektől esett el a kormányzati intézkedések nyomán a kerület, hogy igenis 
elvette a fejlesztési támogatásokat Kocsis Máté és a Fidesz. Beszelhetnek én itt még nagyon sok 
dologról, például arról, hogy mindeközben április 1-jei hatállyal Mészáros Lőrinc  19,6  milliárd 
forintot kapott élménypark-fejlesztésre a válság idején. És még sorolhatnám a hasonló 
tételeket,  de  teljesen másról szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy mennyire 
álságos az, hogy Önök munkahelyek megvédéséről beszélnek. Önök munkahelyek 
megvédésérő l beszélnek akkor, amikor a Kormány a veszélyhelyzet alatt a kulturális dolgozók 
közalkalmazotti jogviszonyát elveszi?  20000  emberről van szó,  20000  ember!  20000  ember 
státusza módosult,  20000  ember státusza került ki a közalkalmazotti státusz alá alól a Munka 
Törvénykönyve alá, és ezzel számos előnyt veszítettek el. Ez Önöknek a munkahelyek 
megvédése? Na, ne szórakozzunk! Szégyelljék magukat! 

Pik?) Andras 
Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
Nagy tanulság így hallgatni a hozzászólásokat, hogy  ha  valaki nagyobb igazságot akar 
mondani, akkor ahhoz emeli a hangját is. Amikor már a legnagyobb igazságot mondja, akkor 
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már szinte kiabál. Ez egy nagyon nagy tanulság. Azt gondolom, hogy élek a hangosítás 
lehetőségével,  es  nem próbálom ki ezeket az eszközöket. Hallgattam ezt a kirablást, meg a 
szétlopást, meg ilyesmit. Kedves Képviselő Hölgyek és Urak!  Ha  kirablás történt, tegyenek 
feljelentést.  Ha  rablás történt, akkor tegyenek feljelentést. Egyébként ez csak egy 
semmitmondó,  demagog  duma. Azt kendőzik el, hogy Önök nem csinálnak semmit. Ma se 
csinálnak semmit, tegnap se csináltak semmit, már november óta nem csinálnak semmit, és 
arról beszélnek, hogy ez is hibás, az is hibás, mindenki tönkreteszi a lehetőségeket. Elfelejtik, 
hogy nem egy kocsmai politizálásban vesznek részt, ahol csak úgy beszélgetni kell a 
munkaidőben, és  ha  letelt a munkaidő, akkor haza lehet menni a kocsmából, és akkor letudtuk a 
feladatot. Produktumot kéne kitenni az asztalra, Hölgyeim és Uraim! Semmilyen produktumot 
nem látunk tavaly november óta. Mikor várható bármi, mikor fogunk látni bármit azon kívül, 
hogy a választáson fűt-fát megígértek, szó szerint, nem kis négyzetméterben. Semmit nem 
látunk belőle, az égadta világon. Még mindig ott tartunk, hogy a Kormánynak a fröcsögése. Azt 
gondolják, hogy ezzel letudták a feladatukat, a felelősségüket, meg a politikai munkájukat. Ez 
senkit nem érdekel, nem erre választották meg Önöket. Önöket arra választották meg, hogy ezt 
a Józsefváros nevű területet, települést elvezessék, fejlesszék  es  az embereknek itt  jobb  legyen. 
Attól nem lesz  jobb,  amit Önök itt napi  8  órában ezzel a fröcsögő dumával elvégeznek. Ezzel 
senkinek se lesz  jobb,  ezzel nem teljesítik a küldetésüket. Felhívnám a Polgármester úr 
figyelmét, hogy nem a fideszeseknek kell kimenni az utcára és magyarázni, hogy mi történik a 
kerülettel, hanem a Polgármester úrnak és a képviselőknek kell elmagyarázni, hogy nem 
történik semmi. És akkor ott lehet keresni sorba az egyik kifogást a másik után, csak kérdés, 
hogy az utca embere meddig lesz kíváncsi ezekre a kifogásokra, és mikor fog megfogalmazni 
egy másik véleményt, hogy talán elég a kifogásokból. Van az a jó régi vicc, ugye, amit nyissuk 
Id  az első borítékot és fogjunk az elődeinkre. Hát, Hölgyeim és Uraim, Önök nagyon hamar 
kinyitották ezt a borítékot,  de  azért Önök is tudják, hogy a  3.  borítékban mi van, ugye, hogy  mit 
kell írni majd, amikor össze kell csomagolni, és el kell menni, mert az embereket magukra 
hagyták nem segítik, Önök nem segítik az embereket. Itt Erőss képviselő úr kiabálhat, hogy 
szégyelljék magukat, szégyelljék magukat. Képviselő úr, Önnek hatalmában áll, és feladata is 
lenne, hogy a szociális dolgozóknak a karácsonyi jutalmát már végre kifizessek. Keresztbe 
szalmát nem tesz azon kívül, hogy ilyen kis politikai proklamációkat ismételget. 

Pikó  Andras 
Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Nem tudom, hogy Önök abban a véleménybuborékból, amiben egymással beszélgetnek, mikor 
szoktak kinézni,  de  ez a kerület stabil költségvetési források alatt került át az Önök vezetése alá. 
Az összes parkunk, a közintézmények jelentős része felújításra került uniós, hazai és saját 
forrásból megújítottuk a társasházakat. Több milliárd forintot költöttünk saját forrásból 
társasházfejlesztésekre,  26  futó fejlesztési projekt volt az önkormányzatban, amit folytatni 
lehetett volna. Ilyen például az Orczy-negyed program, amit azért nyilván az előző 
városvezetés dolgozott ki.  A  káptalanfüredi tábornál  2  milliárd forint áll az Önök 
rendelkezésére, hogy valamit kezdjenek a táborral, és be tudják fejezni azt a munkát, amit 
sajnos mi már nem tudtunk a választási eredmények miatt. Illetve, azért az előző városvezetés 
munkáját dicséri, és tárgyalni is fogjuk a következőkben, hogy  1,7  milliárd forintos 
költségmaradvány keletkezett, és áll rendelkezésükre. Önök arról beszélnek mindezek 
mellett, hogy képtelenek vezetni ezt a várost. Önök nem képesek lehívni a fejlesztési 
támogatásokat, nem tudják azt elkölteni, a választási programjukról már rég megfeledkeztek, és 
arról beszélnek, hogy az önkormányzatot elvonások érték. Érték elvonások, mi ezt nem 
vitatjuk, csak  ha  összehasonlítjuk azzal a csapással, amit a központi költségvetésre mért ez a 
vírusjárvány, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányzati és az önkormányzati szektornak messze 
nemhogy nem egyenlő,  de  olyan elképesztő nagyságrendi különbségek vannak a kormányzati 
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oldal javára, amit Önök állandóan figyelmen kívül hagynak.  Most  már meghallgattuk Önöktől, 
már mást sem hallgattunk a választások óta, hogy mit miért nem fognak megcsinálni, mi miért 
nem fog megvalósulni.  A  Blaha felújítása ezért nem, a társasházak azért nem újulnak meg, az 
5000  négyzetméter zöldfelület más miatt, még nincsen  13.  kvázi  13.  havi fizetése a 
dolgozóknak, év végi prémiuma. Az más miatt nem fog megvalósulni. Egyszer tegyenek már le 
valamit, ami megvalósul, ami meg fog történni, ami előre viszi a folyamatokat. Tőlem 
nyugodtan rakjanak be minden harmadikra egy ilyet, a másik kettő ilyen politikai 
nyilatkozóként. Végig fogjuk ülni, és örülni fogunk annak, hogyha legalább az előterjesztések 
harmada arról fog szólni, hogy Önök építenek valamit,  de  egyelőre nem csinálnak semmit, csak 
azt magyarázzák végeláthatatlanul, hogy mi miért nem fog megtörténni, és az, ami nemzetközi 
mértékben is egy kiváló válságkezelés volt, és a számok támasztják alá, azt Önök letagadják. 
Lenne egy módosító javaslatom is. 

Pikó András 
Majd legközelebb, most sajnos nem lesz lehetősége, már ez volt az utolsó hozzászólása. Veres 
Gabor  parancsoljon! 

Veres Gábor 
Nekem van még egy hozzászólás azt hiszem. Képviselő úr, azért szenvednek késedelmet ezek a 
fejlesztések és beruházások, ezt a Tisztelt Önkormányzati Képviselőknek és Józsefváros 
minden lakosának mondom, mert elvették a pénzt. Elvette a pénzt a kormány. Érti? Nincs, 
elvették. Nekünk kellene megoldani, hogy legyen, csak az nem olyan egyszerű, tudja, amikor 
elveszik a pénzt, és ellehetetlenítik a működést. Hadd jelezzem, hogy közel mínusz  7  milliárd 
forint az a plusz, amiről Ön beszél, az egyensúlyi költségvetés, meg amiből átadták itt nekünk, 
meg amit át kellett venni és rendbe kellett rakni. És még azt is, hadd mondjam, hogy a 
mutogatás és a visszamutogatás tekintetében Önök azért élen járnak.  En  közel  10  évig 
parlamenti képviselőktől és Önöktől is az „elmúlt nyolcévezést", meg „Gyurcsányozást", meg 
ki tudja még ki miért, ki milyen felelős, tehát erkölcsi alapokat nem hiszem, hogy maga alá 
kellene képzeljen, mert nincs ilyen erkölcsi alapja tudniillik. Egyetlen megjegyzésem van. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy Önök, mint józsefvárosi képviselők, tettek-e egyetlen módosító 
indítványt is a magyar költségvetésez annak érdekében, hogy a józsefvárosiak pénzhez, 
többletforráshoz jussanak? Adtak-e be ilyen indítványt, és nagyon bízom benne, hogy igen. Ezt 
eljuttatták-e az Önök országgyűlési képviselőjének, és ő majd fogja ezt képviselni a 
parlamentben, hogy a józsefvárosiak, Önök Tisztelt Választópolgárok, itt lakók, kicsik, 
nagyok, felnőttek, idősek, mindenki pénzhez jusson ahhoz, hogy ezt a várost fejleszteni tudja. 
Erre szeretnék egy választ kapni, bízom benne, hogy volt ilyen, csak azt szeretném tudni akkor, 
hogy mik voltak ezek a javaslatok, amiket Önök tettek, mert ezt gondolom a várost vezető 
többségi frakcióval és a polgármesterrel is egyeztették. Hiszen nyilvánvalóan arról van szó, 
hogy a józsefvárosiak eldöntötték egy fél évvel ezelőtt, hogy kit szeretnének ezekben a 
székekben látni, és ezek nem Önök voltak, úgyhogy amikor arról kezd el beszélni, hogy Önök 
milyen sikeresek voltak, arról azt hiszem, hogy a választók már elmondták a véleményüket. 
Köszönjük szépen Önöknek az eddigi munkájukat. 

Pike,  András 
Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Szerepel a költségvetésben az, hogy a józsefvárosiak is több pénz fognak kapni, az előbb 
elmondtam a 100%-os kötelező feladatok finanszírozását, és ez a plusz  110  milliárdos 
nagyságrendű költségvetési forrás lehetőséget, és ezt nagyon támogatjuk is, ez a Kormány 
komolyan veszi az önkormányzatok feladatait, ahogy mi is komolyan vettük, annak ellenére, 
hogy  11  milliárd forintos hiánnyal voltunk kénytelenek 2009-ben átvenni az önkormányzatot. 
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Ehhez képest Önök azért lényegesen  jobb  körülmények között találták az önkormányzat 
költségvetését. Szeretnék egy módosító indítványt tenni a konstruktivitás jegyében: én 
elfogadom, hogy Önöknek feladata, hogy politikai megnyilatkozásokat tegyenek,  de  azt 
gondolom, hogy nagyon káros lenne ezt összekeverni a dolgozók elismerésével. Éppen ezért az 
a javaslatom, hogy a korábbi  1.  és  2.  napirend szellemében két különböző nyilatkozat kerüljön 
megfogalmazásra: egyfelől az első  2  bekezdése nyilatkozatnak, amiben elismerjük a 
Józsefvárosi Önkormányzat kötelékében dolgozóknak a járványügyi helyzet kezelésében 
végzett munkájukat, és megköszönjük ezt a munkát azzal, hogy egyébként a korábbi módosító 
indítványt fenntartva nem  50,  hanem  100000 Ft  juttatást kapjanak.  A  másik fele pedig legyen az 
a politikai nyilatkozat, amit Önök megtettek, amit Önök leírtak, akár kiegészítve Erőss  Gabor 
nyilatkozatával. Én egyébként akkor tartanám azt az Önök gondolatvilágában kerek egésznek, 
hogyha a Fővárosi Önkormányzat is megszólításra kerülne ebben a nyilatkozatnak,  de  ezt már 
Önökre bízom.  Ebben  a nyilatkozatban, én ebben a formában nem szeretnék részt venni, nem is 
fogom támogatni. Azt kérem, hogy támogassák azt, hogy egyértelműen politika semlegesen 
tudjunk köszönetet mondani a Józsefvárosi Önkormányzat kötelékében dolgozóknak azért, 
mert megérdemlik. Hiszen, ahogy Önök is elmondták, rengeteg minden tettek, és azt 
gondolom, hogy ez vitán felül áll. Amennyiben nem tudják támogatni ezt a javaslatomat és 
teljesen egyértelmű, hogy nem is ez volt az elsődleges céljuk, hanem a politikai hangulatkeltés. 
Azért kérem, hogy ezt válasszuk el egymástól, legyen meg annak a helye, amikor politizálunk, 
kell azt is csinálni,  de  legyen meg annak a helye, amikor valóban olyan döntést és olyan 
nyilatkozatot teszünk, aminek ténylegesen értelme, ténylegesen jó szándék által vezérelt célja 
van. Az első felének a költségvetési forrásáról,  ha  kell, tartsunk egyeztető szünetet. Lehet az 
akár a pénzmaradvány, a Részvételi Iroda költségvetése, bármi olyan, amit Önök gondolnak 
ebben megjelölni. Ezt Önökre bízom, találjuk meg ennek a forrását. Amennyiben egyetértenek 
ezzel, akkor egyeztessünk erről, és találjuk meg ennek a forrását. 

Pikó  Andras 
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e még hozzászólás, hogyha nincsen, akkor lezárom a vitát. 
Vörös Tamás ügyrendi, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Csak, hogy tiszta legyen, mert talán még az elején, a vita elején mondtam el, hogy szeretnénk 
külön szavazni. Tehát az első  2  határozati pontokról, illetve arról a határozati pontról, ami 
alapvetően egy politikai nyilatkozat. Mindenféleképpen szeretnénk külön szavazni. 

Pike, Andras 
Jegyző asszony segítségét kérem a beérkező módosítók kezeléséhez. Előterjesztőként 
lehetőségem van zárszót mondani, ezzel a lehetőséggel élnék. Néhány dolgot tisztázzunk! 
Stabil  költségvetési forrásokkal vettük át az önkormányzatot. Ez annyiban igaz volt, hogy 
abban nem történt hamis állítás, hogy  13 milliard  forinttal vettük át. Abban igen, hogy Önök azt 
a képzetet keltették, hogy ez a pénz szabad felhasználású. Ez egyáltalán nem volt szabad 
felhasználású, minden fillérre le volt kötve. Körülbelül  200  millió forint általános tartalék volt. 
6 milliard  forint volt állampapírokban, és még most is abban van, amelyeknek megvan a 
megfelelő célja.  A  többi pénz pedig a költségvetésben meghatározott kötelező és önként vállalt 
feladatoknak a fedezete volt. Önök úgy tesznek, mint az az árus, aki elad egy házat, és közben 
nem beszél arról, hogy jelzáloghitel van rajta. Ezt azért tegyük tisztába.  A  másik az, hogy arra 
kérem Önöket, hogy legyenek kedvesek döntsék el, hogy most csináltunk-e bármit is az elmúlt 
fél évben vagy jól védekeztünk. Itt ez is elhangzott, meg az is elhangzott. Énnekem az nem 
kabinetkérdés, hogy az Önök elismerését megnyerjük, pláne ezután a vita után,  de  azért 
higgyék el, hogy nem baj, hogy  ha  egyértelműen tudnak kommunikálni az Önök szellemiségét 
és hozzáállását a józsefvárosi lakosokhoz. Lezártam a vitát, úgyhogy hiába. Lezártam, zárszó. 
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Nem, nem, nem, ez nem kérdés volt, retorikai fordulat. Személyes érintettség okán majd egy 
egy percben tudnak reagálni. Szóval, az Önök hozzáállását nagyban jellemzi Vörös Tamásnak 
az a rendkívül szánalmas hozzászólása, miszerint a  8  pottyantós budit tudtunk kirakni. Ennek 
az előzménye az volt, hogy Önök felépítettek  4  olyan WC-t, amelyet éveken keresztül nem 
lehetett használni. Akkor alakult ki az a helyzet, akkor az emberek nem tudtak köz WC-be 
menni, és ez egy olyan bűn egy városvezetéstől, amit én biztosan nem fog megengedni. Nem 
tudtuk kinyitni ezeket a vécéket azért, mert többségük például műszakilag nem volt abban a 
helyzetben. Ez is az Önök sara, ez is az Önök sara. Ügy vettük át Önöktől, hogy az nem volt 
alkalmas használatra, legalább a  2  új, amire  55  millió forintot költöttek. Azzal büszkélkedtek itt 
a  2018  végi közmeghallgatáson, hogy azért nem nyitják ki, mert túl sok pénzt visz el. Ez volt a 
hozzáállásuk. Én kérdeztem meg, itt voltam. Ehhez képest lesajnálni azt egy válságban, hogy  8 
darab  mobil  toalettet kiraktunk a városba azért, hogy kezeljünk egy pandémiás helyzetet, ez 
egyszerűen, hogy mondjam, napnál világosabban mutatja, hogy Önöknek semmit nem ér 
Józsefváros, és nem is fontos. Pontosan ugyanaz a helyzet, mint a költségvetési elvonásokkal, 
amivel kapcsolatban megint tegyünk tisztába pár dolgot.  A  költségvetésben Józsefvárosnak 
elkülönített  1,125  milliárd forint fejlesztési forrásról a Józsefvárosi Önkormányzatnál 
semmilyen iratanyag nem volt. Erről a döntés tavaly,  2019  júniusában történt meg. Nekünk 
kellett utána kérdeznünk az állami szerveknél, és nekünk kellett sürgetni őket, hogy indítsuk el 
ezt a folyamatot, amely folyamat elindult a mi sürgetésünkre február 21-én. Az Önök előző 
polgármestere és vezetése semmit nem csinált. Bocsánat, semmit nem készített elő ezekben a 
dolgokban, semmit, semmit. Nem sürgette meg, nem indult el semmilyen munka ebben a 
dologban. Nekünk kellett és február 21-én tudtuk megoldani. Pár hetünk volt és valóban, az, 
hogy  107  felújítandó lakásnak az összes műszaki adatát föl tudjuk tölteni, ahhoz idő kellett. 
Bocsánat,  de  Önök úgy tesznek, mintha lett volna bármilyen határidő, amit nekünk be kellett 
volna tartani, és amiből kifutottunk. Nem volt ilyen.  A  magyar kormány és Kocsis Máté 
szuverén döntése volt az, hogy ezt elviszik. Bocsánat ő a Fidesz frakcióvezetője. Ez nem 
működött volna anélkül, hogy az ő hozzájárulása ehhez ne történjen meg. Április 20-án 
megtörtént ez az elvonás. Megtehették volna, hogy nem vonják el,  de  nem tették meg. Az, 
amikor Önök elkezdenek arról beszélni, hogy akkor virítsatok már valamit, úgy, hogy közben 
az önkormányzatnál a járvány miatti bevételkiesés, a kormányzati intézkedések, valamint a 
plusz költségek a járványügyi védekezésben meghaladják valóban a  4  milliárd forintot a  24 
milliárdos költségvetéshez, azt körülbelül úgy tudnám jellemezni, mint azok a keselyűk, akik 
ott ülnek fenn az ágon, és vigyorogva nézik azt, hogy odalent valakik most ki fognak purcanni 
vagy nem fognak kipurcanni. Csinálnak valamit vagy nem? Az Önök dolga az lenne, hogy 
Józsefvárosért dolgozzanak, az lenne, hogy lobbizzanak azért, hogy legalább akkor ne 
sújtsanak bennünket az elvonások. Vörös Tamásnak sokkal jobban fáj az, hogy a kormánynak 
nehéz, mint az, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatnak vagy a józsefvárosi embereknek nehéz. 
Pontosan ugyanígy, pontosan ugyanígy, ahogy lereagálja. Sajnos Önnek tényleg valóban a 
központi hatalom a fontos, meg az, hogy onnan minden pénz odajusson, akikhez kell, és nem a 
józsefvárosiakhoz. Önnek ez az egyetlen egy fontos, ez kiderült ebből a vitából. Rettenetesen 
sajnálom, hogy ez így van, és ezért mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy az összefogás 
Józsefvárosban Önök nélkül történt meg, nem így terveztük, tényleg nem így terveztük.  De  az, 
amit Önök most itt műveltek ebben a vitában, meg amivel próbáltak érvelni, az nemcsak hogy 
önleleplező volt, hanem a józsefvárosiak számára teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy hol állnak 
és kivel vannak. Lezártam a napirendi vitát. Mi volt a személyes? Ügyrend, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Személyes érintettség okán, ugyanis a Polgármester úr azt mondta, hogy a mi szellemiségünk, 
és én ezt magamra vettem. Ez személyes érintettség, és erre szeretnék reagálni.  A  másik, amit 
ügyrendben szeretnék kérni, hogy az SZMSZ-nek azon passzusa, ami egyrészt a 
polgármesternek a képviselő hozzászólásra, másrészről pedig a záró mondatokra vonatkozik, 
hogyan szól pontosan? Ebben az esetben polgármester úr levezető elnöki minőségét 
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visszaélésszerűen használja abban a tekintetben, hogy nálunk másodpercre pontosan leüti az 
órát, önmagának pedig el sem indítja. Kérem, hogy ezt a passzust értelmezzük majd közösen, és 
akkor  normal  hozzászólásra jelentkezem. 

Pike'  András 
Erre válaszolok. Akkor, amikor képviselőként szólalok meg, akkor mindig jeleztem, hogy 
képviselőként megadom magamnak a szót. Soha nem léptem túl a képviselői a időkeretet.  A 
zárszó pedig az előterjesztőnek az SZMSZ-ben biztosított joga. Jegyző asszony. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Azt sem lépte túl polgármester úr, mert ne felejtsük el, hogy minden duplikálódott.  3  perce lett 
volna, most  6  perce volt. 

Pik()  András 
Önök dupla időkeretben beszélhettek. Veres  Gabor,  ügyrendi, parancsoljon! 

Veres Gábor 
Azt szeretném mondani, hogy mielőtt ez a parttalan vita elkezdődik arról, hogy az Ön és az 
Önök között, meg a maguk, meg a Fidesz, a hasonló mondatok közötti különbséget értelmezzük 
már, hogy melyik a személyes megszólíttatás. Ön nyilván jogász, a személyes 
megszólíttatásnak a nevében is benne van, hogy személyes, ugye? Amikor kimondom az Ön 
nevét, akkor valószínűleg Önt személyesen megszólítom.  En  azt gondolom, hogy azt jegyző 
asszonynak kellene értelmezni, hogy segítsen abban, hogy mit jelent a személyes 
megszólíttatás. Ebben az esetben itt ezen az oldalon valószínűleg nem nagyon támogatnánk azt, 
hogy a minden „Ön" és „Önök" kifejezésnél személyes megszólítás kapcsán bárki is szót 
kaphasson a Testületben. Szerintem az a nonszensz nonszensze, amit most nyomott le 
képviselő úr. 

Pikó András 
Kiegészíteném ezt a kérdést jegyző asszonyhoz. Általános politikai vitában a másik fél 
megszólítása az lehet-e személyes megszólíttatásnak az alapja? Bocsánat, Önök folyamatosan 
azt mondták, hogy „Önök tegyenek már végre valamit", akkor az odaát ülő mind a  10  képviselő 
személyes megszólíttatása alapján nyugodtan... Jegyző asszony el fogja dönteni, hogy mi a 
személyes megszólítás. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Nagyon nehéz feladat elé állítanak akkor, amikor tényleg egy méltányos szabályt állapított meg 
az SZMSZ arra vonatkozólag, hogy egyáltalán személyes megszólíttatás esetén reagálni tudjon 
a képviselő úr vagy bármelyik képviselő. Azt hiszem, hogy Elnök úrnak az értelmezését már én 
tovább nem tudnám fűszerezni. Teljesen helyes volt az az értelmezés, egyetértek vele.  A 
személyes megszólíttatása az magánszemélyként, természetes személyként értendő és nem 
valamilyen közösség tagjaként.  A  közösség tagjaként a következő problémakört veti fel: mely 
közösség és milyen képződményben foglaltatik annak a képviselőnek a helye?  De ha  esetleg a 
képviselők ezt további szabályozás tárgyává kívánják tenni, akkor az SZMSZ ilyen irányú 
módosítása lenne célszerű ennek a megfogalmazására. Veres bizottsági elnök úrral értek egyet, 
és személyhez fűződőnek tartom ezt a jogosultságot. 

Pilch  András 
Köszönöm szépen, Szilágyi Demeter képviselő úr, ügyrendi, parancsoljon. Mi lenne az 
ügyrendi javaslat? 

35 



Dr. Szilágyi Demeter 
Az a javaslatom, hogy az SZMSZ talán  20. §-ban, de  ezt most nem tudom ezt pontosan, Úgy 
fogalmaz, hogy amennyiben a képviselő állítása vagy megnyilatkozása félreértésre  ad  okot, és 
ezt más képviselő félreértette és másképp magyarázta, akkor lehetőség van ezt  1  percben a vita 
végén értelmezni. Az hangzott el polgármester Úr részéről, és itt a helyi fideszes képviselőkre 
gondolt, hogy szellemiségünkben egészen máshogyan, nem tudom pontosan, hogy volt,  de 
szellemiségünkben nem megfelelően állunk hozzá a józsefvárosiak ellen dolgozunk. 
Valószínűleg azért juthatott erre a gondolatra a polgármester, mert félreértett itt azt, amit mi a 
vita, a személyes hozzászólásainak során elmondtam, elmondtunk. Ezt szeretném tisztázni, 
hogy ez a félreértés ne legyen az asztalon. Tehát még egyszer mondom, egy félreértés okán, és 

polgármester úr ebből félreértésből levezetett következtetése okán kérem szépen egy percben 
személyes érintettség során a szó megadását. 

Pikó  Andras 
Jegyző asszony, segítsen nekünk! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Lehet, hogy a mai napomat az SZMSZ felolvasásával fogom tölteni. Képviselő úr egészen jól 
behatárolta, a  23.  §  (3)  bekezdéséről van szó. Én szerintem,  ha  olvassuk, vagy bárki felolvassa, 
elolvassa, ugyanarra a következtetésre jut, amit már elmondtunk. Azért beszélek többes 
számban, mert elnök úrra hivatkoztam.  „A  vita lezárása után további hozzászólásnak nincs 
helye, azonban személyes megjegyzéssel élhet legfeljebb  1  percben az az önkormányzati 
képviselő, aki a vitában az ellene szóló,..." Ellene szóló. Az az önkormányzati képviselő, aki a 
vitában az ellene szóló, nem ellenünk, ellene szóló.  Ha  értelmezzük a jogszabályt a magyar 
nyelv szabályai szerint, tehát nyelvtani értelmezésként, akkor az önkormányzati képviselő ellen 
szóló megjegyzésről beszélünk, és itt jön a továbbiakban a jogosultság. 

Pikó  Andras 
Vörös Tamás ügyrendi, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Először is azt szeretném megkérdezni, hogy személyes megszólítás során, amikor azt mondta, 
hogy Vörös képviselő úr vagy frakcióvezető úr, akkor a föld összes ilyen nevű 
frakcióvezetőjére vagy képviselőjére gondolt vagy rám? 

Pikó  Andras 
Önre konkrétan. 

Vörös Tamás 
Mert akkor megszólíttatás okán élnék a lehetőséggel. Köszönöm, hogy tisztáztuk. Polgármester 
Úr nem akarja érteni azt a helyzetet, amiről mi beszélünk. Az, hogy Önök már februárban, a 
válság előtt is egy olyan költségvetést nyújtottak be, amiben semmi nem szerepel az Önök 
ígéreteiből, az nem a mi hibánk. Az, hogy Önök azt mondták, hogy mindent meg fognak tenni, 
minden segítséget el fognak fogadni, majd ehhez képest egy adatlapot nem tudtak elküldeni a 
kormányzat felé, hogy lehívják ezt a költségvetést, szintén nem a mi hibánk. Nem tudunk vele 
mit kezdeni, hogy Önök nem végzik el a feladataikat. Az pedig, hogy Ön alapvetően arra 
büszke, hogy letette ezeket a borzasztó állapotban lévő budikat, ez az Ön városfejlesztési 
elképzeléseit minősíti, hogyha egy járványhelyzetben így kívánta kezelni ezt a helyzetet. 
Jegyző asszonynak pedig nagyon röviden annyit hadd mondjak, hogy nem lenne hátrányos, 
hogyha Ön, mint hivatalvezető, megőrizné a tekintélyét a munkatársai előtt, mert ez a 
későbbiekben még hasznos lehet. 
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Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz ügyrendi, parancsoljon. 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Csak értelmezni szeretném. Egyébként iszonyat bosszantó, hogy az újra és újra előkerül, 
valamiért nagyon nem akarják megérteni a fideszes képviselőtársak,  de ha  jól értelmezem a 
személyes megszólítás a személyének szól. Attól még, mert kimondja nevét, és azt mondja, 
hogy "Vörös Tamásnak azt válaszolom, hogy"...., az nem azt jelenti, hogy az ő személyének 
szól a válasz, hanem az ő szavainak. Szeretném,  ha  ezt tisztáznánk végre egyszer és 
mindenkorra:  ha  szavainak szóval valami, az személyes megszólítás-e vagy nem? 

Pilo!).  Andras 
Próbálom fölmérni azt a feladatot, amelyet Képviselő úr rám róna ebben az ügyben, mármint, 
hogy egy képviselőnek a kimondása, az egyben a személyének szól-e vagy az általa mondott 
szavaknak. Filozófus szakértőt kellene ehhez használnom,  de  lehet, hogy meg fogom fogadni 
ezt a tanácsot. Szilágyi Demeter képviselő úr. én most azt gondolom, hogy ezt az egy percet 
mondja el. Jó? 

Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen, hogy elfogadta az érvelésemet. 

Pike, Andras 
Nem fogadtam el. 

Szilágyi Demeter 
Most  elmondhatom vagy nem mondhatom el? Köszönöm szépen, hogy elfogadták az 
érvelésemet. Arra a körülményre szerettem volna rávilágítani, hogy egyfelől kikérem 
magamnak azt, hogy a józsefvárosiak érdekében végzett munkánkat ilyen módon minősítse, 
mert egész egyszerűen nem igaz az, hogy,  a szellemiségünkben nem minden esetben 
Józsefváros érdekét tartanánk szem előtt. Éppen azért vitatkozunk ennyit, éppen azért 
próbáljuk Önöket hergelni a munka irányába, mert azt látjuk, hogy az égvilágon nem történik 
semmi.  Es  ez itt a legkomolyabb probléma. Egy Kocsis Máté által kilobbizott támogatási 
forrást azért, mert éppen nem volt határidőt tűzve ahhoz, hogy mikor kell lehívni, hát Önöknek 
az első pillanatban le kellett volna hívni, ezt ígérték a választóknak, hogy ezeket fogják 
megcsinálni. Mégse tették meg. És ezek után számon kérik, hogy miért nem és hogyan nem? 
Hat  azért álljon már meg a menet! Az egyébként, hogy elismerjük a tevékenységüket, az nem 
feltétlen, és nem kifejezetten az Önök tevékenységének szól, hanem a Józsefvárosi 
Önkormányzat kötelékében dolgozóknak. 

Szilágyi Demeter 
Végére értünk a napirend vitájának. Kezdjük el értelmezni, illetve szavazni a módosítókról. 
Hány jött be? Jegyző asszony, segítsen nekem. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Szilágyi Demeter módosító javaslatával kapcsolatban kérdezem (bár lehet, hogy ez is a 
tekintélyemet csorbító a kérdésem lesz), akkor hogyan is kell értelmeznem? Nyilatkozatot 
külön meg kellene fogalmaznunk most (a Képviselő-testületnek) a pénzjutalom elismerése 
mellett? Úgy gondolom egyébként, hogy a határozati javaslatban kitért erre az előterjesztő, 
tehát nem volt teljesen érthető ez a kérés. 

Pike) Andras 
Képviselő úr, segítsen Jegyző asszonynak! 
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Szilágyi Demeter 
Arra gondoltam, hogy  2  nyilatkozatot fogalmazunk meg. Egyrészt azt gondolom, hogy fontos 
az, hogy  ha  az Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozatban deklarálja azt, hogy a 
Józsefvárosi Önkormányzat kötelékében dolgozó valamennyi munkavállalót elismerés illet 
ebben a kérdéskörben. Egyébként pedig a régi  2.  napirendi pontban található nyilatkozatnak az 
első  2  bekezdése pontosan erről szól.  A  módosító javaslatom arra szolgál, hogy  2  nyilatkozat 
legyen. Az egyik nyilatkozatban szerepeljen ez a  2  bekezdés, és deklarálja a Józsefvárosi 
Önkormányzat munkavállalóinak az elismerését.  A 2.  nyilatkozatban szerepeljen az a politikai 
deklaráció, amit Önök szeretnének megtenni. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
Az első határozati javaslat, ami a veszélyhelyzetben kiemelkedő munkát végzők jutalmazásáról 
szólna. Annak az  1.  pontjában  311  főt nettó  50000  forintos jutalomban részesíti, ott a nettó 
100000 Ft  kerülne. Gyanítom a  100000  forintot, bár nem egyértelmű,  200  ezer forintra 
módosítanánk. Azt nem, akkor nem,  311  főt, hanem akkor adjuk össze,  324  főt nettó  100000 
forintos jutalomban részesítenénk, akkor gondolom, ez lenne a javaslat. És egyben elfogadja 
ezt az 1-es pontot azzal kiegészíteni, hogy a Képviselő-testület elfogadja azt a nyilatkozatot, 
amelyben az 1-es pontban megjelölt intézmények és cégek dolgozóit a veszélyhelyzet ideje 
alatt kiemelkedő és rendkívüli teljesítmény nyújtásának vagy nem kiemelkedő teljesítménye 
elismerésére az 1-es számú... Nehéz megfogalmazni. ... a másik határozati javaslatban foglalt 
nyilatkozat mintájára annak az  1.  bekezdését elfogadva, az első két bekezdését elfogadva a 
Képviselő-testület ezt a pénzjuttatást nyújtja. Tehát megemeljük  100000  forintra a nettó 
összeget, és egy olyan nyilatkozatot fogad el a Testület, amely a másik határozati javaslat 
mellékletében szerepel, és annak az első két bekezdését tartalmazza. 

Pikó András 
Jó, akkor erről a módosítóról fogunk most szavazni. Kérem, hogy szavazzunk. 
A  Képviselő-testület  3  igen,  11  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett ezt a módosítót 
elutasította. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
260/2020.(VI.  25.)  határozata 

(3  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Dr. Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi 
javaslatát, mely szerint két nyilatkozatot fogalmazzon meg, az egyik nyilatkozatban 
szerepeljen az, hogy az Önkormányzat deklarálja a Józsefvárosi Önkormányzat kötelékében 
dolgozó valamennyi munkavállalót elismerését,  324  főt nettó  100  ezer forintos jutalomban 
részesítene, egyben . fbgadja el a Képviselő-testület azt a nyilatkozatot, amelyben az I. 
pontban megjelölt intézmények és cégek dolgozóit a veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és 
rendkívüli teljesítményre az I. számú határozati javaslat nyilatkozat mintájára, annak az első 
kettő bekezdését ellógadva, a Képviselő-testület ezt a pénzjuttatást nyújtja. 

Pikó András 
Erőss Gábor alpolgánuester úr kiegészítését befogadom, tehát arról akkor nem kell szavazni. És 
befogadom azt a módosítót is, hogy külön szavazunk a két határozati pontról. 
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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Ez így is volt. 

Pikó András 
Jó. Akkor a szavazás fog következni. Szavazásra bocsátom tehát  A  veszélyhelyzetben 
kiemelkedő munkát végzők jutalmazásáról szóló alpontokkal együtt  2  pontból álló határozati 
javaslatot és nyilatkozatot. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Nem. 

Pikó András 
Nem? Bocsánat, azt mondtuk, hogy ehhez a határozati javaslathoz lesz egy nyilatkozat is. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Azt leszavaztuk. 

Pikó András 
Ja, azt leszavaztuk, igaz, jó. Tehát szavazásra bocsátom  A  veszélyhelyzetben kiemelkedő 
munkát végzők jutalmazásáról szóló alpontokkal kiegészített  2  pontból álló határozati 
javaslatot. Az elfogadáshoz minősített többség szükséges. 
Szavazzunk, kérem most. 
14  igennel,  0  nemmel,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
261/2020.(VI.  25.)  határozata 

a veszélyhelyzetbe kiemelkedő munkát végzők jutalmazásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1) elismerése jeléül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, a 
Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit.  azon 
dolgozóit, akik a veszélyhelyzet ideje alatt kiemelkedő és rendkívüli teljesítményt 
nyújtottak, munkájuk elismeréseként jutalom címén pénzjuttatásban  (311  főt nettó 
50.000  Ft-ban,  13  főt nettó  100.000  Ft-ban) részesíti, melyre  29.268  ezer Ft-ot biztosít 
az általános működési tartalék terhére, 

2) a) az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési  eel es  általános tartalék" cím — 
kötelező feladat — azon belül az általános tartalék előirányzatáról  29.268,0  e Ft-ot 
átcsoportosít a  „11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím 
kiadás — önként vállalt feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, irányító 
szervi támogatás folyósítása előirányzatára  24.926,0  e Ft-ot, a  „11601-03 
Településüzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság" cím  
önként vállalt feladat — működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára  4.342,0  e Ft-ot. 

b)  a költségvetési szervek finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi 
támogatás előirányzatát, és egyidejűleg a kiadás személyi juttatás  es  munkaadót terhelő 
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járulékok  es  szociális hozzájárulási adó előirányzatát  24.926,0  e Ft-tal megemeli, melyet 
költségvetési szervenként, címrendenként az előterjesztés  1.  számú melléklete tartalmaz,  c) 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1), 2)  a)-b)  pontok esetében  2020.  június  25., c)  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, 
Napraforgó Egyesített Óvoda, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Pikó András 
Most  szavazásra bocsátom a koronavírus járvány következményeihez nyilatkozatról szóló  3 
pontból álló határozati javaslatot, értelemszerűen Erőss  Gabor  alpolgármester úr szövegszerű 
kiegészítésével. Az elfogadáshoz egyszerű többség szükséges. 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 
11  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett ezt a határozati javaslatot is elfogadtuk. 
Megállapítottam eredményt. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
262/2020.(VI.  25.)  határozata 

a koronavírus-járvány következményeihez kapcsolódó nyilatkozatról 

(11  igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az  1.  sz. mellékletben lévő nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak 
közzétételére. 

2. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
fejlesztésére a 2020-as költségvetésben korábban szereplő tételeket, összesen  1  milliárd  125 
millió forintot. 

3. Felszólítja a kormányt, hogy adja vissza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárostól elvont gépjárműadó bevételeket és pótolja az intézkedései miatt kiesett parkolási 
bevételeket. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

A 262/2020  (VI.25.) számú határozat melléklete a jegyzőkönyv  1.  számú melléklete 
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Napirend  2.  pontja — eredeti  3., 5.  napirendi pont 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves 
beszámolójának elfogadására 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó az igazgatóság elnöke 

Pikó András 
A 2.  napirendi pont tárgyalása következik, Javaslat Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. 
2019.  évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadására és Javaslat Józsefváros Gazdálkodási 
Központ  2020.  évi üzleti tervének elfogadására. Az előterjesztő  Kovacs  Ottó, az igazgatóság 
elnöke. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját megnyitom. Az 
előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése? 

Kovács Ottó 
Nincsen, köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket, Urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez. Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
Én itt a nagy napirend-összevonás cunamiban nem értem, hogy mi az a szakmai indok, hogy a 
2019.  évi közszolgáltatási beszámolót nem tudjuk a  2019.  évi éves beszámolóval együtt 
tárgyalni. Ahelyett, hogy a  2020461  tárgyalnánk, ami viszont érezhetően egy másik téma. 

Pikó András 
Más kérdés? Szilágyi Demeter képviselő úr. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Ugyan Egry Attila kérdése befolyásolná az én kérdésemet,  de  mindegy is, mert most már 
döntöttünk arról, hogy a napirend az így zajlik, úgyhogy megmaradva a napirend rabságánál 
2020-as üzleti terv kapcsán szeretném azt megkérdezni, hogy a Palotanegyedben tervezett idős 
klub szerepel ebben az üzleti tervben mintegy fél mondattal a koncepció készítésén való 
munkálkodás kontextusában. Akkor most mi ezzel a helyzet? Hogy állunk, itt nem zárolva lett 
ennek a forrása? Vagy akkor lesz, vagy mikor lesz, vagy hogy lesz? Mit tervezünk, hogy 
tervezzük, mi a jelenlegi álláspont ezzel kapcsolatban? 

Pikó  Andras 
Kérdezem, hogy van-e más kérdés a napirendi ponthoz. Nincs más kérdés, akkor a kérdéseket 
lezárom, és most következzen a válaszadás. Kérem, először, hogy Palotanegyeddel kapcsolatos 
kérdést elnök úr válaszolja meg. 

Kovacs  Ottó 
Már több helyszínt néztünk meg,  de  egyelőre még nem sikerült megtalálni azt az ingatlant, ami 
megfelelő, alkalmas lenne a feladatra.  A  mostani tervünknél még csak ott tartunk most, hogy  2 
helyiség nem volt alkalmas, vagy a társasház nem fogadta el a javaslatunkat. vagy valamiért 
nem volt alkalmas az ingatlan.  Most  ott tartunk, hogy ismételten keresünk, jelen pillanatban 
nem tudunk tovább lépni ebben a történetben. 

41 



Pikó  Andras 
Köszönöm szépen! Az első kérdésre annyit tudok válaszolni, megkérdeztem a frakciót, amelyet 
ez a javaslat tartalmi összefüggések miatt.... Igen. Megkérdezem a képviselőcsoportok 
vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni. Sátly képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Meg szeretném köszönni Kovács Ottónak, valamint a JGK munkatársainak, hogy elkészítették 
a jogszabályoknak megfelelően az éves beszámolót, valamint az üzleti tervet. Nagyon magas 
szakmai színvonalú munka, köszönjük, köszönjük nekik,  es  itt is megragadom az alkalmat, 
hogy a JGK valamennyi munkatársának megköszönjem a járvány alatt kifejtett tevékenységét. 
Tényleg a frontvonalban dolgoztak, és a hátukon vitték a várost. Annyi kiegészítést tennék 
még, hogy a gazdasági társaság felügyelő bizottsága a beszámolót jóváhagyta, valamint a 
könyvvizsgáló aláírta beszámolót.  A  Közösen Józsefvárosért frakció javasolja az éves 
beszámoló, valamint az üzleti terv elfogadását. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Pikó  Andras 
Azt gondolom, hogy bár én nem igazán látok tartalmi összefüggést egy 2019-es beszámoló meg 
egy 2020-as üzleti terv között,  de ha  már így alakult, akkor azért nagyszerű lehetőséget  ad 
számunkra, hogy összehasonlítsuk ezt a  2  dokumentumot.  A 2019.  évi beszámolóban 
számtalan fejlesztés, konkrétum, megvalósult beruházás, lakásfelújítás, bérlakás-felújítás 
szerepel. Egy olyan város képét mutatja még működött, ami fejlesztett, amely nem 
tehetetlenkedett, hanem előrenézett, és a vagyongazdálkodó jól végezte a dolgát, amely 
számára természetesen a Képviselő-testület, illetve a polgármester, a hivatal vezetése kijelölte 
azt az utat, amit be kell járni. Ezt pedig ugye a közszolgáltatási szerződés keretében a JGK 
kiválóan el is végezte.  A  2020-as üzleti terv azonban nem abban problémás, hogy adott esetben 
a JGK egyébként kiváló munkatársai elfelejtettek volna üzleti terveket készíteni. 
Nyilvánvalóan az nem az ő felelősségük, hogy ez az anyag így sikerült, hanem olyan 
elképesztően kevés, vagy inkább azt mondom, hogy semmilyen instrukciót, fejlesztési tervet és 
víziót tud felmutatni a jelenlegi városvezetés, hogy azt nem lehetett beleírni. Tehát vagy ők 
önhatalmúlag beletesznek fejlesztési projekteket, amelyeket adott esetben nem egyeztettek 
Önökkel vagy valamilyen formában konfliktust generál, vagy pedig azt, amit most látunk: 
gyakorlatilag egy SZMSZ-nek az üzleti tervvé konvertálása zajlott a 2020-as üzleti terv 
kidolgozása folytán. Gyakorlatilag semmi nem köszön vissza, semmilyen fejlesztés nincs 
benne. Ez önmagában is egy nagyon súlyos probléma, és jól mutatja az előző városvezetés és a 
jelenlegi városvezetésnek a színvonalak közötti különbségét az előbbi javára.  Ami  viszont 
politikailag nagyon-nagyon szerencsétlen, hogy semmi (a költségvetéshez hasonlóan), semmi 
nem szerepel  abbot  a tervből, azokból a hatalmas szavakból, amit Önök a választási 
kampányban megfogalmaztak. Nem kicsit szerepel benne, nem nem ugyanolyan mértékben 
szerepel benne, nem arról van szó, hogy hát igen, az elején óvatosak vagyunk, csak az 
előkészítő fázisban vagyunk. Semmi nem szerepel benne!  Hol  vannak a zöldfelületi 
fejlesztések? Arról volt szó! Ezt ki fogja megcsinálni? Majd a Polgármesteri Hivatal? Melyik, 
szervezeti egységére szeretnék kiszignálja? Nem a JGK-ra, ahova SZMSZ szerint is tartozik. 
Hol  vannak belöle a beígért útfelújítások,  hol  vannak a nagy projektek,  hol  van belőle a 
bérlakásokat valamilyen formában az Önök víziója szerint, amit megígértek az embereknek, 
lakásügynökségnek a felállítása?  Hol  vannak az energetikai korszerűsítések ebből a tervből? 
Még terv szintjén sem merik leírni! Hát  hol  van a választási programjuk? Az addig tartott, amíg 
meg nem nyerték Józsefvárosban a választást, és onnantól kezdve elfelejtették ezeket az 
ígéreteket? Miért nem gondoskodott  rota  a polgármester, amely a vírusjárvány idején 
egyébként a  KT  hatáskörét is gyakorolta, tehát aztán semmilyen módon nem tud a mögé bújni, 
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hogy Ön nagyon demokratikusan szerette volna ezeket a döntéseket meghozni, és megvárni a 
KT-t. Ön meg tudta ezt tenni, Önnek volt a feladata, hogy ezeket megtegye. Vagy miért nem 
hívott össze egy képviselő-testületi ülést egyébként olyan formában, amilyen formában, akár 
informálisan, megtárgyalhattuk volna,  ha  Önöknek nincsenek gondolatai a városról, akiknek 
nincsenek elképzelései arról, hogy hogy a fejlesszük ezeket az elképzeléseket. Csak az a kérdés, 
hogy akkor miért írták le a választási programjukba? Hol vannak ezek az ígéretek? Már ez a 
sokadik dokumentumban, ahonnan visszaköszön, hogy maguk becsapták az itt élőket. Önök 
fűt-fát összeígértek. és semmi nem lett belőle.  A  lakáspályázatok, a lakáskérdés fontos! 
Olvasták a  2019.  évi beszámolóban, hogy hány lakáspályázat volt kiírva? És az előző években 
hány lakáspályázat volt kiírva?  Eves  szinten  3-4  az elmúlt időszakban. Itt semennyi nem 
szerepel benne. Önök itt vannak  9.  hónapja, és egyetlen egy lakáspályázatot nem sikerült 
kiírniuk. Lakáspályázatot! Arról beszéltek, hogy itt állítólag van az önkormányzatnak 
restanciája.  Hat  akkor miért nem írtak ki pályázatokat? Megígérték a szerencsétlen sorsú 
embereknek, hogy lakáshoz juttatják őket,  de  még egy nyamvadt pályázatot sem tudtak kiírni. 
Ez sajnos elfogadhatatlan! Óriási a kontraszt  2019.  évi működés és a  2020.  évi tervek között. 

Pike, Andras 
Köszönöm szépen, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Frakcióvezető társam megint óriási mélységekbe süllyedt. Az előző napirendi pontban 
megbeszéltük, hogy voltak szívesek elvonni azt a  600  millió forintot, amit az állam 
bérlakás-felújításra szánt volna Józsefvárosnak.  A  józsefvárosi költségvetésben pedig további 
250  millió forint szerepelt eredetileg a bérlakás-felújításra, ez továbbra is szerepel benne, csak 
közben, mint kiderült az előző napirendi pontban is, kitört egy gazdasági válság. Ezért ezeket a 
pénzeket egyelőre zárolnunk kellett. Ne állítsa azt, hogy itt nem lesznek lakáspályázatok, hogy 
itt nem történik semmi. Jövő héten lesz lakáspályázatot, képviselő úr, jövő héten. 

Sátly Balázs 
Veres Gábor, parancsoljon! 

Veres  Gabor 
Valójában csak annyival egészíteném ki Sátly képviselő urat, hogy  2  hét múlva lesz 
lakáspályázat, nem a jövő héten,  de  ezt nyilván csak a naptár félreolvasása okozta. Már sokat 
gondolkodom azon, hogy meddig szabad elmenni, vagy milyen reakciókat kell ezekre a 
dolgokra úgy adnom, hogy ne tűnjek mesterkéltnek és túlságosan visszafogottnak, miközben 
tudom, hogy belül azért néhány apró indulatot el-elmorzsolgat az ember. Tulajdonképpen azt 
szeretném kérdezni, hogy persze értem ez a populizmust, meg nyilván ennek így kell lennie, 
hogy, októberben választások voltak, november 7-én esküt tesz a Képviselő-testület. Ezt követő 
3  hónappal beáll egy pandémiás időszak, amely tulajdonképpen ellehetetleníti a 
képviselő-testület működését, munkáját. Ezt követően június 16-ával a Kormány visszavonja 
vészhelyzetre vonatkozó intézkedéseit, és újra lehet képviselő-testületi ülést tartani. Ezt az 
időrendi csak azért mondtam el, hogy ennek az önkormányzati testületnek, ennek a többségnek 
nem  9  hónapja nem volt erre, hanem  3  sem, hogy az Ön által felvetett intézkedéseket meglépje. 
Higgye el nekem képviselő úr, az ezen az oldalon ülő, onnantól idáig terjedő patkóban, olyan 
személyek ülnek, akik szeretnének valamit tenni a józsefvárosiakért. Én egy kicsit 
méltatlannak, és hát, hogy is mondjam, álságosnak tartom, hogy ezután a  3  hónapnyi lehetőség 
után számon kéri ezen a frakción, hogy mi van a választási ígéretekkel. Inkább visszataszítónak 
is érzem, és azt is gondolom, hogy talán a város lakói, akik nézik ezt a képviselő-testületi ülést, 
és/vagy eljut hozzájuk az információ, ugyanígy gondolják, hogy azért egy ötéves ciklus első  3 
hónapjában, mánnint a rendelkezésre álló időben meg nem történő, Ön szerint meg nem 
történő, effektíve végre nem hajtott beruházásokat számon kérje. Az szerintem nem minket 
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minősít, hanem Önt. Egyébként itt még egyszer hadd jegyezzem meg, hogy már amennyiben 
lett volna  3  hónapnál több időnk, egyébként ez alatt az időszak alatt rengeteg tervet készítettünk 
arra vonatkozóan, hogy mi lesz akkor,  ha  vége lesz ennek az időszaknak és a kormány nem 
veszi el a pénzt. Ezek a tervek továbbra is rendelkezésünkre állnak, be fogjuk építeni őket a 
jövő évi és az azt követő költségvetésekbe és a JGK működésébe, ebben biztos lehet. Mi meg 
azt kérjük cserébe, hogy lobbizzanak a Kormánynál, hogy adják vissza a pénzünket, amit 
elvettek, ennyit kérünk csak cserébe. 

Pikó  Andras 
Magamnak adom meg a szót. Őszinte részvéttel figyelem Önt, Vörös frakcióvezető úr. 
Monomániásan ugyanazt a lemezt nyomja végig, ráadásul úgy, hogy közben nemcsak a 
képviselőtársait nézi hülyének, hanem a józsefvárosiakat is. Olyan összehasonlítást tesz, 
amelyre racionálisan senki nem vetemedne, hiszen nyilvánvalóan teljesen más volt egy 
2019-ben működő önkormányzatnak a helyzete, mint egy 2020-ban... Bocsánat, tegye meg azt, 
hogy nem dumál közbe, jó? ... mint egy 2020-ban, egy járványügyi védekezésben az erejét 
lekötő Önkormányzatnak.  24  milliárd forintból  4  milliárd forintnyi bevételkiesés van. 
Szerintem Egry képviselő úr, Szilágyi Demeter képviselő úr is, Önben nem bízok,  de ők 
biztosan tudják, hogy egy ilyen helyzetben egy felelősen gazdálkodó önkormányzat 
folyamatosan újra és újra kell terveznie a bevételeit, illetve a terveit. Nem tudjuk, hogy 
szeptemberben mi lesz, hogy lesz-e  2.  hullám. Erről egyébként a az Önök kormánya is szokott 
kommunikálni, nem véletlenül van tele Józsefváros is olyan plakátokkal, hogy újra kell indítani 
a gazdaságot. Vajon miért? Talán azért, mert leállt, talán azért, mert nincsenek bevételek. 
Ilyenkor idejön, mint hogyha mi sem történt volna, és azt kezdi el mondani, hogy  hol  vannak a 
tervek,  hol  van ez, meg az.  Ha  vette volna a fáradságot, és elolvasta volna az önkormányzat 
gazdasági tervét, amelyet májusban fogadtunk el, akkor abból kiderült volna, hogy milyen 
elképzeléseink, illetve milyen terveink vannak. Egy kumma reakció nem volt erről, szerintem 
Önök nem is olvasták el, mert akkor biztosan nem mondta volna azt, hogy semmi nem látszik 
ebben az önkormányzat tevékenységéből. Az látszik, és ezt nyilván majd el fogjuk mondani, 
hogy nem tudjuk még, hogy a gazdasági válság milyen mértékben sújtja az önkormányzat 
gazdálkodását. Nem akarom megint idehívni,  de  talán ő neki jobban elhiszik, Cser-Palkovics 
András székesfehérvári polgármester, aki Székesfehérvárnál  7  és fél milliárdos 
bevételkieséssel számol, és azzal, hogy nem lesz pénzük semmilyen plusz juttatásra, 
semmilyen plusz juttatásra. És közben még az iparűzési adó feltöltési határidejével is barkácsol 
egy kicsit még a kormány, azt sem tudjuk, szóval, szerintem egy ilyen ügyben egy felelős 
önkormányzat úgy próbál gazdálkodni, hogy elsőként és legfontosabb feladataként a 
működőképességét és a kötelezően törvényben előírt feladatok ellátását tartja szem előtt, és 
minden ez után következik. Ezért volt az, hogy az előző szavazásnál kénytelenek voltunk, bár 
nem jó szívvel,  de  leszavazni azt a módosítót, hogy megemeljük a jutalmat. Nincsen rá 
keretünk, nincsen rá keretünk, mint ahogy nagyon sok mindenre nincsen keret.  Most  nyilván 
örül, hogy ki kell mondani,  de  mondjuk énnekem ez nem okoz gondot, hogy ki tudja mondani 
azt, valóban nincsen rá keret, és valóban az önkormányzat és az önkormányzatnak vezetése 
elsősorban azt fogja figyelembe venni, hogy december végén is kinyissanak, hogyha kell, az 
óvodák, a bölcsődék, hogy minden olyan törvényben nekünk szabott feladatot el tudjunk 
végezni, aminek az elvégzése törvényi kötelezettségünk. Nem tudjuk, Önök lehet, hogy azt 
mondják, hogy ez egy normál helyzet, szerintem nem normál helyzet, amiben most vagyunk. 
Ezt vagy elfogadják, vagy nem fogadják el. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Szeretném kérdezni, hogy az Ön hozzászólásánál miért nem ment az óra? Ez csak ügyrendi. 

Pikó  Andras 
Úgy érzi, hogy nem indítottam el? 
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Vörös Tamás 
Lehetséges. 

Pikó  Andras 
Hol  kell? Mutassa meg nekem. Tényleg és komolyan.  Dupla  időkeretben beszélek 
képviselőként, legyenek szívesek, jelezzék ezt, jó? Szilágyi Demeter, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Sok mindennel egyet lehet érteni azzal kapcsolatban, amit mondott. Valóban szükséges az, 
hogy legyen egy ésszerű menetrend, hogy mit és hogyan fog végrehajtani, abból, amit 
megígért.  De  ebből az üzleti tervből egyébként, ami márciusra datálódik, teszem hozzá halkan, 
semmi olyan vízió, semmi olyan stratégia nem látszik, ami azt az irányt képviselné, amit Önök 
megálmodtak. Az égvilágon semmi! Ezzel ez a probléma, és ezt jelezte képviselőtársam is. 
Teljesen érthető, hogy szükséges meghozni olyan döntéseket, amik a működés érdekében, adott 
esetben fejlesztéseket sorolnak prioritásban hátrébb. Ettől függetlenül annak meg kell jelennie, 
más prioritással. Csak nyilván ez már egy olyan típusú gondolkodást igényel, amit Önöknél 
nem látok. Nem látom azt, hogy, hogy vízióban előre, stratégiában gondolkoznak, és ez nagyon 
jó megjelenik ebben az üzleti tervben is, pontosabban nagyon látszik, hogy nem jelenik meg 
benne. És ezért van adott esetben nehéz helyzetben a JGK is, hiszen nem mit beleírni az üzleti 
tervbe. Ez látszik ebből is. Csak, hogy haladjunk előrefele is, idősklub. Elnök úr elmondta, 
hogy nincsen hely, jelenleg még továbbra azt keresik. Tennék egy módosító javaslatot az üzleti 
tervre vonatkozóan: kerüljön bele az üzleti tervbe, az a pont (majd a következő 
hozzászólásomig kinézem, hogy pontosan hova), hogy az idősklubot a Horánszky  u.  13.-ban 
alakítsa ki az önkormányzat. Legyen  2  olyan helyiség, amit állandó jelleggel idős klub számára 
fenntart, illetve az idősklub számára biztosítja a nagyterem használatát, és ezzel el lehet kezdeni 
az idősklubbal tevékenységét támogatni. Az a javaslatom, hogy a JGK Zrt. a következő testületi 
ülésre hozzon vissza egy olyan üzleti tervet, egy olyan javaslatot, lehet ez külön határozati 
javaslat is, ezt a technikát már rábízom a hivatalra és a JGK vezetésére,  de  jelenjen meg az 
üzleti tervben, hogy az önkormányzat szándéka, hogy a Horánszky 13-ban alakít ki idősklubot 
és a következő testületi ülésre ennek a részletei kerüljenek kidolgozásra. 

Pikó  Andras 
Megadom a szót Jegyző asszonynak, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Szeretném jelezni, hogy ez bár a JGK tevékenységi körébe tartozna,  de  nem az üzleti tervvel 
szorosan összefüggő önkormányzati képviselő-testületi döntés, amire most Képviselő úr tett 
javaslatot. Ez az előterjesztés már napirenden volt, annak a visszavonása is, és emlékeim szerint 
akkor kapott a JGK egy olyan jellegű feladatot, hogy erre kell javaslatot tennie, és ezt kell majd 
kidolgoznia. Én azt javaslom, hogy ezzel a kérdéssel ily módon ne az üzleti tervvel 
összefüggésben foglalkozzon a Képviselő-testület. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Közben azért megkérdezem az előterjesztőt,  Kovacs  Ottót, hogy az 
eddigiekhez van-e hozzáfűznivalója. 

Kovacs  Ottó 
Néhány mondatot igen.  A  költségvetés február végén került elfogadásra, ami ugye 
meghatározza, a mi üzleti tervükben foglalt számokat, illetve az a mögé rakandó munkát.  A 
járványhelyzet március  11.  vagy 12-én került kihirdetésre. Miután folyamatos a költségvetési 
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zárolásoknak is folyamatosan olyan tevékenységeknek a zárolása, amelyek pénzt termeltek 
volna, nem azt szeretném vitatni, hogy ki, miért, és milyen módon. Egy a lényeg, nem voltak 
olyan bevételek, elidegenítési bérbevételek vagy parkolási bevételek, amik nyilvánvalóan 
megalapozhattak volna egy más típusú munkát.  A  legegyszerűbb kérdés, amit Vörös képviselő 
úr végén tett fel, az a bérlakás pályázat. Amikor átvettem ezt a területet, akkor  3  lakáspályázat 
futott egyszerre, amik lezárultak január-február környékén. Bizottsági döntés talán ekkor 
született a zárásról, és ekkor már elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan készítsünk újat. 
Ez a  3  havi járványhelyzet viszont a munkát gyakorlatilag meg kellett, hogy állítsa, hiszen egy 
olyan tevékenységgel járt volna együtt, ami személyes ügyfélfogadás, hiánypótlás, 
anyagbeadás, helyszínek mutogatása, illetve az ezzel kapcsolatos feladatellátás. Ezt egész 
egyszerűen június 30-ig nem is lehetett tulajdonképpen szabályszerű lefolytatni.  A  mostani 
helyzetben pedig az én ismereteim szerint lakásrendelet-módosítás is napirenden van a mai 
napon. Előkészületben van már most egy új pályázati rendszernek az indítása, és  ha  minden 
igaz, akkor július-augusztus hónap folyamán elindul az első pályáztatás. 

Pik(' Andras 
Köszönöm szépen a kiegészítéseket. Talán nem volt teljesen szabályos,  de  mindig meg fogom 
kérdezni  Kovacs  Ottó elnök urat, hogy  ha  a vitának egy adott pontján olyan szakmai kérdések 
merülnek föl, amelyekre ő tud válaszolni. Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
A  vitában elhangzott több kijelentés, az, hogy elkészült az önkormányzat gazdasági programja. 
Én azt láttam, olvastam is, és azt gondolom, hogy egy javaslattal élnék, hogy a júliusi 
képviselő-testületen tűzzük napirendre. Oké, hogy a vírushelyzet következtében, és a  6  hónapos 
határidő miatt a polgármestereknek egy személyben el kellett fogadni,  de  elmaradt a 
lehetősége, hogy erről érdemben egy szakmai vitát tudjon a Képviselő-testület folytatni, amely 
meghatározza a következő  5  évre az önkormányzatnak a gazdasági elképzeléseit. Azt 
gondolom, hogy itt lenne a helye, még akkor is, hogyha már erről egy formális és egyébként 
értelemszerűen a jogszabályoknak megfelelő döntés született. Én azért javasolnám, hogy 
hozzuk vissza júliusra,  de  legkésőbb akkor valahogy a szeptemberi ülésre. Nem tudom, hogy 
tervezik pontos az ülésezést. Az anyagból jól látszik, hogy mivel a vírushelyzet közepén 
íródott, egészen rányomja a bélyegét az  5  éves programra a vírus kérdésköre. Éles azt 
gondolom, hogy nem lehet ennyire beragadni a pillanatba, és csak ezt a kérdéskört körbejárni, 
hanem ennél egy nagyobb léptéket kéne, egy közép- és hosszú távú cselekvési programot kéne 
megfogalmazni ebben a gazdasági programban az önkormányzatnak. Azt gondolom, hogy nem 
követünk el azzal hibát, hogyha esetleg ezen még egy frissítést elvégzünk. Májusi hónapban 
nem látszódott egyértelműen, vagy az áprilisi hónapban, nem tudom, pontosan mikor íródott ez 
az anyag, nem látszódott pontosan, hogy hogy fog lezárulni a vírus első hulláma. Én azt 
gondolom, hogy szerencsésen, nagyon jól, gyorsan átjutottunk ezen. Talán nem kéne csak ezzel 
a kérdéskörrel egy ilyen programban foglalkozni.  A  polgármester úr korábbi hozzászólására 
szeretném jelezni, hogy akkor őszintén, csak a polgármester úr gondolta, hogy a  13 milliard 
forint az szabad pénz. Azt senki nem gondolta az égadta világon, én azt gondolom, hogyha itt 
bárki szakmában levőt megkérdezett volna, akkor az rögtön mondta volna, hogy ezek feladattal 
vannak összepárosítva, ahogy most látja nagy költségvetést is, vannak a bevételek és a kiadások 
is. Ezek összefűződnek egymással, senki nem mondta azt, és nem is volt odaírva, hogy ezek 
szabad pénzek.  De  azért egy dolgot már most tisztán látunk, és ez ténykérdés, hogy a 2019-es 
évet  2,6 milliard  forint szabad pénzmaradvánnyal zártuk, tehát tényleg szabadpénz. 2019-ről 
úgy jöttünk át 2020-ra, hogy  2,6 milliard  forint feladattal nem terhelt, szabadon felhasználható 
pénze volt az önkormányzatnak. Én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz állapot, tehát azért 
erre ne próbáljunk meg válságot, meg pénzhiányt, meg csőd felé tartó önkormányzat vízióját 
rátenni, mert teljesen fölösleges. Maradjunk ebben a tényszerű megállapításban. 
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Pik() Andras 
Azt szeretném mondani, hogy a javaslat a gazdasági terv vagy program vitájáról szeretném, 
hogyha a frakciók egyeztetnek erről. Nekem az Önök szava, illetve egyezsége ebben az ügyben 
az iránymutató. Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony. 

Szili-Darók Ildikó 
A  Horánszky 13-ban létrehozandó idősek klubja ötletére szeretnék reagálni. Ez egy olyan 
szakma, amit jogi jogszabályok elég erősen körbebástyáznak. Az  1/2000.  SzCsM rendelet  4. 
(I) bekezdése rendelkezik arról, hogy milyen tárgyi feltételeknek kell megfelelnie egy nappali 
ellátás idősek klubjának, majd azt hiszem, hogy az  5.  § rendelkezik arról, hogy milyen egyéb 
működési feltételei vannak ennek. Mindenféle olyan helyiségre, várakozóra, adminisztrációs 
helyiségre, pihenőhelyiségre szükség van, amit amennyiben a teljes  H/13-at  átalakítanánk egy 
ilyen nagy komplexumba, akkor akár még elképzelhető is lenne,  de (Ty,  hogy ott bármilyen 
más funkció is megmaradjon, úgy semmiképpen nem elképzelhető.  A  szakmai előírásokat 
maximálisan figyelembe kell tartanunk, amennyiben Képviselő úr érdeklődik a szakma iránt, 
örömmel veszem, és nagyon szívesen elmondom, hogy milyen szakmai kritériumoknak kell 
megfelelni. Az első időskorú, amit kijelöltek, sajnos nem felelt meg ennek, és ezért kellett 
másik helyet keresni.  A  második helyiség megfelelt volna ennek, ott a lakók álltak ellen. 
Reméljük, hogy a JGK fog találni  3.  helyet az SzCsM rendeletnek megfelelően, ami már erre jó, 
de  azt kérem, hogy a szakmát egy picit tisztelhetjük, és ne ötleteljünk itt. Nagyon-nagyon 
szívesen várjuk munkacsoportba, ahol ilyenek szóba kerülnek,  de  a törvényi kötelességeket 
maximálisan vegyük figyelembe, köszönöm! 

Pikó András 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Elolvastuk egyébként ezt a gazdasági tervet, amit Ön készített, és én is nagy a pártolnám, 
hogyha ez a következő  KT  napirendjén lenne.  A  napirend összeállítása a polgármester feladata, 
természetesen a javaslatunkat meg fogjuk tenni, független attól egyébként, hogy mi adott 
esetben Sátly frakcióvezető úr álláspontja. Én azt gondolom, hogy mindent megpróbálnak arra 
a tényre fogni, hogy elbaltázták ennek a kormányzati támogatásnak a lehívását, és most 
egyébként teljesen független attól, hogy ki melyik álláspontot képviseli, vagy osztja az Önök 
vagy a mi gondolatainkat erről a kérdésről. Egész egyszerűen matematikailag nem jön ki az, 
amit Önök állítanak, hogy a választási programjukat emiatt nem fogják tudni megvalósítani. 
Már csak azért sem, mert hogyha ez így van, akkor miért nem tervezték bele a 2020-as 
költségvetésbe ezt az összeget. Ez nem volt benne, és a 2020-as költségvetésnél még se 
világválság, se semmi nem volt. Abba sincsenek  berme  a választási ígéreteik. Tehát azt állítani, 
hogy itt most azért nem... Én emlékszem arra, amikor a Gyurcsány kormány elmondta, hogy 
azért nem sikerült jól nekik a  2006-2010  közötti ciklus, mert világválság volt. Csak azt nem 
teszik hozzá, hogy már előtte lepadlóztatták a gazdaságot, és a választási ígéreteiket már azelőtt 
nem tartották be, és aztán ezt tudjuk is, hogy be is vallotta miniszterelnök.  Most  önkormányzati 
szinten nagyon hasonló a helyzet tekintettel arra, hogy sehol nem volt még koronavírus járvány, 
sehol nem volt még semmi, Önök már deklarálták, hogy nem fogják megtartani az időarányos 
ígéreteiket. Senki nem várta el, hogy az  5  éves ígéreteiket az első évben teljesítsék,  de  legalább 
valamit belőle. Az  5  év ebből valami legyen benne,  de  semmi nincsen benne, Polgármester 
Hol  vannak leírva tényszerűen, tehát nem tervek szintjén, elképzelések, deklarációk, Facebook 
posztok?  Hol  vannak azok a dokumentumok, amik legalább valamilyen kötőerővel bírnak, és 
ahol Önöknek deklarálják, hogy ezt mikor mennyiből kívánják megvalósítani.  Ha  rosszul 
számoltunk az Önök ígéreteinél, mert Önök jóval kevesebből meg tudják oldani az egész 
kerület energetikai korszerűsítését, akkor írják le,  de  akkor benne kéne, hogy legyen, Akkor ott 
kéne lenni, hogy ebből a  34  Ft-ból megcsinálunk mindent a kerületben,  de  semmi nincs benne, 
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már ne haragudjon. Azt állítani, hogy itt a koronavírus járvány okozta volna, nem, arról van 
szó, hogy Önök olyan elképesztő, betarthatatlan állításokat fogalmaztak meg a kampányban, 
amit nem tudnak tartani, és most, hogy a valóság szembejött, és kiderült, hogy mindenben igaza 
lett a Fidesz-KDNP-nek, most megpróbálják másra verni a balhét. 

Pikó  Andras 
Szilágyi Demeter képviselő úr következik, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Konkretizálnám a javaslatomat, mert lehet, hogy ötletelésnek tűnik a részemről az idősklubbal 
kapcsolatos javaslattétel,  de  amellett, hogy valóban a korábban kijelölt helyiség nem volt 
alkalmas, ezt el kell ismerni,  de  azt gondolom, hogy eltelt annyi idő, hogy tudjunk egyről a 
kettőre lépni. Úgyhogy konkretizálom javaslatomat. Az üzleti terv  19.  oldalán szerepel ez a 
Beruházási és Mérnöki Iroda projektszemléletben bonyolítandó kerületfejlesztési céljai között 
a  2.  pontban: „Ezt konkretizáljuk annyiban, hogy a cél a Palotanegyedben kialakított idősklub 
létrehozása Horánszky  13.  épületében."  A  korábbi javaslatuk az egy  140  négyzetméteres 
ingatlan volt, emlékeim szerint, javítsanak ki,  ha  tévedek,  ha  rosszul emlékszel( a számra. .  De 
140  négyzetméter körüli ingatlant jelöltek ki a Puskin 24-ben, egy ekkora területre van tehát 
szükség, egyébként egy akadálymentesített épületben. Itt az akadálymentesítés már meg van 
oldva. Emellett javaslom, hogy egészítsük ki a határozati javaslatokat egy ponttal, hogy a 
pénzmaradványból az általános tartalékra könyvelt összeg terhére biztosítsunk  15  millió 
forintot annak érdekében, hogy a megfelelő berendezéssel el lehessen látni. Amennyiben ez 
nem szükséges, és azt gondolják, hogy ez nem jó, akkor csak határozzunk meg egy olyan 
feladatot a JGK Zrt.-nek és a JKN-nek ugyanaz a feladata, mert gondolom, ott lesz, amennyiben 
az ingatlan megvan, hogy határozzák meg, hogy mennyi pénzre van szükség a kialakításhoz. 
Tehát készüljön egy olyan vizsgálat, hogy a Horánszky 13-ban  140  négyzetméternyi területen 
hogyan és milyen módon lehet kialakítani ezt az idősklubot. 

Pikó  Andras 
Magamnak adom meg a szót. Csak jelzem, hogy nagyon régóta már nem a JGK üzlet tervéről 
vitatkozunk, hanem Vörös képviselő úr áldásos hatásainak következtében ismét a költségvetési 
vitának a már lefolytatott vitáját folytatjuk.  A  költségvetési vitában végigbeszéltük ezt. 
Pontosan elmondtuk Önöknek, hogy az Önök áldásos tevékenységének megfelelően elfogyott 
az ingatlanértékesítésben rejlő lehetőség, elfogyott a családi ezüst, végigbeszéltük, hogy az 
önkormányzatnak másfajta bevételekre van szüksége, és menet közben is folyamatosan kellett 
alakulnunk a járvány miatti helyzethez. Nem gondolom, hogy  fair  vagy úriemberhez méltó az, 
amit Ön csinál. Tényleg nem gondolom, mert úgy tesz, mint hogyha itt semmi sem változott 
volna, és ugyanazt lehetne számon kérni, amit fél évvel ezelőtt. Ezt szerintem hagyjuk abba, 
valóban azt gondolom, hogy például a gazdasági programról értelmesen is lehet majd beszélni. 
Szerintem keményen lehet ott vitatkozni a célokról, meg arról, hogy mire van lehetősége az 
önkormányzatnak,  de  szerintem az a fajta szájkarate, amelyet Ön elindított, annak semmi 
értelme nincsen, mert teljesen nyilvánvaló, hogy fél év alatt minden megváltozott. Amikor 
Önök ugyanezzel a szájjal arról beszélnek, hogy a kormánynak a lehetőségei, vagy az 
önkormányzat szektornak a lehetőségei, vagy Székesfehérvárnak, vagy Józsefvárosnak a 
lehetőségei megváltoznak, akkor ezeket legyen szíves mindig figyelembe venni akkor, amikor 
ezeket a kérdéseket fölteszik. Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Mindig örömmel veszem a szakmai érdeklődést. Az  1/2000. 4.  §  c)  pontja szerint az idősek 
klubjának és az összes szociális intézménynek alkalmazkodni kell az igénybevevők korának 
igényeihez. Azt mondja képviselő úr, hogy vegyük le a  H/13  összes védelmi és  modern 
berendezését, dekorációját, hiszen az idősek klubjában nem színes esernyők vagy bármilyen 
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más vidám és  modern  bútorzat van, és amik ott vannak, azokat mind vegyük ki, és vigyük oda 
az időskoriak megfelelő hangulatú bútorokat? Nagyon-nagyon fontos ez a hangulat az 
időseknél,  2  féléven keresztül tanítjuk, hogy mik ezeknek a hangulatnak az elemei.  A H/13 
ezeknek a hangulati elemeknek, ezeknek a speciális igényeknek egyáltalán nem felel meg,  de 
nagyon szívesen hozok olyan tankönyveket, erről van  5-6  darab, amit szerencsére erről írtak, 
köszönöm. 

Pikes Andras 
Köszönöm szépen! Egri Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
A  JGK 2020-as üzleti terve témakörhöz visszakanyarodva: én nagyon örülnék, hogyha 
látszódna benne,  ha  csak a 2020-as évről beszélünk, egy rövidtávú cselekvési program, amely 
megmutatná, hogy merrefelé szeretne megújulni a JGK. Önöktől azt hallgatom, hogy ez így 
most nem jó.  A  megújulásnak még az első lépései se látszódnak egyik dokumentumban sem, és 
itt a válságra hivatkozna, és, hogy nincs pénz fejleszteni. Kénytelen vagyok felhívni a 
figyelmüket arra, hogy nem csak fejleszteni kell egy önkormányzatban, hanem üzemeltetni is. 
És az üzemeltetésnek a hatékonyságát javítani, átszervezni ugyanolyan fontos lépés, mint a 
fejlesztés.  Most  Önök eldobták a tollat, a ceruzát, a papírt, potyogó könnyekkel kiabálva 
szaladgálnak körbe-körbe, hogy elvették a fejlesztési pénzeket. Szeretném jelezni, hogy  ha 
megnézzük a költségvetést, akkor a költségvetésben a legnagyobb pénzösszegek pont a 
működéssel kapcsolatosak. Akkor neki kéne állni, és a működést kéne racionalizálni. 
Egyébként nem egy lényegtelen feladat, erről nem hallottunk semmit, nem látunk semmit, nem 
szerepel egyik tervben sem, ebben a tervben sem, a politikai nyilatkozataikban sem szerepel, 
semmiben nem látunk semmit. Azt gondolom, hogy térjünk egy kicsit vissza a napirendhez, 
meg Józsefvároshoz és a témákhoz, az Önök feladatához, és arról beszélgessünk! Ne kifele, 
holmi légbőlkapott „mi történik Székesfehérváron" témával. Én nagyon örülök, hogy ennyire 
érdeklődnek Székesfehérvár iránt, akkor menjenek el, nézzenek meg egy focimeccset is, 
menjenek el a főtérre, nyaljanak el egy fagyit is,  ha  szeretnének,  de  a szabadidejükben tegyék 
meg, és kérem, hogy most már Székesfehérvártól jöjjünk vissza  Budapest  Józsefvárosba, és egy 
kicsit ezzel a kerülettel foglalkozzunk,  ha  lehet. Szerintem rengeteg kérdés, amit meg kéne 
vitatni, el kéne dönteni, és aztán haladnunk kéne, mert sajnos helyben futunk,  ha  nem veszik 
észre. Kedves Képviselő Hölgyek és Urak, nem történik semmi, egy óriási gittrágás az, amit itt 
Önök produkálnak.  Ha  azt gondolják teljesítménynek, hogy legyártottak huszonakárhány 
napirendet a mai képviselő-testületi ülésre, nem ez a teljesítmény része. Ez egy szükséges 
feladat,  de  nem így mérik a teljesítményt egy városvezetésben. 

Pikee  Andras 
Köszönöm, Veres  Gabor  képviselő úr, parancsoljon! 

Veres  Gabor 
Nagyon rövid leszek most. Az üzleti terv prioritásai miért nem szerepelnek a tervben, azok a 
tételek, amik valószínűleg nem fognak megvalósulni,  de  be kéne írni ezeket az üzleti tervbe? Ez 
elhangzott itt. Én erre példaként szeretnék hozni egy gyakorlatot az Önök történetéből 
2018-ból, amikor kiderült, hogy az előző fideszes városvezetés, Sara Botond vezetésével, még 
2018  szeptemberében szerződést kötött  400  darab mozijegy vásárlására bruttó  775000  forint 
értékben. Majd az ehhez tartozó költségvetési forrást egy évvel később biztosították ennek a 
mozijegynek a kifizetésére. Hát, ugye az átcsoportosítás sajnos egy évvel később történt meg. 
Ezek tények, bizonyítékok támasztják alá, tehát ez volt az Önök gyakorlata. Mi viszont azt 
csináljuk ezzel szemben, hogy megpróbálunk egy olyan üzleti tervet elfogadni, amelyet elénk 
terjesztettek, egyébként Tulajdonosi Bizottság ülésen erről beszéltünk is. Nem mondom ki név 
szerint, hogy kik voltak ott, mert még véletlenül megvádolnak, hogy név szerint 
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megszólítottam Önöket. Nem tudom, hogy az „Önök" jó-e.  A  Tulajdonosi Bizottság ülésén is 
elhangzott, hogy az üzleti tervvel kapcsolatban is, és itt Kovács Ottó elnök úr is elmondta, hogy 
milyen nehézségekbe ütközött a cég, amikor ezt a tervet össze kellett állítani.  Ha  azt a 
felelőtlenséget várják el tőlünk, hogy egy komoly üzleti tervbe olyasmiket írunk bele, amikről 
valószínűsítjük, hogy nem fog megvalósulni, azt ne tegyék, mert nem fogjuk csinálni. Csak 
azért, hogy Önök megnyugodjanak, hogy egy üzleti tervben is olvashatják azokat a víziókat, 
amiket mi a kerülettel kapcsolatban gondolunk.  A  másik pedig, amit még ide tartozónak érzek, 
hogy a választási ígéretekben elhangzott, ezt többször elmondták már, hogy hány négyzetméter 
zöldfelületet is ígértünk. Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban tényleg csak annyit szeretnék 
mondani, hogy nem azt mondtuk, hogy... Mindegy,  ha  a ciklus végén erre visszatérünk, akkor 
azt tök reális lesz, és biztos vagyok benne, hogy be is fog következni a nagy ámulat az Önök 
arcán is, amikor meglátják, hogy nem csak ennyi, hanem akár még ennél több is lett 
Józsefvárosban. Egyébként  24  milliárdos főösszeggel megy körülbelül a kerület. Ez pontosan 
Ugyanannyi, mint 2018-ban volt, csak mondom. Akkor Sara Botond azt nyilatkozta, hogy a 
kerület költségvetésének több mint háromnegyed részét működésre és a kötelező feladatok 
ellátására fordítja és egynegyed részét fejlesztésre és az önként vállalt feladatokra. Ez az én 
egyszerű számításom szerint  18  milliárd forint működésre és  6  az egyéb történetekre. Önként 
vállalt feladatnál a mi költségvetésünk is,  ha  visszaemlékeznek, tartalmaz azért egy jelentős 
mennyiségű pénzösszeget, amit elkölt az Önkolmányzat. (idő végét jelző hang) Nem dupla idő 
van? 

Pikó András 
Köszönöm szépen, hozzávetőleg megoldódott az időproblémám.  2  mikrofon van, és most már 
megmutatták, hogy mit kell benyomom ahhoz, hogy mérje az én időmet is. Elnézést, ez még így 
nem volt nekem probléma. Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Nem fogom ezt most már tovább ragozni, Veres képviselőtársammal elbeszélünk egymás 
mellett. Egész nyugodtan, akár  5  percet és adok még pluszba, hogy ezt megmagyarázza.  De 
nem rajtam múlik, úgyhogy be is fejeztem ezt a gondolatmenetet. (reagált Veres képviselő Úr 
nem hallható hozzászólására) Az, hogy egy üzleti tervnek hogyan és miként kell kinéznie, és 
milyen vízióknak kell benne szerepelni, azt gondolom, hogy ezt most itt ne vitassuk meg, mert 
nem értünk benne egyet, ez teljesen nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy akkor lenne ez kerek, 
ha  szerepelnének benne ezek az elképzelések. Egyébként az a megfogalmazás, hogy évente 
5000  négyzetméter zöldfelületet hozunk létre, szerintem az elég egyértelmű, elég explicit mód 
teljesen jól átment az üzenet. Csak ugye itt ez nem jelenik most meg. Polgármester úr azt 
mondta, hogy nem adekvátak a téma, és Jegyző asszonytól is hallottam, hogy nem a témába vág 
a megjegyzésem. Bocsánat, én az üzleti tervet fogom a kezemben, amiben szerepel a 
Palotanegyed idősklubnak a létrehozása, mint feladat, a  19.  oldalon  2.  bekezdésben. „Cél: a 
Palotanegyedben kialakítandó Idősek Klubja létrehozása." 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Van egy másik mondat is. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Bocsánat, nincs  2.  mondat, ez így szerepel benne. Van még sokfelé megfogalmazás, Jegyző 
asszony, ne haragudjon már,  2019  évben Horánszky utca, játékvár, bölcsőde, víznyomó lefolyó 
strang vezetékcsere, ilyenek szerepelnek benne.  Most  ne szórakozzunk már egymással, itt van 
benne kerek-perec. Hol kell szerepelni az idősklubnak, hogy  ha  nem a JGK üzleti tervében? 
Álljon már meg a menet, bocsánat! Ebből kifolyólag azt gondolom adekvát az a döntési helyzet, 
hogy eldöntse a Képviselő-testület, hogy milyen irányba megyünk tovább, hogy továbbra is 
keresünk egyébként a korábbi, valóban külön előterjesztésben megfogalmazottak szerint, 
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keressük tovább az alkalmas helyiséget, vagy eldöntjük, hogy milyen módon teszünk eleget 
ennek a feladatnak, és hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Elfogadom Szili-Daróki Ildikó 
alpolgármester asszony véleményét és a szakmai hozzászólását azzal kapcsolatban, hogy nem 
minden tekintetben alkalmas a Horánszky  13.  Tegyük alkalmassá, tehát nézzük meg azt, hogy 
milyen lehetőség van. Én azt kértem, hogy szeretném ebben az üzleti tervben azt, hogy ezt 
kijelöljük erre a célra, megnézzük, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Én azt is elfogadom, 
hogyha ez egy külön határozati pontban kerül megjelölésre, csak azt látom, hogy januárban 
fogadtuk el ezt a határozati pontot, és azóta nem történt semmi. És éppen ezért azt kérem, hogy 
egy konkrétabb irányba induljunk el, és legyen egy konkrét célkitűzés, ami felé megyünk. 
Vizsgálja meg a JGK, vizsgálja meg a JKN, hogy milyen feltételrendszer mellett lehet a 
Horánszky 13-ban kialakítani az idősklubot, köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! Nekem itt azt írják, hogy az SZMSZ 
szerint nem engedélyezett hozzászólás,  de  ugye ez téves? Jó, oké, merthogy itt dupla, jó. 
Képviselő úr, mondja nyugodtan! 

Egry Attila 
A  Palotanegyedhez, az idősklubhoz csak egy rövid gondolat. Értem én a jogszabályi 
előírásokat, hogy minek kell megfelelni egy idősklubnak,  de  valahogy most ne a jogszabályi 
keretekre gondoljunk, hanem arra, hogy egy lehetőséget hogyan tudunk adni az időseknek a 
Palotanegyed területén belül, ahol időnként össze tudnak gyűlni, találkozni, beszélgetni. Én azt 
gondolom, hogy a képviselőtársam esetleg valami ilyesmire gondolta, hogy heti kétszer legyen 
egy alkalom, vagy heti 3-szor, ahol azt mondjuk, hogy ide lehet menni, tudunk adni  3  szem 
pogácsát, vagy nem tudom, újságot tudnak olvasni, beszélgetni, kérdezni tudnak ilyen-olyan 
témában. Valami kis minimális matinét, délutáni műsort tartunk, vagy valami ilyesmit 
megnézni, mert  ha  beleragadunk abba, hogy mi az ÁNTSZ-előírás, akkor erről évekig fogunk 
tudni gondolkodni. Egyébként mi is beleragadtunk ebbe a helyzetbe, és évekig nem tudtuk 
megnyugtatóan rendezni ezt a kérdéskört. Veres képviselőtársamhoz csak annyit szeretnék 
mondani, hogy ülésről ülésre bebizonyítja, hogy milyen fantasztikus kommunikációs fenomén, 
és tényleg nagyon jól tudja párhuzamokat hozni, bár az alma meg a körte kerül egymás mellé, 
de  ez sose szokta zavarni a kommunikációs embereket, hiszen az emberek felé bármit el lehet 
mondani. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Veres képviselő  in-  nagyon jó úton jár, 
csak tegyünk mellé produktumot, és akkor szegényt sokkal könnyebb helyzetbe hozzuk, hogy 
nem a semmit kell félredumálni, hanem adunk neki egy kis muníciót, és akkor utána ő ezt 
fantasztikusan el fogja tudni mondani, mint a többségi frakciónak a kommunikációs 
szakembere. Tehát nagyon egyszerű: el kell kezdeni dolgozni. Jöjjenek már olyan leiratok, 
előterjesztések ide a testület elé, amiből azt látjuk, hogy ebben a kerületben történik is valami 
napi működés szintjén. Az emberekhez milyen plusz szolgáltatást juttattunk el, hogy kívánjuk a 
megjelenő problémákat kezelni? Nagyon sok közterületi probléma van, nagyon emelkedik a 
közbiztonsági probléma. Sehol semmilyen fórumon nem látunk erre reakciókat, válaszokat, 
gondolatkísérleteket, semmit. Hogyan kívánjuk a lakhatást? Önnek fontos a lakhatás. Mikor 
látunk már egy leiratot, hogy történik valami a lakhatás kérdéskörében? Azon kívül, hogy itt 
Kocsis Mátéznak, meg Orbán Viktoroznak. Nem tudom, most már százötvenedszerre hallom a 
neveket, most már szerencsére a kommunikációs kollega bedobta Sára Botond nevét is, hogy ne 
legyen annyira unalmas, mert most már senki fel nem kapja a fejét, hogy itt Kocsis Máté, 
Kocsis Máté, Kocsis Máté. Legalább valami új név, hogy most hogy van meg, mint van.  De 
beszéljünk már akkor a józsefvárosi kerületet érintő problémákkal, legalább azokról, amiket 
Önök fontosnak tituláltak maguknak az induláskor. És mondhatják, hogy  3  hónap alatt nem 
lehet produktumot elérni,  de  a 2020-as terv idén decemberig szól, az már egy év három hónap. 
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Pikó  Andras 
Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Én azt gondolom, hogy nem tankönyveket kell hozni, hanem egy vizsgálati eredményt egy 
kérésre. Bár elismerik, hogy Ön kiváló szakembere a témának,  de  itt most ő politikairányító, és 
éppen ezért az ehhez kapcsolódó hozzászólásait természetesen nagyra értékeljük,  de  ennek a 
szakmai leirata az, ami adott esetben meg tud győzni minket. Zárójelben megjegyzem, hogy 
szerintem olyan ingatlan nincsen jelenleg a Józsefvárosi Önkormányzat birtokában 
kulcsrakészen alkalmas lenne ilyen idősotthonnak, pláne nem a Palotanegyedben, tehát most 
ilyen alapon minden egyes felvetésnél el tudnák mondani, hogy jelen állapotában nem alkalmas 
rá.  De  azért azt gondolom, hogy a  H/13-nál kiválóbb helyszínt nehéz lenne mondani.  A  másik 
probléma, hogy Polgármester úr nem érti, hogy az üzleti terv az nem azért kell, hogy 
tartalmazza az Önök választási ígéreteit, mert ez egy politikai nyilatkozat, hanem azért, mert a 
politikai nyilatkozatoknak valamilyen módon teljesülésbe, megvalósításba kell menniük, és 
azért kellene, hogy tartalmazza az üzleti terv. Még egyszer mondom, elfogadjuk azt, hogy az 
önkormányzatokat érte, ahogy a központi kormányzatot is érte valamennyi bevételkiesés a 
gazdálkodása során, Azt is elfogadjuk, hogy nyilvánvalóan megváltozott a piaci környezet. Azt 
viszont már nem fogadjuk el, hogy az Önök ígéreteiből soha semmilyen dokumentumban 
egyetlen egy betű nem szerepel, ami már konkrét megvalósítás irányába folyik. Az az 
elképesztő egyébként ebben a történetben, és azért nem értem az Önök hozzáállását, mert 
elképesztően károsnak tartom Önök számára azt, hogy  5 even  keresztül fogják elmondani, hogy 
mit  miért nem fognak megcsinálni. Első körben még lehet ebből valamennyi politikai haszon, 
de  szerintem már most unalmas az Önök választóinak is. Arra lenne kíváncsi mindenki, hogy 
mikor épül valami ebben a kerületben. És azért ne haragudjanak, nyilván érintette az 
önkormányzatot az elvonás,  de  egy csomó olyan kérdés, a lakáspályázatot kérdése... Önök 
büszkék rá, hogy most végre fél év után egy lakáspályázat kiírásra kerül. Önöknek az volt a 
központi kampány, hogy itt több  100  üres kulcsrakész ingatlan van. Kiderült, hogy ez sem igaz, 
ezeket be kéne ismerniük. Nem minket kéne vádolni azzal, hogy itt kisebbségben tudjuk 
elvezetni az önkormányzatot. Mondjanak le, mondják azt, hogy nem ment, és akkor jöjjön 
vissza az, aki már egyszer rendbe rakta ezt a kerületet. Azt a politikai munkát, hogy egy 
választási ígéret be kell tartani, az nem egy luxusigény, már elnézést. Ez nem egy valamilyen 
elrugaszkodott vágyálom, hogy amit ígértek, annak meg kéne jelennie az önkormányzati 
dokumentumokban. Ez az önök felelőssége, hogy nem történik meg. és önöknek kell 
elszámolni a választókkal erről a kérdésről és nem nekünk. 

Pikó  Andras 
Szili-Darók Ildikó, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Igazán nem elememben érzem maga, hogy taníthatok. Ez az igazi szakterületem, érzem, és 
rájöttem, hogy mi a probléma Egry Attilával való nézeteltérésünkben. Egyszerűen az, hogy 
Önök nem a  1993.  évi III. törvény  56.  §-a szerinti szociális ellátásokra utalnak. Tehát az, amit 
elfogadtunk, hogy idősklubot fogunk létesíteni a Palotanegyedben, az egy ellátás, egy 
intézményes ellátás, amelynek ezer szabálya van. Amit a képviselő Úr, Egry Attila említett, ez 
pedig egy szabadidős foglalkozás, és köszönöm szépen, hogy mondta. Javasolni fogjuk majd a 
JKN-nek, hogy ilyen klubokat hozzanak létre,  de  ez a klub szó nem azonos azzal a nappali 
ellátással, amire kötelezettséget vállaltunk. Tisztelt Képviselő Urak, szociális törvény! Klubot 
csinálunk, elmegyünk, filmet nézünk és örülünk egymásnak, hogy megéltünk  86  évet. Ez a 
klub.  A  nappali klub pedig egy ellátási  forma,  amely nappali ellátások közé tartozik, ezer 
szakmai szabállyal. Ne keverjük össze a kettőt! 
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Pik('  András 
Elindult, szóval, persze, lehet azt mondani a választóknak, hogy rosszul választottatok, és 
jöjjenek vissza a régiek. Értem ezt a javaslatot. Tudja, van erre az a magyar mondás, hogy „éhes 
tiszta makkal álmodik". Engem nem érdekel, hogy miről álmodnak maguk. Az a helyzet, hogy 
egy költségvetésben kell, hogy benne legyen egy adott politikai programnak a 
prioritásrendszere, és a 2020-ban elfogadott költségvetésben az adott gazdasági keretek között 
ez a prioritásrendszer benne volt. Nem tagadom, és nyilván most már ebben nincs is akkora 
véleménykülönbség közöttünk, hogy valóban nagyon-nagyon sokat jelent az a  4  milliárd 
forintnyi bevételkiesés, amivel számolunk, és nagyon sokat jelent az a felelősség, ami azt 
mondatja velünk, hogy elsődleges az önkormányzat működőképességének és a kötelező 
feladatainak az ellátása. Ehhez képest mindaz, ami a politikai programban benne van, az ehhez 
képest szükségszerűen és átmeneti időre,  de  háttérbe szorul. Egyvalami biztosan nem fog 
háttérbe szorulna, és egyrészt ezért volt nekünk nagyon-nagyon fontos ennek a  3  hónapnak az 
elismerése, a velünk dolgozó és nagyon sok esetben erőn felül dolgozó önkormányzati 
dolgozók, intézményi dolgozók elismerése. Az önkormányzatnak akkor, amikor ilyen válságba 
kerül a magyar társadalom, mint a hozzájuk legközelebb álló és valódi segítséget nyújtani képes 
szervezetnek nem lehet más a feladata, mint minél több ember, nehéz sorsú ember 
élethelyzetének a könnyítése és segítése. Ez a két szempont most szerintem a legfontosabb. 
Fontos az építés és a fejlesztés is, erről szerintem szívesen vitatkozunk mindannyian,  de  annak a 
politikai közösségnek, amely most Józsefvárost irányítja, a válságban is és a járványügyi 
veszélyhelyzetben is teljesen nyilvánvaló volt, hogy az adott gazdasági és financiális 
körülmények között nem lehet más feladata,  de  mint lehetőleg minél több embernek segíteni. 
Persze mondhatja azt, hogy az elmúlt  3  hónapban miért nem írtunk ki lakáspályázatot. 
Szerintem Kovács  Otto  magyarul beszélt, és elmondta ennek az okait. Nem voltak meg hozzá 
azok a feltételek egyszerűen a járványügyi vészhelyzet szabályai között, hogy ezt le tudjuk 
bonyolítani. Azt ígértük meg, hogy a járvány után azonnal kiírjuk a lakáspályázatot. Ki fogjuk 
írni, délután meg fogjuk tárgyalni, és el fogjuk fogadni az új lakásrendeletet. Szilágyi Demeter, 
parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Végre közelítünk a megoldás felé, akkor cizellálnám a módosító javaslatomat az idős klubbal 
kapcsolatban, mégpedig annyiban, hogy kerüljön kijelölésre egy állandó klubhelyiség az 
idősek számára nem ellátásszerű, hanem nevezzük ezt akkor szabadidős tevékenységnek, vagy 
nevezzük ezt valami hasonlónak. Kerüljön ott kijelölésre egy ilyen terület, és ezzel 
párhuzamosan induljon meg annak a vizsgálata, hogy milyen feltételrendszer mellett lehet 
egyébként a  H/13-ban  a nappali ellátást is megvalósítani. Induljunk el, és vizsgáljuk meg, az a 
kérésem. Ez a módosító javaslatom. Polgármester úr, amiket mondott, reagálnék rá,  de  azt 
gondolom, hogy visszatérnénk az első napirendnek a rabságába, és nem gondolom, hogy ennek 
túl sok értelme van. Azt gondolom, hogy fontos lenne azért artikulálni, és igyekszem úgy 
fogalmazni, hogy nehogy Veres képviselő úr aztán még egy percet kérjen.  Most  már  4  percnél 
tart. (viccesen) Nehéz azért azt úgy artikulálni, és nem nagyon nehéz azt úgy az Önök 
számlájára nem fölírni, hogy érdemi lépésekből kevés történik, hogy valóban van egy nehéz 
helyzet. Ezt el kell ismerni, valóban nem egyszerű az a helyzet, amiben egy önkormányzat 
vezetéseként Önök most vannak.  El  kell azt fogadni, hogy ez egy ez egy különleges és tényleg 
egy egyedülálló a helyzet, nem is nagyon volt ilyen az elmúlt évtizedekben Magyarországon, 
hogy ilyen mértékben kelljen a gazdálkodást átgondolni.  De  azt gondolom, hogy ez ettől 
független nem  ad  felmentést, nem  ad  felmentést arra, hogy (és visszatérve napirendre 
arabságához) egy üzleti tervben, amelynek éves vagy akár több éves kitekintéssel is kell 
rendelkeznie ne legyenek kézzelfogható, számon kérhető konkrétumok. Az a helyzet 
polgármester úr, hogy Önök az próbálják elkerülni, és érthető módon elkerülni, hogy számon 
kérhető döntéseket hozzanak. Egry Attila képviselőtársam is említette, hogy ezek a 
munkaanyagok, amik előttünk hevernek az asztalon, ezekben nagyon kevés olyan ténylegesen 
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számon kérhető dolog van, ami kapcsolódik az Önök ígéretéhez. Értem én ennek a logikáját, 
csak azt gondolom, hogy ez nem helyes. Tehát amire itt utalni próbálunk az üzleti terv kapcsán 
is, hogy legyenek szívesek olyan anyagokat elénk hozni, amit utána számon tudunk kérni, mert 
ebben a döntési helyzetben jelenleg nincsen számon kérhető döntés. 

Pik()  András 
Jegyző asszony, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Képviselő úr által elmondottaktól függetlenül én továbbra is kérem a Képviselő-testületet, és az 
SZMSZ-ben foglalt jogköreimmel (nekem is vannak jogköreim) élnék ebben az esetben. 
Hogyha a képviselő úr továbbra is fenntartja az indítványát, azért én azzal a ki nem mondott  2. 
mondattal kiegészíteném az elhangzottakkal, amit én szerettem volna itt visszahallani és nem 
csak a két szememmel olvasni.  A  JGK üzleti tervében a  19.  oldalon valóban az szerepel: „Cél: a 
Palotanegyedben kialakítandó idősek klubja létrehozása."  A  második mondat: „Ezzel 
kapcsolatban az Iroda javaslatokat dolgoz ki."  En  arra szerettem volna korábban is felhívni a 
figyelmet, és most is felhívni a figyelmet, hogy már dolgozik a JGK ezen a feladaton, és azzal a 
feladattal, amit a Képviselő-testülettől kapott. Visszatérve a bizonyos jogosítványomra, 
kérném, mert aggályosnak tartom ennek a javaslatnak az elfogadását, szakmailag 
Alpolgármester asszony is már megalapozta, illetőleg ennek a folyamatos vagy már zajló 
munka sem alapozza meg, illetőleg nem mutat arra, hogy ezt a javaslatot ily módon kellene 
elfogadni. Én azt kérem, hogy Képviselő úr vonja vissza ezt a módosító indítványát, illetőleg  ha 
nem vonja vissza, akkor szavazni kell a Képviselő-testületnek erről. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Szilágyi Demeter képviselő úr ügyrendi javaslata következik. Mi lenne a 
javaslat? 

Dr. Szilágyi Demeter 
Szeretném megkérdezni Jegyző asszonyt, hogy milyen jogszabályt sért az én módosító 
javaslatom.  A  jegyzőnek az a feladata az én olvasatomban, hogy abban az esetben jelezzen, 
hogyha a Testület jogszabálysértő határozatot kíván elfogadni. Legyen szíves megjelölni, hogy 
milyen jogszabályt sértett az én módosító indítványom. 

Pikó András 
Jegyző asszony. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
Az ördögöt nem csak felfestette, a falra, ismételten olvasom az SZMSZ-t, és nem tudom, ez 
milyen kételyeket ébreszt egyébként más képviselőkben: „Bármely önkormányzati képviselő 
módosító vagy kiegészítő indítványt tehet a határozati javaslattal kapcsolatban azzal, hogy 
amennyiben az indítvány jogi vagy szakmai szempontból aggályos, azt a jegyző vagy az általa 
megbízott személy köteles az indítványt tevővel, a levezető elnökkel és az előterjesztővel 
közölni.  Ebben  az esetben az indítványtevőt fel kell kérni arra, hogy indítványát vonja vissza, 
majd amennyiben erre nem hajlandó, az indítványt szavazásra kell bocsátani." Ez. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm, és akkor legyen szíves még egyszer meg fog szűnni a Jogi és mi a szakmai aggály 
azzal kapcsolatban, amit elmondtam. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Nem tudom pontosan, hogy hányszor és hányféleképpen elhangzott ennek az alátámasztása. Az 
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aggályom, és azt el is olvastam az üzleti tervből, amit ugye most éppen tárgyalunk, hogy ezt a 
bizonyos idősklubot, mert Képviselő úr az üzleti tervből idézett, ennek az idősklubnak a 
kialakítása, az arra vonatkozó javaslattételre már a Képviselő-testület elfogadott egy 
határozatot.  A  határozat alapján a JGK dolgozik, ezt egyébként ez az üzleti terv tartalmazza. 
Magának az idősklubnak és az üzleti terv szerinti idősklubnak a kialakítására vonatkozó egyéb 
jogszabályi feltételeket Alpolgármester asszony már körvonalazta. Annak az összefüggéseinek 
a vizsgálatát nem a mostani üzleti tervvel kapcsolatos előterjesztésnek és napirendnek tartom a 
feladatának, illetőleg a megfelelő időpontjának. 

Pikó  Andras 
Szeretnék értelmező kérdést föltenni elnök úrnak, hogy  ha  segítene nekünk. Itt azért van egy 
olyan probléma is, hogy  ha  jól értem, akkor a JGK dolgozik ennek a megoldásán. Képviselő 
Úrnak a javaslata a JKN fennhatósága alá tartozó intézmény behelyezne egy szakmai 
programot. Ennek a kivitelezhetőségét Ön hogyan látja? 

Kovacs  Ottó 
Igen, keressük ezt a megfelelő helyet, és az emlékeim szerint a januári testületi ülésen került 
elvetésre a javaslat. Akkor került a témára a Puskin utca  24.,  mint társasházban történő 
elhelyezési lehetősége. Társasházi közgyűlés volt, ennek is volt egy átfutási ideje, és valamikor 
talán márciusban, február-március hónapban utasította el a Közgyűlés az önkormányzat erre 
vonatkozó kezdeményezését. Nyilvánvalóan dolgozunk azon, hogy keressünk egy megfelelő 
helyet. Igaza van Vörös képviselő úrnak abban, hogy nagyon nem egyszerű feladat abban a 
környezetben, a palotanegyedi környezetben. Egyrészt nem adtuk föl, másrészt zajlik ez a 
munka.  Ami  a  H/13-ra vonatkozik: szerintem ez nem ami üzleti tervünk témája, hanem ennek 
egy teljesen külön javaslatnak kellene talán lenni. Amennyiben a JKN felé kíván a 
Képviselő-testület megfogalmazni egy kérést, egy olyan klub létrehozása, ami nem az 
Alpolgármester asszony által megfogalmazott kritériumoknak felel meg, szerintem arra a JKN 
vezetése teljes egészében nyitott lesz. Nyilván meg kell nézni a programjaikat, meg kell nézni a 
lehetőségeiket, ennek a feltételrendszerét.  De  ez nem a JKN feladata lesz abban a pillanatban. 
Mi addig vagyunk érdekeltek ebben a történetben, amíg a Képviselő-testület bennünket azzal 
bíz meg, hogy keressük meg a szükséges ingatlant. 

Pikó  Andras 
A  kérdés nekem volt fontos,  de  semmiféleképpen nem írja fölül, amit Jegyző asszony mondott. 
Ez a módosító, hogyha jól értem, több szempontból is aggályos, és azt javasolja, hogy ne 
fogadjuk el.  Most  még egy normál hozzászólásban Vörös Tamás képviselő úr, illetve Szilágyi 
Demeter képviselő úr nevét látom, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Én továbbra is azt gondolom, és hogy alpolgármester asszony számára világossá tegyem: az, 
hogy Önnek ez a véleménye, hogy ez az intézmény alapvetően nem alkalmas vagy alkalmassá 
tehető egyáltalán bizonyos feladatokra, ez egy tiszteletben tartandó vélemény,  de  az, amikor 
felméri az erre hivatott szervezet, ami eddig is ezzel a feladattal volt megbízva, és azt mondja, 
és ezt részletesen megindokolja, hogy ez így van, vagy esetleg nincs így, és téved, engedjük 
meg ezt a lehetőséget, az egy egészen másik kérdéskör. Hiszen akkor érdemben tudunk 
beszélgetni azokról a dolgokról, amik arról szólnak, hogy vajon alkalmassá tehető-e a 
Palotanegyed egyik legmodernebb és legnagyobb önkormányzati kézben lévő ingatlana arra, 
hogy idősklubként ott funkcionálhasson? Én azt gondolom, hogy a korábbi üzleti tervekben is 
szerepelt, ebben is szerepelhet, és én tényleg szörnyű aggodalommal figyelem azt a fajta 
kétségbeesett kapálódzást, hogy még véletlenül se kerülhessen bele egy ilyen kitétel. Ráadásul 
megerősítette jegyzőasszony azt, hogy semmilyen akadály nincsen erről szavazni. Ön 
megpróbálja összekeverni azt, hogy milyen jogosítványai vannak Önnek, és a jogosítvány által 
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adott konkrét választ. Nyilvánvaló, hogy az nem lehet indoklás valamire, hogy miért ítélnek el 
valakit, nem tudom én, lopásért? Azért, mert el lehet ítélni valakit lopásért. Akkor meg kell 
mondani, hogy mi az oka, hogy így döntött. Ön akadályozza ezt a feladatot. Ne haragudjon,  de 
ne essen ki a szerepéből, mert a hivatalt vezeti, nem politikai szereplője ennek a 
Képviselő-testületnek. Bár nagyon sokszor azonosul, és az „én". „mi", vagy a  
párhuzamot használja. Én ezt nem tartom szerencsésnek, és kérem, hogy ezt mellőzze. Én azt 
gondolom, hogy Szilágyi képviselő úrnak az igénye teljesen jogos. Egyébként felvetésre került 
Veres képviselő úr részéről a mozijegyek kérdése. Én azt kérem, hogy nagyon szívesen 
felkérnénk arra a például a Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjét, hogy majd a későbbiekben akár 
szóban, akár írásban felvilágosítsa Képviselő urat a tévedéséről. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen! Azt jelezték, hogy Szilágyi Demeter képviselő úrnak ez lenne az  5. 
hozzászólása.  Vita  után  1  perc, jó. Nem látok több hozzászólót, akkor a napirend vitáját 
lezárom, viszont akkor, hogyha jól értem, a Szilágyi Demeter által javasolt módosító 
indítványról szavaznunk kell majd. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Igen. 

Pikó  Andras 
Jó.  A  vita lezárása után személyes megjegyzés alapján Szilágyi Demeter, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Alpolgármester asszonyhoz nem fogok csatlakozni, nem fogok most itt tanítani,  de  a lex 
speciális, a lex generális összefilggését azért ajánlom Jegyző asszony figyelmébe. Fenntartom 
a módosító indítványomat azzal, hogy ez kiegészíti azt a feladatot, amit korábban a JGK-nak 
adtunk, és szükséges továbbmozdulni ebben a kérdéskörben. Mivel ilyen napirend nem 
szerepel, viszont az üzleti tervben szerepel, ezért kérem, hogy ezt a módosító indítványomat 
minden egyes kiegészítéssel, amit tettem, szavazásra bocsátani szíveskedjen, Polgármester úr, 
köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, akkor a napirend vitáját most már ezzel ténylegesen lezártuk.  A  szavazás 
következik. Először Szilágyi Demeter képviselő úr módosító indítványáról. Nem tudom, hogy 
meg kell-e ismételnünk, vagy tudunk szavazni róla. Szerintem tudunk szavazni róla. Akkor 
kérem, hogy szavazzunk róla most. 
A  képviselő-testület  5  igen,  9  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett leszavazta Szilágyi 
képviselő úr módosító indítványát. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
263/2020.(VI.  25.)  határozata 

(3  igen,  11  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadia el Dr. Szilágyi Demeter képviselő' ügyrendi 
javaslatát, mely szerint kerüljön bele az üzleti tervbe az a pont, hogy az Iddskhtbot a 
Horánszky utca 13.-ban alakítsa ki az önkormányzat Legyen két olyan helyiség, amit állandó 
jelleggel  id&  klub számára fenntart, illetve az Idős klub számára biztosítja a nagyterem 
használatát, és ezzel el lehet kezdeni az Idős klub tevékenységét támogatni. Tehát a JGK Zrt. a 
következő testületi ülésre hozzon vissza egy olyan üzleti tervet egy olyan határozati 
javaslatot, hogy az 
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az Önkormányzat szándéka, hogy a Horánszky 13-ban alakít ki Idős klubot, és a következő 
Testületi ülésre ennek a részletei kerüljenek kidolgozásra. 

Most  szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó 
éves beszámolójának elfogadásáról szóló  2  pontból  alto  határozati javaslatot. Az elfogadáshoz 
egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 
14  igennel,  0  nemmel,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
264/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó éves beszámolójának 
elfogadásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi  °MIX.  törvény  59.  §  (3) 
bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező  dyes 
beszámolóját  1.145.745e Ft  összegű mérlegfőösszeggel, valamint  -25.113e Ft  összegű 
adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

2.  elfogadja az éves beszámolóról szóló független könyvvizsgálói jelentést, melyet a 
Mátyás & Partnere Kft. (székhely:  8200.  Veszprém,  Hoffer Armin  sétány  2., 
cégjegyzékszám:  19-09-503916)  képviseletében Mátyás Pál könyvvizsgáló bocsátott 
ki. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  2020.  évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló  1  pontból  alto  határozati javaslatot. Az elfogadáshoz szintén egyszerű 
többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 
11  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett megállapítom, hogy a képviselő-testületi 
határozatot elfogadtuk. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
265/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évi üzleti tervének elfogadásáról 

(II igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Képviselő-testület Úgy dönt, hogy 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2020.  évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

13  óra van,  30  perc ebédszünetet hirdetek,  30  perc után találkozunk. 

Pikó András 
Veres képviselő úr, ja, bocsánat. Ügyrendiként? Parancsoljon! Kérem, hogy üljenek le, nem 
vettem észre, elnézést! 

Veres Gábor 
Muszáj bejelentenem a jegyzőkönyv kedvéért, hogy az iménti szavazáson tévedésből nyomtam 
igent, a helyes szavazatom nem.  A  kettővel ezelöttin, amikor igent nyomtam. 

Pikó András 
Értjük, köszönöm. 

Czegledy Ádám 
A  jegyzőkönyv szempontjából fontos, hogy a módosító javaslatra én is nemmel szavaztam. 

Pikó András 
Köszönöm, átvezetjük.  13  óra 30-kor találkozunk, mindenkinek jó étvágyat kívánok! 

Napirend  3.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  2019.  évi közszolgáltatási 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Ottó, az igazgatóság elnöke 

Pikó András 
A 3.  napirendi ponttal fogjuk folytatni. Előterjesztője Kovács  Otto,  az igazgatóság elnöke. 
A  közvetítést néző közönségnek mondom, hogy arról van szó, a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. beszámolójának elfogadása következik majd a  2019.  évre vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről. Ez magában foglalja a közszolgáltatási 
feladatok ellátásáról és a kompenzáció, tehát ennek a közszolgálati feladatoknak a 
Józsefvárosi Önkonnányzattól átadott ellenértékének a felhasználásról szóló részletes 
beszámoló, az, amit tehát most tárgyalunk. Ez előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a 
napirend vitáját megnyitom. Kérdezem elnök urat, hogy van-e szóbeli előterjesztési igénye? 
Köszönöm, nem. Kérdezem a tisztelt képviselő hölgyeket, urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez?  Ha  nincs kérdés, akkor a kérdéseket lezárom, és megkérdezem a 
képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Vörös 
Frakcióvezető úr, nem, Sátly Frakcióvezető úr, nem. Képviselői hozzászólások következnek, 
kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel.  Ha  nem, akkor kérdezem az előterjesztőt, hogy 
előterjesztői zárszó igényével hillép-e? Köszönöm szépen, nem, a napirend vitáját lezárom, és 
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most ez az első napirendünk, amikor személyes megjegyzés okán nem kell megadnom 
senkinek sem a szót. Szavazás következik. 
Most  szavazásra bocsátom _a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  év 
közszolgáltatási beszámolójának elfogadásáról szóló  1  pontból határozati javaslatot. Az 
elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igennel,  0  nemmel,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a határozati javaslatot. Köszönöm 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
266/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  2019.  évi közszolgáltatási beszámolójának 
elfogadásáról 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CXXXIX. törvény  59.  §  (3) 
bekezdése, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt  2019.  évre vonatkozó éves jelentését a közszolgáltatási szerződés keretében 
ellátott feladatokról, a kompenzáció felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról 
alil*Éidjaa Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt igazgatóságának elnöke 
Határidő:  2020.  június  25. 

Napirend  4.  pontja  
Javaslat a Józsefváros Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A 4.  napirendi pont tárgyalása következik.  A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. új 
könyvvizsgáló céggel köt szerződést  5  évre  2025.  május 31-ig. Az előterjesztést a bizottságok 
megtárgyalták. 

A  napirend vitáját megnyitom. 
Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. 
Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztés L és  2.  sz. mellékleteit 
pótkézbesítéssel kapták kézhez. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az előterjesztés határozati javaslatának L pontjában 
"2020.  június 24-éig" szövegrész helyett  "2020.  június 25-éig" szövegrész kerül, illetve a 
határozati javaslat  2.  pontjában a  "2020.  június  25-tál" szövegrész helyébe  "2020.  június 
26-tól" szövegrész kerül.  A  határozati javaslat felelős, határidő megjelölésénél pedig: 
"Határidő: a szerződés aláírására  2020.  június  26.". 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? 
Köszönöm szépen, a kérdéseket lezárom. 
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Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e 
hozzászólni? 
Képviselői hozzászólásokra van-e javaslat, igény? Köszönöm szépen, a napirend vitáját 
I ezárom 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának 
megválasztásáról szóló az elhangzott módosításokkal a  3  pontból álló határozati javaslatot. 
Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

11  igen  0  nem  4  tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
267/2020.(V1. 25.)  határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 

(11  igen,  0  nem,  4  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.A  Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft  2020.  május 31-én lejárt könyvvizsgálói 

megbízatásának meghosszabbítását a  2019.  évre vonatkozó éves beszámoló - alapító általi — 

elfogadásáig, azaz  2020.  június 25-éig tudomásul veszi.  A  Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló 

Kft-t, melynek képviselője Mátyás Pál, a  2019.  évre vonatkozó éves beszámoló elfogadását 

követő naptól felmenti a könyvvizsgálói feladatok alól. 

2. A  könyvvizsgáló személyére a Mátyás és Partnere Könyvvizsgáló Kft megbízásának lejártát 

követő naptól, azaz  2020.  június 26-től határozott időtartamra  2025.  május  31.  napjáig a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt könyvvizsgálójaként megválasztja a Balla Audit 
Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft-t, melynek képviselője: dr. Balla István Sándor, székhelye: 

1038. Budapest,  Ezüstkő  u. 8. A  könyvvizsgáló megbízási díja:  200.000- Ft  + ÁFA/hó.  A 

könyvvizsgálatot végző személyként dr. Balla István Sándort jelöli ki. 

3. A  Képviselő-testület felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt igazgatóságának 
elnökét a megbízási szerződés elkészítésére és aláírására. 

Felelős:  1-3.  pontok esetében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt igazgatóságának 
elnöke 
Határidő: a szerződés aláírására  2020.  június  26. 

Napirend  5.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 
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Pikó András 
A 5.  napirendi pont tárgyalása előtt átadnám az ülésvezetést Szili-Darók Ildikó 
Alpolgármester Asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. 5-ös napirendi ponthoz érkeztünk. Elkészítette a Bölcsőde a  2019.  évi 
beszámolóját, a tevékenységét, gazdálkodását tartalmazó írásos anyagot láthatják. Az 
előterjesztést a bizottság megtárgyalta. 

Szili-Darók Ildikó 
A  napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdezem a 
Tisztelt Képviselő Urakat, hölgyek nincsenek, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? 
Nincsen, úgy tűnik. Kérdést nem látok, a kérdéseket lezárom. 
Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e 
hozzászólni? Igen, akkor megadom a szót Sátly Balázsnak. 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen a szót Alpolgármester Asszony, csak meg szeretném ragadni az alkalmat, 
hogy a Közösen Józsefvárosért frakció nevében megköszönjem Intézményvezető 
Asszonynak, valamint a Bölcsőde valamennyi munkatársának azt a kimagasló szakmai 
színvonalú munkát, amit végeznek évek óta Józsefvárosban.  A  mi támogatásunkra 
továbbra is számíthatnak. Köszönjük szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm, megadom a szót Vörös Tamás Képviselő úrnak. 

Vörös Tamás 
Köszönjük szépen. Csatlakozni szeretnénk, a Józsefvárosi Bölcsődék vezetése évek óta 
nagyszerűen végzi a feladatát, és ennek köszönhető az is, hogy ezen a területen, és az elmúlt 
években borzasztóan sok fejlesztés és fejlődés ment keresztül, köszönjük szépen ezt a munkát 
is, és nagyon sok sikert kívánunk, és sok fejlődést az elkövetkezendő időszakban is. 
Köszönjük. 
Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen, képviselői hozzászólások következnek. Kérdezem a tisztelt képviselő 
urakat, hogy van-e hozzászólás? Nem látok hozzászólást. Zárszóként annyit mondok, hogy 
persze én is nagyon örülök ennek a sok szép munkának, amit láttunk, ugyan mi még csak kis 
részét láttuk, az év végén tudtunk belenézni a bölcsődék munkájába, gratulálok az intézmény 
minden dolgozójának, és köszönjük szépen ezt a rengeteg szépet, amit megcselekedtetek. 

Szili-Darók Ildikó 
A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019. 
évi beszámolójának elfogadásáról szóló I pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
268/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

61 



a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi beszámolójának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2019.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

Napirend  6.  pontja  
Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának 
módosítására, új székhely kijelölésére, szervezeti és működési 
szabályzatának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Szili-Darók Ildikó 
A 6.  napirendi ponthoz érkeztünk.  A  Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék leendő székhelyeként 
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézmény vezetőjének javaslata alapján a  1083 
Budapest,  Baross  u. 112.  szám alatti önkormányzati tulajdonú, jelenleg üresen álló helyiséget 
jelöltük ki. Azt, hogy a kerületi önkormányzati bölcsődék ellátási területén kívüli lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek ellátását a bölcsőde be tudja vállalni, ahhoz 
szükséges az alapdokumentum módosítása. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A 
napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként nincs szóbeli kiegészítésem. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Nem látok kérdést, a kérdéseket lezárom. Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy 
a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Senki sem, akkor képviselői hozzászólások 
következnek. Megadom a szót Dr. Erőss Gábornak. 

Dr. Eröss Gábor 
Köszönöm a szót, csak egyrészt röviden, hogy örülök annak, hogy most akkor mind a Biztos 
Kezdet Gyerekház, mind a Bölcsőde vezetése egymástól függetlenül, és egymástól nem 
zavarva fogják tudni végezni a tevékenységüket, ennek ugye most megteremtjük a 
lehetőséget.  Es  külön szeretném aláhúzni, hogy milyen fontos az a kisgyermekkori korai 
fejlesztés, amit a Biztos Kezdet Gyerekház eddig is végzett, és amit most még inkább jó 
körülmények között fog tudni végezni, mert ez a társbérlet, ami eddig azért ezt kicsit 
akadályozta, ez most meg fog szűnni. Az esélyegyenlőség szempontjából és a Biztos 
Kezdetbe járó gyerekek szempontjából szerettem volna megvilágítani, hogy miért is jó és 
miért is fontos ez a javaslat. Köszönöm. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. Más hozzászólás? Amennyiben nincs, a napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kijelöléséről szóló 
1.  sz.  5  pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség szükséges. 
Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
269/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölesődék új székhelyének kijelöléséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
lhogyt  Budapest  VIII.  35491/0/A/36  helyrajzi számon nyilvántartott természetben a  1083 

Budapest,  Baross utca  112.  szám alatti  208 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú 

helyiséget a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kijelöli. 

2.  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék új székhelyének kialakításához szükséges 
beruházásokra egyszeri  31.892.391,- Ft  összegben fedezetet biztosít a működési általános 
tartalék terhére a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében. 

3.  a) a  2.  pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési cél és 
általános tartalék" cím — kötelező feladat  ezen belül az általános tartalék 
előirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás  „11108-02 
Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — 
finanszírozási felhalmozási kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  cím — önként vállalt feladat — finanszírozás 
felhalmozási bevételek/központi irányítószervi támogatás előirányzatát, és ezzel 
egyidejűleg a felújítási kiadások előirányzatát  31.893,0  ezer Ft-tal megemeli. 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésrő l szóló 
rendelet következő módosításánál vegye figyelembe. 

4.  felkéri a polgármestert, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okirat 
módosítását készítse el és terjessze be a Képviselő-testület  2020.  szeptember havi rendes 
ülésére. 

5.  felkéri a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy készítse el az 
intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának 
módosítását, a határozat  1.  pontjában foglaltak szerint, fenntartói jóváhagyás céljából. 

Felelős:  1.  -  4.  pont esetében polgármester,  5.  pont esetében Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék intézményvezetője 
Határidő:  1.  -  2.  és  3.a)  és  b)  pont esetében  2020.  június  25., 4.  pont esetében a 
Képviselő-testület  2020.  szeptember havi rendes ülése,  5.  pont esetében  2020.  szeptember 
30., 3.c)  pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása. 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának elfogadásáról 
szóló  2.  sz.  2  pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség 
szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzunk most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
270/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  (Ty  dönt, 
hogi.) elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék alapító okiratát Módosító okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát, melyek a  Magyar  Államkincstár által történő törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lépnek hatályba. 

2.)  felhatalmazza a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott alapító okiratot 
Módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes és az alapító okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő 
— kérdésekben nem módosíthatja. 

Felelős:  1. -2.  pont esetében: polgármester 
Határidő: I. pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  július  15. 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési 
szabályzatának elfogadásáról szóló  3.  sz.  2  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához 
minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
271/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy.) elfogadja az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti tartalommal a Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát, mely  2020.  július I. 
napjától lép hatályba. 

2.)  felkéri a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott dokumentum 
Fakiiiiiisara72. pont esetében: polgármester 
Határidő: I. pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  június  30. 

Napirend  7.  pontja 
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Napirend  7.  pontja 
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2020  pályázat benyújtására (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

Szili-Darók Ildikó 
A 7.  napirend következik. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a központi költségvetéshez a 
Gyermekkert Bölcsőde épület homlokzatának felújításához (ez jelenti a bejárati kapu 
felújítását, zászlótartó és felirat elhelyezését), a kerítés és udvari lépcső felújítását, valamint 
csobogó kialakítását. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A  napirend vitáját 
megnyitom. Nincsen szóbeli kiegészítésem. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy 
kívánnak-e kérdést feltenni? Nem látok kérdést, a kérdéseket lezárom. Megkérdezem a 
képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Igen, 
megadom a szót Sátly Balázs Képviselő Úriak. 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen a szót, Alpolgármester Asszony.  A  Józsefvárosi Bölcsődék számíthatnak 
ránk, folyamatosan küzdünk azért, hogy a Bölcsődéknek pluszfejlesztési forrásokat 
szerezzünk, ennek egy remek eszköze ez a pályázat, remélem, hogy ebben mindenkivel 
egyetértünk, és próbáljuk kompenzálni azt, hogy Bölcsőde fejlesztésre már egyszer megítélt 
forrásokat elvették tőlünk, reméljük, hogy ebben sikeresek leszünk, és a patkó túloldalán ülő 
képviselőtársaim támogatására is számíthatunk. Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Vörös Tamás Képviselő úr. 

Vörös Tamás 
Nem szándékoztam eleinte hozzászólni ehhez a mindenki által támogatott és támogatandó 
előterjesztéshez,  de  kénytelen vagyok megismételni, hogy senkitől nem vontak el 
kormányzati oldalról, Józsefvárostól nem vontak el semmiféle fejlesztési pénzt, azt Önök nem 
hívták le. Reméljük, hogy itt gondosabban fognak eljárni, és szurkolunk, hogy ez a pályázat 
sikeres legyen. Köszönöm. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen, képviselői kérdések következnek. Nem látok képviselői kérdést, akkor a 
kérdések falát lezárom, és a hozzászólásoknak adok teret, hogy  ha  van. Nincsen, jaj elnézést, 
Sátly Balázsnak megadom a szót. 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen, muszáj kiigazítanom, Frakcióvezető társamat, a kezemben tartom a 
Belügyminisztérium levelét, ami arról tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy az 
elcsoportosítások miatt, a  2020.  évi költségvetési törvényben már nem áll rendelkezésre 
fejlesztési forrás, támogatói okiratok kiadására nem kerül sor, a támogatói okiratok 
kiadásához szükséges, az EBR  42  rendszerbe feltöltött adatlapok érvénytelenítéséről 
intézkedtem. Ezeket a pénzeket elvették. Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Vörös Tamásnak adom meg a szót. 
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Vörös Tamás 
Kiderül az Ön által idézett levélből is, ezek a központi költségvetésben voltak, nem 
Józsefváros költségvetésében voltak ezek az összegek, azért került elvonásra, mert Önök nem 
használták föl. 

Szili-Darók Ildikó 
Visszatértünk azt hiszem a kaptafához. Egyéb hozzászólások? Nem látok egyéb hozzászólást. 
A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása  2019  című pályázaton való indulásról (Gyermekkert Bölcsőde 
homlokzat felújítása) szóló  5  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű 
többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
272/2020.(VI.  25.)  határozata 

(15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020  című pályázaton 
való indulásról (Gyermekkert Bölcsőde homlokzat felújítása) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. indulni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása  2020 
című pályázaton 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a  1082 Budapest,  Nagy Templom  u. 3.  szám 
alatti, (hrsz.:  35699)  Gyermekkert Bölcsőde felújításához kapcsolódó pályázati 
dokumentáció összeállítására, az adatlapok kitöltésére, a szükséges dokumentumok 
aláírására és azok EBR42 Önkormányzati információs rendszerbe  é  MAKPER hivatali 
kapu rendszerbe való feltöltésére, 

3. felkéri a polgármestert a  2.  pontban meghatározott dokumentáció aláírására, 

4. a határozat I. pontjában foglalt pályázat benyújtásához  7.408,0  ezer  Ft  önrészt biztosít a 
működési általános tartalék terhére, ezért az Önkormányzat kiadás  „11107-01  Működési 
cél és általános tartalék" cím — kötelező feladat — ezen belül az általános tartalék 
előirányzatát  7.408,0  Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás  „11601  Törzsvagyon 
karbantartása, fejlesztése" cím — önként vállalt feladat — felújítások/Gyermekkert Bölcsőde 
előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, 

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

Felelős:  1-5.  pont esetében polgármester 

Határidő: I. és  4.  pont esetében  2020.  június  25. 2.  pont esetében július  01.; 3.  pont esetében 
2020.  július  3., 5.  pont esetében a költségvetésről szóló rendelet következő módosítása 
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Napirend  8.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
beszámolójának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Szili-Darók Ildikó 
A 8.  napirendi pont tárgyalása következik.  A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es 
Gyermekjóléti Központ  2019.  évi feladat ellátásáról szóló beszámolót elkészítette. Az 
előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok 
kérdést, megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e 
hozzászólni? Igen, látom, hogy Sátly Balázs szeretne hozzászólni. Megadom a szót 
Balázsnak. 
Sátly Balázs 
Köszönöm szépen a szót, Alpolgármester Asszony.  A  JSZSZGYK-nak is szeretném 
megköszönni a frakció nevében a 2019-ben végzett munkájukat, valamennyi munkatársnak, 
korábbi Intézményvezető Asszonynak is nagyon sok sikert kívánunk a 2020-as munkaévhez. 
Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm. Vörös Tamásnak adom meg a szót. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen.  A  Fidesz-KDNP frakció szeretné megköszönni, az előző vezetésnek, és 
azt a 2019-es sikeres évet, amit mögöttünk zárt, és az Új vezetésnek pedig nagyon jó munkát 
kívánunk, és hasonló sikereket. Köszönjük szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. Képviselői hozzászólások következnek. Nem látok képviselői 
hozzászólást, így zárszóként azzal kívánok élni, hogy köszönöm az osztálynak is ezt a 
munkát, hogy a tavaly novemberi kérésünket meghallgatva, így nem jövőre tárgyaljuk meg a 
2019.  évi beszámolót, hanem így helyre kerültek a beszámoló elfogadások, és 2020-ban 
fogadjuk el a 2019-es beszámolót, szerintem ez nagy könnyebbség, hogy átlássuk az 
intézményeinknek a működését. És én is köszönöm szépen Váradi Gizella munkáját, ami 
ilyen sokrétű volt a beszámoló szerint és további jó munkát kívánok Takács Gábornak és a 
többi kollegának.  A  napirendi pont vitáját lezárom.Szavazás következik. 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló  1  pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához 
egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

15  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
273/2020.(VI.  25.)  határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi beszámolójának 
elfogadásáról 
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( 15  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ  2019.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

Napirend  9.  pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának 
átesoportosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Szili-Darók Ildikó 
A 9.  napirendi pontunk következik. Kapacitás átcsoportosítás a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központban. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta.  A  napirend vitáját 
megnyitom. Előterjesztőként nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdezem a Tisztelt Képviselő 
Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Látok egy kérdést, Egry Attilának megadom a 
szót. 

Egry Attila 
Köszönöm. Olvastam az előterjesztést, nézem az átcsoportosításokat, azt nem kell 
megindokolni, hogy ahova plusz órák kerülnek, miért van szükség a plusz órákra. Én egy-két 
elvonás alatt levő területet nem értenék, és ebben kérnék egy kis magyarázatot, akár az 
onkológia, akár az addiktológia miért gondoljuk úgy, hogy itt nálunk a kerületben olyan 
terület, aminek az óraszámát csökkenteni kellene? Köszönöm. 

Szili-Darók Ildikó 
Van-e még kérdés? Akkor a kérdéseket lezárom, és válaszolok Egry Attilának. Koroknai 
Andras  igazgató úrral megbeszéltem ezt az előterjesztést. És az általa elmondottak szerint, és 
a számok tükrében is az látszik, hogy az addiktológián, pszichiátrián, onkológián nincs 
kihasználva az óraszám, ezt az óraszámot elvonná a központi költségvetés amennyiben így 
hagynánk, gyakorlatilag egy mentés történik, ugyanakkor pedig a reumatológián sokkal 
nagyobb igény van, és kevés a meglévő óraszám, tehát a reumatológiai óraszám hiányt fogjuk 
ezzel az átcsoportosítással enyhíteni, a várólistát tudjuk csökkenteni, az addiktológia, 
pszichiátria és onkológia valószínűleg azért nincs teljesen kihasználva, mert ezek az ellátások 
nem annyira szakrendelőket terhelik, inkább a bent fekvéses korházi ellátásokat, illetve más 
alternatív megoldásokat keresnek azok a betegek, akik ilyen ellátásra szorulnak. 
Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e 
hozzászólni? Egry Attilának átadta a hozzászólás jogát Vörös Tamás. 

Egry Attila 
Köszönöm a szót. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és nagyon hasznos információt 
hallottunk itt az addiktológiával kapcsolatban, hiszen évekkel ezelőtt nagy-nagy vita volt a 
tűcsere programnak a megszüntetése a kerületben, micsoda borzasztó következményekkel fog 
járni, olyan riogatás történt bizonyos politikai szereplők hangoskodása, performansza mind 
azt mutatta előre, hogy itt térdig fogunk gázolni a kábítószerbetegekben, és a különböző 
addiktológiai problémákról, elsüllyeszti a kerületet. Ahhoz képest azt látjuk, hogy egy-két 
évvel később a szakszerű ellátásnak (nem annak a programnak, ahol csak adtak egy tűt, és 
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már arra sem vették a fáradtságot, hogy a használtat beszedjék), hanem a szakszerű orvosi 
ellátásnál is úgy látszik, hogy egy nagyon komoly sikert ért el az utolsó  10  évben a kerület 
azzal, hogy ilyen látványosra csökkent az addiktológiai betegeknek a száma, és ilyen 
komolyan haladtunk előre.  En  ugyanezt a sikert nem tudom leképezni az onkológiai területén. 
En  azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly probléma a magyar társadalomban, nagyon 
komoly betegség típus. Amennyiben így van, én meghajlok a szakmai javaslat előtt, és 
természetesen, hogy  ha  azt mutatják a számok, hogy az onkológiára nincs szükség itt a 
kerületi szakellátón belül ekkora óraszámban, mert ez sem volt olyan kiemelkedő, akkor 
fogadjuk el a szakmai javaslatot,  de  azért amellett szó nélkül elmenni, hogy micsoda hangos 
károgás volt itt évekkel ezelőtt és riogatás, és mindenféle már tényleg itt előkerült, tüntetés 
kísérlettől kezdve, ahhoz képest akkor jó látni, hogy a kerület fejlődésével párhuzamosan 
sikerült az itt élőknek is megoldást találni az ilyen típusú problémáira is, ami kifejezetten 
komoly probléma, és azt gondolom, hogy a társadalom szöveten belül kell megoldani, és az 
embercsoportokkal közösen kell megoldani, és most is sikerült egyet előrelépnie 
Józsefvárosnak, és igenis egy élhetőbb, egy egészségesebb és jobb környezetet tudunk 
biztosítani az itt élőknek. Köszönöm. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. Magamnak, mint képviselőnek adnám meg a szót, az addiktológiai 
rendelésre nagyon-nagyon kevés drogproblémával küszködő ember látogatta az elmúlt  10 
évben, a drogproblémával küszködők inkább az alternatív civil szférához fordulnak. Itt az 
addiktológia ténylegesen az alkoholbetegek ellátásra koncentrál, amit Egry Képviselő úr 
mondott, az a Félúton Alapítvánnyal kiszerződött munka.  A  Félúton Alapítvány, akivel idén is 
kötöttünk szerződést, és eddig is nem tudom hány  eve ők látják el a drogproblémával 
küszködő embereket, és végeznek tűcserét is az Orczy klubban. Tehát az, hogy az 
addiktológia óraszáma csökken, az alkoholbetegekre vonatkozik.  A  drog, az a Félúton 
Alapítványnál van  per  pillanat, vagy legalábbis oda járnak többen, elvétve fordul elő, tűcsere, 
vagy bármi miatt érintett ember segítségkérése a Szent Kozma Egészségügyi Központban, 
Illetve a szűréseket végzik  per  pillanat is, a F.E.C.S.K.E Egyesület segítségével a szűrések 
végződnek csak itt. Szűrés, nem szülés, szűrések végződnek itt az Egészségügyi Központban. 
Köszönöm. Egry Attilának adom meg a szót. 

Egry Attila 
Köszönöm a szót.  En  azt gondolom, hogy most egy kicsit el lett nagyolva a probléma, egy 
kicsit bagatellizálva lett. Kalapos Főorvos Úrral mi nagyon sok  even  keresztül követtük az 
addiktológiai kérdéskört, hiszen ugye ennek majd még egy új telephelyet is kell találni, azért 
ő nem igazán erről számolt be azokon a beszélgetéseken, amikor kerestük a telephelyet, és 
arról beszélgettünk, hogy neki miért kell egy olyan jól megközelíthető, biztonságos hely, amit 
ő kigondolt magának, hogy akkor ott lehet a rendeléseket vezetni. Minthogyha éppen nem 
lennének drogproblémával küzdő betegei. Én azt gondolom, hogy most ezzel egy picit 
lesarkítottuk a dolgot, tán nem kell ennyire a mélyére menni.  En  azt gondolom, hogy  ha  az a 
helyzet, hogy csökkent az addiktológián a betegforgalom, és ez azért van, mert kevesebb a 
beteg, akkor annak közösen örüljünk, és nem feltétlenül szükséges ezt itt most szétszortírozni, 
hogy milyen típusú betegek hova mennek., és hogy meg mint.  En  nem kívánom az 
Alapítványnak a munkásságát ezen az előterjesztés keretében véleményezni, meg 
megkérdőjelezni sem, és nem is gondolom, hogy ebbe bele kell keverni, itt egyszerűen csak 
arról van szó, hogy talán egy gondolatot megért volna az, hogy az óraszámokat nem 
átcsoportosítani, hanem bővíteni, hiszen azért a járóbeteg szakellátáson a korábbi  10  évben 
tartósan mindig is a rendelkezésre  alto  finanszírozás feletti ellátási mennyiség volt, és a 
gondozók pedig kifejezetten leterheltek voltak a korábbi években. Köszönöm. 
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Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm. Polgármester úr következik. 

Pikó  Andras 
Nem a vita kedvéért, csak a tisztánlátás végett mondanám, hogy valószínűleg Alpolgármester 
asszonynak a szavai járnak közel a valósághoz. Arra vannak közvetett bizonyítékaink, hogy 
Józsefvárosban sajnos a drogprobléma nem lett kisebb, legfeljebb átalakult, és a 
drogfogyasztás is átalakult sokkal erőteljesebbek a dizájner drogok. Erről amiatt gondolom, 
bogy  van és lehet közvetett bizonyítékunk, hogy nagyon sok lakossági bejelentést kapunk 
Józsefváros különböző területeiről, a rendőrséggel folyamatos a kapcsolatunk és a 
problémamegoldást keressük, mert nyilván a drog dílerek és a drogfogyasztók is ott lehetnek 
az utcán, szerintem,  ha  reálisan akarunk látni, és ez nyilvánvalóan az Önkormányzatnak a 
feladata is részben, akkor azt kell mondanunk, hogy sajnos nem csökkent, csak legfeljebb 
átalakult Józsefvárosban a drogproblémáknak a  köre.  Szóval foglalkoznunk kell majd vele, és 
nyilván erre ígéretet is tudunk tenni. Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Vörös Tamásnak adom meg a szót. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Én nem igazán értem, hogy  ha  az Önök megállapítását elfogadjuk, 
hogy nem változott, sőt romlott is a droghelyzet, akkor miért kell az addiktológiai ellátást 
csökkenteni, és ezzel párhuzamosan miért kellett a Józsefvárosról éveken át együttműködő 
szervezetekkel leépíteni a kapcsolatot a korábbi döntésekben. Tehát most akkor a két állítás, 
az nem igazán fedi egymást. Az egyik probléma pedig az, hogy  ha  az addiktológiai ellátást 
Úgy gondolják, hogy ki kell onnan szervezni az Auróra utcából egyéb okokból, akkor ezt kéne 
valamilyen módon előmozdítani és olyan helyre telepíteni, ahol adott esetben ezek a 
szenvedélybetegek is szívesebben látogatják ezt az intézményt. Mindazonáltal megütötte a 
fülemet és szeretném ezt tisztázni, hogy az Orczy klubban tűcsere tevékenység zajlik. Hogy 
ha  ez így van, akkor az egy nagyon-nagyon rossz történet. Azért nagyon rossz történet, mert 
ezt a sehova nem vezető módszert már egyszer Józsefvárosból sikerült arrébb tenni, befejezte 
az itteni tevékenységét egy rosszemlékű szervezet, aki nagyon sokat ártott ennek a kerületnek 
a működésével, lehet, hogy nem rossz szándékból, akkor egy rossz teóriából kiindulva, és az 
egy nagy eredmény, hogy az a fajta fertőzöttség már megszűnt, ami a korábbi időket 
jellemezte. Nem vagyok a téma szakértője,  de  azért a dizájner drogkérdés nem Józsefvárosi 
specifikum, ez egy világjelenség, hogy ezt az olcsó és rendkívül könnyen hozzáférhető 
drogfajtát fogyasztják a felhasználók,  de  nyilván ez nem feltétlenül a mostani testületi 
anyagnak a vitája. Mindenesetre az biztos, hogy nem jó üzenet az, hogy Önök leépítik 
Józsefvárosban a drogbetegek ellátását, ahogy az elmúlt hónapok döntései alapján ez 
látszódik, és most még az addiktológiai ellátást is szűkítik. Én azt gondolom, hogy  ha  ezt 
komoly feladatnak gondolják, ugyanúgy, ahogy az előző városvezetés is annak gondolta, 
akkor érdemes erre forrásokat fordítani, hogy a betegek ellátása folyamatos legyen. És itt 
nagyon fontos, amikor azt mondom, hogy a betegek ellátása, tehát itt a gyógyítás az 
elsődleges szempont, nem különböző szoftprogramoknak, és nem akarok senkit megbántani, 
de  témához felületesen kapcsolódó civil szervezeteknek az ajánlása, itt ez egy szakmai kérdés, 
ahol az orvosok és egészségügyi szakemberek véleménye az elsődleges. Köszönöm szépen. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. Magamnak adom meg a szót képviselőként. Nagyon sok mindent mondott 
Képviselő Úr. Egyrészt a dizájner drogokat fogyasztók kevésbé fordulnak addiktológiai 
rendeléshez. Tehát a csökkenés, az átalakulásból is van, máshol is így van a dizájner drogokat 
fogyasztók kevésbé mennek be egy Egészségügyi Központba, másrészt pedig azt állítja, hogy 
lecsökkentettük azokkal a civil szervezetekkel való kapcsolattartást, ami eddig volt, ezt nem 
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teljesen értem, mindegyik szervezettel megmaradt a kapcsolat, akivel eddig kapcsolatban állt 
az Önkormányzat, egyedül a  10  millió forintos adományt,  5  millió forintos adományra 
csökkentettük le az Emberbarát Alapítványnál, ahol az összes bent fekvő beteg után megkapja 
a normatívát, ez volt kiegészítve még  10  millió forinttal,  9  beteg ellátása történt a tavalyi 
évben ebből a  10  millió plusz normatíva forintból. Azért csökkentettük le  5  millió forintra, 
hogy megnézzük, hogy  banyan  fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Senki mással nem 
mondtunk fel semmilyen szerződést, a Félúton Alapítvánnyal pedig Önök kötöttek 
együttműködési szerződést, mely tartalmazza a tűcsere programot. Őszintén megdöbbentem, 
mikor olvastam a szerződést és a Félúton Alapítvány beszámolóját, melyben említi ezt, én 
sem tudtam, hogy zajlik esetleg igényre tűcsere a Félútonnál,  de  Önök kötötték a szerződést, 
mi csak tovább folytatjuk. Azt gondolom, hogy nem számottevő,  de  benne van a Félúton 
Alapítványnak a szerződésében ez a passzus is. Köszönöm. Egry Attilának adom meg a szót. 

Egry Attila 
Köszönöm a válaszokat. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos és konstruktív beszélgetést 
folytattunk le a napirenddel kapcsolatban, azonban ahhoz képest, ahogy az előterjesztés 
tartalmazza, szöges ellentéte hangzott el a beszélgetés során. Az előterjesztés egy vak hangot 
nem említ arról, hogy az addiktológián milyen problémák vannak, az esetszámok nincsenek 
leírva, az esetszám csökkenések nincsenek leírva. Nincs bemutatva, hogy miért vesznének el 
ezek az óraszámok, így akkor értelemszerűen az onkológia és a többi sem. Mindösszesen egy 
rövid leírás van, hogy ahol emelünk, az miért lenne előnyös. Én azt gondolom, hogy ezek 
ennél sokkal fajsúlyosabb kérdések.  Ha  most nem is itt a K-t-n kéne egyébként errő l 
vitatkozzunk,  de  egy szakbizottságban, hogy  ha  lenne egy normálisan előkészített anyag, 
amely nem csak az emelésnek az indoklását, hanem a csökkentéseknek a helyénvaló kezelését 
is megnyugtatóan el tudná mondani a bizottság számára, és utána mi is, hogy  ha 
megkérdeznek az emberek, akkor el tudjuk mondani, hogy ugyan miből gondoltuk, hogy 
nincs több onkológiai óraszámra szükség, vagy éppen az addiktológiára. Azt gondolom, hogy 
azt tudná eredményezni, hogy egy megfelelő döntést hozzunk. Eképpen az én javaslatom az, 
hogy ezt most vegyük le a napirendről, és egy következő ülésre hozzuk vissza, úgy, hogy ez 
az előterjesztés, ez érdemben tárgyalható legyen, megfelelő mélységű információt 
tartalmazzon. 

Szili-Darók Ildikó 

5  perc szünetet szeretnénk kérni ennek a megbeszélésére. Köszönöm. 

SZÜNET  14:29  —  14:41 

Szili-Darók Ildikó 
Közben telefonon Koroknai  Andras  Igazgató úrral konzultáltunk, és megindokolta az 

előterjesztésben leírtakat, kicsit jobban kifejtette, és ennek tükrében teszem fel majd 
szavazásra a javaslatot. Az eredetit fogom föltenni szavazásra, napirendi pont vitáját még nem 
zártam le, és Egry Attila jelentkezett is, akkor megadom neki a szót. 

Egry Attila 
Köszönöm a szót. Annyi pontosítást, akkor még engedjenek meg nekem, hogy beszéltünk 
akkor a Főigazgató úrral. Engedjünk akkor lehetőséget erre az átcsoportosításra, nekem az 
lenne, akkor a javaslatom, hogy év végével szülessen akkor egy felülvizsgálata ennek az 
átcsoportosításnak, hogy lássuk, hogy lássuk, hogy pontosan mit eredményez.  Ha  ez így 
elfogadható, ezt nem kell külön határozati pontba szerintem beletenni, hanem ez csak legyen 
egy feladat majd határidőre kiszignálva a JEK számára, és akkor megnézzük, hogy mennyire 
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volt sikeres az átcsoportosítás, vagy kell-e további pontosítást, vagy módosítást tenni ebben az 
ügyben. Köszönöm. 

Szili-Darók Ildikó 
Zárszóként mondom, hogy szándékunkban áll egy ilyen teljes átvilágítás szó az túlzás,  de  a 
feladatellátásnak a bővebb vizsgálata a Szent Kozma Egészségügyi Központtal kapcsolatban, 
tehát találkoznak a szándékaink. Köszönöm szépen.  A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra 
bocsátom a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának 
átcsoportosításáról szóló  3  pontból  alto  határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség 
szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

14  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
274/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kapacitásának átcsoportosításáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

I. ellátási érdek miatt kezdeményezi a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
kapacitás átcsoportosítását az alábbiak szerint: 

Bővítés 

 

Csökkentés 

 

Gasztroenterológia +18 Belgyógyászat -9 

  

Sebészet -9 

Reumatológia +49 Osteoporosis -6 

  

Fül-orr-gége -12 

  

Szemészet -30 

  

Addiktológia -1 

Kardiológia +6 Fül-orr-gége -6 

Fizikoterápia +41 Onkológia -3 

  

Onkológiai gondozó -9 

  

Addiktológia -14 

  

Addiktológiai gondozó -15 

 

+114 

 

-114 
2. 

felkéri a polgármestert, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges dokumentumokat 
írja alá, 

3. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját, hogy a 
kapacitás átcsoportosításához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős:  1.-2.  pont esetében: polgármester,  3.  pont esetében: Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ főigazgatója 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  június  25., 2.  pont esetében:  2020.  július  03., 3.  pont 
esetében:  2020.  július  31. 
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Szili-Darók Ildikó 
Visszaadnám az ülés vezetését Polgármester úrnak. 

Napirend  10.  pontja 
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

Pikó András 
A 10. napirendi pont tárgyalása következik.  A  Belső ellenőrzés beszámolóját fogjuk majd 
tárgyalni a 2019-ben végrehajtott ellenőrzésekről. Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta. 
A  napirend vitáját megnyitom. Megkérdezem Jegyző asszonyt van-e szóbeli kiegészítése? 
Nincsen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez?  Ha  nincs akkor a kérdéseket lezárom. Megkérdezem a képviselőcsoportok 
vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Nem. Képviselői hozzászólásokra 
van-e igény.  Ha  nem, akkor a napirend vitáját lezárom. 
Szavazásra bocsátom a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról szóló  1  pontból álló határozati 
javaslatot. Az elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak 
most. 

14  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
275/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a  2019.  évi összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentést az előterjesztés melléklete szerint. 

Határidő: az érintettek tájékoztatása a döntésről:  2020.  július  1. 

Napirend  11.  pontia  
A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A 11. napirendi pont tárgyalása következik. Az Önkormányzat a  2019.  évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót fogja elfogadni, illetve tárgyalja meg. Az 
előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A  napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként 
szóbeli kiegészítésem nincs. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy pótkézbesítéssel csere 
előterjesztést és az előterjesztés rendelet-tervezetéhez egy indokolást is kézhez kaptak. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? 
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Nincs. Köszönöm szépen, a kérdéseket lezárom. Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, 
hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Nem. mKépviselői hozzászólásokra 
jelentkezik-e valaki. Amennyiben nem, úgy a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom 
az Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szöveges beszámolójáról 
szólól pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához minősített többség szükséges. 
Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

14  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a határozatot 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
276/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
szöveges beszámolójáról. 

(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót az előterjesztés  1.  számú melléklete szerint. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2020.  június  25. 

Szavazásra bocsátom a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetési zárszámadásáról szóló  9  §-ból álló rendeletet. Az elfogadásához minősített 
többség szükséges. Kérem a képviselőket, szavazzanak most. 

14  igen  0  nem  0  tartózkodással elfogadtuk a rendeletet 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  14  IGEN,  0  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 32/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2019. 
ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

A  rendelet kihirdetését végzi: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Napirend  12.  pontja  
Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására és a 
2019.  évi költségvetési maradvány felhasználására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
12.  napirendi pont tárgyalása következik.  A  költségvetés elfogadása után hozott 
képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott előirányzat módosítások, 
átcsoportosítások az évközi gazdasági események támogatások, valamint a  2019.  évi 
költségvetési maradvány és felhasználásának elfogadása miatt indokolt a költségvetési 
rendeletet módosítani. Ez következik most. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a 
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napirend vitáját megnyitom és előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincsen. Tájékoztatom a 
képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez egy kiegészítést kaptak pótkézbesítéssel, továbbá 
az előterjesztés rendeletéhez csere mellékletet 2-es 3-as és 4-es számú mellékleteket. 
Először a kérdések következnek. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy 
van-e kérdés az előterjesztéshez és mint jól látom van Vörös Tamás nem, Szilágyi Demeter 
képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr.  A 10.  oldalon kezdődik a  3.  fejezet, hogy  ha  jól 
látom az a neve nem tudom, hogy mi a pontos definíció „Polgármesteri hatáskörben 
jóváhagyott módosítások átcsoportosítások" címszóval. Itt egyrészt megjelennek tanácsadói 
szerződések. Szeretném kérdezni, hogy milyen célt szolgálnak ezek az tanácsadói 
szerződések, mikor köttettek ezek a tanácsadói szerződések, milyen tartalommal köttettek 
ezek a tanácsadói szerződések. Szeretném megkérdezni, továbbá, hogy  3  hónap alatt sikerült 
megkapnom azokat a szerződéseket, amelyeket kértem a Hivataltól, Polgármester úr keresztül 
3  hónapba telt, mire a hatályos szerződésről kaptam egy listát. Pontosabban nem egy listát 
kaptam, hanem egy  1000  oldalas pdf-ben, nyilván ez a munka ellehetetlenítését szolgálta, 
hogy ne lehessen rendesen átnézni, innen folytatom. 

Pik()  András 
Szerintem,  ha  előre engedném Szilágyi Demeter képviselő urat. Parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen! Akkor onnan folytatom, hogy bár nehéz volt,  de  átnéztem és nem 
szerepelnek benne, nem csak ezek a tanácsadói szerződések sem, hanem azok sem, amelyeket 
a tavalyi év folyamán kötöttek, illetve az idei év elején kötöttek, úgyhogy kérem, hogy ezeket 
pótolják a részemre és küldjék meg ezeket a szerződéseket. Szeretném továbbá megkérdezni, 
hogy ez ugye az egyes pont, a hetes pont, a 13-as pontot jelenti ebben a körben. Szeretném 
továbbá kérni, hogy kapjon a Képviselő-testület valamennyi tagja amennyiben igényt tart rá, 
de  én mindenképpen igényt tartok rá egy olyan részletes beszámolót a  virus  helyzettel 
kapcsolatos kiadásokról, amelyek nemcsak nagy vonalakban tartalmazzák, hanem tételesen, 
részletesen. 

Pikó András 
Folytassa képviselő úr! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen, amelyek tételesen, részletesen tartalmazzák a védekezése szolgáló 
eszközök beszerzésének a egyrészt beszerzési eljárásait, szerződéseit és az 
összegszerűségeket. Szeretnék kérni egy ilyen kimutatást vagy pedig itt egy beszámolót ezzel 

kapcsolatban. Továbbá felmerült bennem az a kérdés, amire szintén szeretnék választ kapni, 
hogy a hatos pontban szereplő szervezetfejlesztés és oktatás a kabinet részére Polgármesteri 
Kabinet részére illetve a  9.  pontban szervezett oktatás, képzés a Polgármesteri Kabinet részére 
ez, mit tartalmazott? Szeretném kérni ennek a szerződését, illetve a teljesítés igazolását. 
Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Ez melyik? Jó, köszönöm szépen. Mindegy, utána nézünk majd. Vörös Tamás képviselő úr, 

parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót! Én két csoportba szeretném a kérdéseimet sorolni. Az egyik az, 
hogy nem látjuk azokat a fejlesztéseket, amelyekről a februári költségvetés idején még azt 
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állították, hogy majd itt meg fogjuk őket találni és a maradványösszegeknél ezeket a 
kérdéseket majd el fogjuk tudni dönteni, hogy ez majd itt jön a fejlesztések kora most fog 
eljönni.  De  még egyszer mondom természetesen elfogadjuk azt, hogy Józsefvárost is érinti a 
vírus járvány,  de  az, hogy semmi nem szerepel benne, azért ez mégiscsak érdekes.  A  másik 
pedig, és inkább kérdésként, hogy nem kell-e szerepelni benne a nagy sajtóvisszhangot 
kiváltó eset, hogy Józsefváros Önkormányzata kesztyűket ajándékozott egy pártnak a 
Momentum Mozgalomnak annak is a tatabányai szervezetének és ennek vagy nem volt 
költségvetési vonzata, vagy nem így történt,  de  egy félreértés áldozatai vagyunk mindahányan 
mert ezt mi is furcsának tartottuk, hogy vajon mi az oka, hogy hogyan lehet kivitelezni, 
hogy egy pártot támogasson akár eszközökkel Józsefváros önkonuányzata.Én örülök, hogy 
Józsefváros ezek szerint azért annyi eszközhöz tudott hozzájutni, hogy még más településeket 
is tudott támogatni szerintem ez egy jó dolog,  de  nem vagyok róla meggyőződve, hogy 
pártokat kéne kedvezményezni annyi más lehetőség lett volna. Nem tartom sem elegánsnak 
hát, hogy jogszerű-e, azt majd megkérdezzük jegyző asszonytól, hogy ez így volt-e, nyilván 
erre is választ fogunk kapni. Köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy más kérdések vannak-e? Szilágyi Demeter parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr!  A  továbbiakban a 11-es ugyanennek a fejezet 
résznek a 11-es pontjában magánszemély megélhetési költségek részbeni fedezése céljából 
juttatott támogatás nem tudom értelmezni a keretrendszeren belül, hogy ez mit jelent? Kérek 
szépen tájékoztatás ezzel kapcsolatban.  A  további kérdésem, hogy mi szükség volt külsős 
véleményezésre a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázata tekintetében. Ki 
és milyen felhatalmazásra véleményezte  150  ezer forintért, ezt az intézményvezetői 
pályázatot? Egyelőre ennyi, köszönöm. 

Pik('  András 
Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy van-e még kérdés, hogy  ha  nincs, akkor le fogjuk zárni a 
kérdéseket. Köszönöm szépen, akkor a kérdések sorát lezártuk és elkezdjük a válaszokat. 
Válaszoknál kérem Jegyző asszonynak a segítséget, hogy pontosan tudjuk, hogy mely 
kérdésekről van szó, én egy 7-es nálam Vörös Tamás képviselő frakcióvezető úrnak a 
kérdésére szeretnék válaszolni, mert az hozzám kapcsolódott. Nem kesztyűket, hanem 
sebészeti maszkokat küldtünk, ez annyiban fontos, hogy nem beszerzésből, hanem érkezett 
Tatabányáról egy jelzés, abból a kórházban, ahol tudjuk, hogy nagyon-nagyon komoly gond 
volt, az ottani helyi Momentum egyik tagja ott egészségügyi dolgozóként dolgozik és kaptunk 
egy kétségbeesett hívást, hogy baj van most már nincsenek maszkok sem, hogy tudunk-e 
segíteni és akkor kaptuk meg  50  ezer darab maszkot Sanghajból az ottani testvér kerülettől 
szépen akkor előző este jött és a kérés úgy volt, hogy tudunk-e ebből  500  darabot felajánlani 
és erre bólintottam és azt mondtam, hogy igen a Momentum ebben nem címzett volt, hanem 
közvetítő volt. Nem tudtam, hogy ez egyébként a párt szervezeten keresztül ment a tatabányai 
kórházba landolt és már aznap kis osztották. Elég nagy baj volt, hogy voltak olyan kórházak, 
ahol ilyen vészhelyzet volt, hogy ilyen krízishelyzet volt, én őszintén szólva nagyon büszke 
vagyok arra, hogy, hogy tudtunk segíteni és soha nem látok ebben problémát nyilvánvalóan 
benne volt az is, hogy azokban az időkben,  de  felfokozottabb volt a hangulat, mindenki ezzel 
foglalkozott, hogy hogyan lehet a kórházakban, hajléktalanszállókon idősotthonokban 
megelőzni a bajt, ez is nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy ez egy polgármesteri szóbeli 
engedélyezés volt,  de  mondom nem érintett költségvetésit, tehát nem volt költségvetési 
vonzata a dolognak. Tanácsadói szerződéseknél Erőss Gábor képviselő vagy alpolgármester 
Úr, parancsoljon! 
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Dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm. Arról a tanácsadói szerződésről számolnék be, ami hozzám kötődik.  A  javaslatban 
Szombati Kristóf szakértőként segítette azt a munkát, amiről egyébként nagy öröm, hogy 
most ennek kapcsán újra beszámolhatok. Be is nyújtottuk azt az európai uniós pályázatot, 
amiről korábban már itt a testület előtt is beszéltem még a járvány előtt, akkor még terv volt, 
azóta benyújtottuk. Ennek lényege pedig az, hogy az Európai Uniótól kapjunk olyan típusú 
Fejlesztési pénzeket, amelyek a deszegregációt, a hátrányos helyzetű és roma gyerekek óvodai 
integrációját fogják szolgálni, reményeink szerint ennek a pályázatnak a összeállításában 
koordinálásában, hogy a pályázati konzorcium össze rakásában volt ő a segítségemre egész 
röviden,  de  szívesen részletesebben is beszámolok, mert büszke vagyok arra, hogy ez be 
tudtuk adni, s aztán még büszkébb leszek, hogy  ha  el is nyerjük a támogatást a kerületi 
óvodák részére. Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Én nem tudom, képviselő úr tanácsadói szerződésekről beszélt, hogy melyik a másik, amelyet 
amellyel kapcsolatban kellene választ kapnunk? Segítsen. Az melyik?  A  7-es az az. Jó. 
Szili-Darók Ildikó alpolgármester, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen a szót polgármester úr!  A  megélhetési támogatásnál nem fogok nevet 
mondani a polgármesteri keretből ment a támogatás, kerültünk egyik díszpolgárának az 
özvegyének. Rendkívül méltatlannak találtam a helyzetét ahhoz, hogy egy volt kerületi 
díszpolgárunk felesége hajléktalanként, már majdnem hajléktalanságba jutott. Megtehettük 
volna, hogy a szociális törvény  7.  §-a alapján szociális segély, településtámogatásban 
részesítjük ilyen összegben,  de  nem szerettem volna, hogy leterheljük, ezzel a költségvetést, 
ezért az alpolgármesteri keretből kapott ennyi pénzt ez az idős asszony és ezzel sikerült 
meggátolnunk, hogy egy ilyen díszpolgárok felesége hajléktalan legyen. Elfogadható-e a 
válaszom? Szintén engem érint, mindjárt felolvasom. Igen, Komássy Ákos volt képviselő 
segíti a munkámat politikai tanácsokkal, ebbe egy kicsit járatlan vagyok és ebben segít napi, 
heti munkaideje van, ledolgozza nálam, sőt annál sokkal többet is, nemcsak politikai 
tanácsokba, hanem külön rendeletek nézett át és készített elő és ez folyamatos szerződés, tehát 
most is alkalmazom, hogy így ragozzak, elnézést, most a szociális rendeleten dolgozott éppen 
amit  2  hét múlva Önök elé tárunk. Mindjárt nézem még mi van nékem. Húszas. Minden  en 
vagyok ma. Ez is az alpolgármesteri keretemből van, igen, ez pedig amikor átvettük a hivatalt, 
akkor nagyon-nagyon sok polgármesteri és alpolgármesteri megkeresés történt,  240  darab 
olyan megkeresés volt abba az egy hónapban, amikor még nem jöttünk be a hivatalba. Tehát 
azt az egy hónapos elmaradást, amit nagyon sok lakos megkeresett minket és föl kellett 
dolgozni, azt a  240  darab megkeresést segítette egy asszisztens kollega rendezni és 
információkat szerezni, erről, ő itt dolgozott december 20-áig a kabinetben, szintén én 
foglalkoztattam és az ő munkabére, megbízási díja ez az összeg. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Szó volt arról, hogy Szilágyi Demeter képviselő úrral hosszas levelezést 
folytattunk, pontosabban egyoldalúakat, valóban az volt, hogy igen, Jegyző asszonyt kérem 
meg a válaszadásra. 

Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm szépen, pontosítanám, illetőleg rákérdeznék képviselő úrra, ugye úgy kezdte a 
hozzászólását, hogy ő nem kapott meg mindent, közöttük ezeket a szerződéseket sem.  Most 
előkerestem az Ön levelét, tehát nem kérte a JGK Zrt., JKN Zrt., JSZSZGYK és Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal szerződéseit kérte. Tehát az Ön ezek, amiket most itt az Alpolgármester 
asszony, illetőleg a polgármesterek számot adtak azok nem a felsorolt szerveknek a 
szerződései, hanem az önkormányzaté. 
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Pike, Andras 
Köszönöm. Haladjunk tovább, mert hogy szerintem vannak még megválaszolatlan kérdések, 
csak nem tudom, menjünk tovább. Kicsoda? 

Czukkerné Dr.  Pinter  Erzsébet 
Igen, is felmerült, bocsánat, itt. 
Nem tudtuk nehezen kibogarászni, hogy melyik számozottak közül a szakértői szerződés az 
óvodavezetői pályázatra az jogszabály által kötelezően előírt egy bíráló bizottsági 
feladatellátást szolgált, a szakértő arra vonatkozóan kötöttünk szakértői szerződést, hogy 
ebben a bírálatban szakmai bírálatot nyújtott ez a hivatkozott szakértő. 

Dr. Erőss  Gabor 
Csak egyetlen mondattal kiegészíteném, hogy  2  szakértőről volt szó, akik egyrészt írásbeli 
szakértői véleményt adtak, másrészt pedig részt vettek a bíráló bizottságban tagként. 

Pikó  Andras 
Ez egy csapatépítő tréning volt  coach-csal illetve egy  coach  párossal, úgy éreztem, hogy 
szüksége van a kabinetnek arra, hogy az első félév meg a meg a járványügyi teher elbírása 
érdekében kapjunk némi támogatást ennek ez volt az oka. Ez egyszeri alkalommal történt, ez 
a  10.  oldal 6-os pont. Így van, átnyúlik a 11-re. Azt hiszem, hogy igen, Vinitor Bt. talán igen 
az.  A  9-es..... ez tessék? Nem nem nem nem, az a másik, az a Keserű Tanács a Keserű 
Tanács. Két fő, tehát két tréning, és az egyik ez egy hétvégi elvonulás volt Magyarkúton. Mi 
van még? Megválaszoltunk mindent? Nem, Vörös Tamás képviselő úrnak,... segítsen..... 
beígért fejlesztések.  Ebben  az ügyben kérhetem segítségül Gazdasági vezető asszonyt? 
Szerintem kezdhetjük azzal is, hogy egy átfogó gazdasági helyzetkép, tehát hogy hova 
lehettek a fejlesztések, hogy miért nincsen ott. Kérném. 

Paris  Gyuláné 
Köszönöm szépen a szót. Valóban az volt a  2020  éves költségvetés tárgyalásánál, hogy majd 
a  2019  évi pénzmaradványnál a fejlesztési feladatokat meghatározza a Képviselő-testület. 
Sajnos az élet felülírta ezt az elhatározást, miután ugye mindenki által tudott veszélyhelyzet 
alakult ki.  A  veszélyhelyzet következtében olyan közvetlen anyagi források elvonására került 
sor, amit figyelembe kellett venni a költségvetési maradvány felhasználásánál, illetve olyan 
gazdasági helyzet alakult ki amire sajnos még a költségvetés tervezésekor nem számítottunk. 
Úgyhogy a szabad pénzmaradványt javasoljuk a veszélyhelyzet következményeinek a meg 
hatásainak a költségvetésben figyelembe venni. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen!  Ha  nincs több kérdés, illetve meg is válaszoltuk a kérdéseket, akkor 
haladnánk tovább, ennél a napirendi pontnál,  12.  napirendi pontnál tartunk. Megkérdezem a 
képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni? Parancsoljon 
Sátly képviselő úr! 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen a szót polgármester úr és köszönöm szépen Gazdasági vezető asszonynak 
is a rövid tájékoztatást.  A  részletes tájékoztatást azt minden képviselőtársunk megkapta 
írásban, részletesen. Valóban ez egy vidámabb napirendi pontnak tűnt februárban, mint ami 
lett most. Emlékszem a februári költségvetési tárgyaláskor, akkor még ellenzéki 
képviselőtársaim itt mosolyogtak azon, hogy meg lett említve, hogy a koronavírus gazdasági 
hatásainak következményei lehetnek az Önkormányzat költségvetésére. Sajnos lettek. Sajnos 
olyan következményei lettek, hogy az a számított bevétel kiesés meg az arra jövő kormányzati 
elvonások azok meghaladják azt az összeget, amennyi szabad maradvány keletkezett az előző 
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költségvetésben. Ez ilyen egyszerű. Ez ilyen egyszerű, és ezért nem találja benne azokat a 
fejlesztéseket, amiket eredetileg elterveztünk. Azt idézném korábbi főpolgármester úrtól 
Tarlós Istvántól, hogy fedezet nélkül pedig nem írunk bele fejlesztéseket a költségvetésbe és 
fedezet nélkül nem vállalunk kötelezettséget. Szilágyi Demeter kérdésére is muszáj reagálnom 
közérdekű adat igénylések témájában. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élet, hogy  ha  a volt 
Polgármester úr nem kezdeményezte volna az átláthatósági szabályoknak a szigorítását 
például azt, hogy analitikai adatok nem kérhetők ki a hivataltól. Szerintem aggregát szinten 
egy egészen, egészen vállalhatott táblázatot állított össze a hivatal az Önök részére a válság 
költségeivel, a védekezés közvetlen költségeivel kapcsolatban, valamint a várható 
bevételkiesésekkel kapcsolatban. Sajnálom, hogy kicsit visszanyal itt a fagyi. Azt is hozzá 
kell tennem, hogy amikor szerződéseket szeretne kikérni a hivatalból, amihez természetesen 
minden joga van és én az élharcosa vagyok ennek, hogy átláthatóan működjenek kormányzati 
intézmények, akkor is hogyha képviselőtársam rázza a fejét, csakhogy ennek semmilyen 
technikai feltételeit nem teremtették meg Önök az elmúlt  10  év alatt. Nem volt egy szerződés 
tár, ahonnan elő lehet venni ezt a csomagot. Soha nem voltak anonimizálva ezek a 
szerződések, ezeket mind kézimunkával, a hivatal munkatársainak kétkezi munkájával kellett 
elvégezni, hogy Szilágyi Demeter úr választ kapjon a kérdéseire. És választ is kapott, és a 
jövőben is választ is fog kapni ezekre a kérdéseire. Köszönöm szépen! 

Pita, Andras 
Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Igazából az a helyzet, hogy februárba tudtuk, hogy itt fogunk 
tartani. Lehetett sejteni abból a költségvetésből, amit megkaptunk, hogy nyoma nem lesz 
annak a fejlesztés cunaminak annak a költés cunaminak, amit össze ígérgettek a választási 
kampányban. Igazából a emlékeznek a költségvetési módosítók, amelyeket FIDESZ-KDNP 
frakció benyújtott, annak egy jelentős része, amely az Ön programjukat tartalmazta, 
kétségkívül fedezetként maximum a mannát lehetett volna megjelölni annak fényében, hogy 
az Önök ígéretei messze túlnyúlnak bármely önkormányzatnak a lehetőségein, olyan mértékű, 
olyan elképesztő, valóságtól elrugaszkodott ígérgetés hallom látott napvilágot a választási 
kampányba, amelyről borítékolni lehetett, hogy nem fogják betartani. Úgy is mondhatnám, 
hogy kommunikációs szempontból Önöknek nagyon jól jött a koronavírus járvány, inert  en-e 
legalább rá tudják fogni, hogy ezek a fejlesztések miért nem fognak megvalósulni. Az egy 
másik kérdés, hogy számszerűleg sem stimmel az amit frakcióvezető úr mondott, hiszen  2,6 
Milliard  Ft-os pénzmaradvány semmilyen módon nem pénzmaradvány az jóval több, mint a 
parkolási bevételből, illetve a gépjármű adóból történő elvonás Szeretném zárójelben 
megjegyezni, hogy a parkolási bevétel az nem elvonás, hanem az egy intézkedés 
következménye, azért, hogy ne zsúfoltan közlekedjenek a Budapestiek tömegközlekedési 
eszközön, hanem megadjuk a lehetőségét, hogy minél könnyebben, elszeparálva tudjanak 
közlekedni. Tehát azért ez nem elvonás, ez nem jelentkezik pluszban a központi 
költségvetésben, tehát erről beszélni, ez inkább egy hatás. Kétség kívül hatással van, ám a  2,6 
Milliárdos pénzmaradványhoz képest ezek az összegek eltörpülnek. Mégis azt látjuk, hogy 
olyan tételekre hivatkoznak, amelyek a költségvetésben nem szerepeltek. Hogy vonna el a 
Konnány olyan tételt, hogyha Önök be se tervezték a költségvetésbe, tehát nem az a 
problémánk, hogy most itt kéne nézegetnünk a költségvetésben, hogy ez nem valósul meg, az 
nem valósul meg, a Kormány elvette. Ezek a az összeget, amikről beszélgettünk ezek benne 
voltak a költségvetésbe, az a pénz, amit meg Önök minden módon indokként felhasználva 
szeretnék rácímkézni, hogy ez az oka annak a tehetetlenkedésnek, ami ebben az ügyben, 
fejlesztési ügyben történik az Önök részéről ez egész egyszerűen nem áll meg. Nem áll meg, 
mert akkor az ott kéne lennie a költségvetési sorokon ezeknek az összegeknek és azt mondani, 
hogy hát a pénzmaradványt erre kéne költenünk helyette.  De  ezek be se voltak tervezve, tehát 
a pénzmaradvány az semmiféleképpen nem annak a kompenzációja ami kormányzati forrást 
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Önök nem hívtak le, tehát logikailag sem stimmel, amit mondanak.  A  különböző hatások, 
amelyek nyilván bevételi oldalról jelentkeznek, és ez kétségkívül jelentkeznek az egy másik 
kérdés. Az viszont tény, hogy ebben a költségvetési módosításba  2,6  Milliárd forintból 
semmit nem költenek arra, amit Önök megígértek. Még egyszer mondom nem vártam el, 
hogy ebben a helyzetben  9  hónap után a teljes  5  éves eredmény listájukat itt abszolválják vagy 
leendő eredmény listájukat itt abszolválják mi csak azt szerettük volna, hogy legalább 
nyomokban tartalmaz valamit a Pikó programból ez a maradványösszeg elköltését célzó 
rendeletmódosítás. Őszintén nem értjük, hogy ennek ilyen mértékben mi az oka, tehát az 
rendben van, még egyszer mondom, hogy valamennyi tétel nem szerepel benne,  de  az, hogy 
semmi. Tehát ezt Önök nem tudják megmagyarázni, nem tudom, hogy miben reménykednek, 
hogy jön egy  2.  hullám és akkor el lehet mondani, hogy akkor azért nem fognak 
megvalósulni,  de  egészen elképesztő, ezt nem feltételezem egyébként,  de  kommunikációs 
szempontból Önöknek kapóra jött ez a válság, mert azt a betarthatatlan és elképesztő ígéret 
halmot, amit össze beszéltek a kampányba nem tudnak nem tudják betartani, viszont ide 
visszahúzódva ebbe az alapállapotba, hogy erre fognak mindent, ez egy kényelmesebb helyzet 
Önöknek. Mi nem fogjuk hagyni, hogy a józsefvárosiak elfelejtsék, hogy Önök miket ígértek 
meg nekik. Az az  50-100  Milliárd forintnyi fejlesztés ígéret, az nem azért nem betartható, 
mert koronavírus járvány van, hanem azért, mert Önök olyat ígértek, amit nem tudnak 
betartani és más sem tudna betartani. Ez pedig nem szép dolog, hiszen a választások során 
Önök erre ígéretet tettek a józsefvárosiaknak. 

Pikó András 
Szilágyi Demeter képviselő úr! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Mindig elismerem, hogyha nem precízen 
fogalmazok és valóban abban az adatkérésemben, amit megfogalmaztam, nem tértem ki az 
Önkormányzat által kötött szerződésekre, úgyhogy akkor ezt most itt pótolnám. És akkor 
kérem szépen, hogy ugyanazzal az adattartalommal, amivel az összes többi felvetésnek a 
szerződéseit kértem, az Önkormányzat által kötött szerződéseket is bocsássák 
rendelkezésemre, abból a szempontból Sátly képviselő úrral vitatkoznom kell, hogy, hogy, el 
vagyunk egy picit keveredve, hogy én bármennyire is nehezükre esik ezt itt jó szívvel 
tudomásul venni,  de  ennek az Önkormányzatnak képviselője vagyok, és ebben a 
minőségemben jogom van beletekinteni ezekbe a szerződésekbe, anonimizálás nélkül is. 
Ugyanis ebben a tekintetben nem szükséges az anonimizálás, nem is értettem, hogy miért 
van erre szükség. Úgyhogy, ebből a szempontból nem tudok igazat adni és helyt adni annak 
az állításnak, hogy ezért kellett erre  3  hónap, hogy ezeket a szerződéseket megkapjam. Jó, 
visszatérve a kérdéseimre adott válaszokra, kérem, hogy azokban a kérdésekben, amiket 
föltettem, ott a megrendeléseket, szerződéseket, teljesítésigazolásokat kapjam meg. 
Köszönöm szépen. Ami azért kitűnik ebből és nem véletlenül kérdeztem rá ezekre, hogy 
lépten-nyomon azt halljuk itt most már a sokadik napirend során, hogy milyen fon-áshiánnyal 
küszködik az önkormányzat. Kénytelen vagyok visszautalni Polgármester úr székfoglaló 
beszédére, amiben elhangzott, hogy nem lesznek tanácsadói szerződések, hiszen minden 
szükséges tudás a házon belül rendelkezésre áll, és éppen ezért nem fognak tanácsadói 
szerződéseket kötni és ennek ellenére a tanácsadói szerződések garmadájával állunk 
szemben. Pont olvastam itt az ebédszünetben, hogy, hogy nem is tudom, hogy fogalmaztak 
egymás között, ez a manna szó, ez nagyon beragadt Önöknél, hogy manna osztás van itt a 
pénzmaradvány tekintetében, és ezt a mannát ezt gyorsan el is osztják egymás között és 
tanácsadói szerződésekkel tömik ki a haverokat, ami azt gondolom, hogy rendkívül visszás, 
Főleg abban a kommunikációs térben, amit Önök létrehoztak a járványüggyel kapcsolatos 
kommunikáció kapcsán, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben a tekintetben, azért illő 
volna hogyha némi önmérsékletet tanúsítanának és egyrészt nem titkolnák ezeket a 
szerződéseket hónapokon keresztül különböző jogi flikflangokon keresztül megpróbálják 
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ellehetetleníteni, hogy ebbe a szerződésekbe az ellenzéki képviselők belenézzenek és 
számolatlan költik ezeket továbbra is. Mindenképpen azt tartanám szerencsésnek, hogyha a 
jövőben tartanák magukat a saját maguk által vállalt alap kritériumokhoz köszönöm szépen. 

Pike, Andras 
Jegyző asszony szeretne hozzászólni, megadom a szót, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm szépen. Nem gondoltam, hogy ennek a napirendnek a kapcsán kell ismételten az 
SZMSZ vonatkozó bekezdéseit idecitálnom a képviselői jogosultságokra.  De  akkor tegyük 
helyre.  A  képviselőknek a képviselői munkához nekünk biztosítani kell, természetesen 
segítenünk kell a képviselői munkát, ez nem kérdés,  de  ezzel összefüggésben az SZMSZ 
rendelkezései szerint nekünk betekintést kell biztosítanunk, nem akarom tényleg megint 
felolvasgatni ezeket a rendelkezéseket, betekintést kell biztosítanunk. Amit pedig képviselő úr 
kérdésként feltesz vagy bizottsági vagy testületi ülésen arra nekünk  27  nap válaszadási időnk 
van. Tehát vagy a hivatal részéről vagy válaszolunk a feltett kérdésre, vagy pedig az Ön által, 
vagy bárki által kért adatokba biztosítjuk a betekintést. Nem írja sehol elő azt a jogszabály, 
pláne nem az SZMSZ, tehát nem a Képviselő-testület működéséhez kapcsolódóan, hogy 
nekünk halom számra kellene bármit fénymásolnunk vagy bármilyen adatot összegyűjtenünk. 
Ezért úgy értelmeztük egyébként az Ön kérését ebben az időszakban, hogy közérdekű 
adatkérés és  ha  közérdekű adatkérésnek minősül akkor jelzem nem vagyunk késésben, mert a 
veszélyhelyzet időszaka alatt azt a határidőt módosították, kitolták, tehát nem késtünk el az 
adatteljesítéssel sem. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Vörös képviselőtársam vagy nem értette, amit 
mondtam, vagy nem vett róla tudomást. Nem csak a kormányzati elvonásokat kell 
szembeállítani a maradvány összegével, hanem azt a tényt meg annak a következményeit is, 
hogy itt egy elég jelentős gazdasági visszaesés történt, és ennek elég jelentős hatása van az 
Önkormányzat bevételeire. Idegenforgalmi adó kiesett. Ugye, az idegenforgalmi szezon az 
megszűnt ebből nem jön idegenforgalmi adó. Nem Önök miatt van,  de  van. Parkolási 
bevételkiesés az már mondjuk Önök miatt van,  de  az is  300  millió. Az iparűzési adó a 
gazdaság visszaesésének köszönhetően jelentős mértékben visszaesik, terveinkben  600  milliós 
visszaesés szerepel és most meg azt se tudjuk, hogy milyen lesz a jogszabályi környezet az 
iparűzési adó beszedésének. Visszaestek a bérleti szerződések, hiszen mennek tönkre 
vállalkozások sajnos, pedig mint minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekszünk nekik 
segíteni. Visszaestek bírságbevételek, adóbírság bevételek, bizonyos támogatások, amik a 
járvány miatt nem jártak például, akik nem étkeztek azokra nem jár kompenzáció, ezeket  ha 
szépen összeadja és elolvassa, ami az előterjesztésben szerepel akkor sajnos ki fog jönni, hogy 
pont annyi bevétel kiesése van az Önkormányzatnak, még a Kocsis Máté fél elvonások nélkül 
is, ami lefedi a maradvány összegét.  Most  komolyan azt gondolják, hogy van az 
Önkormányzatnak több mint  2 Milliard  Ft-ja és nem költi el, mert csak. Nem akarunk 
fejleszteni, mert csak. Komolyan mondja? 

Pilot) Andras 
Veres  Gabor  képviselő úr, parancsoljon! 

Veres  Gabor 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Személyesen szeretném megszólítani Vörös Tamás 
képviselő urat. Ön megszólítással szeretném ezt elkezdeni. Tehát, Ön  ha  mégis betartjuk az  5 
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év alatt azokat az ígéreteket, amiket a kampányban tettünk,  ha  mégis, akkor az utolsó az 
utolsó képviselő-testületi ülésen számíthatunk-e rá, hogy bocsánatot kér az elhangzott 
szavaiért és nem indul el többet képviselőnek?  A  másikat, azt pedig Szilágyi Demeter 
képviselőtársamnak szeretném címezni. Ön hol hallotta ezt a manna osztást, ez érdekelne, 
legyen szíves válaszoljon, hogy ez hol hangzott el, mert nagyon felütötte így egy kicsit a 
fülem, mert, hogy megütötte,  de  a lényegre térve ennek a kormánynak az elmúlt  3  hónapjában 
szinte nap mint nap történt olyan esemény, ami előre nem látható volt.Előreláthatatlan volt és 
senki nem számított arra, hogy az önkormányzatoktól elvonják a gépjármű adó bevételeket, 
arra is nagyon kevesen számítottak, hogy ilyen hosszú távra ingyenessé teszik a parkolást a 
fővárosban, amivel a közlekedési káoszon túl elképesztő költségvetési bevételkiesést okoztak 
az önkormányzatoknak. Szóval, hogy lehet tervezni, tehát én azt gondolom, hogy azok után, 
amik itt történtek kormányzati szinten nincs az önkormányzat, amelyik képes azzal tervezni, 
hogy a nemzet édesapja, akiből csak egy van, hogy mivel ébred fel a következő napon és 
milyen elvonásokat, milyen sarcokat vet ki, majd az önkormányzatokra?  Ha  az iparűzési adó, 
ami  600  millió forinttal csökken, az a maradék pénz, ami egyébként igy is kevés az egyik 
legkevesebb a fővárosban, mondjuk elvonásra kerül szintén a védekezésre hivatkozással, vagy 
az Önkormányzatoknak részt kell venni még jobban a védekezés gazdasági kárainak 
enyhítésében Akkor vajon hogyan lehet tervezni? Mi az a terv, ami megállja a helyét? Amikor 
elkezdődött a vírus járvány, az összes közgazdász a környezetünkben azt mondta, hogy ennek 
olyan  1,6  -  1,7  Milliárd körüli kiesés lesz a várható deficitje.  A  vírus járvány végére kiderült, 
hogy ez közel  5  Milliárd lett, alulról nyaldossa az ötöt tehát  4,6  körül van. Ez nem azért van, 
mert buták a közgazdászok, hanem azért, mert felkészülni nem lehet arra, amit az Önök 
kormánya csinál egyik napról a másikra. Tehát, hogy, hogy egyszerűen azon vagyok 
elképedve, hogy itt számon kér rajtunk valamit a Képviselő úr, aminek az elvégzésére sincs 
esély. Hát hogy? Mit tervezzünk be? Elkezdünk egy tervet arra vonatkozóan, hogy a mondjuk 
a  Ganz  negyedet úgy, ahogy van, rehabilitáljuk, felújítsuk, utakat építsünk a környéken, akár 
zöldterületeket alakítsunk ki abból a pénzből, ami ma rendelkezésünkre áll terv szerint, majd 
holnap a nemzeti édesapja felébred és úgy dönt, hogy ezt az önkormányzatoknak be kell 
fizetni a költségvetés számlájára. Hát próbáljanak már meg így tervezni.  Ha  ezt egy családra 
levetítem, ennek a családnak, aminek mi mindannyian részesei vagyunk, a költségvetésének 
20%-át elvették. Tudják mit jelent ez egy család életében? Próbáljanak már meg otthon 
megtervezni egy hónapot úgy, hogy ki van számolva a költségvetésük forintra,  ha  ezt a 
20%-ot mondjuk adják ide nekem és akkor onnantól kezdve próbáljanak meg megélni belőle. 
Nem fog menni. Nem fog menni.  20%,  az nem  1%,  meg  0,7%,  hanem  20%,  az rengeteg. 
Rengeteg sok pénz  4  Milliárd  Ft  egy  24  Milliárdos költségvetésbe. Tehát arra szeretném 
felhívni a figyelmüket, hogy ez nem egy duma, hogy itt elvették a pénzt, hanem tényleg nincs. 
Nincs és ezt Önök is ugyanúgy tudják, mint mi, játsszák itt ezt a politikai játékot, próbálják 
bebizonyítani a józsefvárosiaknak, hogy maguk  de  csuda jókat akarnak a józsefvárosi 
lakosoknak mi meg a gonoszok nem akarjuk odaadni a pénzt. Na  de  hát minket pont azért 
választottak, hogy ez ne így legyen tovább, hanem azért választottak meg minket, hogy ami 
van, azt mondjuk. Az van, amit mondunk és kész. És ezen hiába is agyalunk reggelig meg 
mondják nekünk, hogy nem akarunk fejleszteni, meg eldugjuk a  2  Milliárdot. Tudják Önök is, 
hogy mi a helyzet a kétmilliárddal, minek ez a színjáték, semmi értelme.  A  józsefvárosi 
lakosok pontosan ugyanúgy tudják, mint Önök, meg mi, hogy mi történt ebben a kerületben. 
Felesleges ezt játszani Képviselő úr. Szerintem maradjunk annyiban, hogy vallják be 
nyugodtan ez egy politikai játék, itt az ideje, ez egy színház, ami most itt zajlik, és nem arról 
szól, hogy valójában ki mit akar, mert tudják Önök is, hogy mi annál jobbat nem is 
gondolhatnak vagy rosszabbat nem is gondolhatnak rólunk normális esetben, hogy mi is jót 
akarunk, mint ahogy mi is ezt feltételezzük Önökről. Tehát hagyjuk abba ezt a színjátékot 
szerintem és foglalkozunk a valós munkával. Azzal, hogy hogy lehet a józsefvárosi 
lakosoknak valami jobbat tenni. Köszönöm. 
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Pik()  András 
Köszönöm szépen. Magamnak adnám meg a szót! Én kiegyezek azzal, hogy  ha  a Fidesz a 
következő  4  és fél évben, a mi választási programunkat fogja népszerűsíteni. Szerintem 
nagyon jól teszik, tehát hajrá. Cserében mi is népszerűsíteni fogjuk az Önök mostani 
tevékenységét és erre nyugodtan számíthatnak, hogy minden egyes olyan intézkedés ami a 
józsefvárosiakat sújtotta, arról a józsefvárosiak értesülni fognak és amikor csak lehet, akkor 
be kell majd számolniuk, hogy mindezek ellenére, illetve, hogy Önök  mit  gondolnak erről 
mennyiben gondolják akár az  1,1 Milliard  forintnak az elvételét, akár a más bevételkieséseket 
okozó kormányzati intézkedéseknek kifejezetten csak az önkormányzatokra eső és igy 
Józsefvárosra eső terheit megindokolni. Önök tényleg azt mondják folyamatosan, hogy 
mindenkinek vállalnia kell a válságkezelésben a ráeső részt, az a baj, hogy a mi  rank  eső rész 
az az önkomiányzatok között is extrém magas, sehol egyetlen egy önkormányzatnál nem 
történt ilyen, mint nálunk, hogy  1 Milliard 125  millió Ft-ot azért még egyszer szerintem adjuk 
majd át Vörös frakcióvezető úrnak azt a dokumentumot, hogy olvasgassa egy kicsit, hogy itt 
kicsúsztunk-e, hogy elvették azt a pénzt. Szóval egyetlen egy ilyen önkormányzat nem volt és 
bennünket ugyanolyan módon súlyt a válság, valamint a kormányzati intézkedések mint 
bármely más önkormányzatot, ez az egyetlen egy különbség van, hogy ez közben Józsefváros. 
Ezt Önök is nagyon jól tudják a főváros egyik legnehezebb sorsú kerülete, nagyon sok 
szegény emberrel, rengeteg olyan feladattal, amelyben segítségre, támogatásra lenne 
szükségünk és ehhez képest az országgyűlési képviselőnkre nem számíthatunk, sőt teljesen 
biztosak lehetünk abban, hogy  ha  volt is valahol pénz, ezeknek a nehéz sorsú embereknek a 
megsegítésére, akkor tesz róla, hogy az ne legyen. Semmilyen programot nem látott, ebben a 
tekintetben megértem, én most nem fogom előhozni mindazokat, amiket már 
képviselőtársaim mondtak, egy nálam sokkal inkább szerintem Önök által hitelesebbnek 
tartott személyt kérnék föl, gazdasági vezetőnket, hogy legyen szíves ezt a  2,6  milliárdot 
világítsa meg nem csak nekünk nem elsősorban nekünk, hanem a nézőknek, hogyan lehet 
ebből a  2,6  milliárdból olyan helyzet, amiben nem tudunk, mert felelősen nem is lehet 
fejlesztésekről beszélni most. 

Páris Gyuláné 
Ez a  2,6 Milliard  forint valóban egy szabad maradvány. Ebből a  2,6 Milliard  forintból  920 
millió maradvány forint került az eredeti költségvetésbe a 2020-as költségvetésbe.  Most  a 
költségvetés módosításban nyilván a különbözet az  1  Milliárd  735  millió került beemelésre, 
ennek terhére lettek törölve azok a bevételek, amelyek már itt többször elhangzott,  825  millió 
forint értékben, általános tartalékot képeztünk  163  millió forint értékben, továbbá 
kiegészítettük a gyorsszolgálat karbantartás előzetes kötelezettségvállalás összegére, az 
eredeti költségvetésben betervezett  420  millió forintot  80  millió forinttal.  A  fennmaradó  667 
millió Ft-ot javasoljuk egy céltartalékba helyezni, azt gondolom, hogy talán szeptember vége 
felé már azért tisztázódnak ezek a nagyon bizonytalan környezetben becsült várható bevételi 
kiesések, illetve az az összeg, amit az gondoltunk, hogy a védekezésre kell fordítani. Tehát 
szeptember végén már azt gondolom, hogy ezek egy picit tisztában látszódnak illetve 
valószínű, hogy elfogadásra kerül a  2021  évi költségvetés, illetve az azt megalapozó 
törvényjavaslat, amelyben ki fog kristályosodni, hogy az iparűzési adó feltöltést  2020 
decemberében törlésre kerül-e vagy sem, mert ez is jelentősen  kb. 1 Milliard  forinttal fogja az 
önkormányzatot sújtani, aztán nem kell arról sem elfeledkezni, ugye a veszélyhelyzet 
gazdasági hatása nemcsak 2020-ban fog látszódni,  2021  évben szintén, sőt jelentős mértékben 
fog az iparűzési adó bevételben lecsapódni, hisz az majd a pontosan az ez évi bevallások 
alapján kerülnek megfizetésre. Az is tudott, hogy az eredeti költségvetési egyensúlyt minden 
évben úgy tudtuk megtartani, hogy szabad pénzmaradványt terveztünk be, tehát amikor itt 
ebben az előterjesztésben óvatosan becsültünk, illetve próbáltunk a jövőre nézve is 
gondolkodni javaslatot tenni, ez a jövő évi költségvetés megalapozását is szolgálná. 
Köszönöm szépen! 
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Pikó András 
Bocsánat, lenne egy értelmező kérdésem. Azért kell ezt tennünk, mert a jövő évi 
költségvetésben nem számolhatunk ekkora pénzmaradványra, mint amire idén? 

Páris Gyuláné 
Több mindentől fog függni. Egyelőre nem számolunk most olyan magas pénzmaradványa 
nyilván. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Azt szeretném még ehhez kiegészítésként mondani és befejezem, hogy 
még nagyon-nagyon örülök annak, amikor átcsomagolják az egyébként költségvetésben 
meglévő pénzeket, csak közben olyanokat is mondanak, amitől az ember leesik a székről.  A 
költségvetés vitájában Tállai András államtitkár és Kocsis Máté a képviselőnk azt találta 
mondani a főváros helyzete kapcsán, hogy  25  milliárddal fog nőni az iparűzési adóból 
származó bevétele a fővárosnak, ezt majd legyenek szívesek velük megbeszélni, mert 
szerintem nincs ember, élő ember ma Magyarországon, aki azt gondolná, hogy bármilyen 
mértékben is az iparűzési adó növekedni fog. Mi biztosan nem számolunk, és nem is 
számolhatunk ezzel. Köszönöm szépen. Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Különösen hasznos volt ügyosztályvezető asszony hozzászólása, 
amit ezúton is köszönünk egy szakmai hang,  de  ami megjelent gyakorlatilag pontosan arról 
szólt, és azt támasztotta alá, amit mi mondunk, hogy az Önök számai milyen elképesztően 
légből kapottak, hogy a kormányzati elvonások egyébként bizonyos szempontból a központi 
költségvetés konnányzati elvonásai nem szerepeltek benne, ahogy egyébként nem szerepelt 
benne az sem, amivel önök valamilyen hát nem túl rejtélyes okból nem csinálnak politikát, 
hogy a főváros  1,4  milliárd forintnyi fejlesztést vont el Józsefvárostól ebben az évben, és ezért 
nem fog pl. az Orczy tér megújulni. Önök ebből érdekes módon nem csinálnak politikai 
kérdést, nyilván, hogyha Karácsony Gergely meggátolja a kerület fejlesztéseit  de  amelyek 
évek óta elő voltak készítve és a fedezet is rendelkezésre állt akkor Önök csendben maradnak, 
viszont hogyha elbénáznak egy fejlesztési forrás lehívását, akkor a kormányra mutogatnak. 
Szeretnék visszakanyarodni ezért az eredeti problémára, én ezt egy elég ízléstelen dolognak 
tartom, nem azt már a maszkok kérdését, nem az a problémám, hogy adott esetben 
Józsefvárosi Önkormányzat segít egy másik településnek akár kórháznak bár zárójelbe 
jegyzem meg, hogy eddig az Önök környezetéből jöttek, inkább csak olyan problémák, hogy 
a körházakban bármilyen komolyabb ellátási gond lett volna, nyilván Németh Athina szakértő 
asszony szavai azok mutatják az irányvonalat Önöknek, és ezáltal általánosságban, innen most 
már látjuk, hogy miért gondolják azt, hogy a járványügyi védekezésben önöknek kell az első 
sorokban mennie és nem az egészségügyi dolgozóknak, akik egyébként kiválóan végezték a 
feladatukat. Ezt azért nehéz megmagyarázni már ne haragudjanak, hogy, hogy akár csak 
közvetítői szempontból is miért egy párt kapta meg ezeket az eszközöket és adta tovább egy 
kórháznak? Ez azért probléma, mert semmi nem akadályozta volna meg önöket, hogy 
közvetlenül egy kórházhoz juttassák el ezeket a maszkokat, így viszont politikai haszonra 
tettek szert, hiszen elmondhatta, a Momentum Mozgalom, hogy ő maszkokat adott egy 
körháznak. Ezenfelül ez közvagyon, tehát attól, hogy az egyébként az előző fideszes vezetés 
által kialakított kiváló sanghai kapcsolatból nagyon-nagyon örülünk neki, hogy sikerült 
profitálni, bár Erőss képviselő úr, akkor nem volt elragadtatva még ettől a testvérvárosi 
kapcsolattól,  ha  jól emlékszem,  de  most úgy látszik azért mégiscsak az idő kereke megint 
minket igazolt és bizony-bizony a józsefvárosiak profitáltak abból, hogy létezik egy ilyen 
testvérvárosi kapcsolat. Ez ettől még közvagyon, tehát a sangbai önkormányzat azért 
eljuttathatta volna Tatabányára is, sőt lehet, hogy eljuttathatta volna a Momentumnak is, 
hiszen ez az ő dolguk, hogy kinek juttatják el ezeket a maszkokat,  de  ide juttatták el és azt, 
hogy Önök nem közvetlenül a kórháznak, önkormányzatnak adták ezeket a maszkokat ez 
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nagyon-nagyon aggályos. Tehát ilyet Önök nem tehettek volna. Mi az, hogy közvetített egy 
párt?  Most  képzelje el, hogyha egy fideszes önkormányzat a Fidesznek, mint a pártnak 
adományozna bármilyen eszközt, mondván, hogy ő ismeri a kórházi dolgozókat. Hát azért, ezt 
eléggé nevetséges érvelés. Úgyhogy én azt szeretném kérni Önöktől, hogy ezt mindenképpen 
tisztázzák, hogy itt mi történt, mert ilyen nem fordulhatna elő. Meg egyszer mondom örülök, 
hogy  ha  jó helyre kerültek a maszkok, nem azzal van a gond. Az, hogy miért kellett egy 
pártpolitikát csinálni belőle, miért kellet egy pártnak adni, az sokkal súlyosabb kérdés. 
Egyébként én Veres képviselő úrnak,  ha  megszólított, én hadd mondjam azt, hogy 
nagyon-nagyon nagy örömmel ígérem meg ezt a a a, azt, hogyha Önök betartják a 
programjukból az összes pontot és adott esetben én azt is vállalom, hogy nem indulok többet 
képviselőként és bocsánatot kérek Önöktől nagy plénum előtt. Azért van könnyű dolgom, 
mert ez most már nem következhet be. Azért nem következhet be, mert például csak így 
nagyon gyorsan.  Volt  egy olyan ígéretük — a többi se lesz betartva,  de  - hogy például pénzért 
parkolóhelyet többet már nem fognak megváltani. Hát nem tudom én hány ilyen döntésen 
vagyunk túl, tehát innentől kezdve logikai alapon az Önök programja már biztosan nem lesz 
betartva, ilyen módon szinte biztosan nem fog sor kerülni a legjobb, legnagyobb igyekezetem 
ellenére sem arra, hogy Önöktől bocsánatot kérjek a programjuk teljesítése miatt, hiszen ez 
egészen biztosan nem fog megvalósulni. Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Vörös Tamás képviselő úrnak most gyorsan válaszolnék egy május  8-aj hírrel.  A  napi adatok 
szerint  97  alkalmazott esett ki a munkából és  46  dolgozónál pedig igazolódott a korona 
vírusfertőzés a tatabányai Szent Borbála Kórházban.  A  hír az volt, hogy hiába kértek Önöktől 
illetve a kormányuktól segítséget, nem kaptak, és ezt pontosan tudjuk. Ez volt a koronavírus 
járványnak az egyik legnagyobb botránya. Az ott lévő dolgozók az ott lévő dolgozók ahonnan 
tudtak onnan kértek. És ez azért volt, aminek az eredményét most látjuk, hogy 
Magyarországon hivatalos adatok szerint a koronavírus fertőzéseknek a legnagyobb forrása, 
több mint  15%-a  a kórházakban volt.  A  kórházakban volt, amely állami fenntartója, az Önök 
dolga lett volna, nem a miénk, nem a miénk és nem azoké, akik ott dolgoztak és 
kétségbesetten kértek segítséget onnan, ahonnan csak lehetett, mert nem volt egyetlen egy, 
egyetlen egy olyan sebészeti maszkjuk sem, akkor ott éppen amiről amiről Önök azt mondják, 
hogy hát rendelkezéssel, sőt maguk gyártják. Csak éppen pont a legfontosabb helyekre. 
Hogyha Önök eljuttatták volna oda, akkor nem ezzel a hírrel kellett volna Önnek 
válaszolnom.  97  alkalmazott és köztük igazoltan majdnem  50  koronavírusos. Ön szerint ott 
milyen helyzet volt, és hogyha valaki kér tőlem segítséget, hogy figyelj adj, mert nekünk 
nincsen sebészeti maszkunk, akkor én mit csináljak? Tudja mit? Engem egyáltalán nem 
érdekelt, hogy ki kéri, az tudtam, hogy ott nagyon nagy baj van, és el fogják juttatni aznap 
este. Segíteni akartam.  Ha  Önnek ez probléma, nem fogunk ebben egyetérteni megértem, jó. 
Tehát Önök szerint ilyenkor nem kell segíteni, szerintem meg kell. Más habitusúak vagyunk, 
de  hát erről meg már beszéltünk. Szilágyi Demeter parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Egészen szürreális, ahogy Jegyző asszony értelmezi 
a jogszabályokat,  de  maradjunk annyiba, hogy akkor, nyilván nem nagyon van más 
választásom, mint a játékszabályok szerint játszani, és az Ön értelmezését elfogadni. Nyilván 
a megfelelő fórumokon azért ezt majd még lejátsszuk,  de  én azt gondolom, hogy az Mötv-ben 
lévő rögzített jogok és kötelezettségek teljesen explicit módon megfogalmazzák azt, hogy 
önkormányzati képviselőnek milyen típusú jogosultsági vannak és azt, hogy Önök ez alól 
megpróbálnak különböző jogi érvelésekkel kibújni, több mint beszédes. Teljesen egyértelmű, 
hogy igyekeznek abban a munkámban meggátolni, hogy feltérképezzem, hogy milyen típusú 
szerződéseket kötöttek az elmúlt fél évben. Ez teljesen egyértelmű. És nem is kell ezt tovább 
magyarázni, az Ön játékszabálya szerint fogunk játszani, én be fogok tekinteni akkor ezekbe a 
dokumentumba. Az, hogy Ön önkényesen az én képviselői kérdésemet közérdekű adatnak 
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minősíti, az pedig egész egyszerűen röhej, nem tudok ezzel érdemben mit kezdeni,  de  még 
egyszer mondom, elfogadom azt, hogy ez az Ön álláspontja, Ön a Hivatal vezetője, ennek a 
mentén fogunk továbbmenni, csak azért szeretném érzékeltetni, hogy mennyire, mennyire 
nem fér bele az én elgondolásom szerint abba a képbe, amit igyekszenek lefesti magukról. 
Polgármester Úr, ez alapvetően Önnek szólt, mint a Jegyző munkáltatójának, hogy, hogy 
egész egyszerűen az átláthatóságnak a legkisebb szikrája sem látszik abban, amit Önök ennek 
az ügynek a kapcsán tesznek, minden lehetséges eszközzel igyekeznek ellehetetleníteni, hogy 
ezekhez az adatokhoz én hozzájussak. Tudomásul vettem, megértettem a játékszabályokat, e 
szerint fogunk akkor a jövőben játszani.  A  Veres képviselő úr még I perc csakhogy csak hogy 
legyen, az ebéd közben olvastam egy cikket a mindjárt mondom, hogy hol. Nyilván nem 
sűrűn lapozgatja,  de  az Origón  ha  jól emlékszem. Amiben az elhangzott, azért csodálkozom 
rajta, mert valószínűleg azért emelte föl a tekintetét erre a szóra, mert akkor így van, hát akkor 
manna osztásnak hívják itt házon belül. Teljesen jó, hogy ezt használják, sokat elárul arról, 
hogy hogyan állnak ezek a pénzmaradványhoz hozzá és befejezem, hogyha gondolja, Veres 
Gábor képviselő úr szájába adtam ezt a mondatot, úgyhogy van egy perce majd a végén 
reagálni, hogyha gondolja,  de  ettől függetlenül az én hozzászólásomat azt elmondom. És 
éppen azért érdekes, és még egyszer szeretnék erre az egész körülményre rávilágítani, 
ahogyan igyekeznek egyébként ezeket a szerződéseket eltitkolni, ahogyan egyébként ezzel a 
pénzmaradvánnyal rendelkeznek, ahogyan tanácsadói szerződések garmadáját kötik, teljes 
mértékben hitelteleníti azt a kommunikációs trükkjüket, amivel igyekeznek azt elhitetni, hogy 
márpedig itt semmilyen lehetőség nincs arra, hogy egyébként a programjukban vállalt 
fejlesztéseket elindítsák. Tehát azért igyekszem ezt ilyen módon megvilágítani, mert 
ténylegesen az a kommunikációs hadjárat, azok a jogi furfangok, amivel ezeket igyekeznek 
ellehetetleníteni, teljesen egyértelműen az Önök szándékával ellentétesen rávilágít erre a 
hiányosságra, és fókuszba helyezi azt úgy, hogy ebből a szempontból igazából meg is kell 
köszönnöm, hogy ilyen módon alátámasztják azokat az érveléseinket, amiket az elmúlt 
órákban itt fölhoztunk. Szerintem teljesen egyértelműen artikulálódik az a körülmény, hogy 
nem is foglalkoznak Önök pontosan azzal, hogy mit és hogyan. Igyekeznek valami jó 
kommunikációs terepet megtalálni arra, hogy hogyan lehet elhitetni a józsefvárosi lakosokkal, 
hogy Önnök valóban dolgoznak, közben pedig azok az adatok és azok a körülmények, azok a 
tények, amelyek a rendelkezésünkre állnak olykor hiányosan is, teljesen egyértelmű 
bizonyítják, hogy nem végzik a munkájukat. Köszönöm szépen. 

Pike, Andras 
Jegyző asszony, parancsoljon, reagáljon. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm, élve a beelőzésem lehetőségével, és, hogy ne felejtsük el, tehát az 
összefüggéseket,  ha  lehetne-e,  ha  lenne lehetőségem, hogy jegyzőként visszautasítsak valamit, 
akkor most élnek vele,  de  ehelyett azt mondom, hogy én csak egyszerűen arra hivatkozok, 
ami  2015.  március 1-jétől hatályos. Nem most  2020,  nem  2019, 2015.  március 1-jétől 
hatályos rendelkezés szerint a jegyző a kérelmet késlekedés nélkül továbbítja Polgármester 
részére, aki a jegyzőn keresztül biztosítja az iratokba való betekintést  3  munkanapon belül. 
Nem mi találtuk ki ezt a szabályt, szerintem ezt értelmezni megint nem lehet rám fogni, hogy 
én ezt torzítva értelmezem. Ez  2015.  március 1-jétől hatályos. 

Pikó  Andras 
Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry Attila 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Az előző napirendnél tárgyaltuk a  '19  évi beszámolót, 
most pedig annak folytatásaként a 2020-as évi rendeletmódosítás és a költségvetési 
maradvány felhasználása. Azt gondolom, hogy illendő megállni egy pillanatra, és köszönetet 
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mondani a pénzügyi területnek itt a hivatalban, aki a veszélyhelyzet ellenére is meg tudott 
küzdeni ezzel a feladattal és a testület elé tudta hozni ezeket a vaskos anyagokat és kaptunk 
egy státuszt arról, hogy, hogy is zárult a 2019-es év illetve látjuk, hogy mi várható a 2020-as 
évben az az látszódik, hogy ez nem a gazdasági-pénzügyi területnek az előterjesztése, 
javaslatai, hanem ez a városvezetésnek a javaslatai sajnos ezek a javaslatok nagyon 
szegényesek. Látszik belőle, hogy teljesen tanácstalanul állnak ehhez a helyzethez, teljesen 
dilettánsan próbálják kezelni ezt a helyzetet, leginkább azzal tudnám leírni, amikor így 
körbenézek azt látom, hogy behúzott nyakkal próbálják kivárni hogy hátha vége lesz ennek a 
válságnak meg ennek a veszélyhelyzetnek és majd valami csoda történik, és, hogy  ha  még 
hússzor elmondják, hogy márpedig nekünk adják vissza a pénzünket, meg kérünk még  3 
homokozót, meg  3  játszóeszközt a homokozóba, akkor hátha valaki megsajnálja Önöket és 
akkor majd küld pénzt meg játszóeszközöket. Nem így kéne reagálni egy ilyen 
veszélyhelyzetre.  A  tavalyi évben hosszan hallgattuk meg az idei év eleji testületeken is, hogy 
micsoda válsághelyzetben van az Önkormányzat pénzügyileg. Azt gondolom, hogy ezzel 
'19  éves beszámolóval ezt a kérdéskört egyszer és örökre lezárhatjuk.  Se  csödközelben nem 
volt az Önkormányzat az elmúlt években, sem nehéz helyzetben, se válsággal semmiben 
teljesen stabilan precízen működött.  2,6 Milliard  Ft-os szabad pénzmaradvánnyal úgy 
fordultunk a 2019-es évről tavalyi évben rengeteg fejlesztés is rengeteg feladat került 
elvégzésre, én ezt kívánom Önöknek a következő évben, hogy ugyanezt a dinamikát tudják 
megtartani,  de  jelen pillanatban az anyagokból ebből nem látszik, sem az a nagy probléma és 
itt beszélhetünk politikai színjátékról kedves Képviselő Hölgyek és Urak, nem mi visszük a 
politikai színjátékok, Önök játszanak politikai színjátékot, hogy eltakarják azt a hihetetlen 
semmittevést azt a tanácstalanságot, amivel itt ülnek és várják a csodát, várják, hogy a Soros 
György, vagy valaki csak mert őt nagyon szeretik majd leutal egy jó nagy adag pénzt és akkor 
majd abból el lehet kezdeni költekezni vég nélkül, és majd akkor talán megoldódik a helyzet. 
Mutassanak nekem egy átalakításra szóló javaslatot egy reakciót a kialakult helyzetre,egyetlen 
egy előterjesztésük nincs ami válaszolna a kialakult veszélyhelyzetre, válsághelyzetre, hogy 
gondolják a kerületbe kialakult gazdasági helyzetet megoldani, hogy gondolják a kerületi 
gazdálkodókat segíteni? Van elképzelésük erre? Semmi ilyet nem láttam, számos politikai 
nyilatkozatot látok az intemeten, most papír alapon,  de  ahhoz képest, hogy egy tervet látnék, 
hogy, hogy gondolják a gazdasági életet élénkíteni a kerületbe, egy szót, egy mondatot, egy 
tőmondatot nem látok ezzel kapcsolatban. Ehhez képest megy a politikai színjáték az Önök 
részéről megy a kormánynak a szapulása vég nélkül, teljesen értelmetlen irányba halad ez a 
dolog, teljesen értelmetlen irányba halad.  El  fog fogyni a pénz,  ha  ezt így folytatják, el fog 
fogyni a pénz és tényleg komoly gond lesz a kerületben, és akkor nem lehet visszamutatni,  de 
bezzeg 2018-ban Sára Botond azt mondta, mert meg az akkor végtelenül szánalmas és 
kicsinyes és gyerekes lesz. Én azt gondolom, hogy szembe kell nézni a mostani helyzettel és 
ha  már most látják, hogy a következő év is nehéz helyzet lesz, akkor meg már készíteni kéne a 
következő évre szóló javaslatokat is, hogy fogunk kikerülni intézményi szinti rendszerben 
ebből a kérdésből a gazdálkodási kérdéskörből, milyen jogi környezetet kéne kialakítani, 
milyen adópolitikával kéne föllépni, helységgazdálkodásban  mit  gondolunk, a helyi 
kisvállalkozásokat hogy kívánjuk segíteni? Képviselő Hölgyek és Urak mikor kívánnak erről 
beszélni?  A  Mészáros Lőrinccel az Orbán Viktoron a kormányon a Székesfehérváron meg a 
tatabányai kórház helyzeten kívül? Mikor fogunk helyi konkrét ügyekről beszélni, amivel 
hogyha majd visszamennek mondjuk a Népszínház utcába, akkor az ott dolgozó 
kisvállalkozásoknak érdemben tud valamit mondani, hogy meddig gondolják a tatabányai 
kórház esetét mesélni az itteni kisvállalkozásoknak, akik komoly gonddal néznek szembe. Mi 
az elképzelésük Önöknek városvezetőknek, hogy a kerületi vállalkozásokat segítsék 
újraindulni, és az összes többi kérdésre is szeretnék látni valamikor, valamilyen értelmes 
anyagot. Én nem tudom, hogy Önök hogy gondolják itt a következő évet? Az idei év látszik, 
hogy a túlélésről szól, semmi nincs ezekben az előterjesztésekben, se az üzleti tervben nem 
láttuk se a költségvetésben, a nagy semmi fog ebben az évben történni. 
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Pike)  András 
Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót Polgármester úr! Akkor röviden erre is reagálnék, bár nem ezt terveztem, 
azért baj, hogy Ön így fogalmaz, mert azzal, hogy semmittevéssel vádol minket azzal 
semmittevéssel vádolja a hivatal dolgozóit is és azokat is, akiknek épp az előbb néhány órával 
ezelőtt a testületi ülés elején szavazták meg Önök is a szimbolikus és anyagi jutalmat és 
elismerést.  Ha de  nem vette volna észre az, hogy ezek a dolgozók ilyen keményen helyt 
tudtak állni ebben a harcban ahhoz a kerület vezetésének a támogatására is szükség volt,  de 
ahogy mondom,  ha  ez nem lett volna egyértelmű, csak éppen nem magunkat jutalmazzuk, 
hanem őket.  Ha  nem lett volna egyértelmű, akkor most elmondom, tehát az a semmittevés az 
az egy rágalom a valóság ezzel szemben az, hogy amikor például egy nagymama jelentkezett, 
hogy az óvodás gyerekei számára nem tud elmenni az ételért a járvány vészhelyzet alatt, mert 
éppen most műtötték, akkor például  ha  adott esetben hozzám futott be az a kérés, vagy az 
alpolgármester társamhoz, akkor intézkedtünk. Nyilván elsősorban az intézmények látták el 
ezt a feladatot, megfeszített munka zajlott a járvány vészhelyzet ideje alatt is a mi részünkről 
vezetők részéről is és természetesen a jutalmazott intézmények dolgozói részérő l is, hogy, 
hogy ezt a sértegetést szerintem jobb lenne, hogyha befejezné, azonkívül pedig csak, hogy a 
fejlesztések és a pályázatok igen, tehát, hogy a fejlesztések, hogy fognak megvalósulni,  ha 
már az Önök kormánya elvonta a fejlesztési pénzeket. Teljes gőzzel keressük a pályázati 
forrásokat. Ön itt ült  1-2  órával ezelőtt amikor megszavaztuk, hogy azt a pénzt, amit az Önök 
kormánya elvett tőlünk, a bölcsőde fejlesztést, azt hogyan fogjuk tudni  ha  sikerül más 
forrásból pótolni. Európa uniós pályázat beadásáról az előbb én is beszámoltam és további 
pályázatokon indulunk pont azért, hogy amit Önök elvesznek, azt mi valahonnan máshonnan 
visszapótoljuk. Ezen dolgozunk, úgyhogy ne sértegessen bennünket, hanem figyelje a 
munkánkat és legalább a napirenden szereplő a napirenden szereplő javaslatokat, amikről Ön 
is szavazott egyébként az előbb és még támogatta is legalább azokra figyeljen. Egyebekben 
pedig akkor még egyszer, tehát egész Európában egyrészt gazdasági válságot okozott a 
koronavírus, másrészt viszont a legtöbb ország épp az önkormányzatokat segítette.  A 
kormányok, hogy csak két néppárti - bár Önök már nem néppárti tagok - két néppárti 
kormányfőről beszéljek, az ausztriai az osztrák kancellár és a német kancellár Ausztriában  1 
Milliárd eurós, Németországban kimondani is sok,  57  Milliárd eurós segítséget adnak az 
önkormányzatoknak és tartományoknak, hogy se, hogy, hogy a koronavírus válság leküzdését 
támogassák. Az Önök kormánya, az Önök barátai, elvették a pénzt az Önkormányzatoktól, 
míg Európa boldogabbik felén az Önkormányzatokat támogatják épp abban, hogy ezt a 
feladatot el tudják végezni, amit egyébként Ön jogosan vet föl, hogy hogyan segítjük a 
gazdaság újraindítását. Mi azt tudtuk megtenni, már tettünk ebbe is lépéseket, hogy legalább a 
válság idejére haladékot adtunk a kerületben működő és itt helyiséget bérlő vállalkozóknak, 
ennyit tudtunk megtenni, olyan körülmények között, hogy önök egyrészt a kormányuk  1 
Milliárd  125  millió forintot elvett Józsefvárostól, másrészt pedig közvetlenül is olyan 
intézkedéseket hozott más területen, hogy összesen  3  Milliárd csak a közvetlen kormányzati 
beavatkozás negatív szaldója. És ehhez járul még hozzá, olvassa el ezt az előterjesztés, Páris 
Gyuláné épp ezt az előterjesztést ismertette a saját  de  igen, és további  1  Milliárd  300  millió 
nagyságrendileg az az összeg, amit a gazdasági visszaesés okoz és amit Önök az Önök 
kormánya szintén nem kompenzál. Mi ilyen körülmények között is dolgozunk azon, hogy 
pályázati forrásból és egyéb más módon segítsük Józsefvárost a talpra állásban, amit Önök 
akadályoznak, azon dolgozunk mi éjt nappallá téve úgy, hogy ne sértse meg se a kerület 
vezetése a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, se az intézményeinket azzal, hogy az ő 
munkájukat semmibe veszi. Amit Önök elvesznek, azt mi megpróbáljuk helyrehozni és 
pótolni. köszönöm a figyelmet. 
Pikó András 
Köszönöm szépen, Veres Gábor képviselő úr, parancsoljon! 
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Veres  Gabor 
Köszönöm Polgármester úr a szót. Azt mondták nekem régen apám és mások is, akiket nagyra 
becsülök meg tisztelek, hogy egy bizonyos szint felett az ember ne menjenek egy bizonyos 
szint alá. Ezt üzenném Szilágyi Demeternek, amikor a számba  ad  olyasmit, amiket nem 
mondtam azt egyrészt határozottan visszautasítom, másrészt pedig miután csak bekiabálással 
tudok erre retlektálni, ezért magam is a szégyenkezésemet szeretném kifejezni saját magam 
miatt, mert hogy ezt megtettem,  de  olyan szinten gyűlölöm az igazságtalanságot meg azt, amit 
ilyenkor Önök elkövetnek, hogy nagyon nehéz embernek maradni egyáltalán az ilyen 
helyzetekben amikor konkrétan az arcomba hazudnak, és olyasmiket mondanak, amiket én 
nem mondtam és olyasmiket adnak a számba. Határozottan visszautasítom,  ha  még egyszer 
ilyet csinál, és ezt nyilvánosan teszi, fel fogom jelenteni, csak mondom.  A  másik, amit 
szeretnék elmondani, hogy azzal kezdte a képviselő úr a hozzászólását, hogy megköszönte 
Gazdasági Igazgató asszonynak a szakmai hozzáértését, majd pedig olyat belerúgott hogy 
majdnem leesett az asztal mögül. Ezt csak azért mondom, mert hogy lehet, hogy ez Önnek 
nem így tűnt, itt mindenki azt gondolja, hogy ezt csinálta, ő maga is ezt gondolja,  ha  minden 
igaz és mi is ezt gondoljuk, mert konkrétan ezt tette. Megpróbálja bele burkolni egy 
hozzászólásba azt, hogy a Gazdasági vezető asszony nagyon jól dolgozott, ámde, ami a 
tartalma ennek az anyagnak, az egy az egy mocsok. Hát értjük mi. Hát ezzel biztos nem neki 
üzent, csak mondom, hogy ezt meg az ő nevében kérném ki magamnak. Azt szeretném 
elmondani, hogy a kormányuk a szociális adót, ami a hozzájárulási adó, ami a kerületekre is 
vonatkozik, meg az önkormányzatokra is vonatkozik az kapaszkodjon meg,  ha  nem tudja, 
40-ről  160 Milliard  forintra emelte föl, tehát 40-ről  160  Milliárdra, az  120 Milliard  forint. Ez 
budapesti viszonylatban  23-25 Milliard  forintos elvonást jelent a fővárostól, amely 
máshonnan nem tudja egyébként behajtani ezeket a történeteket csak az adófizetőktől. 
Ilyeténképpen a kerületekre is kihatással lesz, tehát lehet Karácsony Gergőzni,  de  az ő 
nyomorát is sajnos az okozza, hogy az Önök kormánya ilyeneket csinál. Az utolsó 
megjegyzésem pedig, hogyha azt kéri számon, hogy miért nincsenek még és még jobban is 
még több fejlesztés és elképzelés már, ezt ezerszer megválaszoltuk,  de ha  kilobbizzák, hogy 
azt a pénzt, amit elvett tőlünk a kormány és Kocsis Máté, visszakapja kerület, akkor 
megígérem Önöknek, hogy a jövő hónapban, hogy  ha  lesz közgyűlés vagy képviselő-testületi 
ülés, akkor ide fogjuk hozni azokat a terveket, amik ezzel kapcsolatosak voltak a kerületben, 
amit Önök is ismernek, fel fogjuk újítani az óvodát, a bölcsődét, egy csomó önkormányzati 
lakást fogunk felújítani belőle, és mindent meg fogunk tenni, amit megígértünk.  De ha  csak 
abban érdekeltek, hogy a feszültséget generálják meg egymás szájába adjunk olyanokat, 
amiket nem mondunk, össze-vissza hazudozzanak itt az asztal másik oldalán, akkor abban 
nein  tudunk partnerek lenni. Segítsenek abban, hogy működjünk együtt,  de  abban a 
hangnemben, amit itt megütnek, meg amilyen stílusban itt beszélnek velünk, hát bocsássanak 
meg, ezt most már emberként kérem ki magamnak. Politikusként eltűröm,  de  emberként 
visszautasítom. Köszönöm. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen. Miután Szilágyi Demeter képviselő úr által kérdezett szerződéseknek a 
java része az én általam megkötött szerződés volt, és így ez a pénzpocsékolás itt szóba jött, 
akkor hangsúlyoznám, hogy alpolgármesteri keretből alkalmazok, különben jelenleg öt darab 
szakértőt alkalmazok a napi  12-14  órás semmittevésre, mert segítség, ami a vírus időszakban 
17-20  óra volt, különben. Na ezt a semmittevést segítik. Remélem, hogy további 
semmittevésemmel azért néhány állampolgárnak jót tesznek. Köszönöm! 

Pikó  Andras 
Köszönöm, Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 
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Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Veres Gábor képviselő úrnak csak annyit szeretnék 
jelezni, hogy nem állt szándékomban őt ilyen ingerült állapotba hozni, és hogyha félretette a 
szavaimat, akkor azért elnézést kérek, nem szándékoztam a szájába adni. Itt pusztán egy 
cikkre hívtam fel a figyelmet.  A  másik, ami ami ami azt gondolom, hogy fontos, amit Jegyző 
asszony mondott nekem, még egyszer mondom, teljes mértékben megértem, hogy minden 
erővel próbálják ezt a típusú munkát ellehetetleníteni,  de  egy  2015-ős rendelet, amire 
hivatkozik, azt gondolom, hogy az Mötv szellemiségét és az Mötv-nek a megfogalmazását 
nem írhatja felül,  de  még egyszer mondom ezt, ez egy ez egy jogi flikfang, értelmezési harc, 
ha  szándékukban állna teljesíteni a kérésemet, akkor meg tudnák tenni, ez ennek az 
esszenciája, mert megvan hozzá jogszabályi háttér,  de  nem áll szándékukban megtenni és 
ezért találják ki ezeket a dolgokat. Mondom, részemről ezt elfogadtam, nem fogok ezzel 
kapcsolatban többet hozzászólni, hanem ennek a játékszabálynak a mentén fogom a 
tevékenységemet tovább folytatni, ami nyilván nehezebb, ez a céljuk,  de  ettől függetlenül nem 
Fogok ebből visszalépni, mert azt látom, hogy, hogy van miért.  Ami  pedig az előbb elhangzott 
Szili-Darók Ildikó, meg Polgármester úr részéről is, nem, Erőss Gábor alpolgármester 
részéről, az,  bogy  egy hajó megy, az a legénységnek akkor is erőfeszítésbe kerül, hogyha az 
össze-vissza megy. Tehát semmiképpen sem az Önkormányzatban dolgozóknak a munkáját 
kívánta itt bárki minősíteni, pusztán arra a tényre hívtuk fel a figyelmet, hogy, hogy attól 
függetlenül, hogy a kapitány elképzelés nélkül hajózik bele a tengerbe, attól függetlenül a 
legénységnek kell dolgozni ahhoz, hogy menjen a hajó. És az a hajó ez megy, működik van 
egy tehetetlensége, sodorja a szél, van benne rengeteg sok jó ember, aki sokat tesz annak 
érdekében, hogy ez működjön, akár Alpolgármester asszony is, soha nem vitatnám el, hogy 
mennyit dolgozik ezért a kerületért,  de  azt, hogy a vízió, a stratégiai gondolkodásmód, a 
fejlesztésekkel való előre mutató gondolkodás nem jelenik meg, az viszont teljesen 
egyértelműen látszik, és a kettőt nagyon fontos és nagyon szükségszerű élesen ketté választani 
egymástól. Köszönöm szépen! 

Pik() Andras 
Köszönöm szépen, Egry Attila képviselő úr, parancsoljon! 

Egry  Attila 
Köszönöm  a  szót, Polgármester úr! Erőss Gábor alpolgármesternek, szeretném jelezni, hogy 
mär  az előző ciklusban  se a  bátorságáról  volt  híres,  de  ennél szánalmasabbat, amikor azt 
mondom, hogy  a  városvezetés, ami nem képes, akkor azt szándékosan  a  szociális dolgozókra 
értelmezi, én azt gondolom, hogy nem kéne ennyire gyávának lenni és rögtön  a  szociális 
dolgozók szoknyája mögé bújni,  ha  kap egy kritikát, hanem inkább szembe kéne nézni vele és 
esetleg fölszívnia magát és tényleg elkezdeni dolgozni és érdemi produktumot leadni. 
Magának,  mint  városvezetőnek, újra mondom és ne próbálják az apparátusra átnyomni ezt  a 
dolgot az apparátus dolgozik, szépen itt  van,  munkaidőben ők megteszik  a  dolgukat. Ezt 
próbáltam elmondani  a  hozzászólásom elején  is,  hogy  a  pénzügyi terület nagyon szépen 
elkészítette ezeket az anyagokat,  de  azért ezekbe az anyagba az kerül bele, ami előremutató és 
döntést igényel, amit  a  városvezetés nekik mond. Ki az előterjesztője ennek az 
előterjesztésnek? Nem Páris Gyuláné. És az előterjesztő mondta meg, hogy milyen irányba 
kell azt  a  táblázatot kitölteni, aminek  a  vége az, hogy jelen pillanatban így gondoljuk kezelni 
ezt  a  válságot. Ezzel hosszan vitatkozhatunk képviselő úr, meg  is  sértődhet rajta, én azt 
gondolom, hogy  ha  elvállalta ezt  a  pozíciót,  a  kritikát  is  állni kell, úgyhogy nyugodtan 
bátorság, nem kell elbújni az alkalmazottak mögé  a  Józsefvárosi Önkormányzatban dolgozók 
egytő l egyig szívvel-lélekkel dolgoznak. Ön az, aki nem tudja fölvenni ezt  a  ritmust, Ön az, 
aki nem tudja összefogni ezt  a  munkát, hát akkor vagy próbálja meg, vagy vegye tudomásul, 
hogy ez  a  kritika  el fog  időről időre hangzani. Köszönöm szépen. 
Pikó  Andras 
Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 
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Vörös Tamás 
Köszönöm szépen. Veres képviselő úr kissé színpadias jelenete azért különösen visszás, mert 
ugyan kikérte magának, hogy az ő szájába adnak olyan mondatot, ami nem hangzott el, majd 
egy levegővel elmondta, hogy én az Ügyosztályvezető asszonyt kritizálnám, mikor szerintem 
világosan kifejtettem, hogy Ügyosztályvezető asszony tényszerűen elmondta a számokat, 
hogy mi szerepel ebben a rendelettervezetben és abban nem azok a számok voltak, nem  4  meg 
5  meg  6  Milliárd forintok, mint amiről Önök beszélnek a sajtóban, meg frakcióvezető úr is 
beszélt a korábbiakban. Én pontosan arról beszéltem, pontosan arról beszéltem, hogy ezek a 
számok, amiket Önök mondanak pontatlanok és ott van a pontos megfejtése ezeknek az 
ügyeknek. Az, hogy Erőss Gábor még mindig nem érti az Önkormányzat működését és a 
szociális dolgozókkal szeretnék megcsináltatni a gazdasági tervét az Önkormányzatnak, azt 
különösen furcsának tartom, ez az Önök dolga lenne nem az övék, hogy nem végezték el a 
feladatot. Az hallgattuk a kampányban, hogy Önök nem fognak semmilyen formában 
rászorulna a központi kormányzat segítségére, nem is kívánnak vele kooperálni, hiszen 
annyira nem értenek egyet a politikai irányvonallal, viszont kiváló tervük arra, hogy 
Brüsszelből közvetlen forrásokat fognak behúzni.  Hol  vannak ezek a közvetlen források? 
Akkor is tudtuk,  bogy  kamu, mert ilyen nincsen meg nem így működik, nincsenek ezek meg 
Jávor Benedek ott üldögél az Önök politikusa vagy  ex  politikusa avagy bukott politikusa kint 
Brüsszelben, borzasztó sok pénzért, borzasztó sok pénzért, és eközben semmit nem tudott 
elintézni egyetlen egy uniós pályázatot nem tud elintézni,  de  nem az ő hibája. Neki az a 
hibája, hogy erre a feladatra vállalkozott és azt mondta, hogy ezt el tudja érni. Azért, mert az 
Európai Unió működése az nem ilyen. Önök nem tudják megkerülni, a központi 
kormányzatot, pedig azt mondták, hogy meg fogják kerülni.  Hol  vannak ezek a források,  hol 

vannak ezek a források,  hol  vannak a brüsszeli pénzeső, a manna, manna eső ahogy újabban 
állítólag Önök nevezik a különböző külső forrásokat.  Hol  vannak? Elmondom önöknek pár 
adatot meg pár számot arról, hogy érezzék a kontrasztot.  2015  óta majdnem  6  Milliárd 
forintot költött az Önkormányzat társasházi felújításra,több  100  millió forintot a különböző 
város rehabilitációs programokra és felújította az összes teret, számos utcát, azt hiszem ez 
nem vita. Önök  mit  ígértek? Azt ígérték, hogy felújítják a bérlakásokat, azt ígérték, hogy 
építenek bérlakásokat, megduplázzák a köztisztaságra fordított pénzeket,  5000  négyzetméter 
zöldfelületet hoznak létre évenként, felmérik a műszaki állapotát a lakásoknak,  CT, MR 
eszközöket vásárolnak,és iratnyilvánosság és transzparencia fogja jellemezni a működésüket. 
Hát most már ezt látjuk, hogy a gyakorlatban ez sem valósult meg, mondjuk nyilván annak 
van takargatnivalója aki valamit rejtegetni szeretne, az takargatja az rejtegeti ezeket a 
szerződéseket, nyilván hogyha ebben semmilyen politikai probléma nem lenne akkor Szilágyi 
képviselő úr kérését is könnyedén lehetett volna teljesíteni. Ennek azért nyilván valamilyen 
oka van, hogy ez így történt. Önök ebben a kérdésben kudarcot vallottak, a városfejlesztés 
kérdésében is kudarcot vallottak, és Önök lehetnek ránk mérgesek, meg a kormányra, vagy 
Kocsis Mátéra,  de  ezt a kerületet Önök irányítják. Nem a szociális dolgozók én úgy tudom, 
hogy Pikó Andrásnak hívják a polgármestert és nem Párizs Gyulánénak, bár azt hiszem, 
utóbbival jobban járnánk, nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni.  De  ne haragudjanak 
az, hogy semmi nem szerepel ezekben az Önök terveiből, és folyamatosan azt hallgatjuk hogy 
se Jávor Benedek nem tudja elhozni a csodát, se Karácsony Gergely nem tudja hozni a csodát, 
és mindezt valami fideszes gáncsoskodásra hivatkozva. Nem lehet, hogy Önök nem értenek 
ahhoz amire vállalkoztak? Szerintem ez a megfejtés. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 
Dr. Erőss  Gabor 
Köszönöm a szót. Sajnálom, hogy nincsenek itt teljes létszámban Mert részben Egry Attilának 
is szol a válaszom, most ezt nem veszem fel, hogy szándékosan félremagyarázzák, amit 
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mondtam, úgyhogy csak pusztán a tényekre szorítkozva még egyszer hangsúlyoznám, hogy 
arról van szó, hogy együtt közösen küzdöttünk most a járványhelyzetben is a vezetés meg az 
önkormányzat dolgozója, a kettő nem választható külön egymástól. Amikor arra hivatkoztam, 
hogy önök is most megszavazták azt a pályázatot, ami a kormány által elvett fejlesztési forrás 
kipótlására irányul, amikor arról beszéltem, egyébként az önök kérdésére válaszolva, hogy az 
óvodák fejlesztésére, integrációra, inklúzióra, fejlesztő játékokra az óvodák dolgozóinak a 
képzésére, pluszforrásokra pályáztunk egyébként történetesen épp a járványvészhelyzet 
csúcsán adtuk be azt a pályázatot, nyilván  ha  nem lett volna vészhelyzet, akkor a testület 
döntött volna arról nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a pályázatot beadtuk, Brüsszelben 
egyébként  ha  már Brüsszeleznek, nem úgy zajlik a dolog, hogy akkor előre megvan az 
eredmény, tehát azt nem tudtuk elintézni még idézőjelben, hogy már meg is nyerjük az tudtuk 
elintézni ,hogy beadtuk a pályázatot, további pályázatok sorát készítettem elő én személy 
szerint is tehát Önök a bizottsági üléseken és a testületi üléseket természetesen ezeket látni 
fogják, úgyhogy megnyugodhatnak a munka zajlott, zajlik nehéz körülmények között is, 
ettő l függetlenül az, hogy  3-4  Milliárd forintot elvesz tőlünk a kormány ahelyett, hogy 
segítene az önkormányzatokat mint teszi azt Európa-szerte mindenütt másutt azért az még egy 
komoly érvágás, úgyhogy azt szeretném kérni még egyszer, hogy értsek meg, hogy közösen 
dolgozunk a vezetés és az intézmények, tehát nem lehet megpróbálhatják leválasztani a 
vezetést az intézményrő l vagy fordítva,  de,  hogy ez így nem működik. Közösen dolgozzunk 
közösen pályázunk, hogy azt a pénzt, amit elvett a Fidesz-kormány vagy például ezt a 
Budapest  adót amit kivetett a Fővárosra és ami miatt Fővárosi fejlesztések is kárt szenvednek, 
azt valamilyen formában kompenzáljuk, és még egy amire Önök hivatkoznak valóban 
bízunk benne,  de,  hogy ez csak a következő uniós költségvetési ciklusban valósulhat meg, 
hogy az önkormányzatok közvetlenül is pályázhatnak majd és nagyobb arányban 
pályázhatnak uniós pénzekre, és akkor többé nem Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének 
folyósítják jogellenesen az uniós pénzeket hanem majd a józsefvárosi emberek a budapesti 
emberek közvetlenül is részesülnek abból a, hát akkor itt most ezen a ponton kimondom abból 
a mannából, amit eddig a Fidesz-közeli oligarchák lenyúltak. Úgyhogy ebben bízzanak Önök 
is és akkor Józsefváros fényre derül. Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Juharos Róbert képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos  Robert 
Polgármester Úr, annyira bíztam abban, hogy hát lesz egy olyan testületi ülés, ahol 
megengedhetem magam azt luxust, hogy nem kell hozzászólnom,  de  itt annyi sületlenség 
hangzott el, s  1-2  dolgot azért helyre kell tenni. Tehát az nagyon helytelen és buta, rövidlátó 
fejlesztéspolitikat vetítene előre,  ha  abban bíznának, hogy kormányzati plusz források, 
amelyek egyébként virtuális pénzek egészen addig, ameddig arról konkrét 
kötelezettségvállalás nem születik, hogy erre akarják építeni a józsefvárosi jövőt, a 
józsefvárosi fejlesztéseket. És meg kell védenem Kocsis Mátét aki  10  évig volt a kerületnek a 
polgármestere, Úgy, hogy egyébként hozott és nem vitt és most sem vitt azt a pénzt, amiről 
Önök most itt  ha  azt állítják bután és sületlenül, hogy elvitte a kormány.  Mit  vitt el a 
kormány? Az a pénz nem szerepelt az Önkormányzat költségvetésébe, igaz? Ilyen forrás nem 
volt a költségvetésben. Önkormányzattól egy fillért nem vett el, nem volt a költségvetésben. 
Akkor lehetett volna persze költségvetésből, hogyha erre leszerződnek tisztelettel. Az a forrás, 
az Kocsis  Mate  javaslatára került be, ismerem, láttam, higgye el pontosan tudom, hogy mi van 
benne, pontosan tudom, hogy mi van benne. Próbáltam benne Önnel is egyeztetni, csak süket 
fülekre találtunk, mert tudtuk, hogy baj lesz,  de  senki nem reagált rá az önök részéről, amit 
egyébként egészen elképesztőnek tartok, tehát én azt látom, hogy most Önök csak 
kommunikálni akarnak, itt a fejlesztési űrbe kergetik egyébként a kerületet, csak 
kommunikációs síkon játsszák ezt a nem tudom milyen játékot,  de  ez nem a Klubrádió vagy 
nem tudom micsoda, hanem ez egy Önkonnányzat. Hát ne haragudjanak, benne volt a volt 
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egy költségvetési tervezési, a költségvetési tervezés során a kerület országgyűlési képviselője 
igen erős lobbi munkával plusz forrásokhoz szerette volna hozzájuttatni a kerületet. Le kellett 
volna kötni a forrást. S jön egy járványhelyzet és minden lekötetlen forrást egyébként az 
önkormányzat főleg azokat az önkormányzati forrásokat ez nem így van, ez nem így 
van,.... bocsánat, többször többször, több ízben beszélgettünk egyébként mi is magunk között 
azon mi az, hogy még a támogatói okirat ügyében még nem jártak el, már márciusnál tartunk, 
meg a fülük botját nem mozgatták meg annak érdekében, hogy egyébként ebben az évben 
forráshoz jusson az önkormányzat költségvetésből, s jött a járvány és a lekötetlen forrásokat 
nem csak innen, hanem mindenhonnan elvették. Mindenhonnan elvették, mindenhonnan 
elvették volt, ahol egyébként kérték is, a szomszéd kerület Polgármestere. Ott van a 
Belügyminisztériumban a levél, ahol kifejezetten az nem értett egyet azzal, amire egyébként 
Önök is itt .. (a szöveg nem érthető). .bocsánat,  de  ezek megvoltak (a szöveg 
nem érthető)  nem szabadon rendelkező lehetnek. . (a szöveg nem 
érthető)...............Ez  nem önkormányzati forrás, saját bevétel, költségvetésben nem szerepelt. 
Tehát, hogyha erre akarják építeni a fejlesztéspolitikát nagy bajban lesznek én akkor is 
fölajánlottam a segítségemet, most is felajánlom szívesen a segítségemet, úgyis mint a kerület 
országgyűlési képviselőjének az egyik munkatársa, hogy nagyon szívesen közben járunk 
konkrét elképzelések fejlesztési elképzelések kormányzati egyeztetés során.  De  olyanról ne 
beszéljenek már, hogy elvették ami itt se volt. Az a pénz nem volt itt. Az a pénz nem volt 
benne a költségvetésben. Azt nem elvették,hanem maguk elfelejtettek elmenni érte. Ennyi, a 
lehetőséget megteremtettük, maguk meg nem mentek el érte.  Hat  most. És többször szóltunk, 
hogy gyerekek, nem tehettünk a járványról, lecsapott és valóban volt egy központi intézkedés, 
ahol az összes a Pénzügyminisztérium javaslatára egyébként az összes lekötetlen forrást, ami 
nem volt támogatói okirattal vagy támogatás szerződéssel lekötve, a központi kormányzat, 
nem tudtuk, hogy mi vár a magyar gazdaságra senki nem tudta, Önök se tudták, mindenki 
meg volt ijedve egyébként, hál Istennek, hála Istennek is most kisebbnek látszik a baj, mint 
amit akkor vizualizáltunk.  De  lépéskényszer volt, nyilván valami biztonsági játékot játszik 
ilyenkor mindenki, mint ahogy egyébként az Önkormányzat is azt játszott, hál Istennek, hála a 
pénzügyi menedzsmentnek. Én azt gondolom, hogy most az Önkormányzatban is sokkal 
kisebb a baj, mint amit Önök itt felfestenek, hál Istennek azért, mert van egy olyan 
pénzmaradvány, ami tavalyi, a jó gazdálkodásnak, a feszes gazdálkodásnak az eredménye. 
Nem tudom, hogy jövőre mivel fognak majd gazdálkodni, annak örülnék, én is igazából, 
hogyha látnánk valami olyan jövőbeni víziót, hogy igen Józsefvárosnak a gazdaságát 
gazdálkodását hogyan is fogjuk majd a kátyúból kihúzni, látnánk egy  5  éves  10  éves 
tervezést, fejlesztéspolitikai tervezést, gazdasági tervezést, ilyenekről kéne nekünk egyébként 
egyeztetni. Köszönöm szépen. 

Pikó András 
Veres  Gabor  ügyrendi. 

Veres Gábor 
Köszönöm a szót tisztelt Polgármester Úr. Nem egyeztetett kérés,  de  tisztelettel kérnék  10 
perc egészségügyi szünetet elrendelni, mert van rá okom. Szavazás után ráér. 

Pikó András 
Mivel más hozzászólást nem látok, ezért előterjesztőként zárszóval kívánok élni. Önök 
össze-vissza beszélnek arról, hogy én mit mondtam a választási kampányban, egyvalamiről 

(menj el nyugodtan, megbírjuk a) Tessék? Zárszónál tartunk.  Most  mi van? 
Folytatjuk. Szóval össze-vissza beszéltek arról, hogy  en  a kampányban mirő l beszéltem, 
ebben elhangzottak hazugságok, soha nem mondtam olyat, hogy én nem akarok vagy mi nem 
akarunk a központi kormányzattal együttműködni, a válság alatt is folyamatosan azt 
hangoztattam, és ezért írtam először segítségkérő levelet, - amire nem kaptam választ Juharos 
képviselő úr - Kocsis Máténak úgy, ahogy egy Polgármesterhez illik, az országgyűlési 
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képviselőhöz, nem kaptam rá választ. Ahogy ez nem illik szerintem egy országgyűlési 
képviselőtől. Meghatároztam a témákat, hogy miről lenne szó, amiben Józsefváros érdekében 
szerintem a képviselőnek meg a Polgármesternek egyeztetni kellett volna, nem rajta múlott. 
Nem rajtam múlott. Egy valamiről nem tudnak beszámolni, hogy Sara Botond abban a 
kampányban miről beszélt, mert azon kívül azon kívül, hogy egyszer kiugrott egy 
rendőrautóból elém és bátran a szemembe vágta, hogy nem fog velem vitázni, azon kívül 
semmi  mast  érdemlegest nem mondott, el is bukta szerintem nagyon helyesen a választást, 
azt, úgy nem lehet megnyerni, hogy az ember nem vállal kockázatot és nem vitatkozik a 
másikkal. Mi is vitatkozunk, ő is nyugodtan megtehette volna. Az iratnyilvánosság ügyéről 
azért ne beszéljünk, mert még mindig 2015-ös az a szerződés, amit Önök töltöttek föl és olyan 
lehetetlen informatikai rendszerrel vettük át Önöktől az önkormányzatot, hogy azt se tudom, 
hogy egyáltalán  mit,  hogyan és miképpen működött ez az Önkormányzat. Nem akarom 
elismételni Sátly frakcióvezető úrnak a szavait,  de  katasztrofális állapotban van. Sok, sok, 
nagyon sok pénz kellene arra elköltenünk, hogy az Ön által igényelt gyorsasággal a megfelelő 
iratokat ki tudnánk adni. Az a helyzet, hogy iszonyatosan sokat kell bogarászni csak azért, 
mert nem volt sokáig iktatás, és azért, mert nincsen egy rendes szerződéstár ebben az 
Önkormányzatban. Akkor, amikor egy önkormányzati vezető elkezdi tervezni a következő 
évet, akkor nyilván Önök is ezt tették én is ez tettem, leültem a gazdasági vezetővel és 
megnéztük a lehetőségeket. Lehet azt mondani, hogy én határozom meg azt, hogy  mit  írjon le 
Párizs Gyuláné,  de  én meg Párizs Gyulánéra hallgatok. S akkor, amikor megkérdeztem, hogy 
milyen lehetőségei vannak az Önkormányzatnak, akkor az, amiben egyetértettünk, az került 
be ebbe az előterjesztésbe. Nincs olyan politikus, aki ne szeretne fejleszteni, vagy aki ne 
szeretne pénzt költeni.  A  gazdasági vezetőnek pedig az a dolga, hogy ebben reális mederben 
tartsa a politikust. Én megértettem azt, hogy a reális meder most az, hogy az Önkormányzat 
működőképességét biztosítsuk ebben a helyzetben, hogy fejlesztésünkre nincsen lehetőségünk 
és egyébként is nagyon furcsának tartom azt a felvetést, hogy költsünk már lehetőleg több 
pénzt, mert máskülönben el fog fogyni a pénzt, ez szerintem ellentmondás. Jókora, miközben 
Önöktő l ezt a sületlenséget hallottam. Nem fogunk addig pénzt költeni, amíg nem látjuk, hogy 
milyen keretek között és milyen gazdasági környezetben kell az Önkormányzatnak 
gazdálkodnia.  Paris  Gyuláné egyértelműen elmondta azt, amit én is el tudtam volna mondani, 
nincsen külön mondásuk nincsen egy külön polgármesteri mondás és nincsenek külön 
gazdasági mondás gazdasági vezetői mondás. Az, amit ő mondott, azt mondom én is. 
Szeptemberben talán lehet, hogy egy kicsit világosabban fogunk látni a kormányzat 
szándékait illetően arról, hogy visszatér-e a koronavírus járvány arról,  bogy  milyen gazdasági 
hatásokkal kell számolunk, és, hogy a következő évben milyen induló pozícióból indul a 
költségvetésünk, illetve maga a gazdálkodásunk. Azt akarom még mondani, hogy amikor az 
Önkormányzat bevétel kieséseket kormányzati intézkedések negatív hatásait összegzi, akkor, 
hozzáveti valóban a  2,6  Milliárdos pénzmaradványt és hogyha nem lát pluszt, márpedig nem 
látunk pluszt márpedig én nem hallottam olyat Párizs Edittől, hogy, hogy itt bármi fajta plusz 
lenne, akkor nem fog költekezni akárhogy is mondják, hogy Önök szerint ezt kellene, ez 
szerintem egy elképesztően felelőtlen döntés és itt térnék rá a lényegre, hogy ilyen ügyben 
vagy ilyen esetben nem véletlenül hozták a kollegáim a nemzetközi példákat. Minden 
normális kormányzat segíti az önkormányzatait. Segíti abban, hogy mivel ők vannak a 
legközelebb a - megvárom amíg abbahagyják szóval, mivel ők vannak abban a helyzetben, 
hogy segítsenek a polgáraikhoz, mert a legközelebb vannak, ezért természetes, hogy a 
kormányzat az nem elvonja, hanem támogatja, forrásokkal támogatja az Önkormányzatokat. 
Juharos képviselő úr azt mondja, hogy ők figyelmeztettek bennünket, hogy itt baj lesz. Én 
nem tudom, én nem láttam egyetlen egy olyan előterjesztést sem meg egyetlen olyan 
jogszabályt sem ismerek, hogy bármilyen jogvesztő hatályú vagy igényt vesztő hatályú  datum 
lett volna. Arról tudok, hogy Önöknek fél év alatt sem sikerült lehívni ilyen forrásokat, 
amelyeket az előző években, amelyeket nekünk hetek alatt kellett volna lehívnunk, ráadásul 
úgy, hogy február 21-én a mi kérésünkre indította el ezt a folyamatot, ezt nem mi tudjuk 
elindítani ezt a kormányzat a Belügyminisztérium akkor bocsátotta számunkra lehetővé az 
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adat feltöltést és mindent megtettünk Két, a  hat  projektből kettőt azonnal a továbbiakat pedig 
folyamatban volt, így jött az a döntés. És ne próbálják meg sunnyogni. Egy kivéreztetett, 
források nélküli Önkormányzat számára a költségvetésben biztosított fejlesztési forrás a 
lehetőség arra, hogy fejlesszen, amit Önök számon kérnek. Ezt el vették. Nem mi kértük, 
hogy vegyék el nem mi bénáztuk el, mert nem volt elbénázás. Önök bénázták el, nekünk 
februárig kellett, nekünk februárig kellett azért könyörögnünk, hogy egyáltalán elinduljon a 
folyamat. Az Önök kormányának. Így van, így van. Mikor született a döntés, ott van Önöknél, 
nézzék meg április  20.  Így van,  2  hónap. Mikor volt? Mikor? Tessék? Nem lett volna  4 
hónapunk egyébként február 20-án indult el maga a folyamat április 20-án meghozták ezt a 
döntést, Kocsis Máté április 24-én még nagy arccal azt mondta, hogy ő mindent megtesz. 
Semmit nem tett. Semmit nem tett és és hogyha, hogyha ő hogyha ő erről nem tudott akkor 
olyan frakcióvezető, aki semmit nem tud elintézni,  ha  meg tudott róla, akkor meg, akkor meg 
Józsefváros ellen dolgozik. Ez most ez az a rész, amiről Vörös Tamás beszélt. Nekem 
zárszóként mindenre reagálnom kell, ami ebben a vitában elhangzott, azt szeretném mondani, 
hogy Önök nem fognak kibújni az alól a felelősség alól, hogy konkrétan a kormányuk és a 
frakcióvezetőjük, a mi országgyűlési képviselőnk, közösen hozott egy olyan döntést, amellyel 
Józsefváros  1  Milliárd  125  millió forinttól elesett. Nem azért nem került be a 
költségvetésünkbe, mert nem tudtuk volna betenni, egyébként benne van az írásos előt... hát 
az írásos előt....benne van. Nem lehet benne, addig ezt Önök is pontosan tudják, hülyeségeket 
beszél..., nem lehet addig benne amíg ez a folyamat el nem indult. Február 21-én indult el, 
nem mi miattunk hanem Önök miatt meg az Önök Kormánya miatt, úgyhogy szerintem 
hagyjuk abba ezt az egészet elrendelem azt a szünetet és addig megadom a lehetőséget, az 
szerintem  10  perc alatt elintézhető. Legyen szíves Juharos úr hívja föl Kocsis Mátét jó és 
beszéljen vele, szerintem még mindig meg lehet menteni ezt a pénzt. Jó?  A  napirend vitáját 
lezártam most jönnek a személyes hozzászólások, hogyha vannak. Hívják föl,  10  perc 
múlva elmondhatják, hogy hiszen Önnek a munkatársa. Tegye meg. Hívja föl most itt, 
mindenki előtt jó és kérdezze meg.  A  Polgármester megtette a feladatát, megtette a feladatát, 
az országgyűlési képviselő teljesen civilizálatlan módon nem volt hajlandó válaszolni. 
Márciusban. Mikor kellett volna Ön szerint? Mikor kellett volna? Megszólítottak 
személyesen? Nem. Lezártam a vitát. Jó.  A  szavazás,.....megvagyunk? 
Tehát szavazásra bocsátom  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020. 
évi költségvetéséről szóló 8/2020-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló,  3 
paragrafusból álló rendeletet, az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a 
képviselőket, hogy szavazzunk. 

10  igen és  4  nem és  0  tartózkodással a rendeletet elfogadtuk 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  10  IGEN,  4  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK  33/2020(V1.25.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  2020. 
ÉVI KÖLTÉSGVETÉSÉRŐ L SZÓLÓ  8/2020.  (II.  8.)  ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Negyed órás szünet következik, negyed óra után szeretném hallani, hogy mit mondott Kocsis 
Máté. Köszönöm. 

SZÜNET  16:33  —  16:52 

Napirend  13.  pontja 
Javaslat a  2020.  évi közbeszerzési terv módosítására 
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(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó  Andras 
13-as napirendi pont tárgyalása következik javaslat a 2020-as évi közbeszerzési terv 
módosítására az önkormányzat módosítja a közbeszerzési tervét néhány tétel kikerül, illetve 
kiírásra kerülnek új közbeszerzések ezeket tételesen is lehet olvasni, majd az előterjesztésben. 
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta a napirend vitáját megnyitom és előterjesztőként 
szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy van-e 
kérdés az előterjesztéshez? Dr. Szilágyi Demeter parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen a szót polgármester úr. Az előterjesztés egyes számú melléklete tartalmazza 
a táblázatot, amelyben a közbeszerzési terv a 4-es sorban szerepel egy közbeszerzési eljárás 
közétkeztetési szolgáltatás megrendelése  6  hónapra 98/2-től a Kbt.  98/2  alapján lefolytatva 
2020.  II. negyedévre. Szeretném megkérdezni, hogy milyen körülmények között zajlott le ez 
az eljárás mikor született döntés, ennek az eljárásnak a lefolytatásával kapcsolatban született-e 
egyébként bármilyen más döntés ezzel kapcsolatban konkrétan arra gondolok itt Erőss Gábor 
említette, hogy nincsen előre eldöntött verseny mégis a számomra a rendelkezésre bocsátott 
iratokból az tűnik ki, hogy egy nappal hamarabb született meg a polgármesteri határozat arra 
vonatkozóan, hogy melyik cég nyeri ezt az eljárást, melyik céggel köt szerződést az 
önkormányzat , majd egy nappal később került lefolytatásra a közbeszerzési eljárás, úgyhogy 
szeretném kérni, hogy ennek az ehhez az eljáráshoz kapcsolódó kronológiát ismertessék 
nekünk, hogy pontosan mikor mi és milyen módon történt, hogy tisztán lássunk ebben a 
kérdésben köszönöm! 

Pikó  Andras 
Köszönöm Vörös Tamás képviselő ár 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót. Kérdésként bár ezt később is kérhetném,  de  szeretném jelezni, hogy 
szeretnénk hogyha megküldésre kerülne az önkormányzat összes eddigi  2019  októbere óta 
megkötött szerződése illetve beszerzési eljárása, amit lefolytattak, illetve ez természetesen nem 
csak a közbeszerzéseket érinti, hanem az összes beszerzési eljárást is, tehát amit az 
önkormányzat saját hatáskörben szeretett volna elkérni, természetesen elektronikus úton 
teljesen megfelelő, tehát nem kell ezért papírmunkát ilyen szó szerint véve végezni és egy 
kérdésem és kérésünk lenne, tekintettel arra, hogy mégis csak ilyen nagy értékű közbeszerzési 
eljárásokat a törvény is közbeszerzési tanácsadónak a szerződését és az ellenjegyzését igényli, 
bogy  hasznosnak tartanánk, hogyha ezzel kapcsolatban meghallgatnánk a közbeszerzési 
tanácsadót is ( az idő lejárt, a mikrolim kikapcsolt, a mondat ezen része nem 
hallható )'mert alapvetően nyilván az ő egyik feladata az, hogy ezek a beszerzések rendben 
legyenek és igazán kíváncsiak vagyunk rá, hogy mik voltak azok a pontok, amelyek alapján ő 
ezt a beszerzési eljárást ezt jóváhagyta egy további kérdésem lenne, hogy ugye itt felmerült 
nemrég a sajtóban, hogy a szerződött a közbeszerzési eljárásban már szerződött partnernél, a 
NÉBIH talált némi problémát én azt szeretném kérdezni, hogy ez a vizsgálatról milyen 
információk állnak az önkormányzat rendelkezésére és kerülhetett-e ezekből a problémás 
ételekből józsefvárosi gyermekek asztalára, bármi is köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Más kérdés?  Ha  nincs, akkor a kérdéseket lezárjuk, és akkor jöjjenek a válaszok. Jegyző 
asszonynak a segítségét kérem majd a kronológiában,  ha  jól értem akkor egyetlenegy a 
közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a kérdés. Az eredeti a szolgáltatótól januártól kezdve 
nézek alpolgármester asszonyra hozzád hozzám és hozzánk jöttek ki jelzések már decembertől, 
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majd utána januártól folyamatosan  a  közbeszerzés vagy  a  közétkeztetés díjának az általunk 
fizetendő pénz emelésére az emelés mértéke jelentős  volt,  olyan mértékű  volt,  amelyet nem 
tartottunk sem indokoltnak sem reálisnak, nem titok,  1100  forint lett volna nettó értékben  mind 
a  gyermekeknél,  mind  pedig  a  idős ellátásban  is  egy adag étel. Ennyiért akár  a  karmelitákhoz  is 
fel tudtuk volna küldeni  a  gyerekeket, hogy  a  vagy  a  bármelyik nagyobb elegánsabb étterembe 
be  tudtuk volna őket fizetni. Azt gondoltuk, ebben az esetben itt vannak az adatok, hogyha 
kellenek, akkor majd további információval tudunk szolgálni. Hosszasan beszélgettünk arról, 
hogy vajon elfogadjuk-e ezt  a  az emelést, avagy sem, nyilvánvalóan egy járványhelyzetben 
megerősített emelési szándék még jobban indokolttá tette azt, hogy ezzel kapcsolatban 
megfontolt döntést hozzon az önkormányzat és megnéztük  a  szerződést, amely ezzel  a 
Közétkeztetési céggel megköttetett még 2015-ben, majd újra köttetett  2019.  augusztusában és 
miközben ezeket  a  szerződéseket átvizsgáltuk akkor kellett szembesülnünk azzal, hogy olyan 
törvénysértő eljárások illetve döntések születtek, akkor 2019-ben, amely ezt  a  szerződés 
számunkra érvénytelennek és az érvénytelenségen belül semmisnek nyilvánította. Ebben az 
esetben az önkormányzat vezetőjének  a  polgármesternek nincsen mérlegelési joga,  a 
törvénysértő állapotot meg kell szüntetnie, ez  volt  az oka annak, hogy az előző közétkeztetési 
céggel felmondtuk  a  szerződést, és mivel  a  közétkeztetés biztosítása az önkormányzat 
törvényben meghatározott feladata, nyilvánvaló  volt,  hogy  a  közétkeztetésnek  a  biztosítása, 
folyamatos biztosítása az önkormányzat feladata, ezért Jegyző asszony majd mondja pontos 
format,  hogy milyen közbeszerzési eljárásban,  de  egyébként törvényes eljárási rendben egy 
szerződő partnerrel kötöttünk szerződést.  A  szerződés kötésről tájékoztattuk  a  Közbeszerzési 
Hatóságot, aki Közbeszerzési Döntőbizottsághoz utalta az ügyet, ebben még nem született 
döntés, az új szolgáltató  a  lakosság az óvodáktól és az iskoláktól jövő visszajelzések alapján 
nagy megelégedésre végzi  a  munkáját, Gondolom, hogy érdekli Önöket  a a  megajánlott ár 
illetve az, amit fizetnünk kell. Ebben az esetben éves szinten  175  millió forintot spórol meg az 
önkormányzat, annyival kedvezőbb árat kaptunk. Tudom, hogy önnek ez,  de  hát azért ez egy 
éppen beszéltünk  a  gazdasági helyzetről ez azért egy jelentős összeg mi nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy ezen  a  piacon tudunk jobb árat elérni, és hát rengeteg visszajelzésünk  van 
nem csak az ár hanem  a  minőség  is  javult.  A  Nébih vizsgálatról azonnal kaptam egy fontos és 
kimerítő tájékoztatást magától  a  cégtől, egyébként ebben  is  maradtunk, az történt, hogy miután 
kiderült, hogy velük szerződtünk, valamiért  a  Nébih Kiemelt osztályok vagy kiemelt 
vizsgálatok osztálya azonnal egy vizsgálatot indított  a 18.  kerületi konyhájuknál, ahol találtak 
22  és fél kilónyi olyan fagyasztott húsárút, amelynek  a  szavatossági határideje nem járt  le, 
hanem nem  volt  nyomon követhető. Azt  a  hibát követték  el  az ottani dolgozók ennek  a 
következménye  is  meglett, hogy  a  Nébih és más szabályozások szerint kötelezően föl címkézett 
vagy föl címkézendő árut nem címkézték föl. Magyarán nem lehetett tudni azt, hogy mikor 
került  a  fagyasztóba és, hogy  a  fagyasztásban meddig áll  el,  tehát meddig használható föl, mivel 
ebben bizonytalanság  volt  ez  a  NÉBIH szigorú szabályai szerint azt jelenti, hogy meg kellett 
semmisíteni ezt  a  tételt, ezen kívül pedig találtak fűszert, lejárt szavatosságú fűszert.  A  lejárt 
szavatosságú fűszer azért  volt  ezen  a  konyhán, mert még  a  koronavírus járvány kitörése előtt 
nagyobb tételben rendeltek meg, és mivel  a  koronavírus járvány ideje alatt visszaestek  a 
megrendeléseik  a  nem az ütemezett mértékben használták föl  a  fűszereket ezekből  a 
fűszerekből nem használtak fel, egyébként ez nem jelent egészségügyi kockázatot.  Az,  hogy  a 
józsefvárosi gyerekek és idősek számára ez nem jelentett veszélyt bizonyítja az  is,  hogy onnan 
a  konyháról nem került ki semmilyen olyan étel vagy semmilyen olyan alapanyag, amellyel 
kapcsolatban problémák lettek volna, nem  is  kaptunk ilyen visszajelzéseket, amennyiben  a 
Nébih olyan súlyúnak találta volna  a  problémát, akkor bezárta volna konyhát, illetve más 
szankciókat kellett volna hát kilátásba helyeznie,  de  ez nem történt meg,  a  konyhát  nein  zárták 
be,  egy kisebb mértékű pénzbüntetést kapott  a  szolgáltató. Fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy ez  a  szolgáltató rajtunk kívül még négy kerületben szolgáltat, az első  a 6.  és  a 18. 
kerületben.  Az  első és  a 6.  kerületben nem gondolom, hogy egyébként ez nagy jelentőséggel 
bírna,  de  régóta szolgáltatnak, tehát az Önök pártjához tartozó polgármesterek bíztak meg 
ebben  a  szolgáltatóban, Hassay Zsófia, illetve az  1.  kerület polgármestere, nézzék  el  nem tudom 
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pontosan idézni a nevét, tehát, hogy magyarán - Nagy Gábor Tamás - szóval nem politikai 
megrendelés volt ez, hanem találtunk egy olyan szolgáltatót, amely vállalta, hogy a 
közbeszerzési folyamat, vagy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig biztosítja Józsefvárosban a 
szolgáltatást jó minőségben és jó áron, ez történt. És akkor most Jegyző asszonyt szeretném 
megkérni, különös tekintettel arra, hogy a közbeszerzési folyamat, illetve azt a folyamatot tárja 
elé a képviselők elé, ahogy a szerződést megkötöttük, illetve ott valóban többször előkerült egy 
egynapos differencia, hogy annak mi volt az oka? 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm szépen, a közbeszerzési tervvel összefüggésben meg kell, hogy mondjam 
kifejezetten erre a közbeszerzésre nem készültem,  de  a másik itt feltüntetett 18-ra sem, tehát 
sajnálom, hogyha így fejből kell adatokat szolgáltatni és az emlékekre támaszkodva kell 
bármiről is beszámolni,  de  természetesen, miután ez az önkormányzat életében nagy horderejű 
döntés volt, azért emlékszem. Tehát nem szabad elfelejteni, és innentől kezdve ezt az egy napos 
különbséget, ami nem tudom milyen fórumokon jelenik meg, hogyan értékelik a hát úgy 
mondjam laikusok, veszélyhelyzet időszakát éltük, olyan veszélyhelyzet időszakát, amit még 
ez az ország sem élt meg és ebben az országban sem kellett alkalmazni azt a hatásköri szabályt, 
amit már többszörösen elismételve a katasztrófavédelmi törvény biztosított polgármester úr 
részére. És itt kezdődtek azok a talán értelmezhetetlennek tűnő döntések. Hétfői nap volt, nem 
tudom a dátumot, hétfői napon képviselő-testületi hatáskörében Polgármester Úr eljárva, 
meghozta azt a döntést, amire az előbb utalt, vagy azoknak a döntéseknek a láncolatát, 
amelyekben ezt a bizonyos szerződést, a Klassz Menza Kft.-vel kötött szerződést 
érvénytelennek nyilvánította, és ennek a helyzetnek, beállott helyzet kapcsán gondoskodott 
arról, képviselő még egyszer hangsúlyozom képviselő testületi hatáskörben eljárva, hogy a 
közétkeztetési szolgáltatás biztosítva legyen. Ennek a határozat, ebben a határozatban, amelyről 
erről döntött, amelyben erről döntött a Polgármesternek, bármilyen furcsán hangzik,  de  ebben a 
helyzetben, igen másként csak ilyen meghasonlással tudott eljárni.  A  Polgármesternek adta 
meg azt a felhatalmazást, hogy szolgáltató céggel a felvegye a kapcsolatot és gondoskodjon 
minél előbb a közbeszerzési törvény alapján, itt a táblázatban is feltüntetésre került, az az 
eljárásos rend, amely erre az átmeneti rendkívüli időszakra biztosít lehetőséget az ajánlatkérő 
számára, hogy ezzel a közbeszerzési eljárással kiválassza a megfelelő szolgáltatót. És ez a ez 
egynapos differencia jelentette azt, hogy ezt másnap keddi napon folytatta le, ezt a szolgáltató 
keresést és a szolgáltatóval történő megállapodást a szerződéskötést. Sajnos a egyéb 
kronológiáról tényleg én nem szeretnék ilyen emlékeimre hivatkozni, én egyébként úgy tudom, 
és a tudomásom ez megalapozott, hogy minden döntésről értesítettük a Képviselő-testületet, 
képviselő-testület tagjait, tehát az előterjesztéseket megküldtük, a döntéseket megküldtük, tehát 
én Úgy, azzal a tudással bírok, hogy Önök értesültek ezekről a döntésekről.  Ha  nem, akkor lehet, 
hogy Józsefváros lakossága értesült, mert a honlapon követhető volt. 

Pike)  András 
Köszönöm szépen, ez az első kérdésünk volt, a Nébih problémákról is beszéltünk, és kérem 
Jegyző asszonyt, hogy reagáljunk arra, hogy a  2019.  október  13-a  óta kötött közbeszerzési és 
beszerzési eljárásokról milyen módon tudunk információkat adni. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Elektronikus formában mindenképpen, tehát nem jelent akadályt, meg fogjuk küldeni a 
képviselőknek. 

Pikó András 
Köszönöm szépen.  A  kérdéseket ezzel lezárom is meg ez már más nem volt több kérdés. 
Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi pontokhoz kívánnak-e hozzászólni? 
Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 
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S átly Balázs 
Köszönöm szépen a szót Polgármester úr, és köszönöm, hogy ismertette azokat a jogi tényeket, 
amelyek a döntésekhez vezettek, üdvözlöm azt, hogy már most kedvezőbb áron biztosítjuk a 
szolgáltatást a józsefvárosiak számára és a szeretném jelezni, hogy az új most a közbeszerzési 
tervbe bekerülő eljárásokat a közbeszerzési a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság fogja kiírni, 
itt arra törekszünk, remélem számíthatok tanult kollégáim támogatására is, hogy a lehető 
legnagyobb versenyt és a lehető legátláthatóbb közbeszerzéseket folytassuk le. Köszönöm 
szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen a szót.  tin  azt szeretném deklarálni, hogy Jegyző asszony ne haragudjon,  de 
ezt nem tudjuk igazából válaszként elfogadni, hogy Ön nem emlékszik ezekre az eljárásokra. 
Önnek az a feladata, hogy emlékezzen, van egy apparátusa, aki tud ebben segíteni, 
közbeszerzési tanácsadó, tehát hogyha nyilván az Ön feje sem káptalan,  de  ezért dolgozik több 
ügyosztály több  100  alkalmazottja, hogy ezekre a kérdésekre  hol  máshol,  ha  nem a 
Képviselő-testület ülésén válaszolni tudjon. Tehát azért ez szerintem nem volt szerencsés 
hozzászólás.  A  lényeget tekintve viszont, nem sikerült sajnos eloszlatni azokat a kételyeket, 
amely szerint ez Józsefváros történetének egyik eddigi legnagyobb botránya és a  leg 
korrupció gyanúsabb ügy, ami ebben a kerületben lezajlott, ehhez nem kellett Önöknek túl sok 
idő. Elmondom, hogy miért. Bár nagyon sok probléma van azzal, ahogyan előállították azt az 
állapotot, hogy új eljárást kelljen kiírni, abban a tekintetben, hogy új szolgáltató legyen,  de  én 
ezzel most azért nem foglalkoznék, mert számos probléma van vele,  de  nem ez a lényeg. Nem 
az a lényeg.  A  lényeg az új szolgáltató. Lényeg az, hogy Jegyző asszony ezt elegánsan 
elfelejtette azt a momentumot megemlíteni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy egy május  25-i 
döntésében a Polgármester elmondja, leírja, deklarálja, hogy szerződni fog egy feladatra egy 
céggel, mellékelve a szerződést, amelyet nem mellékel,  de  leírja a cég nevét, elmondja, hogy mi 
történik, hogy mi fog történni, szerződni fog egy céggel. Majd másnapra, hát nyilván másnap 
zajlott le az eljárás, 26-án dátumozva, tehát az szerepel a papírokon, lefolytatnak egy eljárást, 
ahol ez a cég nyerhet, ezért ez fordítva szokott működni, tehát előbb van az eljárás és utána 
deklaráljuk, hogy szerződni fogunk-e valakivel, ráadásul nem csodálkozom, hogy nem sokan 
jelentkeztek erre a rendkívül nagy versenyre, mert olyan  2  óra vagy  3  óra magasságában ment 
ki a dokumentumok szerint maga a felhívás és pár óra múlva már meg is volt az eredmény, tehát 
ilyen pár óra alatt sikerült felmérni a piaci lehetőségeket és sikerült megkötni a szerződést is. 
Hat  ehhez gratulálok, ehhez a teljesítményhez. Az egyébként, hogy most olcsóbb vagy drágább, 
egy ilyen átláthatatlan kaotikus helyzetben előidézni azt, hogy most olcsóbb, ezt megítélni sem 
lehetséges, lehet, hogy a végére, és ne legyen igazunk sokkal drágább lesz ez a történet a 
józsefvárosiak számára, mint az eredeti lett volna. Egyébként pedig azt szeretnénk jelezni, hogy 
semmilyen módon nem elfogadható az a gyakorlat, hogy ez az eljárás, ami szerint előbb zajlik 
le a döntés egy szolgáltató kiválasztásáról, egy több száz millió forintos szolgáltató, ami utólag 
lesz lepapírozva, utólag folytatják le az eljárást. Ez egy akkora hiba, hogyha nagyon jó indulatú 
akarok lenni, ami nem maradhat következmények nélkül, és azt gondolom, hogy habár itt ez a 
minimum program, elfogadásra került, mi ezt úgy értelmeztük, hogy ez valamiféle 
korrupcióellenes program, nem az, hogy ez a minimum, hogy több száz millióval csak több 
lesz, vagy nem tudom mi volt az eredeti cél,  de  az biztos, hogy ez nem válik az Önök 
becsületére és én azt tartanám megfelelő eljárásnak, hogyha ezt az egész ügyet megpróbálnak 
rendet tenni, minden magyarázkodással jobban belegabalyodnak abba a hálóba. Itt nem arról 
van szó, hogy milyen minősége volt az előzőnek, mert azt fel lehet mondani. Miért nem tették? 
Itt arról van szó, hogy az új szerződést, azt milyen körülmények között kötötték meg és előbb 
szerződni valakivel, előbb deklarálni a győztest, majd másnap lefolytatni egy eljárást. Hát ne 
haragudjanak, hogyha ezt mondjuk nem ebben az önkormányzatba zajlott volna, akkor nem 
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lehetne  innen  kisöpörni az RTL Klubnak a munkatársait, nem beszélve a többi balliberális 
médium oknyomozó újságíróiról, a civil szervezetekről  Transparency International.  Erről 
mindenki hallgat, mert ez az ügy sajnos Józsefvárosban történt meg. Ez borzasztóan kínos és 
borzasztóan kellemetlen és azt szeretném megkérdezni, vagy érdeklődnek, vagy inkább azt 
mondom, hogy reményemet fejezem ki, hogy az ügy nem marad következmények nélkül, és az 
önkormányzat, meg fog válni azoktól az alkalmazottaitól, akik előidézték ezt a helyzetet, 
mindezáltal a Fidesz frakció egy vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Támogatom 
vizsgálóbizottság felállítását és egyben módosítom a feladatát.  A  2015-től megkötött 
közétkeztetési szerződések folyamatára a teljes szolgáltatás minőségére és annak a szolgáltatás-
minőség biztosítási rendszerére is kiterjedően, tehát szerintem dönteni fogunk majd erről a 
vizsgálóbizottságról, állunk elébe,  de  2015-től kezdve folyamatosan minden ügyet ki fogunk 
vizsgálni. Köszönöm szépen. Szilágyi Demeter Ügyrendi Bizottság ügyrendi javaslat, 
parancsoljon. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszönöm szépen Polgármester úr. Az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy tekintettel arra, 
hogy Jegyző asszony nem emlékszik minden részletre teljes pontossággal, hogyha volna rá 
mód, hogy a közbeszerzési tanácsadót az ülésre behívjuk és tőle hallgathassuk meg részleteiben 
az eljárás menetét, akkor az sokat segítene a tisztánlátásban. Köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Bocsánat a közbeszerzési tervről beszélünk, és nem egy adott, majd hogyha feláll 
vizsgálóbizottság, akkor majd be fogjuk hívni és meg fogjuk hallgatni. Jó? Vörös Tamás 
ügyrendi parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen. Tehát azt állítják Jegyző asszonnyal közösen, hogy a közbeszerzési terv 
tárgyalásához nem igényel vagy nem veszik Önök vagy nem vehető a Képviselő-testület által 
igénybe közbeszerzési tanácsadó szaktudása? Tehát, hogy akkor az nem ide való? Akkor 
hova? Az óvoda felújításhoz? 

Pikó  Andras 
Azt gondolom, hogy egy konkrét közbeszerzés ilyen részleteinek a megtárgyalása nem a 
közbeszerzési terv napirendi pontjának a megtárgyalásához kapcsolódó. 

Vörös Tamás 
Polgármester úr ez a sor, ez itt szerepel. Arról nem is beszélve, hogy utólag, tehát azért ez egy 
terv 2020-ra vonatkozóan, aminek a terv ellenére már megtörtént a maga maga a beszerzési 
eljárás. Az egy más kérdés, hogy milyen döntés alapján, azt nem tudjuk. Ön se tud ilyet 
felmutatni, hogy mi volt az a döntés, ami alapján az eljárás elindult. 

Pikó  Andras 
Elmondtam a folyamatot Önnek elég részletesen, hogy hogyan született az a politikai döntés, 
amely alapján ezt a közbeszerzési döntést, vagy ezt a közbeszerzési folyamatot elindítottuk, 
ott van a hivatkozott a közbeszerzési törvény hivatkozott, §-a, amely alapján ez egy tárgyalásos 
közbeszerzés volt. Ezt ismeri.  A  közbeszerzés, - cáfoljanak meg, hogy  ha  ez nem így van - 
Önök szerint hogyha rájövünk arra, hogy semmis az érvényben lévő, vagyis hogy mondjam, az 
épp aktuális közétkeztetési szolgáltatásunk és közben nekem törvény adta kötelességem a köz 
étkeztetést biztosítani, akkor nyilvánvaló  2  feladatnak kell egyszerre megfelelnem. Egy, 
megszüntetni a törvénysértő állapotot, kettő és biztosítani azt, hogy legyen szolgáltató. Ez 
szabályos volt. Ez szabályos volt, nem az ön tiszte eldönteni, ezt majd nyilván meg fogják 
hozni erről a döntést, ez egy teljesen szabályos eljárásban hozott, szabályos döntés volt. 
Nyilvánvalóan széjjelnéztünk a piacon, nyilvánvalóan lehetett tudni, ..tessék? Nem  3  óra alatt, 
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nem  3  óra alatt. Tessék? Nem, nem, nem, nem Ön butának tetteti magát, miközben tudom, hogy 
nem az. Tehát nem  3  óra alatt tehát nem hétfőről keddre találtuk meg az EUREST-et. Tessék? 
Most  állj. Szóbeli tájékoztatást adok Önnek, hogy a papírokból levont következtetése nem 
helytálló. Szilágyi Demeter, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Fenntartom az ügyrendi javaslatomat, és akkor kérem, hogy döntsön erről a többség, hogy 
van-e ebben az ügyben értelme annak, hogy meghallgassuk a közbeszerzési tanácsadót? Azért, 
mert ez a tervsor szerepel itt előttünk egy előterjesztésben, ezzel a tervsorral kapcsolatban 
kérdések merülnek föl, amivel kapcsolatban nem kaptunk kielégítő választ, úgyhogy kérem 
szépen döntsön erről a testület, hogy a közbeszerzési tanácsadót meghallgathassuk ebben az 
ügyben. Köszönöm. 

Pikó András 
Megadom a szót Jegyző asszonynak, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Köszönöm. Közbeszerzési tervben szerepeltetni kell azokat a beszerzéseket, amelyeket az 
Önkormányzatnak az értékhatárra tekintet nélkül, az itt meghatározott vagy eldönteni kívánt 
eljárásokkal kell beszerezni. Tehát  ha  a költségvetésünkben olyan értékhatárokkal szerepelnek 
ezek olyan értékhatárnál szerepelnek a különböző beszerzések, amelyek közbeszerzést 
követelnek meg, azokat közbeszerzési tervbe kell foglalni. Ez a terv ezekről a beszerzésekről 
szól. Egyes eljárások esetében, amelyeket most konkrétan Önök a negyedikként nevesítenek, 
hogy azokban az eljárásban milyen milyen többletet milyen kérdések merülnek föl, milyen 
információkat, milyen tényeket szeretnének, az abban a beszerzési eljárásban, annak a 
kiírásakor tudunk nyújtani. Ez a közbeszerzési terv, ez a napirend, ez nem irányult arra, amit 
korábban mondtam, hogy ebben a  19  eljárásnak minden egyes részletkérdését és minden egyes 
fázisát itt ismertetni tudjuk. Mert a közbeszerzési terv és annak elfogadása nem arról szól. Arról 
szól, hogy az Önkormányzatnak mint mondtam és hangsúlyozom, a költségvetésében 
biztosított keretösszeget fel tudjuk használni. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Dr. Juharos  Robert  képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 
Nagyon kellemetlen ez Polgármester úr ez az ügy. Az a helyzet, hogy én arra gondolok, hogy 
bizonyára nagyon jóhiszeműen járt el,  de  a jogi tények itt kifejezetten azt támasztják alá, hogy 
Önnel meghozattak, vagy meghozott magától egy döntést május 25-én, rögzítette az összes 
elektronikus eszköz, ami létezik. Majd észrevették, hogy elrontották ezt a dolgot, 26-án 
lebonyolítottak egy eljárást, amit 27-én, amit nyilván nem 26-án bonyolítottak le, mert  27-érc 
kellett betolni ugye a  '98  szerinti eljárást a Közbeszerzési Hatóságnál, ami 27-én be is került. 
Majd egyébként az annak az eljárásnak az indokoltságát alátámasztó közbeszerzési tervet meg 
ma hozzák ide. Tehát a történet nem teljesen kerek, amit a Jegyző asszony mond egyébként 
abból meg semmi nem úgy van. Az az előterjesztés pont a lényeges elemeket nem tartalmazta, 
most ez egy dolog, hogy ugye nem volt mellette ajánlati felhívás, tehát amikor mi döntünk itt 
bármilyen eljárásról Képviselő-testületként eljárva, akkor kapunk egy ajánlati felhívást, kapunk 
egy dokumentációt, na most azt mi nem láttunk. Majd utána születik egy ajánlatkérő döntés, 
amely ajánlatkérői döntést szintén nem láttunk. Ugye bementem Önökhöz és próbáltam ezeket 
megkérni, nagyjából megkaptam azt, ami eddig is rendelkezésre állt, meg láttam egy pár másik 
iratot is, amit nem adtak oda. Tehát egészen pontosan ez a helyzet, ugyanis nyilvánvaló volt 
már a föltöltött előterjesztésekből is, hogy rengeteg ellentmondás van az ügyben. Na most ez 
egy két mozdulatú történet, egyrészről Önök azt mondják, hogy érvénytelen a korábban 
közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés.  Ha  ezt is gondolják, szívük joga, meg van egy 
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jogi megoldás, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Illetve több jogi megoldás van a felmondástól 
kezdve az elálláson által nagyon sok minden van, rengetek humoros megoldási javaslattal elő 
tudtam volna állni,  ha  megkérdeznek, hogy hogyan lehet megszabadulni attól, akit nem 
akarnak. Egyébként azt gondolom, szívük joga azzal dolgozni, akivel szeretnének meg az Önök 
politikai kockázata, csak ezt jogszerűen kell megoldani. Na most annak a kimondása, hogy 
érvénytelen egy megállapodás, egy ilyen szerződés, az nem az önök dologa, hanem a bíróságé. 
Az kifejezetten bírósági jogkör, ezt egy polgármester nem vonhatja el, egy jegyzőnek meg 
tudnia kell, hogy egy polgármester nem vonhatja el. Tehát ez nem lesz túl szerencsés azért, mert 
annak a szerződésnek az ilyetén folytán való megszüntetése nem feltétlenül azt fogja 
eredményezni, hogy az a szerződés, amit egyébként Önök nem kívántak, szívük joga, az nem 
lesz érvényes. Lehet, ez a mai napig érvényes lesz, akkor pedig kárfelelősségünk lesz, meg 
ugye az a vita, hogy akkor most ki szolgáltat Józsefvárosban. Majd utána villámgyorsan 
kiválasztottak hihetetlen nagy versenyben egy átmeneti időszakra valakit, akiről egy dolgot 
tudunk, hogy, senki más nem hívtak meg erre az eljárásra és utólag rekonstruálták az egész 
sztorit. Ez így nagyon - nagyon kellemetlen Polgármester úr, remélem, hogy Önnek ehhez 
semmi köze nincs. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Tovább vive azt a gondolatmenetet, amit képviselőtársam elkezdett, hogy döbbenetes, hogy 
ilyen lakonikus nyugalommal veszik tudomásul azt, hogy nem tudnak ezekre a kérésekre 
érdemben válaszolni. Éppen egyébként a hivatkozott eljárásrend, a  98/2.e.  eljárásrend követeli 
meg a következő paragrafusban, a  99. §-ban,  hogy legalább három szereplőt illik meghívni egy 
ilyen eljárásra. Ezt pont a kbt. mondja ki a  98.2.e  kapcsán. Ott van a  99.  § (I) bekezdés, ami 
pont ezt mondja meg. Azért lett volna jó,  ha  tudunk a közbeszerzési tanácsról érdemben 
tájékozódni, hogy megtörténtek-e azok a szükséges lépések, amik egy ilyen eljárás 
előkészítéséhez kellenek. Azért vagyunk kénytelenek itt kérdezni, és azért vagyunk 
kénytelenek ennél a napirendi pontnál ezt az ügyet föltárni, mert nem volt erre semmilyen más 
érdemi lehetőségünk. Hiszen máj  us  25-én kaptunk egy határozatot, amelyben a polgármester úr 
dönt arról, hogy az EUREST Kft.-vel szerződést köt. Majd utána jön sorban a közbeszerzési 
eljárás, a hatóság felé való bejelentése,  etc.  Hamarabb van meg győztes, mint maga a verseny. 
Ez önmagában elfogadhatatlan, és az még inkább zavaró ebben a helyzetben, hogy ezt 
igyekeznek olyan módon palástolni semmilyen, és azt gondolom, hogy joggal készülhettek 
arra, hogy ez a kérdés itt fel fog merülni ennél a napirendnél. Nekem ne mondják azt, hogy nem 
számítottak rá, hogy ezt majd valaki meg fogjuk kérdezni, ugyan már. Az, hogy úgy ülnek ide 
egy ilyen napirendhez, hogy a mellékletben szereplő eljárásról nem tudnak nekünk olyan 
mélységében információt szolgáltatni, hogy megnyugtassák a képviselőket arról, hogy 
semmilyen jogsértést nem történt itt. Azt gondolom, hogy ez nem helyes, és illett volna ebben a 
kérdésben egy részletes beszámolót kapunk, vagy legalább egy szóbeli tájékoztatást részletes 
kronológiával. Mikor, hogyan, kinek ment ki az ajánlati felhívás, hogyan történt a piackutatás, 
mely cégeket keresték meg, milyen referenciákat kértek be a szolgáltatóktól,  etc., etc., etc. 
Rengeteg olyan körülmény van, amit azt gondolom, hogy szükséges lenne látunk ahhoz, hogy 
az a gyanú, ami fölmerül ezzel kapcsolatban, hogy itt  mit  vagy egyébként pusztán 
ügyetlenkedés, ezt ebből a székből most nehéz eldönteni, hogy tényleg ennyire egyetlenek, 
vagy pedig valami rosszhiszeműség van ebben átveszi nem most nem tudom megállapítani,  de 
ezt nem viszonylag egyszerűen el tudták volna oszlatni ezeket a kételyeket bennünk, hogy  ha 
most olyan minőségi válaszokat kapunk, amiből kiderül, hogy pontosan mi is történt.  Most 
semmi más nem látszik, mint amit már előttem  ketten  elmondtak, hogy hamarabb volt meg a 
döntés arról, ki fog szolgáltatni, minthogy a közbeszerzési eljárást egyáltalán lefolytatták volna, 
és eredményt hirdettek volna benne, és ez skandalum. 

Pikó András 
Dr. Eröss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 
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Dr. Erőss  Gabor 
Én ebben a kronológiai vitában nem szeretnék részt venni, és nem is gondolom, hogy egyébként 
helye volna annak, hogy.... Megvárom még a Tisztelt Fidesz-frakció  50%-a  befejezi a 
tanácskozást. ..,hogy ebben a vitában ez volna a helyes, hogy különböző, a bíróságokról ismert 
felvetésekkel élnek Önök, mivel kezdeményezték egy vizsgálóbizottság létrehozását. 
Polgármester úr már jelezte, hogy ezt támogatni fogja, csak kitágítja a vizsgálóbizottság 
tevékenységi körét. Ezért most engedjék meg, hogy nem a kronológiájához és az Önök 
jogászkodásához, hanem ahhoz szóljak hozzá, hogy itt mégiscsak a józsefvárosi gyerekekről 
van szó. Azt Önök minthogyha elfelejtenék. Háromgyerekes apukakent azt gondom, hogy azért 
mégis csak az a legfontosabb, hogy ez az étel, amit a józsefvárosi óvodások és iskolások 
esznek, az mondjuk legyen finom.  A  visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy ez finom, nem azt 
mondom, hogy finomabb. Majd a vizsgálóbizottság nyilván ezt is bekéri, bekéri a korábbi 
véleményeket meg a mostaniakat. Az biztos, hogy jók a visszajelzések, a szülők és a gyerekek 
elégedettek ezzel az étellel, és fontos az is, mégiscsak emberekről, gyerekekről beszélünk, nem 
dátumokról.  A  törvényesség nem smafu, az egy előfeltétel. Arról beszélünk, hogy a gyerekek 
olcsóbban jutnak hozzá az ebédhez, a tízóraihoz, az uzsonnához vagy kevesebbet fizetnek, és 
hogy közpénzt és spórolunk, hiszen  100  milliót meghaladó közpénzzel kevesebbet kell 
kiadnunk a közétkeztetésre. Úgy spórolunk közpénzt, hogy egyébként az étel finom a 
visszajelzések alapján, és a szülők és kevesebbet kell, hogy fizessenek érte, tehát végrehajtottuk 
azt a rezsicsökkentest kerületi szinten a közétkeztetés tekintetében, ami a józsefvárosi 
óvodások és iskolások, illetve az ő szüleik szempontjából most a legeslegfontosabb. Azt 
gondoltam volna, hogy ennek közösen örülhetünk. 

Elko Andras 
Sátly  frakcióvezető  úr,  parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Szeretnénk kifejezni a támogatásomat a vizsgálóbizottság létrehozása iránt. Szerintem nagyon 
fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben, abban is, hogy hogy létezhetett az, hogy az 
önkormányzat egy olyan helyzetbe került, hogy a hatályos közétkeztetési szerződése 
érvénytelen lett. Hogyan köthettek ilyen szerződést korábban?  De!  Vizsgáljuk ki, és vizsgáljuk 
ki azt is, amit Vörös Tamás kért. Szerintem nincs takargatnivalója az önkormányzatnak, állunk 
a vizsgálat elébe. Arra viszont engedjék meg, hogy reagáljak, amikor  jobb  sorsra érdemes 
politikusok azzal riogatják a józsefvárosi anyukákat, hogy romlott ételt oszt Pikó  Andras  az 
iskolában meg az óvodában. Ilyeneket ne csináljanak! Ez már az a szint, amikor a politikai 
folyamatokhoz nem kötődő lakosokat riogatják azért, hogy hangulatot keltsenek a polgármester 
ellen. Szerintem ez szint alatti.  A  közbeszerzési kérdéseket vizsgáljuk ki,  de  ne riogassák az 
embereket, köszönöm szépen. 

Elko  András 
Egyetlen egy józsefvárosi gyerek sem evett romlott ételt, Kocsis  Mate  mégis ezt híreszteli 
rólam, ez elég nagy gond. Vörös Tamás frakcióvezető úr. 

Vörös Tamás 
Szerintem inkább az a gond, hogy  260  valahány millió forintos szerződést kötnek eljárás 
nélkül. Inkább az a gond, hogy előbb van meg a győztes, mint utána az eljárás. Papírja van róla, 
Polgármester úr, Ön írta alá. Kint van május 25-én a honlapon, nézze meg! 

Pik() Andras 
Ezt fogja majd a bíróságon mondani? 

Vörös Tamás 
Én nem akartam  Ö  bírósággal fenyegetni, én bízom benne, hogy Önt megvezették, és valaki 
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más, aki érdekelt ebben az ügyben, valamilyen formában hatott Önre. Nem gondolnám, hogy ez 
az Ön ügye lenne ebben a formában,  de  Ön felelős érte, és Ön írta alá május 25-én az EUREST 
Kft.-vel a szerződést köt. Majd  26-aj dátummal van erről egy közbeszerzési eljárás, hogy az 
EUREST Kft. nyert. 26-án nyert, 25-én Ön már aláírja, hogy győzött. Hát azért ez egy elég 
furcsa kronológia, arról nem is beszélve, amit képviselőtársam emlegetett,  de  arra se kaptunk 
érdemi választ, hogy milyen alapon  in  ki beszerzési eljárást az Önkormányzat, közbeszerzési 
eljárást az Önkormányzat. Azt meg kell előzze egy döntés, amit Ön gyakorolt a 
Képviselő-testület nélkül. Ez sem volt meg, nem volt döntés, előbb volt meg a győztes. Lehet 
azon beszélgetni, hogy most hol, melyiknél finomabban a lebbencsleves, melyik szolgáltatónál. 
En  azt gondolom, hogy ez is fontos kérdés lehet,  de  ez sokadlagos annak a súlya után, hogy 
jogszerűen köt-e az önkormányzat szerződést ilyen elképesztően nagy összegről. Tehát itt nem 
arról beszélgetünk, hogy lehet-e jó a leves. Ezt nem is lett egzaktan eldönteni. Értem, hogy 
Önök ebbe az irányba szeretnének elmenni, és majd végeláthatatlanul lehet majd beszélgetni 
arról, hogy a káposztafőzelék hol volt finomabb, mert ez nem egy egzakt dolog. Meg hogyha 
rossz volt valamikor, azt is dokumentumokkal alá kell támasztani. Teljesen lényegtelen és nem 
volt politikusokkal leveleket írogatni azzal kapcsolatban, és azt lobogtatni, mint valami érvet. 
Egészen komolytalan! Ebben az ügyben nem ez a kérdés, még egyszer mondom, azt majd 
eldöntik a bíróságon,  ha  jó hallottuk a hírekből, hogy mi volt, mi történt, hogyan lett felmondva 
szerződés. Szerintünk az is problémás, hogy hogyan lett megkötve az új. Az előző azt tudjuk, 
hogy egy közbeszerzési eljárás során,  5  évvel ezelőtt, soha senki nem emelt szót ellene.  A 
mostani pedig borzasztóan visszás ügy. Én azt szeretném megkérdezni, hogy  ha  kiderül, hogy 
szabálytalanul lett megkötve a szerződés, annak milyen személyi konzekvenciái lesznek az 
önkormányzatban, a hivatalra nézve a közbeszerzési tanácsadóra nézve? Hol lesz a felelősség? 
Lehet azt mondani, hogy most olcsóbb a közétkeztetés, hát egy verseny nélküli eljárásban, 
ugye, az a lényeg, hogy látja az árakat, nyilván könnyebb alámenni. 

Pikó András 
Juharos  Robert  képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos  Robert 
Térjünk vissza még egy picit a tényekhez! Azzal, hogy finom, nem finom, azzal én nem tudok 
mit kezdeni. Azzal tudok valamit kezdeni, hogy itt van két, szerintem jogilag nagyon kritikus és 

rém kellemetlen döntés. Az egyik az, hogy hogyan szabadultunk meg a nemkívánatos 
szolgáltatótól. Szerintem jogszerűtlenül. Ennek szerettem volna megtudni, hogy mi volt az 
indoklása, mi volt a közbeszerzés jogi indoklása, ki vitte erre a döntésre a polgármester urat. 
Megkérdeztem jegyző asszonyt, belenézegettem iratokba, amit aztán gyorsan soha többet nem 
hoztak nekem vissza, mert azt mondták, hogy ez magánlevelezés. Ugyanez a helyzet a másik 
eljárással, ami 25-én egyébként már a rendszeren volt, és az összes elektronikus adathordozón 
rajta volt az időbélyeg. 26-án lefolytatnak egy tárgyalásos eljárást, aminek ugyan a nyoma, mert 
27-én töltik fel a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz,  de  ahhoz kellett volna ez a terv, amit 
egyébként most terjesztenek elő. Itt függnek össze a dolgok. Egyrészt a megalapozottsága, 
másrészrő l meg azt gondolom, hogy semmilyen megalapozottság nem volt ennek a  98  szerinti 
eljárásnak. Ez az Önök dolga, majd viselik érte a kárfelelősséget, csak szeretném jelezni, hogy 
az összes olyan jogi és egyéb típusú ár, amit ezzel a kapkodó, egyébként a COVID-dal össze 
nem függő, nem arányos és nem is szükséges döntéshalmaznak a megmagyarázhatatlan 
meghozatalára vártunk volna erre valami korrekt választ ebben a helyzetben. Ajánlatkérői 
döntés nem volt, bírálat nem volt, és döntés sem született az ajánlatról, legalábbis én nem láttam 
ilyet.  A  közbeszerzési tanácsadóval volt egy viszonylag éles pengeváltásom azután, amikor én 
ezeket megkértem, és azt mondta, hogy minden rendelkezésre, majd kiderült, hogy semmi nem 
állt rendelkezésre. Semmi nem állt rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve 
lehet vizsgálóbizottságot felállítani,  de  sajnos ezekben a kérdésekben egészen biztosan, nem 
miattunk, hanem hatósági eljárás lesz folyamatban. Ebben a kérdésben sajnos nem lehet 
megkerülni azt, ugyanis Döntőbizottság előtt van, hivatalból fognak eljárni, nyilván azért 
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utalták döntőbizottság elé, mert hivatalból el kell járjanak.  De  onnantól kezdve az ügy nem 
visszarántható. Nem értem, hogy  ha  váltani akarnak, miért nem csinálják szabályosan. Higgyék 
el, hogy picit sem fájt volna, hogy  ha  azt mondják, hogy szeretnénk egy új szolgáltatót, írjunk ki 
egy eljárást. Előre lehetett tervezni, előre lehetett látni. Önök azért nem mondták fel. mert túl 
sokáig tartott. Értem, hogy erős volt az érdekérvényesítés,  de  egy sima felmondással vagy egy 
elállással vagy bármilyen más megoldással lehet szabadulni az előzőtől. Az újra meg egy 
szabályos eljárást kellett volna kiírni.  A  98-at nem erre hozták létre.  Ha  elkaszálják az 
önkonnányzatot, kapnak egy kemény bírságot, itt fog jelentkezni  2  szolgáltató egyébként, aki 
nem tud szolgáltatni jogszerűen. Éhezni fognak a gyerekek és a nyugdíjasok. Egyébként 
kapnak egy hatalmas bírságot a nyakukba, gratulálni fogunk hozzá. 

Pike' Andras 
Ne  drukkoljon, köszönöm! Szili-Darók Ildikó, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Csak a lebbencsleves nem volt finom, és a kelkáposzta főzelék nem volt finom,  de  szeretném 
tisztázni a helyzetet. Itt van a  2019.  év összes visszajelzése, amit a JSZSZGYK-ba küldenek az 
óvodák, iskolák, szociális étkeztetés, idősellátás. Csak így belelapozok, valóban a csütörtökre 
küldött vagy lejárt volt, fotót mellékelem, a kenyér ismét penészes, a pörkölt nem tartalmazott 
húst. Egy éven keresztül olyan jelzések érkeztek 2019-ben, itt van az összes, 50-57-ről, 
amelyiknek bármelyikét megnézzük, nem arról van szó, csak tisztázzuk, hogy finom-e vagy 
nem. Lejárt-e a vaj, a kenyér penészes-e, ilyen súlyosságú kérdésekről beszélünk gyerekek, 
óvodások és otthonukba ételt kérő idősek esetében. 

Pikó  Andras 
Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 
Alpolgármester asszony, teljesen egyetértünk.  Ha  nem megfelelő a szolgáltatás, fel kell 
mondani a szerződést, napnál is világosabb. Az, hogy ezt Önök megtették, mert volt erre 
megfelelő megalapozottságuk, az egy nagyon fontos dolog. Jól tették, hogy felmondtak a 
szerződést,  ha  ez van, csak az a baj, hogy nem felmondták a szerződést, nem ez volt az indoklás 
benne. Ez már csak részletkérdés. Azért mondom, hogy az, hogy odáig eljutottunk, hogy ez a 
szerződés az Önök megítélése alapján nem létezik, érvénytelen, felmondásra került, legyen 
bármi a jogcíme, az egy dolog, az egy értékes alá eső körülmény, amit értékelni kell, hogy 
jutottunk el idáig, miért jutottunk el idáig,  etc. Es  nyílik a  2.  fejezet, hogy hogyan köttetett meg 
az új szerződés. Ezt a kettőt élesen szükséges elválasztva egymástól, mert akár a május  25-i 
napon is le lehetett volna folytatni ezt a közbeszerzési eljárást. Hogyha aznap döntenek arról, 
hogy érvénytelen, aznap lefolytatják az eljárást a  98.2  szerint, és ma nem biztos, hogy errő l itt 
beszélgetnénk ilyen mélységben. Csakhogy nem ez történt, hanem az történt, hogy döntött a 
polgármester a szerződéskötésről, majd rájöttek, valószínűleg valaki szólt, hogy hoppá, ez így 
nem lesz kerek, és mögé raktak egy nappal később egy közbeszerzési eljárást. Ez az esszenciája 
ennek a kérdésnek, ez a legnagyobb probléma, és erre nem kapunk választ most már fél órája 
körülbelül. Valószínűsítem, mert nincs rá válasz, mert akkor be kellene ismerniük, hogy igen 
hibáztunk, igen hamarabb döntöttünk, mint ahogy egyébként utána a közbeszerzési eljárást 
lefolytattuk. Ez lenne az elfogadható felelősségvállalás az én olvasatomban,  de  ez nem történik 
meg, pedig egyértelműek a tények. 

Vörös Tamás 
Szeretnék idézni 2018/2020-as számú május 25-én kelt közétkeztetéssel kapcsolatos döntés 
meghozataláról, annak a  3.  pontjáról, amely szerint „a közétkeztetési feladatok június  2. 
napjától történő közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáig  tarn)  időszakra 
vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező EUREST Etteremüzemeltető  KR.  (EUREST 

105 



Étteremüzemeltető Kft.) szolgáltatási szerződést aláírom és haladéktalanul tájékoztatom a 
Közbeszerzési Hatóságot". Ez május 25-én kelt és ehhez képest a tárgyalási jegyzőkönyv, ami 
alapján ezt szerződés meg lehetett volna kötni, az május 26-án van. Egyébként Ön is ott volt, 
hiszen Ön a bíráló bizottság egyik tagja vagy jelen volt legalábbis a tárgyalásokon. Tehát 25-én 
döntött róla. Ezen nem nagyon van mit védeni, ez vállalhatatlan. Ezért mondjuk azt, hogy ez az 
egyik legnagyobb korrupciós botránya a kerületnek az elmúlt  30  év alatt. És ilyen még nem volt, 
ilyen súlyú, ráadásul ilyen fajta szerencsétlenkedést,  de  tényleg... Nem tudom, hogy ki  ad 
Önnek tanácsokat Polgármester úr,  de  még akkor is lett volna visszaút, hogyha 25-én rájönnek, 
hogy nem volt eljárás. Még akkor is. Ennél rosszabbat, mint hogy utána lefolytatnak egy 
nyilvánvalóan... Hát most milyen eljárás az, ahol előtte megmondták a győztest, milyen eljárás 
az, amit délután pár óra alatt lezavarnak? Mi ez? Több száz millió forintról. És mondom, 
beszélgethetünk arról, hogy mi volt előtte. És engem nem érdekel, hogy kivel szerződnek, 
hogyha gyerekeknek jobb, annak is örülök, hogyha olcsóbb a közétkeztetést,  de  jogszerűtlen 
nem lehet. Verseny nélkül gyakorlatilag kirakták így az önkormányzat honlapjára, hogy ez a 
szerződés mikor köttetett meg és hogyan, mindenféle eljárás nélkül. Teljesen nyomon 
követhető. Mindazonáltal szeretném kérni, hogy az összes a beszerzési eljárással kapcsolatos 
dokumentumot teljes jognyilatkozat kíséretében az összes képviselőnek legyenek kedvesek 
eljuttatni, minden egyes képviselőnek, az összes beszerzési eljárással kapcsolatos 
dokumentumot, azokat, hogy mikor keltek, mikor írták alá. Adott esetben a beszerzési hatóság 
számára mit küldtek meg, milyen módon, mi az indoklás annak, hogy ezek az eljárások így 
kerültek megvalósításra? Én azt szeretném kérni, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük azt a 
borzasztó problémát, amit Juharos képviselőtársam felvetett, vegyük fel a kapcsolatot, vagy 
kezdjük el megbeszélni, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a kérdést, mert egyvalami biztos, 
hogy nem lehet ilyen több  100  milliós eljárásokat ilyen elképesztő slendriánul, szerencsétlenül 
és szabálytalanul lefolytatni. Ennek következménye lesz, súlyos következménye. 

Pikó  Andras 
Juharos Róbert képviselő úrnak nem tudom megadni, mert az SZMSZ szerint kihasználta a 
hozzászólási lehetőségeit. Másnak van-e hozzászólnivalója?  Ha  nincs, akkor a vitát lezárom. 
Juharos  Robert,  ügyrendi, parancsoljon!  De  ügyrendi legyen! 

Dr. Juharos Róbert 
Ügyrendi, és szigorúan a napirendhez tartozik.  98.2  szerinti terv szerinti eljárás 
lebonyolításának feltétele lett volna az, hogy megindítják egyébként a rendes közbeszerzési 
eljárást. 

Pikó  Andras 
Mi az ügyrendi javaslata? 

Dr. Juharos  Robert 
Annak hol van a dokumentációja? Mind a mai napig nem produkálták a rendes közbeszerzési 
eljárásnak a dokumentációját.  Eves 1  milliárdról beszélgetünk. Ez egy háromnegyed éves 
eljárás. 

Pikó  Andras 
Bocsánat, mi az ügyrendi javaslat? 

Dr. Juharos  Robert 
Hol van dokumentáció? 

Pikó  Andras 
Ez egy javaslat vagy egy kérdés? 
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Dr. Juharos  Robert 
Alapvető kérdés. Itt szerepel a tervben,  de  nem osztották ki. 

Pikó  Andras 
Mi az ügyrendi javaslata? 

Dr. Juharos  Robert 
Meg kellene indítani az eljárást. Hol van a nagy eljárásnak a megindításáról szóló döntés?  A 98 
szerinti eljárásnak feltétele lett volna. 

Pikó  Andras 
Jegyző asszony, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Sem ennek, sem másnak az eljárását megindító döntés vagy az ajánlati dokumentáció nem kerül 
a Képviselő-testület elé, mert bizottsági hatáskör.  A  közbeszerzési terv elfogadásánál az 
ajánlati dokumentációt idehozták bármikor? 

Pikó András 
Nem. Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon, ügyrendi. 

Sátly Balázs 
Kaptam egy olyan jelzést, hogy tartsunk pár perc tárgyalási szünetet. 

Pikó  Andras 
Megadom,  10  perc tárgyalási szünet. 

SZÜNET  17.46  -  18.00 
Pikó  Andras 
Folytatjuk a vitát, amelynek a végén, vége fele járunk. Vörös Tamás frakcióvezető úr, ügyrendi. 
Az  valid,  nem? Összefoglalom: ott tartunk most, hogy  ha  jól értem, a közbeszerzési terv 
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadása a feltétele annak, hogy a közétkeztetésben az 
új, nem átmeneti közbeszerzési eljárást ki tudjuk írni. Tehát ezt a feladatot abszolválnom kell. 
Fölmerült vizsgálóbizottságnak a felállítása, amelyben  ha  jól tudom, akkor politikai 
konszenzus van. Erről azt javaslom, hogy a következő képviselő-testületi ülésen, július 16-án 
döntsünk is. Azoknak az igényeknek a kielégítésére most egyszerre nem tudunk  mit  tenni, mert 
fizikálisan nincs itt a közbeszerzési szakértőnk, tehát magyarán ezt nem tudjuk most 
abszolválni. Azt javaslom, hogy ebben az ügyben, hogyha  ha  igénylik, akkor később találjunk 
arra módot, nem tudom, hogy ez  Kt.  ülésen kell, hogy legyen, bizottsági ülésen.  Ha  bizottsági 
hatáskör, akkor a bizottsági ülésen külön erre lehet. És természetesen a vizsgálóbizottság maga 
is meghallgathatja a közbeszerzési tanácsadónkat.  Most  itt tartunk, én nemsokára szavazásra 
fogom bocsátani ezt a határozati javaslatot. Előbb Vörös Tamás frakcióvezető úr ügyrendijét 
hallgassuk meg igen. 

Vörös Tamás 
Nem tartom megfelelő gyakorlatnak, hogy egy előterjesztés készítője nincs jelen a 
képviselő-testületi ülésen. Én azt gondolom, hogy  ha  így is történik, mert történhet persze 
bármi, betegség stb., akkor is gondoskodni kell arról, hogy legyen kompetens személy. Jelen 
pillanatban én azért azt gondom, hogy sem Önök, sem mi nem vagyunk abban a helyzetbe, 
hogy támogassuk ezt az előterjesztést, hiszen szakmailag senki nincs, aki validálná a benne 
foglaltakat. Jegyző asszony közölte, hogy neki fogalma sincs, hogy mi van az előtetjesztésben, 
a közbeszerzési tanácsadó pedig eltűnt vagy nincs jelen. Én azt gondolom, hogy ez nem egy 
professzionális hivatalnak a lenyomata, inkább az ellenkezője. 
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Pikó  Andras 
Jegyző asszony akar reagálni? Nem. Akkor szavazásra bocsátom a  2020.  évi Közbeszerzési 
Terv módosításáról szóló egy pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához egyszerű 
többség szükséges, és kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 
11  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett megállapítom, hogy a Képviselő-testület a 
határozatot elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
277/2020.(V1. 25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a  2020.  évi közbeszerzési terv módosításáról 

(1  I igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 
jóváhagyja az előtedesztés L számú mellékletét képező  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi közbeszerzési terv I. számú módosítását és felkéri a 
polgármestert annak aláírására és gondoskodjon nyilvánossá tételéről. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  25.,  aláírás esetében  2020.  június  26. 

Napirend  14.  pontja — eredeti  16.  napirendi pont 
Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek 
használatáról és használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati 
rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó  Andras 
A 14.  napirendi pont következik, Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 4/2020-as önkormányzati rendelet 
módosítására.  A  dolog lényege, hogy módosul a kerület filmforgatásokra vonatkozó 
közterület-használati rendelete, feloldja a Palotanegyedre vonatkozó tiltó rendelkezéseket, és 
ez az új rendelet tartalmazza a lakossági konzultáció eredményét, eredményeit is. 
Tulajdonképpen a módosítás ezen a konzultáción alapul. Az előterjesztést a bizottságok 
megtárgyalták, a napirend vitáját megnyitom, előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs, 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez.  Ha 
nincs, akkor megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz kívánnak-e 
hozzászólni. Sátly frakcióvezető úr nem, Vörös frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
A  szándék nemes, és azt gondolom, hogy nem is kérdőjelezzük meg, hogy valamilyen módon 
nyugvópontra szeretné vinni a Tisztelt Többség ezt a kérdést. Ugye, az előző gyakorlat az volt, 
elég szigorúak voltunk filmforgatás tekintetében és alapvetően a nagyon frekventált helyeken 
nem engedélyeztük ezt az egyébként önkormányzat szempontjából nem túl üdvös 
tevékenységet.  A  lakók nem szeretik, az Önkormányzat bevételei inkább csökkennek, mint 
nőnek. Nem rejtettük véka alá, hogy nem az a kedvenc törvényünk, ami ezt lehetővé teszi. 
Tehát azt el kell ismernünk, hogy szerintünk ez nem feltétlenül a legjobb, legalábbis fővárosi és 
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belvárosi vonatkozásban.  A  lényeg az, hogy az önkormányzatoknak lehetősége van, és azért ez 
mégiscsak a jogszabály javára van írva, olyan döntéseket hozni, amelyek nem engedélyezik 
ennek a tevékenységnek a folytatását. Mi így jártunk el.  Most  ez az előterjesztés alapvetően 
megpróbálja kezelni azokat a problémákat, amiket  general  egy filmforgatás. Véleményünk 
szerint, még egyszer mondom, a szándék jó, csak az eszközök alkalmatlanok, teljes mértékben 
alkalmatlanok arra, hogy megtörténjen ennek az ügynek a kezelése. Ott van például a parkolási 
kérdéskör. Ki és hogyan fogja ellenőrizni? Azért tudom, mert egyébként ebbe az utcába mi is 
bementünk az elején. Mindenki előre értesítse a lakókat, ez természetesen a szavak szintjén 
mindig működik, aztán hogy ki fogja ezt ellenőrizni, jönnek a panaszok, stb. Ki fogja nyomon 
követni azt, hogy vajon az összes parkolóhely kiosztásra kerül-e adott esetben egy vásárolt 
helyen vagy nem? Az életszerűsége ennek a rendelet-tervezetnek borzasztóan kicsi. Mondom, 
nem a szándék rossz, csak kicsi. Az önkormányzat által méregdrágán üzemeltetett, volt 
kampánytanácsadók vezetésével üzemeltetett részvételi iroda lebonyolított egy konzultációs 
folyamatot, amint ezt bizottsági ülésen megtudtuk, az egyik résztvevő a  C8  nevű civil szervezet 
volt. Tehát őt kérte Föl az önkormányzati feladat ellátására az Önkormányzat. Hasonlóan a 
Momentum Mozgalomnak adott eszközökhöz, rendkívül visszatetszőnek tartjuk tekintettel 
arra, hogy az ilyen típusú konzultációkra az apparátusa megvan az Önkormányzatnak,  ha  meg 
szeretne bevonni egy civil szervezetet, azzal sincsen alapvetően gond,  de  azért a jelenlegi 
polgármestert adó, egyébként aktívan politika civil szervezetet civilként bevonni egy ilyen 
akcióba, hát, én ezt nem tartom túlzottan szerencsés dolognak.  Na,  most képzelje el, hogy  ha 
Önök rábukkannának egy olyan konzultációra, amikor a Józsefvárosi Önkormányzat mondjuk 
megbízta volna a Fideszt vagy a KDNP-t hogy konzultáljon. Hát ez így összekeverése a 
dolgoknak, nincs pártállam, még Józsefvárosban sem, legalábbis bízunk benne. Ez nem egy 
szerencsés gyakorlat. Szeretnénk elkerülni a jövőben az ilyeneket, nem gondoljuk egyébként, 
hogy a konzultáció pont ezért torzításmentes lenne, most gondoljon bele, hogy kiálltak oda egy 
pártpolitikai szervezet tagjai, és megkérdezték az embereket. Én nem gondolnám, hogy ne 
viszonyulnak hozzá, például mondjuk jobboldali gondolkodás emberek kevésbé pozitívan vagy 
kevésbé bizalommal. Úgyhogy innentől kezdve magának a konzultációnak az érdemi részét is 
vitatjuk,  de  a legnagyobb probléma nem ezzel van, hanem azzal inkább, hogy egy politikai 
szervezetet, hogy lehet civilként feltüntetni, és az Önkormányzat miért nem oldja meg ezeket a 
feladatait saját hatáskörben, mint évtizedeken keresztül megtette.  A  probléma pedig alapvetően 
azzal van, hogy nem fog működni ez a tervezet, könnyen kijátszható, hiszen hogy  ha  nem 
ugyanoda kérnek parkolási vagy filmforgatás engedélyt, hanem pár  10  méterrel arrébb, akkor 
ugyanúgy kiadható lesz,  de  mégiscsak ugyanannak a közösségnek fog problémákat okozni. 
Nincsen definiálva az sem, hogy melyek az érintett társasházak, kit kell értesíteni, milyen 
összeghatárig? Minden jó szándékot feltételezünk a filmforgatókról,  de  nem biztos, hogy abban 
motiváltak, hogy mondjuk  50-100  embernek a parkolási problémáját finanszírozzák. Ennél 
lehet, hogy olcsóbb lett volna, hogyha nem tudom, elmennek egy stúdióba adott esetben. És mi 
van akkor, és hogyan tudjuk szankcionálni (és ez a kérdés része), ennek nem tesznek eleget. 
Köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen, képviselői hozzászólások jönnek, Veress  Gabor  képviselő úr, parancsoljon! 

Veress Gábor 
Most,  mint az illetékes szakbizottság elnöke szeretnék ehhez hozzátenni néhány apróságot, és 
köszönöm, hogy nem politikai irányba ment el ez a történet, hanem maradtunk, vagy igyekezett 
Ön is, amennyire képes rá, szakmai síkon maradni. Köszönöm még egyszer! Amit szeretnek 
elmondani, az egy egészen fontos dolog ennek a javaslatnak a tekintetében: ez ami itt Önök 
előtt fekszik, lehetőséget teremt arra, hogy a Palotanegyedben filmforgatás legyen, nem pedig 
kötelezettséget. Tehát ettől függetlenül a polgármester jogkörébe utalt minden olyan eddig is 
létező lehetőség megmarad, amelyben a polgármester azt mondhatja, hogy elnézést kérünk, 
ezekkel a feltételekkel nem adjuk oda a Palotanegyed egyetlen négyzetcentiméterét sem 
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forgatásra.  De  könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, és ezt már azért is vetítem előre, mert 
nem túlzás, hogy  ha  mondjuk egy amerikai gigaprodukció jelentős összeget ajánlana azért, 
hogy egy kisebb területen a lakók legkisebb zavarásával, egyébként a társasházaknak 
visszaosztott 20%-os bevétel-részesedéssel filmet forgasson a Palotanegyed valamelyik részén, 
akkor az az önkormányzat számára igenis jelentős bevételt tud eredményezni.  Volt  olyan 
időszak, amikor a nem Palotanegyeden leforgatott filmekből bevételként  35  millió forint folyt 
be az önkormányzat számlájára, ez egy nem elhanyagolható összeg, számos dolgot lehet 
egyébként más oldalon ebből megvalósítani. Hovatovább a környező és az érintett 
társasházaknak minden ilyen bevételből  20%  visszajár majd. Azt is szeretném elmondani 
Képviselő úr kérdésére, amit ugyan nem hozzám intézett,  de  talán egy kicsit jobban involválva 
vagyok a történetben, hogy az, hogy hol fognak parkolni, ez egy valóban nagyon fontos kérdés 
volt. Nagyon sokáig ült rajta egy sok tagból álló szakmai szervezet, szerveződés vagy 
előkészítő testület, hogy erre megoldást találjunk. Ennek az a megoldása, hogy nyilvánvalóan 
keresni kell olyan parkolási lehetőséget a város területén, a kerület területén, ahol ez a parkolás 
a lakók legkisebb zavarása mellett megoldható. Minden bizonnyal fogunk ilyet találni, amikor 
ez meg lesz akkor fogjuk kiadni az első olyan engedélyt a Palotanegyedben. Mi is azt 
szeretnénk, hogyha megszűnne az eddigi problémákat okozó, mondjuk aggregátor-használat, 
ami például ezt is szabályozza. Ez a korábbi rendelkezésben nem volt benne.  De  nemcsak a 
Palotanegyed területén volt filmforgatása, Józsefváros a körútnak ideeső oldalán is számtalan 
filmforgatás volt. Ott az áramfelvételt azzal oldották meg, hogy aggregátorokat tette ki, na, az 
zavarta a lakókat valóban, nem is kicsit.  Ergo..  (hozzászólás végét jelző hang) 

Paco  András 
Könczöl Dávid képviselő úr, parancsoljon! 

Könczöl Dávid 
Képviselőtársam igazából elmondta a lényeget, én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, és tényleg 
megköszönni a konstruktív hozzáállást, hogy nem egyedül a  C8  végezte ezt a konzultációt, 
hanem a Civilek a Palotanegyedért Egyesület is részt vett ebben az egészben, illetve több 
képviselőtársammal együtt mi is részt vettünk ennek a konzultációnak a lefolytatásában a 
lakossággal. Alapvetően szerintem sokan akár a fórumon is, akik nem feltétlen ami szavazóink, 
de  úgy gondolták, hogy ez a ügy érinti és érdekli őket. Elmondták a véleményüket, és az is 
teljesen figyelembe lett véve. 

Pik()  András 
Köszönöm szépen, Dr. Eröss  Gabor  alpolgármester Úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 
Mint kultúráért felelős alpolgármester, hadd egészítsem ki az eddig elhangzottakat néhány más 
szemponttal,  de  először még egyszer megköszönném azoknak, illetve most ezúton 
megköszönném azoknak, akik részt vettek ebben a folyamatba, legyenek azok a Részvételi 
Iroda munkatársai, a megkérdezett és a konzultációba bevont lakók, vagy éppen a Palotanegyed 
képviselői vagy mások is. Egyébként szerintem ez Önöknek is fontos tapasztalat, hogy 
tulajdonképpen ez a túlmisztifikálni dolog, ami Önöknek annyira izgatja a fantáziáját, a 
részvételiség, hogy ez valamilyen furcsa, titokzatos dolog. Hát, ez ilyesmiből áll, tehát itt 
tényleg elmegyünk az emberek közé, és ténylegesen megkérdezzük őket, nem előre gyártott 
sugalló kérdésekkel, hanem ténylegesen megbeszéljük velük, hogy az életüket érintő 
döntéseket hogyan és milyen formában hozzuk meg. Utána, amikor megbeszéltük velük, akkor 
jövünk ide a javaslattal, úgyhogy szerintem ebből a szempontból is példamutató ez az egész. 
És, hogy akkor a kultúráról beszéljünk: én azt gondolom, és azt remélem, hogy azért Önök is 
büszkék arra, és szerintem mi mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy milyen nagyszerű 
filmeket forgattak eddig is Józsefvárosban, a Palotanegyedben is és másutt. Hogy olyan 
Oscar-díjas rendezők forgattak, mint korábban Szabó István, vagy nem olyan rég Nemes Jeles 
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László, nem az  Oscar  díjas filmjét, hanem a következőt. Az a kulturális örökség és ez az épített 
örökség egyébként, amit itt a Palotanegyed és a kerület többi része is képvisel, az, ahogy 
mondtam, Oscar-díjas filmekbe és más nagyszerű alkotásokban évtizedek óta jelen van a 
filmvásznakon. És az, hogy ez a hagyomány most olyan formában tud folytatódni, hogy 
egyébként az a lakók számára is megnyugtató és elfogadható, és tovább gazdagodik ez a 
kulturális örökség, az szerintem mindannyiunknak öröm, köszönöm. 

Pik() Andras 
Köszönöm szépen, Veress Gábor képviselő úr, parancsoljon, hogyha még van hozzáfűzni 
vlaója! 

Veress  Gabor 
Az előzetes egyeztetésen felmerült egy javaslat ehhez az előterjesztéshez, ami a 
képviselőtársam szerint itt a kiküldött határozati javaslatban vagy módosítási javaslatban nem 
szerepel. Ez pedig a házak kompenzációjára vonatkozik. Itt a javaslat a 20%-os rész benne van, 
a helyszínrajzon bejelölt területen lévő épületek előtti szakaszt plusz  10  métert tekintjük érintett 
háznak és közöttük osztjuk el ezt az összeget. Annak a definíciója, hogy kitekintünk érintett 
háznak, azt nem találtuk az előterjesztésben.  Ha  az itt jelenlévők sem találják, akkor ezt mint 
módosító javaslatot, kérem iktatni,  ha  nincs benne, mert mi nem találjuk. És ez valószínűleg 
valami véletlen lehet,  de  ezt nem találjuk. Az ergonál azt szerettem volna elmondani, hogy azon 
túl, hogy köszönjük Szikora Róbertnek, hogy valóban azon kell dolgoznunk, hogy a lehető 
legkisebb problémát okozzuk. Inkább azt a részét látjuk, azt a kulturális részét és azt a 
városmarketing részét ennek az előterjesztésnek a háta mögött, ami valóban előnyös lehet a 
józsefvárosi lakosoknak és az Önkormányzatnak is. Higgyék el nekem, hogy rengeteg munka 
van benne, nagyon sok ember sok energiát tett bele, és hogyha megszólították itt a  C8-at  és 
CAPE  Egyesületet ezzel kapcsolatban, csak azt szeretném elmondani, hogy ők voltak azok, 
akik ingyen, bérmentve, saját erejüket, napjukat, energiájukat nem kímélve segítettek ennek a 
konzultációnak a lefolytatásában.  En  ezt inkább egy értékelendő, becsülendő tevékenységnek 
tartom, nem gondolom, hogy ebben bármilyen politika is lett volna. Szívesen felajánlom,  ha 
tudnak olyan civil társaságokat a kerületben, akik hasonlóan képesek, hajlandóak beletenni 
energiát ilyen tevékenység, akkor azt szívesen vesszük majd. 

Pik() Andras 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Picit konkrétabbá tegyem, tehát még egyszer mondom: a benne szereplők, és ezért elhiszem, 
hogy az embereket meggyőzi, hiszen ami le van írva,  ha  ez így működne, szuper. Egyetlen, nem 
egyetlen, sok probléma van vele. Csak egyet hadd mondjak:  „A  forgatással érintett területen a 
lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművek parkolási lehetőségének 
biztosítását az érintett kérelme alapján." Hát, ugye, ezt értjük, hogy mi kell hozzá. Az érintett 
értesüljön róla, hogy van filmforgatás. Utána az érintettnek be kell jelentenie valakinek 
(kinek?) az igényét.  Most  ez az önkormányzat, a cég? Ezt nem tudjuk. Majd utána meg is kell 
valósulnia ennek a történetnek. Na, most az a kérdés, hogy ezt Önök hogy gondolták 
megvalósítani? És még egyszer mondom: mi van akkor, hogyha kiderül a forgatás után, hogy a 
lakók fel vannak háborodva, nem kaptak értesítést, nem tudták jelezni, jelezték,  de  mégsem 
kaptak parkolóhelyet? Nem tudjuk szankcionálni. Tehát ez a valóságban sajnos nagyon-nagyon 
nehezen fog működni, ugyanúgy, ahogy az sincsen teljesen konkretizálva, hogy kik az érintett 
társasházak, ahogy az sincsen konkretizálva, hogy ugyanannál, ugyanannak a területnek ugyan 
nem lehet újra használója filmforgató,  de  pár  10  méterrel arrébb szintén lehet. Ezeket sajnos 
nem nagyon kezeli a rendelet-tervezet, az pedig üdvözlendő, hogy a Civilek a Palotanegyedért 
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be  lett vonva,  de a  Civilek  a  Palotanegyedért nem  ad  sem képviselőt az Önkormányzatnak,  a 
sem polgármestert és nem politikai ellenfele  ma a  Fidesz-KDNP-nek, illetve nem  a 
szövetségesei  a  Momentumnak, az MSZP-nek,  a  DK-nak. Én azt gondolom, hogy ez egy igen 
sajnálatos esemény, és nem szerencsés, hogy nagyon finoman fogalmazzak, mert pontosan 
arról szól, hogy összekeveredik az önkormányzati,  a  hatalmi konstelláció  a  civillel. És  ha  ez 
Önöknek cél, akkor az nem helyes történet,  ha  meg nem, akkor ezt érdemes lenne elkerülni, 
tehát  nein  gondolom, hogy szükség  van  ezeknek  a  szervezeteknek  a  bevonására ilyen 
közcélokra.  A  Részvétel Iroda véleményünk szerint  a  világ legfeleslegesebb szervezete, nem 
azért, mert  a  részvételiség annyira izgatna minket, hanem azért, mert mi ezt egy politikai 
terméknek tartjuk, egy totálisan üres szlogennek, hiszen eddig  is  voltak lakossági fórumok, 
eddig  is  voltak konzultációk, eddig  is  kikértük  a  lakók véleményét anélkül, hogy  10  milliókért 
eltartottuk volna  a  politikai barátokat. Úgyhogy ez egy felesleges szervezet, ezt meg lehetett 
volna oldani olcsóbban  is,  köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Amennyiben nincsen más hozzászólás, akkor előterjesztőként csak jelezném, hogy 
problémának látom azt, amit Vörös Tamás képviselő úr mondott. Valóban a  C8-nak van egy 
kettős arculata, és emiatt szerintem arról érdemes beszélni, amit Ön mondott. Nem egyedülálló 
ez a helyzet, szerintem egy fideszes képviselő által vezetett polgárőrség legalább ekkora 
probléma.  Ne  tegyünk úgy, mintha nem lenne az. Úgyhogy szerintem erről azért érdemes 
beszélni. Azért, mert egy párthadsereg tud a polgárőrségből lenni akkor, hogyha egy fideszes 
képviselő vezeti. Köszönöm szépen.  Ebben  az ügyben most határozathozatal következik.  Ha  jól 
értem, akkor először egy módosítóval fogunk kezdeni. Személyes megtámadtatás? Legyen az? 
Jó. Megállapodtunk,  1  perc, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Azért nem jó példa a polgárőrséggel, mert a polgárőrség, mint szervezet, az teljesen független 
az Önkormányzattól.  A  polgárőrség nem jelölt, és nem adott polgármestert, nem vett részt 
választáson. Kétségkívül korábbiakban a vezetője éppen aktuálisan egy politikus volt,  de  mint 
szervezet nem vett részt. Nem az a baj, hogy a  C8-nak a vezetője lenne, mondjuk egy politikus 
Önök közül, hanem az a probléma, hogy maga a  C8,  mint szervezet, egy politikai szervezet. 
Most  nem nyitnám ki, hogy most civil vagy nem civil,  de  az biztos, hogy a választásokon 
indult, mint látjuk, nem is sikertelenül, tehát adott egy polgármestert. Ezért más, a 
polgárőrséggel nem jó a párhuzam. Köszönöm. 

Pik() Andras 
Szerintem ezt még meg fogjuk vitatni, illetve fogunk beszélni róla. Visszatérnék a szavazáshoz, 
és kérném Jegyző asszonytól összefoglalóan a módosító javaslatot, parancsoljon! 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
Majd én pedig bizottsági elnök úr előbb felolvasott indítványát kérem szó szerint. Elmondanám 
magát a változást. Tehát a rendelet  4.  *-ában feltüntetett módosításai közül kikerülne a 
hivatkozott  33.  *  (3)  bekezdésében a gondolatjellel jelölt (és ugye ott határoztuk meg ezt a 
fogalmat) azon rész, hogy „azaz a forgatási területet magába foglaló társasházakat és az azzal 
közvetlen szomszédos társasházakat". Tehát ez a szövegrész onnan kikerülne, és helyette az 
eredeti rendeletnek beletennénk a fogalom meghatározásai közé, és ebben a módosító 
rendeletben ezt úgy helyeznénk el, hogy a  2.  §  (1)  bekezdésbe belefoglalnák egy  26.  pontot. Az 
eredeti rendelet alkalmazásában a  26.  pontban értelmeznénk, hogy érintett ház: és itt kérném az 
elnök úrnak a meghatározását! 
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Veres  Gabor 
Az következik ide, hogy „a helyszínrajzon bejelölt területen lévő épületek előtti szakaszt  +10 
métert tekintjük érintett háznak, és közöttük osztjuk el az összeget". Az már egy másik történet. 
de  az, hogy „a helyszínrajzon bejelölt területen lévő épületek előtti szakaszt  +10  méter" 
tekintjük érintett háznak. Ez kerülne be. 

Pikó  Andras 
Akkor most erről a módosító javaslatról fogunk dönteni. fin befogadom simán, befogadtuk, 
akkor nem kell róla dönteni. Akkor viszont megyünk tovább. Szavazásra bocsátom, akkor a 
Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának a 
rendjéről szóló 4/2020-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló  6  paragrafusból álló az 
alábbi módosítással kiegészített rendeletet. Az elfogadásához minősített többség szükséges. 
Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 

1  I igen,  2  nem,  1  tartózkodás mellett a rendeletet elfogadtuk. 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  H  IGEN,  2  NEM, I 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 34/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ  KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐ L SZÓLÓ  4/2020. (11.27.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Szavazásra bocsátom a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 36/2014-es önkormányzati rendelet módosításáról szóló  2  paragrafusból álló rendeletet. 
Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem, szavazzunk most! 

l  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a rendeletet 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  3  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ —
TESTÜLETÉNEK 35/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT,  A 
KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI  ES  MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  36/2014.(X1.06.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Végül szavazásra bocsátom  A  filmforgatás céljából történő közterület használatából befolyó 
bevételek terhére előzetes kötelezettségvállalásról szóló  2  pontból álló határozati javaslatot. Az 
elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 
Hermann  képviselő úr? 

11  igen,  3  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a határozatot. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
278/2020.(VI.  25.)  számú Képviselő-testületi határozata 

a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

(11  igen,  3  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

113 



A Budapest  Főváros Vtll. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

I. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és 
használatának rendjéről szóló  4/2020. (11.27.)  önkormányzati rendelet módosítása miatt 
határozatlan időre, önként vállalt feladatként, évente előzetes kötelezettséget vállal  1.228 
ezer  Ft  összegben a filmforgatás céljából történő közterület-használatból befolyó 
bevételek terhére a forgatással közvetlenül érintett társasházak részére történő 
visszafizetés fedezeteként, 

2.  felkéri a polgármestert, hogy tárgyévi költségvetések készítésénél a határozatban 
foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 

Határidő: I. pont esetében  2020.  június  25., 2.  pont esetén a tárgyévi költségvetések készítése 

Napirend  15.  pontja — eredeti  17.  napirendi pont 
Javaslat  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A 15.  napirendi pont tárgyalása következik. Veres Gábor képviselő úr, ügyrendi, parancsoljon! 

Veres Gábor 
Már másodszor vagyok kénytelen módosítani a leadott szavazatomat, én nem szerettem volna 
tartózkodni, igen szavazatot szerettem volna leadni erre, csak késve sikerült megnyomni a 
gombot és rosszul. Elnézést kérek, a jegyzőkönyv kedvéért szóltam, köszönöm szépen. 

Pikó András 
A 15.  napirendi pont tárgyalása következik, Javaslat  Budapest  Józsefváros Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 
16/2010-es önkormányzati rendelet módosítására.  A  javaslat lényege, hogy a jövőben a 
minőségi cserét átlátható nyilvános pályázat keretében kívánja az önkormányzat lebonyolítani. 
Megemeljük az  ún.  piaci lakbéreket, melyek így közelebb kerülnek a tényleges piaci 
viszonyokhoz.  A  szociális és költségelvű lakbér mértéke nem változik. Szükséges a 
jogszabályváltozások követése, és a jogszabály-alkalmazás során nyert tapasztalatok alapján a 
rendelet néhány részletének pontosítása. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a 
napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Tájékoztatom a 
képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést pótkézbesítéssel kapták meg a tegnapi nap folyamán. 
Pótkézbesítéssel csere-előterjesztés került kiküldésre, most tehát a csere-előterjesztésről 
tárgyalunk. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez. Amennyiben nincs, akkor megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy 
a napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni. Vörös Tamás képviselő úr nem, Sátly képviselő úr 
nem, köszönöm szépen.  A  képviselői hozzászólások következnek. Nem következnek 
képviselő i hozzászólások. Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 
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Erőss Gábor 
Csak gondoltam, egész röviden hozzászólok, köszönöm a szót. Nem fogom húzni az idő,  de hat 
ez egy elég fontos előterjesztés, úgyhogy akkor ennek is azt mondom, hogy örülhetünk 
közösen, hogy átláthatóvá válik az, hogy a minőségi lakáscserék hogyan fognak zajlani a 
jövőben vagy ezentúl. Úgyhogy csak ezt szerettem volna aláhúzni. Újabb lépést teszünk, bárki 
bármit mond, az átlátható önkormányzatiság irányába, köszönöm a szót. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Szili-Darók Ildikó az alpolgármester asszony, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Kiegészíteném Erőss Gábort annyival, hogy ez a módosítás lehetővé teszi, hogy a szociális 
bizottság kiírja a lakáspályázatot úgy már, hogy legyenek benne ilyen minőségi cserelakások is. 
A  másik, amire kiterjed, a piaci lakbérnek az emelése. Jelenleg egyetlen egy bérlőt érint,  de 
minden bérlő fontos természetesen, és a lakáspályázat kiírásában már lehetővé tesszük azt, 
hogy piaci alapon és lehessen már bérelni, tehát ez az egy bérlő remélhetőleg nem egy lesz 
net-tally  hét múlva, köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen!  Ha  nincs több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom, és szavazásra 
bocsátom  Budapest  Józsefváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010-es számú önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló  18  paragrafusból álló rendeletet. Az elfogadásához minősített többség 
szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a rendeletet  13  igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, köszönöm. 

Napirend  16.  pontja:  eredeti  18.  napirendi pont 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, 
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 
45/2019.  (II.21.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Pikó András 
A 16.  napirendi pont tárgyalása következik Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés 
szabályairól szóló 45/2019-es számú Képviselő-testületi határozat módosítására.  2020.  július 
1-jétől módosul a bérlakás-pályázat néhány pontja, ez teszi szükségessé ennek a napirendi 
pontnak a tárgyalását. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját 
megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, 
hogy csere-előterjesztést kaptak kézhez pótkézbesítéssel.  A  csere-előterjesztésről tárgyalunk. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. Vörös 
Tamás frakcióvezető úr, ügyrendi, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Bocsássanak meg, csak hasonló cipőben járok, mint Veres képviselő úr, és a részemről nem 
támogattuk volna, nem támogattam volna az előző  16.  napirendi pontot, ami az eredeti 17-es 
volt. 

Pikó András 
Ott az egyhangú volt. Önre érvényes vagy... ? 
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Vörös Tamás 
Flat,  én nem nyilatkozhatok másik képviselő helyett,  de  majd nyilatkozik. 

Pikó András 
Kérdés lenne, Juharos képviselő úr? Kérdéseknél tartunk. Hozzászólás, jó. Amennyiben kérdés 
nincsen, akkor kérdezem a Tisztelt Frakcióvezetőket, hogy hozzá kívánnak-e szólni ehhez a 
napirendi ponthoz. Köszönöm szépen. 
A  képviselői hozzászólások következnek, Juharos képviselő úr, megadom a szót! 

Juharos Róbert 
Igen, tekintettel arra, hogy a versenyeztetési szabályzat módosítása most célhoz kötött, nyilván 

ezzel összefüggésben került előterjesztésre. Én viszont azt gondolom, hogy magáról 

versenyeztetési szabályzatról, illetve annak a gyakorlatáról, meg a közép- és hosszú távú 

működtetéséről nem lenne baj, hogyha tartanánk egyszer egy koncepcionális vitát. Tehát 

Ugyanúgy, ahogy beszéltünk arról, hogy itt sok mindent át kellene gondolnunk a 

vagyongazdálkodással összefüggésben, szerintem ez a terület kifejezetten olyan, ami egy olyan 

érzékeny terület, amiről tudnánk építő jellegű, értelmes vitát folytatni. Csak jelezném itt a 

különböző frakcióknak és polgármester urnak, hogy készen vagyunk rá bármikor. Ugyanis 

magunk is indokoltak látnánk ezt. 

Pikó András 
Képviselő-testületi vitát gondol vagy pedig ez megoldható képviselő-testületi ülésen kívül? 

Szakma, köszönöm. Szerintem ennek nincsen akadálya. Köszönöm. Amennyiben nincsen 

további hozzászólás, a napirend vitáját lezárom, és szavazás következik. Szavazásra bocsátom 

a Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 

átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló 45/2019-es számú 

Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló  5  pontból álló határozati javaslatot. Az 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozatot egyhangúlag  13  igen szavazattal 

elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
279/2020.(VI.  25.)  határozata 

az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 

átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019.  (II.21.) számú 
Képviselő-testületi határozat módosításáról 

(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

I  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 

átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019.  (II.  21.)  számú 

határozatának (a továbbiakban: Versenyeztetési szabályzat)  45.  pont  0  alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

45.  [Az Értékelő Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia 

kell különösen] 
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„ea  pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első és a második helyre 
javasolt, lakások bérbeadására vonatkozó pályázat esetén pedig az első öt pályázó 
megjelölését.  Ha  az ötödik helyen egyenlő pontszámot elért pályázók vannak, akkor a 
szám az egyenlő pontot elért pályázókkal tovább bővítendő.” 

2. A  Versenyeztetési szabályzat  56.  pontja a következő  f.)-h.)  ponttal egészül ki: 

56. [A  pályázati dokumentációnak a II. fejezet  3.  részében előírtakon túl tartalmaznia kell] 

,,f)az e) pont szerinti esetekben a pályázó az illetékes bizottság döntése alapján a 
következő lakáspályázatból is kizárható, 

g) azt a szabályt, hogy korábbi pályázat során sorsolással kiesett pályázó többlet 
pontszámra jogosult, 

h) hozzájárulás kérését ahhoz, hogy a pályázók adatait sikertelen pályázat esetén is 
nyilván lehessen tartani." 

3. A  Versenyeztetési szabályzat  58.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.  a.)  A  Bonyolító az azonos pontszámmal rendelkező pályázók közül a nyertest és a 
második-ötödik helyre sorolt pályázót sorsolás útján választja ki.  A  sorsolás nyilvános, azt 
közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Bonyolítója által összehívott, legalább háromtagú 
sorsolási bizottság folytatja le.  A  sorsolásról a közjegyző közjegyzői okiratba foglalt 
jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázatok bontásáról és értékeléséről készített 
jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni. 
b.)  Amennyiben az azonos pontszámot elért pályázók több lakásra is pályáztak, és az elért 
pontszámok ezt lehetővé teszik, akkor az eredményt úgy kell megállapítani, hogy lehetőség 
szerint ne kerüljön sor sorsolásra. 

4. A  Versenyeztetési szabályzat a következő  60/A.  ponttal egészül ki: 

„60/A. Ha  a korábbi pályázatokon vesztes pályázó hozzájárult adatai megőrzéséhez, akkor az 
újabb pályázat kiírása esetén értesíteni kell." 

5. A  Versenyeztetési szabályzat jelen módosításában foglaltakat  2020.  év július hónap I. 
napjától — az ezt követően meghirdetett pályázati eljárásokra — kell alkalmazni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2020.  július  1. 

Napirend  17.  pontja — eredeti  19.  napirendi pont 
Javaslat a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló  49/2017. 
(XII.  20.)  önkormányzati rendelet és a  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A 17.  napirendi pont tárgyalása következik a njavaslat a társasházaknak adható önkormányzati 
támogatásokról szóló 49/2017-es önkormányzati rendelet és a 36/2014-es önkormányzati 
rendelet módosítására".  A  javaslat lényege, illetve a napirend lényege a társasházaknak adható 
támogatások pályázati feltételrendszerének a döntéshozatali szabályok meghatározása a 
rendeletben és az SZMSZ-ben. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját 
megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs, tájékoztatom a képviselőtársaimat, 
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hogy csere-előterjesztést kaptak kézhez pótkézbesítéssel.  A  csere-előterjesztésről tárgyalunk. 
Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. Vörös 
Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Szeretném megkérdezni, hogy egyrészről  ha  valóban olyan fontos Önöknek a kerület 
fejlesztése, akkor mi az oka annak, hogy rendkívül szigorú adminisztratív szabályokat 
vonatkoztatnak a társasházakra? Gyakorlatilag ellehetetlenítve ezt a pályázatot. Amennyiben 
viszont ez véletlenül vagy valamilyen egyéb szándéktól vezérelve került bele, akkor 
érdeklődnénk, hogy hasonló szigorral kívánják-e elbírálni az önkormányzathoz érkező összes 
pályázatot is? Konkrétan arról beszéltünk, hogy hiánypótlásra nem  ad  lehetőséget az új 
rendelet-módosítás. Na, most hogyha ez így van, akkor ezt kívánják-e alkalmazni a többinél is, 
mert hogyha nem, és nem egy normatív döntésről van szó, akkor kénytelenek vagyunk arra 
következtetni, hogy itt a lakáspályázatok szándékos ellehetetlenítése húzódik a döntés mögött, 
és nem egy adminisztratív bürokratikus döntés, köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Más kérdés?  Ha  nincs, akkor nálamnál kompetensebb képviselőknek a 
segítségét kérem a megválaszolásra. Két bizottsági elnök úr is itt van. Sátly képviselő úr 
bizottsági elnök úri minőségében, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Errő l szó volt több bizottsági ülésen is, és az a megnyugtató helyzet áll fent, hogy  ha 
elutasításra kerül egy pályázat, akkor valóban nincs lehetőség hiánypótlásra,  de  semmiben nem 
akadályozza meg a Tisztelt Pályázót, hogy benyújtsa még egyszer a pályázatát, immáron 
helyesen. Tehát hamis az az állítás, ami azt célozná, nehogy ellehetetlenítenénk pályázást. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
A  lakáspályázatoknál pedig pont könnyítettünk, nem kell az összes papírt behurcolni az összes 
pályázónak, a nyertesektől fogjuk csak bekérni a papírokat. Tehát nem lesz az, hogy az 
ügyfelek úgy érkeznek, hogy  ha  nyernek,  ha  nem nyernek, előtte több napot rohangásznak 
mindenki kimutatásért, papírért, hanem utólag ellenőrizzük azt, hogy igazat mondtak-e. Ez a 
lakáspályázatoknál van így, azt kérdezte a képviselő úr. 

Pikó  Andras 
Bocsánat, segítek.  A  kérdés arra vonatkozott, hogy minden más pályázatnál is érvényesíteni 
fogjuk-e. Ennek kapcsán válaszoltam. 

Szili-Darók Ildikó 
Miután a lakást megnevezte, ezért mondom ezt, hogy pont könnyítünk, nem pedig nehezítünk, 
köszönöm szépen. 

Pikó  Andras 
Van-e még kérdés?  Ha  nincs, akkor a kérdéseket lezártuk, és kérdezem a frakcióvezető urakat, 
van-e hozzáfűznivalójuk, hozzászólnivalójuk. Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy ezzel az eszközzel próbálják elejét venni annak, hogy érvényes 
pályázatok szülessenek. Egyébként úgy pályázatot beadni, nagyon-nagy problémát ró egy 
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társasházra.  Ha  ezt elutasítják, akkor adott esetben új döntést kell hozni, hátrébb kerül, 
sorrendbe később kell elbírálni az ő pályázatát. Nem ismerünk se a közigazgatásban, vagy talán 
1-2  nagyon extrém példát ismerünk róla, hogy ne adjon lehetőséget egy pályázatkiíró 
hiánypótlásra. Túl sok értelme sincsen ellehetetleníteni az ilyet. Egyetlen egy racionális 
magyarázat van arra, hogy ezen és megspórolhassák és tovább kurtíthassák a társasházaknak 
nyújtható támogatást, amit természetesen mi nem fogunk tudni támogatni. Az elmúlt 
időszakban nagyon büszkék voltunk arra, hogy Józsefvárosban hány homlokzat újult meg, 
hány olyan beruházás történt, amelyeket a társasházak kértek az Önkormányzattól. Mindenféle 
ellenkező híreszteléssel szemben az Önkormányzat a arra tudott támogatást adni, amit a 
társasházak maguk kértek, tehát nem szabtuk meg, hogy homlokzatra vagy függőfolyosóra 
kérik. Ez az ő saját kérésük alapján volt elbírálva. Eddig voltak is rá források, most a források is 
eltűnnek, és az adminisztratív ellehetetlenítés is zajlik. Minden fronton megnehezítik azt, hogy 
a társasházak forrásokhoz tudjanak jutni. Szerintünk sokkal karakánabb lenne, hogyha 
kiállnának, és elmondanák, hogy Önök számára a társasházak támogatása nem prioritás, és 
egész egyszerűen nem tartják ezt a kérdést fontosnak.  A  költségvetésből is ez látszik, még 
mielőtt visszatérnénk az eredeti vagy az egyik fő vitapontunkhoz. Ez már a Covid-járvány előtti 
költségvetésből is látszott, hogy ezek a források nem fognak rendelkezésre állni.  Most  egy 
újabb csapást mérnek a társasházi pályázatokra, a többit már sikerült teljesen lenullázniuk. Azt 
se látjuk. Viszont, ugye, arról volt szó, hogy azok majd más formában újra megjelennek,  de 
nem jelentek meg, úgyhogy valószínűsíthető, hogy ez a tendencia folytatódik.  En  azt 
gondolom, hogy a józsefvárosi társasházak felújítása nemcsak azért fontos, mert a benne élők 
számára segítséget nyújt, hanem húzza magával az összes közterületek fejlődését, fejlesztését, a 
szomszédos társasházak fejlődését, az ingatlanárak emelését, amire nagyobb összegű, adott 
esetben jelzáloghitelt tudnak fölvenni a tulajdonosok vagy akár a társasház. Ez egy nagyon 
fontos kérdés, ez nem pusztán arról szól, bár önmagában az is legitim dolog lenne, hogy az ott 
élőket segítsük. Nagyon sajnálom, hogy Önök számára ez a kérdés nem olyan fontos.  Most 
nyilván egy új szakaszba, egy új korszakba lépünk Józsefvárosban, ami nem biztos, hogy az itt 
élők számára üdvös lesz, köszönöm szépen. 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Sátly Balázs frakcióvezető úr, frakcióvezetői hozzászólás. 

Sátly Balázs 
Szeretném visszautasítani, hogy ne lennének a társasházak vagy a társasházakban élők fontosak 
számunkra. Polgármester úr megerősít talán, hogy a költségvetés tervezése során én elég 
vehemensen harcoltam a társasházi pályázatok forrásaiért, és végül a költségvetésben  300 
millió forint került betervezésre, míg  250  millió forint pedig az Önkormányzat saját tulajdonú 
bérlakásainak a felújítására. Ez a  300  millió forint sem volt kevés. Mindjárt elmondhatja Vörös 
Tamás, hogy... (közbeszólás)  De  előtte meg  2 milliard  volt, előtte meg nem volt  2 milliard. 
Valószínűleg akkor nem voltak választások egyrészt, meg valószínűleg nem adták el akkor még 
a józsefvárosi ingatlanvagyont, amiből ezt projektet finanszírozták. Sajnos ez a pénz elfogyott, 
a saját erőforrásainkból mindent megteszünk azért, hogy a társasházak számára a pályázati 
rendszert fenn tudjuk tartani, és ez meg is fog történni. Szeretném erről biztosítani a 
józsefvárosiakat, köszönöm szépen! 

Plitt') Andras 
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e hozzászólnivalójuk. Vörös Tamás frakcióvezető úr, 
parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Csak egy pontosítás.  2014  és  2019  között, tehát az előző ciklusban  5,6 milliard  forint jutott a 
társasházaknak, köszönöm szépen. 
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Pikó  Andras 
Köszönöm,  ha  más képviselői hozzászólás nincsen, akkor a napirend vitáját lezárom. Szavazás 
következik. Szavazásra bocsátom a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról 
szóló 49/2017-es önkormányzati rendelet módosításáról szóló  9  paragrafusból álló rendeletet. 
A  rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy 
szavazzunk most! 

11  igen,  2  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk a rendeletet. 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  2  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 37/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
A  TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ  49/2017.  (XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Most  szavazásra bocsátom a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014-es önkormányzati rendelet módosításáról szóló  2  paragrafusból 
álló rendeletet. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, 
szavazzunk most! 

11  igen,  2  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett elfogadtuk  a  rendeletet. 

BUDAPEST  JÓZSEFVÁROS KÉPVISELŐ -TESTÜLETE  11  IGEN,  2  NEM,  0 
TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS MEGALKOTJA  BUDAPEST  FŐ VÁROS 
VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 38/2020(VI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 
A  TÁRSASHÁZAKNAK ADHATÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOKRÓL 
SZÓLÓ KÉPVISELŐ -TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÓRÓL SZÓLÓ  36/2014. (XI. 06)  SZ.  ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOS ITÁSÁRÓL 

Napirend  18.  pontja — eredeti  20.  napirendi pont 
Javaslat a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó  Andras 
A 18.  napirendi pont tárgyalása következik, Javaslat Józsefváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány tisztújítására. Az önkormányzati alapítású alapítvány felügyelő bizottsági 
tagjainak, elnökének visszahívása és az új tagok megbízása, továbbá a korábbi kurátorok 
visszahívása és új kurátorok megbízása. Korábbi képviselő-testületi üléseken ez a téma 
napirendi pont volt. Ennek a folyománya ez a mostani javaslat, illetve a döntés majd. Az 
elötedesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként 
szóbeli kiegészítésem nincs. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy csere-előterjesztést 
kaptak kézhez pótkézbesítéssel, a csere-előterjesztésről tárgyalunk. Tájékoztatom továbbá a 
képviselőket, hogy a határozati javaslatban az alapítvány szó helyett közalapítvány szövegrész 
kerül a határozat címében és a határozat szövegében is. Kérem a javaslatot a módosítással 
együtt kezelni. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 
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Vörös Tamás 
Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy a kuratóriumban 
nincsen ellenzéki jelölt, vagy van-e ennek bármilyen akadálya mikor korábbi esetben volt. 
Illetve, hogy a felügyelő bizottság elnöki pozíciója általában meg volt ígérve Polgármester úr 
részéről, különösképpen arra tekintettel, hogy a bizottságokban  new  mandátumarányosan 
foglalnak helyet a Fidesz-KDNP bizottsági tagjai. Így se a bizottsági elnöki struktúrában nem 
mandátum-arányosan van, viszont az volt akkor az érvrendszernek a bástyája, hogy felügyelő 
bizottság elnökét adhatják a gazdasági társaságoknál és szervezeteknél. Jelen pillanatban az 
előterjesztésben erre nincsen most semmiféle utalás, hogy ez így lenne kérdezni. Ennek mi az 
oka? Köszönöm szépen! 

Pike)  András 
Kérdezem, hogy van-e más kérdés.  Ha  nincs, akkor a válasz előtt azt hiszem, hogy ez egy olyan 
kérdés, amelyben a polgármester egyedül nem is tud válaszolni, nem is tud dönteni. Kérdezem 
Sátly frakcióvezető urat, hogy mi lehet a megoldás ebben az ügyben, mert én azt gondom, hogy 
ez politikai egyeztetés is lehet, meg lehet más is. Kérdezem, hogy Önök hogyan állnak ehhez. 

Sátly Balázs 
A  Közösen Józsefvárosért frakció minden politikai egyeztetésre nyitott. Azt sérelmezzük, hogy 
mondjuk eddig ilyen megkeresés nem érkezett, illetve azt is sérelmezik, hogy az elmúlt 
ciklusban nem volt ellenzéki tagja ennek a Kuratóriumnak. Köszönöm. 

Pikó András 
Sátly frakcióvezető úrral úgy véli, s azt állítja, hogy az előző ciklusban nem volt ellenzéki 
képviselő ebben a kuratóriumban ellenzéki tag. 

Vörös Tamás 
Megtennék, hogy felsorolják a mostani kuratórium vagy az előző kuratórium tagjait. Akkor 
szerintem egy gyorsan eldönthető kérdés. Visszahívja a kuratóriumból a kuratórium 
valamennyi tagját: Teszársz Károly, Csékei Sándor, Tóth Tímea. Elfogadja dr. Balla Katalin 
lemondását, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Megmondom őszintén, már nem emlékszem, hogy a jelölteket kiadta,  de  úgy emlékszem, hogy 
annak idején valamelyik jelölt (nem ismerem mindet személyesen) ellenzék javaslatként került 
bele a kuratóriumba. Egyébként függetlenül a múlttól, akkor is azt gondolnám, hogy a 
mandátum-arányosság elvén  4  tagból egy a Fidesz-KDNP számára azért azt gondolom, hogy 
mindenképpen járna. Megtisztelve ezzel az itt élőket. Ráadásul nem egy, hát hogy mondjam, 
fontos feladat,  de  nem sok előnyét élvezik, inkább csak a munka részét a benne jelenlévők, tehát 
nem érzem ezt egy olyan lehetetlen kérésnek. Másrészről pedig a felügyelő bizottság elnöki 
tisztsége az továbbra is azt gondolom, hogy politikai ígéretek véget a Fidesz-KDNP-t illetné, a 
jelölés joga, köszönöm szépen. 

Pikó András 
Sátly Balázs képviselő úr. Rendelje-e el tárgyalási szünetet? Nem. Parancsoljon! 

Sáthly Balázs 
A  politikai megállapodás az én emlékezetem szerint a gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságára terjedt ki. a köszönöm szépen. 

Pike,  András 
Akkor,  ha  kérdés nincsen, mennénk tovább. Megkérdezem a képviselőcsoportok vezetőit. hogy 

napirendi ponthoz kívánnak-e hozzászólni. Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 
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Vörös Tamás 
Továbbvinném ezt  a  kérdést. Nyilván ki lehet bújni abból, hogy  a  gazdasági társaságok, szűken 
véve nyilván itt egy alapítványról beszélünk,  de hat most  nyilván  a  gazdasági ellenőrzésről  volt 
szó. Polgármester úr elmondta, és egyébként nagyon kellemetlen helyzetbe hoznák magukat, 
hogy  ha  megnéznénk azokat  a  jegyzőkönyveket, hogy éppen akkor miről  volt  szó. Tehát 
leszűkíthetjük arra, gazdasági társaság,  de  ez  is  gazdálkodik az önkormányzat vagyonával, az 
önkormányzat által biztosított forrásokkal. Közalapítványnak nincsen önálló bevétele, már ne 
haragudjon, Jegyző asszony, vagy minimális.  Az  önkormányzat támogatja ennek az 
alapítványnak  a  működését, éppen ezért alapítóként ott  volt.  Semmiféle jelentősége annak  a 
kérdésnek nincs, hogy ez éppen az egyben gazdasági társaság vagy nem, tekintettel arra, hogy 
közfeladatokat, közcélokat segít elő és valósít meg. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy  a 
józsefvárosi ellenzék tudja gyakorolni az ellenőrzési jogait, ahhoz elengedhetetlen, hogy egy 
felügyelő bizottsági elnöki pozíciót kapjon. És nem igazán tudják megmagyarázni, hogy itt 
miért nem. Azért, mert nem gazdasági társaság? Hát ez önmagában, azt hiszem, elég gyenge 
érv. Ez azt jelenti, hogy Önök tovább akarják szűkíteni  a  Fidesz-KDNP ellenőrzési jogkörét, és 
azt gondoljuk, hogy ennek nyilvánvalóan megvan az oka.  A  Jóisten tudja, hogy mit szeretnének 
az alapítvánnyal csinálni.  Ha  meg nem így  van,  akkor őszinte nem értem, hogy egy 
közalapítvány felügyelő bizottsági elnöki pozíciója miért olyan borzasztóan fájdalmas  a 
többség számára. Azt gondoljuk, hogy  a  politikai ígéretek elhangzottak, és akkor utólag tudjuk 
meg, hogy ja,  de  nem arra gondoltunk, ja, itt egy vessző ott  van,  ezért nem fogjuk tudni 
megvalósítani.  Ha  komolyan gondolják azt, hogy az ellenőrzési szerepet  be  kell töltenie 
valakinek, hogyha nem gondolják komolyan, akkor természetesen vigyék  el a  közalapítványt 
l/l  -ben.  Akkor Önök ilyen módon ellehetetlenítik ennek az ellenőrzését,  de  ezzel Önöknek kell 
majd elszámolnia, és soha többet ne hivatkozzanak, legyenek kedvesek, arra, hogy Önök 
biztosítják az ellenőrzés jogait.  Az,  hogy az iratbetekintéstől kezdve az önkormányzat 
működéséig egyébkén milyen elképesztő kuszaság  van,  és  a  transzparencia minimuma sem 
érvényesül, az  mär  sajnos nem újdonság.  Az,  hogy alapvetően az ellenőrzési funkció nem 
biztosítanak  a  választók felét képviselő Fidesz-KDNP-nek egyetlen egy helyet sem, az pedig az 
Önök szégyene. 

Pikó  Andras 
Dr. Erőss Gabor,  parancsoljon! 

Dr. Erőss  Gabor 
Ehhez a vitához röviden annyit hozzáfűznék  (mast  szerettem volna mondani), hogy mivel az 
előző ciklusban is képviselő voltam, emlékszem jól, és emlékeznék jól, hogyha megkerestek 
volna minket, ellenzéki képviselőket, hogy melyikünk szeretne kuratóriumi tag, illetve 
kuratóriumi, felügyelő bizottsági elnök lenni. Ilyen megkeresés nem történt, úgyhogy nem volt 
alkalmam, alkalmunk nekünk sem ezt a pozíciót betölteni. Hát egyre fogyatkozik a Fidesz, a 
vártnál gyorsabban.  de  azért még elmondanám, hogy még mielőtt Önök nagyon izgatottá 
válnának ebben a témában, elmondanám, hogy eddig ez fizetős állás vagy pozíció volt. Ezután 
viszont éppen, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás szempontjait és a takarékos gazdálkodást 
ligyelembe véve, mi ezt nem javadalmazzuk. Tehát mindazon kuratóriumi tagok és felügyelő 
bizottsági tagok, akik ezt a munkát el fogják látni, azt társadalmi munkában fogják ellátni, 
úgyhogy nem kell kifizetőhelyet vizionálni. Nem állítom, hogy eddig az volt,  de  tény, hogy 
eddig járt pénz a kuratóriumi tagoknak, ezután pedig nem fog. Úgyhogy kérem, hogy 
üdvözöljék. Megint azt kérem, örüljünk együtt, hogy közpénzekkel takarékosan bánunk, és más 
töntosabb feladatokra tudjuk költeni az eddig erre pazarolt pénzt. 

Paco.  Andras 
Vörös Tamás képviselő úr, létezik az, hogy Önök nem? Nem, ugye? Köszönöm, parancsoljon! 
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Vörös Tamás 
Az,  bogy  a közpénzekkel Önök hogy bántak, azt már a közbeszerzési tervnél azt hiszem, hogy 
kiveséztük, tehát ezt a kérdést szerintem ne feszegessük. Egyébként utánajártam, volt ellenzéki 
jelölt a kuratóriumban. Korábban a Jobbik jelöltje, aztán miután a Jobbik elvesztette az itteni 
képviseletét, a volt jobbikos képviselő által jelölt személy volt benne a kuratóriumban. 
Úgyhogy volt ellenzéki jelölt a kuratóriumban is. Egyébként mivel  5  különböző pártok volt, 
ezért ugye nem lehetett létrehozni  34  fős tanácsokat.  Volt,  ahol az MSZP, volt, ahol a  DK,  volt 
ahol az LMP képviseltette magát.  Volt  külsős bizottsági tagsága olyan pártnak is, ami aztán 
megszűnt később. Ugye, ez volt az Önök korábbi formációjának valami előzménye. Egy szó is 
100-at követ, vagy  100  szónak is egy a vége, az az, hogy volt ellenzéki jelölt. Az, hogy nem Ön 
volt az, azért elnézést kérek, nem így döntöttek a választók,  de  volt, tehát mindenképpen volt. 
Most  az ellenzék egy egységes tömb, tehát az Önök dolga szerencsére egyszerűbb.  Volt, de 
volt, volt jelölt.  A  másik probléma pedig az, hogy a felügyelő bizottsági pozíciókkal én azt 
gondolom, hogy Önök bűvészkednek és pitiánerkednek,  de  ezt is meg fogjuk szokni. Az egy 
másik kérdés, hogy amikor ötszázhetvenkétszer elmondják, hogy Önök milyen marha 
demokratikusak, akkor ezek a döntések ott fognak az Önök homlokán virítani, hogy Önök egy, 
mondjuk azt, hogy nem az önkormányzat legjelentősebb szervezetének felügyelő bizottsági 
pozícióját is sajnálták választók felét képviselő, az egyébként mind pártként is a legnagyobb 
választási legitimációval itt lévő frakció tagjaitól is. Bár mint párt és mint frakció, mi az 
Önkormányzatban a legnagyobbak vagyunk, a felügyelő bizottságba és a kuratóriumba sem 
tudunk tagot delegálni az Önök demokrácia-felfogásának legnagyobb dicsőségére. Őszintén 
gratulálok! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Bocsánat, ez most félreérthető volt, tehát nem a gratulációt köszönteni meg, 
hanem a hozzászólást. Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Egyetlen egy dolgot nem értek, képviselőtársam. Ez a történet nem először van a 
Képviselő-testület előtt. Talán Juharos képviselőtársam aktív szerepvállalása miatt többször 
megjárta már a  KT-t. Akkor Önöknek ez nem jutott eszébe? Amikor erről a kérdésrő l 
tárgyaltunk januárban, meg aztán februárban, akkor ez a kérdés nem volt fontos, úgy tűnik. 
Tehát én ezt most csak hangulatkeltésnek tudom sajnos minősíteni. 

Pik() Andras 
Vörös Tamás képviselő  tit-,  parancsoljon! Szeretném felhívni a figyelmét az SZMSZ-nek arra a 
pontjára, hogy  ha  ugyanaz a mondandó jönne össze állandóan vagy mindig, akkor kénytelen 
leszek megvonni Öntől a szót. Ugyan, ez az utolsó hozzászólása, csak, hogy valami új érvekkel 
csigázzon fel bennünket. 

Vörös Tamás 
Akkor inkább ügyrendre kéne váltanunk. Vajon, vajon hogy van az, hogy az Ön válaszánál 
nincs tartalmi kritérium, Jegyző asszony elmondta, viszont az én hozzászólásomnál van, és ezt 
Ön dönti el. Ez azért elég érdekes. 

Pik() Andras 
SZMSZ. 

Vörös Tamás 
Hozzászólásnál, már ne haragudjon, eldönteni, hogy az Ön szerint redundáns vagy nem... 
Önök a demokráciát hírből sem ismerik. Az Önök szellemi elődeik sem ismerték, és magyar 
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baloldal hagyományaitól is idegen,  de  ezt most hagyjuk. Történelmileg még demokratikus és 
sikeres baloldali kormány nem volt. Ennek a hagyománynak Önök hű követői egyébként. Sátly 
képviselő úr pedig úgy látszik, nem érti meg, hogy az Önök korábbi javaslata jogilag nem 
stimmel, tehát hiába jelölünk bárkit oda, az nem lett volna.  Ha  mindenki fideszes a jelöltek 
közül, akkor se lett volna rendben, és hogyha mindenki baloldali, akkor sem lett volna rendben. 
Hogy miért nem akkor vetettük fel, amikor önmagának a kérdésnek sem volt időszerűség? Ön 
nem érti ezeket a rendkívül egyszerű összefüggéseit ennek a kérdésnek. Önök nem engedik és 
nem hagyják, hogy az ellenzék végezze a dolgát. Minden trükköt bevetnek, hogy ne lehessen 
hozzáférni azokhoz az információkhoz, amelyeket Önök valamiért titkolni akarnak. És  ha 
valaki titkolni akarja az információkat, akkor nyilván azért titkolja, mert kellemetlennek érzi 
azokat, kellemetlennek érzi a szerződéseket, kellemetlennek érzi azokat a költéseket, a 
közpénznek azt a fajta elköltését, ahogyan Önök ezzel bánnak. Elhiszem, hogy ciki, csak ez 
még nem legitimálja az Önök döntését, úgyhogy csak egyszer és mindenkorra fejezzék már be 
azt, hogy Önök demokráciáról... 

Paco Andras 
Ez például  redundáció. 

Vörös Tamás 
... beszélnek. 

Pik() Andras 
Ezt most már harmadszor halljuk Öntől. Jegyző asszony, olvassa már fel nekem az SZMSZ-nek 
azt a részét, amire utaltam. 

Vörös Tamás 
Ön most már többedszerre szól bele a hozzászólásomba, és egyébként az, hogy Önök nem értik 
meg, hogy miért szükséges az ellenzék szerepe. Az Önök logikájában a többség mindent visz, 
ez az Önök szegénységi bizonyítványa. 

Pikó  Andras 
Csak a jövőre nézvén, Jegyző asszony, parancsoljon! 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
Már régen olvastam az SZMSZ-t, úgyhogy már azt hittem, hogy a fontos szerepemből ki fogok 
esni. Amire polgármester úr hivatkozott, az az, hogy „a tanácskozás rendjének megtartása 
érdekében a levezető elnök a tárgytól eltérő vagy ugyanazon érvet megismétlő hozzászólót 
figyelmezteti, ismétlődő esetén megvonja tőle a szót". 

Pike, Andras 
De  az én jó szívem ezt most nem tette meg. 

Vörös Tamás 
Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Nem tudom,  bogy  van-e még hozzászólnivaló. Nincs. Ügyrend, Veres  Gabor,  parancsoljon! 

Veres  Gabor 
Szeretném bejelenteni, hogy érintettség miatt nem tudok szavazni ebben a napirendi pontban. 

Pikó  Andras 
Köszönöm, tehát szavazásra bocsátom az elhangzott módosítással a Józsefváros 
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Közbiztonságáért Közalapítvány tisztújításáról szóló  9  pontból álló határozati javaslatot. Az 
el fogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 
Balogh Lajos Momentum? Ott van. Mikor lépett át? Bocsánat, most így problémás. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
O  nem szavazott,  de  be van kapcsolva. 

Pikó András 
Be van kapcsolva, kapcsoljuk ki! Akkor így  9  igen,  2  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett 
megállapítom, hogy a határozati javaslatot elfogadtuk 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
280/2020.(VI.  25.)  határozata 

a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítvány tisztújításáról 

(9  igen,  2  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Józsefváros Közbiztonságáért" Közalapítványból 

I. Visszahívja a kuratóriumból a kuratórium valamennyi tagját: 
Teszársz Károly (lakcím:  1081 Budapest,  Fiumei út  21-23.  VIII. lph.) 
Csékei Sándor (lakcím:  2360  Gyál,  Magyar u. 8.) 
Tóth Tímea (lakcím:  8900  Zalaegerszeg, Pázmány  P. u. 8.  III/2.) 

2.  Elfogadja dr. Balla Katalin lemondását. 

3.  Kijelöli  a  kuratórium új tagjait: 
a) Takács Flóra (lakcím:  1138 Budapest  Róbert Károly körút  20.)  határozatlan időre 
b) dr.  Papp  András (lakcím:  1182 Budapest,  Halomi út  65-81 A/1.)  határozatlan időre 
c) Csizmadia Benedek (lakcím:  1084 Budapest,  Bérkocsis utca  41.)  határozatlan időre 
d) Laczikó  Mariann (1089 Budapest,  Kőris  u 26.)  határozatlan időre 
e) Kiss  Bálint (lakcím:  2600  Vác, Dolmány utca  9.)  határozatlan időre 

4.  Kijelöli  a  kuratórium új elnökét dr.  Papp  András (lakcím:  1182 Budapest,  Halomi út 
65-81 A/ l  .) személyében. 

5.  Visszahívja a kuratóriumból a felügyelő bizottság valamennyi tagját: 
Pap Dénes (lakcím:  1085 Budapest,  József körút  41.  I.  em. 3.) 
Csata Kincső Tímea (lakcím:  1082 Budapest,  Kisfaludy  u. 18-20.  fszt.  6.) 
Dávid Zoltán (lakcím:  2837  Vértesszölös, Erdősor  u. 22.) 

6.  Kijelöli a felügyelőbizottság új tagjait: 
a) Molnár Péter  (1081 Budapest,  Népszínház utca  25.)  határozatlan időre 
b) Vécsey Krisztián Zsolt (lakcím:  1119 Budapest,  Andor utca  18/a.)  határozatlan időre 
c) Zalányi György  (1081 Budapest,  Bezerédj utca  8.) 
d) Veres Gábor  (1135 Budapest,  Szegedi út  54.)  határozatlan időre 

7.  elfogadja a határozat  5.  mellékletét képező, Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. Az Alapító Okirat a 
Fővárosi Törvényszék változásbejegyzését követő napon lép hatályba. 
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8. felkéri a polgármestert a határozat  7.  pontjában foglalt Alapító Okirat aláírására. 

9. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat Fővárosi Törvényszékhez 
történő benyújtásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  8.  pont:  2020.  június  25., 9.  pont:  2020.  július  30. 

Napirend  19.  pontja — eredeti  21.  napirendi pont 
Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól 
bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű 
pályázat benyújtására (írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A  19-es napirendi pont tárgyalása következik, Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány 
okozta károk enyhítésére —jól bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati 

innovációk alcímű pályázat benyújtására. Arról van szó, hogy az önkormányzat indul a 
„Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére - jól bevált önkormányzati 
innovációk pályázaton a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt a Közösségi 
Részvétel Iroda által kialakított önkéntesség rendszerét kívánja benyújtani jó gyakorlatként. Az 
előterjesztést a bizottságok megtárgyalták.  A  napirend vitáját megnyitom, előterjesztőként 
kiegészítésem nincsen. Kérdezem a Tisztelt Képviselő Hölgyet és Urakat, hogy van-e kérdés az 
előterjesztéshez. Nincs. Akkor van. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon. 

Vörös Tamás 
Erdeklödni szeretnék, hogy amennyire jól olvastam magát a pályázatot, a feltételek között 
szerepel a polgárőröknek az igazolása is. Az a kérdésem, hogy felvették-e a kapcsolatot a helyi 
polgárőrséggel. Itt most szükség lesz rájuk,  de  egyébként Önök nem szeretik őket, mert nem 
szeretik a rendet vagy most éppen mi a baloldali  policy  ebben az esetben? 

Pikó András 
Kérném is az Önök segítségét, hogy sikerüljön végre fölvenni a polgárőrséggel a kapcsolatot. 
Lenne néhány elszámolnivalónk. Hát, próbáljuk telefonon, nem veszik át a küldeményeket, ki 
kellene önteni az irodájukat, meg átadni a nekik átadott vagyont,  de  nem teszik meg. Úgyhogy, 
ha  ebben tudnak segíteni nekünk, akkor ez nagyszerű lenne. Én nem tudom, hogy a pályázati 
feltételek között a polgárőrökkel való együttműködés, mint önkormányzat innováció feltétel 
benne lenne.  En  nem hiszem, hogy ez így van,  de  nyilván hogyha benne van, akkor sem tudunk 
ilyet felmutatni, akkor nem fogunk tudni nyerni ezen a pályázaton, pedig a Részvételi Iroda 
által kialakított önkéntesség rendszere szerintem országos terjesztésre alkalmas. Van-e más 
kérdés? I  la  nincs, akkor kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a napirendi ponthoz 
kívánnak-e hozzászólni. Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Szeretném megköszönni a frakció nevében valamennyi önkéntesnek a munkáját, amit a járvány 
elleni védekezésben, valamint a józsefvárosi polgárok segítésében végeztek. Külön meg 
szeretném köszönni a Részvételi Irodának ennek a koordinációját, Ez is csak azt bizonyítja, 
hogy az egy létező, valós feladatot ellátó intézmény, és szükség van arra, hogy a Józsefvárosi 
Önkormányzat párbeszédet folytasson józsefvárosi polgárokkal, és segítse a józsefvárosiakat 
baj idején, és összefogás biztosítson Józsefvárosban, még akkor is, hogyha ebből a Fidesz 
kimarad. 
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Pain Andras 
Köszönöm szépen, Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert elhagyta az üléstermet. 

Vörös Tamás 
Gratulálok, hogy úgy tervezték meg ezt a előterjesztést, hogy ezt a fontos kitételt gyakorlatilag 
elfelejtették.  A  polgárőrség, mint látható, egy nagyon fontos szervezet, amit Önök 
folyamatosan támadnak. Persze Önök mindent támadnak, ami a kerületben a rend fenntartása és 
a káosz minimalizálása irányába  hat, de  ez az Önök alapvető politikai közösségének a része, 
amikor is mindent, ami kerület közbiztonságával, az itt élők biztonságával kapcsolatos. Önök 
megpróbálnak meghekkelni. Én nem tartom ezt olyan nevetségesnek, én biztos vagyok abban, 
hogy  ha  bármelyikük elbeszélget bármelyik kerületivel, el fogja mondani, hogy milyen 
súlyosan romlott a közbiztonság helyzete Józsefvárosban hónapok alatt pusztán azért, mert 
Önök hoztak pár borzasztóan rossz döntést. Felpuhították a szankciókat, és gyakorlatilag a 
józsefvárosi rendfenntartók életét megnehezítették, hiszen a polgárőrség részt vett, és ezt 
mindenki tudja, mindenki látta, láthatta az  dyes  beszámolókat, a rendőrség beszámolóit azzal 
kapcsolatban, hogy mennyit segítettek. Jelen pillanatban nagy szükség lenne rájuk. Hát, bízom 
benne, hogy még van a polgárőrség, működik a kerületben az Önök ellehetetlenítő és támadó 
hozzáállása ellenére még  5  polgárőr, hogy el tudjunk indulni ezen a pályázaton. Mindazonáltal, 
én nem gondolom, hogy Józsefváros önkormányzatának „részvételi"-nek nevezett irodája, ami 
gyakorlatilag Pikó András volt kampánycsapata, az a köz érdekében képes bármilyen 
tevékenységet kifejteni. Én azt gondolom, ez egy politikai tevékenység. Itt semmi másról 
nincsen szó, mint közpénzeket kampánypénzekké konvertálni. Önök megpróbálják az 
adófizetők pénzét felhasználni arra, hogy kampánytevékenységet folytassanak, ami nem 
helyes, ezért nem fogjuk támogatni ezt a javaslatot. 

Pike, Andras 
Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss  Gabor 
Nagyon csúnya dolgokat mondott itt frakcióvezető úr. Már a saját párttársai se bírják hallgatni, 
lassanként mindenki távozott, nézzen körül egyedül van. Viszont, hogy a ne tévesszük meg a a 
józsefvárosiakat, itt nem a közrend a téma, hanem az, hogy olyan fantasztikus módon épült ki a 
segítése és a szolidaritás hálózata Józsefvárosban a járvány vészhelyzet alatt, hogy az 
példamutató. Jó okunk van azt gondolni, hogy érdemes elindulunk egy ilyen pályázaton, és ezt, 
mint egy jó gyakorlatot, magyarul  best practice-t, akár másoknak is a figyelmébe tudunk 
ajánlani. Még egyszer, csak, hogy értse, hogy miről van szó: önkéntesek tucatjai, sőt százas 
nagyságrendben dolgoztak azon, hogy például, amikor egy idős ember, aki a járvány 
vészhelyzet miatt kockázatos volt, hogy kimozduljon a lakásából, mondjuk elmentek  es 
kiváltották a gyógyszerét. Ilyenekre gondoljon, még mielőtt vádaskodni kezd.  100  ember 
önkéntesként vállalta, hogy kiváltja az idősek gyógyszerét, hogy bevásárol nekik, hogy 
gondoskodik róluk, hogy azoknak a krónikus betegeknek, akiknek szintén kockázatos volt ki 
mozdulniuk, szintén segít, hogy a zöld számra érkező hívásokat fogadja, és a megfelelő 
szervekhez irányítja.  A  zöldszám egészen fantasztikus működik.  Ha  Ön a kerületben jár-kel, 
egy kis nemzeti kerületi konzultációt folytat, és rákérdez, akkor tudhatja, hogy reggel 8-tól este 
8-ig folyamatosan fogadták ezek az önkéntesek a hívásokat, és egészen fantasztikus módon 
szőtték meg a szolidaritás és a segítés hálózatát, hogy ennél a szónál maradjunk. Öket csak 
dicséret illeti, nem bírálat. 
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Pikó András 
Köszönöm szépen, Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Ahhoz, hogy valaki önkéntes munkát végezzen, nem biztos, hogy több  10  millió forintnyi 
közpénzből irodát kell hozzá fenntartani, mert  most  akkor vagy arról beszélünk, hogy az 
önkormányzat központilag irányítja,  de  akkor az nem önkéntes munka,  ha  meg önkéntes 
munka, akkor nem igényel önkormányzati forrásokat  is a  kormányzati koordinációt. Egyébként 
a  Fidesz-KDNP önkéntesei ezt különösebb önkormányzati direktívák és fizetett politikai 
alkalmazottak nélkül  is  meg tudták oldani. Nagyon sok panasz érkezett egyébként az 
önkormányzatra pont  a  zöld vonal miatt, hogy nem veszik fel  a  telefont, nem kezelik  a 
problémáikat.  Az a  több  mint 6000  idős, akivel kapcsolatot tartottunk,  es  akiknek nagyon sok 
esetben vittünk ki élelmiszert, gyógyszert, különböző segítséget nyújtottunk  a  számukra, ők 
nagyon  negativ  tapasztalatokról számoltak  be. 6000 ember  az már elég nagy merítés ahhoz, 
hogy lehessen hinni nekik. Én csak azt állítom,  de  egyébként  a  lényeg ebben nem az, mert ezen 
elvitatkozhatunk, hogy ez így van-e vagy nincs így,  a  lényeg az, hogy  a  Részvételi Irodának, 
mint  szervezeti egységnek az égvilágon semmilyen legitimációs jogosultsága nincs.  Az  egy 
fekete lyuk, amibe öntik  a  pénzt. Igazából mindenki tudja, hogy egy kampánytevékenységet 
folytatnak közpénzből. Hogy Önök hogy bánnak  a  közpénzekkel, az egy inkább egy újabb 
adalék ehhez az elég szomorú történethez és eléggé rossz bizonyítványhoz, amit kiállítottak 
ezen  a  területen. 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
Megkérdezném, hogy hogyan van összeftiggésben ez a mostani felszólalása, képviselő úr, és 
az, amit elmondott az elején, hogy megdicsérte a szociális munkásokat, hogy milyen jó munkát 
végeztek ebben a dologban. Én igazából szeretném kikérni ezt a kollegáim nevében, hogy ők ne 
vették volna fel a zöld számot, hogy a JSZSZGYK éjjel-nappal nem állt rendelkezésre, és az 
összes, hangsúlyozom, az összes bejövő kérést nem írta volna egy  Excel  táblába, amit hajnali 
2-kor még átnéztünk. És minden egyes panaszt, minden egyes kérést teljesítettünk. Az a több 
ezer eset, amit ily módon megoldottunk, azt gondolom, dokumentált, meg lehet őket tekinteni, 
és nagyon erősen kikérem magamnak, amit most mondott, mert mélységesen lealázta a 
kollegáimat, azokat, akiket az elején megdicsért! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen. Vörös Tamás frakcióvezető  tin  utolsó hozzászólása. 

Vörös Tamás 
Ne érzékenykedjenek, Önök nem a szociális dolgozókkal azonosak. Önök nem közülük valók, 
ők kiválóan végzik a munkájukat. Az Önök feladata az, hogy az ő munkájukhoz a 
feltételrendszert biztosítsák.  En  nem tudom, hogy kinek a felelőssége, hogy  ha  ilyen ügyek 
történtek. Egyébként alapvetően az önkéntes feladatokról beszéltünk, nem is értem, hogy 
hogyan került ide a zöld szám kérdése. Mindenesetre voltak vele problémák. (valaki közbeszól, 
hogy a zöld számot Vörös képviselő úr hozta  PO  Nem, hanem Erőss képviselő úr mondta, ő 
említette, én arra reflektáltam,  ha  már ilyen nagyon büszkék rá. Én azt gondolom, hogy a 
szociális dolgozókat először is meg kellene becsülni, és nem elvonni tőlük az év végi jutalmat. 
Biztosítani kéne számukra a megfelelő körülményeket és munkakörülményeket, és utána lehet, 
hogy ezek a malőrök elkerülhetők lettek volna. Én nem a szociális dolgozókról beszéltem, 
hanem Önökről. Ne azonosítsák magukat velük! 
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Pikó András 
Köszönöm szépen, Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 
A  zöld számot szociális munkások kezelték, a zöld szám végrehajtói a JSZSZGYK 
csoportvezetője volt az összefogójuk. Szívesen elküldöm azt a pandémiás protokollt, ami 
alapján működtünk. Minden kérés átment a JSZSZGYK-n, és ők rendelték hozzá a megfelelő 
segítséget. 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás.  Ha  nincs, akkor  a  napirend vitáját 
lezárom. Előterjesztőként szeretném megerősíteni azt, amit Sätly frakcióvezető úr  mär 
mondott, hogy rendkívül büszkék vagyunk az Önkormányzat Részvételi Irodájának  a 
működésére. Nem azért, amiért sokan gondolják, mert önkénteseket szerveznek, ehhez valóban 
nem kell az Önkormányzat segítsége. Ahhoz viszont igenis kell, hogy az Önkormányzat 

kapcsolata a társadalommal, a lakókkal, a környezettel, a kerületben élőkkel sokkal intenzívebb 
és sokkal valódibb legyen. Ebben a Részvétel Iroda munkatársai rengeteg munkával segítenek 
és szervezéssel. Tulajdonképpen ez benne volt a programunkban. Amikor a programunkat 
kérik rajtunk számon, akkor az első, amit mondanék, az pont a Részvételi Irodának a működése. 
Azt szeretnénk, hogyha a Józsefvárosi Önkormányzat Részvételi Irodájának a működése mintát 
adna más önkormányzatoknak is, sokkal intenzívebb, sokkal gyakrabban létrejövő, és sokkal 
valódibb kapcsolatunk van a körülöttünk lévő emberekkel, mint amivel korábban az 
Önkormányzat rendelkezett. Ez a cél, köszönöm nekik. 
Szavazásra bocsátom tehát Javaslat a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk 
enyhítésére — jól bevált önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű 
pályázat benyújtására szóló  1  pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához egyszerű 
többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most! 

11  igen,  1  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett megállapítom, a határozati javaslatot 
elfogadtuk. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
281/2020.(VI.  25.)  határozata 

a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére — jól bevált 
önkormányzati innovációk című Önkormányzati innovációk alcímű pályázat 

benyújtásáról 

(11  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

129 



a „Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére  :ió1  bevált önkormányzati 
innovációk" címen meghirdetett pályázati felhívás alapján Önkormányzati innovációk 
altémában pályázatot nyújt be. 

Felkéri a jegyzőt a pályázati dokumentáció elkészítésére és a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtásának határideje:  2020.  július  02. 

Napirend  20.  pontja — eredeti  22.  napirendi pont 
Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és a 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének 
pénzpiaci jellegű lekötéséről (írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 
A 20.  napirendi pont tárgyalása következik Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az 
előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati 
pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről.  A 
tájékoztatót a bizottságok megtárgyalták a napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként 
szóbeli kiegészítésem  nines.  Kérdezem Vörös Tamás képviselő urat, hogy van-e kérdése. Van, 
parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Szeretném megkérdezni, hogy a meghozott döntések során figyelembe vette-e Polgármester úr 
az arányosság elvét, hiszen a járványhelyzetre való tekintettel alapvetően természetesen a 
jogköröket biztosította a jogszabály a polgármester részére (a  KT  jogköreit),  de  a 
járványhelyzettel összefüggésben és arányosan biztosítja ezt a jogszabály. Nekünk az a 
problémánk, és ezért kérdezném meg, hogy Ön szerint az Ön által hozott döntések mindegyike 
indokolt volt-e a járványhelyzet alatt, nem várhatott mást. Ez az egyik kérdésem.  A  másik 
kérdésem, hogy mi volt az oka annak, hogy képviselő-testületi ülést semmilyen formában nem 
tartott Polgármester úr. Kétség kívül le lehet így vezetni ezt az időszakot,  de  azért számítottunk 
volna rá, főleg akkor, amikor a tetőponton túlvoltunk már. Akár a járványhelyzethez igazodó 
módon, rnaszkban, kesztyűben, védőtávolságot tartva, nem tudom. Akár informálisan, akár 
döntési jogkörrel, hiszen ezt a jogszabály nem zárta ki.  A  polgármesternek lehetőséget 
biztosított a döntésekre, össze lehetett volna hívni Képviselő-testületet, mégsem tette. Ennek mi 
az oka? Ezek lennének a kérdéseimre, várom tisztelettel a választ, köszönöm. 

Pikó András 
Köszönöm szépen. Igyekeztem az arányosság és szükségesség elvét figyelembe venni. Nem 
mondom, hogy erről nem lehet vitatkozni. Mindenesetre számos példa volt előttem, amelyet 
figyelembe kellett vennem, olyan polgármesteri döntések, ahol költségvetést, kinevezéseket és 
más hasonló, ennél sokkal nagyobb horderejű kérdéseket döntöttek el polgármesterek. 
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Jellemzően fideszesek, anélkül, hogy erre valóban lett volna felhatalmazásuk. Szerintem én azt 
hiszem, hogy ezen az arányossági vagy szükségességi körön belül maradtam. Minden egyes 
esetben, a képviselő-testületi jogkörben meghozott döntéseknél tájékoztattam a.... Nem, az 
esetek többségében, talán volt  6  vagy  7  olyan döntés, technikai jellegű döntések is voltak, ahol 
meghoztam olyan döntéseket, amelyek sürgősek voltak. Ezen kívül Önöknek is és a másik 
frakciónak is lehetősége volt véleményezni a döntést előtte. Az elfogadás előtt ezekre 
számítottunk is, nem kaptunk ilyeneket jellemzően.  A  másik, amit mondani akarok, hogy errő l 
a kérdésről, mármint, hogy a Képviselő-testület a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá 
tartozó működési rendben ő ülésezhet-e, kértek többen is állásfoglalást konnányszervektöl. 
Ezek mindegyike arra mutatott, hogy nem. E ehhez tartottam magamat, ezért nem hívtuk össze 
a képviselő-testületi üléseket. Egyébként az országban sehol nem hívtak össze ilyen 
képviselő-testületi üléseket. Tényleg nem. Hogyha esetleg Ön tud ilyenről, akkor kérem, 
tájékoztasson majd. Akkor utána érdeklődünk,  de  tényleg nem volt ilyen lehetőség, köszönöm 
szépen! Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Sátly Balázs 
frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 
Minden beszámoló elkészítőjének megköszönte a munkáját, azt gondolom, hogy Polgármester 
Úr és Alpolgármester asszonnyal, valamit Alpolgármester urak emberfeletti munkát végeztek a 
veszélyhelyzetben. Elévülhetetlen érdemei vannak Polgármester úrnak abban, hogy egy ilyen 
józsefvárosi összefogás és józsefvárosi polgárok segítése megtörténhetett a veszélyhelyzetben. 
A  frakció nevében köszönjük szépen a munkáját. 

Pikó  Andras 
Köszönöm, Vörös Tamás frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Megmondom őszintén, az ilyen hozzászólásokat más történelmi korszakokból hallottam, 
élőben még soha,  de  természetesen ez egy új korszak kezdete. Véleményünk szerint nem 
minden döntése volt Polgármester úrnak arányos ezzel az időszakkal kapcsolatban. Mondok 
egy példát: a szolgálati lakások elvétele a rendőröktől és az egészségügyben dolgozóktól, 
amely borzasztó üzenet volt a járványhelyzet közepette. Itt arról van szó, hogy azok a lakások, 
amelyekre eddig pályázhattak az itteni rendőrök, a tűzoltók, az egészségügyi dolgozók, ezeket 
a lakásokat Ön elvonta, és most már ezekre ezek a személyek már nem tudnak pályázni 
valamilyen oknál fogva. Lehet, hogy ez a döntés... Erről lehet vitatkozni. Nem fogjuk soha 
elfogadni, mert számunkra a közbiztonság, az egészségügyi szolgáltatások biztosítása nagyon 
fontos, kiemelten fontos,  de  egy biztos, nem gondolom, hogy szorosan a járványhelyzettel függ 
össze. Inkább azzal függ össze, amit itt elmondtak, hogy Önök mégsem tudnak lakásokat 
elővarázsolni a semmiből, mégsem a Fidesz dugta el a lakásokat az elmúlt évtizedekben vagy 
az elmúlt évtizedben, hanem nincsenek olyan önkormányzati lakások, ahol embereket 
emberhez méltó módon el lehetne valamilyen módon helyezni, vagy előbb ezeket fel kell 
Újítani.  Most  Önök azt találták ki, hogy inkább a rendőröktől és a tűzoltóktól fogják elvenni a 
járványhelyzet közepette ezeket a lakásokat, hogy megpróbálják megcsinálni, 
megpróbáljanak egy pályázatot összehozni. Még erről is lehetne vitatkozni, csak azt mondják el 
nekem, hogy ezt miért a járványhelyzet közepette? Ez például, ez a döntés, ami az egyik 
legnagyobb visszhangot okozta, az egyik a sok közül. Ezt miért akkor kellett meghozni? 
Egyébként a közétkeztetési szerződésre vonatkozólag ugyanúgy visszatérhetünk. Ön azt 
mondta, hogy eredménytelen a szerződés, vagy érvénytelen a szerződés.  Ha  érvénytelen a 
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szerződés, és most akkor az eredetéhez menjünk, akkor az a szerződés eleve érvénytelen volt, 
soha nem volt érvényes, tehát mi tartott odáig Önöknek, hogy felismerjék, hogy érvénytelen 
egy szerződés, amit egyébként hónapok óta teljesített a szolgáltató. Nem felmondtak a 
szerződést, nem éltek annak a lehetőségével, hogy megegyezzenek vele, és közösen 
felmondják. Semmi ilyen nem történt, csak azt mondták, az érvénytelen.  A  járványhelyzet 
közepén, azt kockáztatva, hogy ebben a nehéz helyzetben nem sikerül adott esetben egy új 
szolgáltatót találni. Hát az egy másik kérdés, hogy Önök nagyon jól tudták, hogy fognak új 
szolgáltatót találni, Éppen ez az aggályunk vele,  de ha  felmondásról lett volna szó, akkor 
megkérdezné, hogy ugyan mi értelme volt ennek járványhelyzet közepén nekiállni. Mivel nem 
felmondásról volt szó, hanem érvénytelenségről, mi volt az, ami hirtelen az Ön tudomására 
jutott aznap, amikor aláírta az új szolgáltatóval a szerződést. Aztán másnap lefolytatott hozzá 
egy eljárást. Ezek mind-mind olyan döntések, amik sokkal egészségesebbek lettek volna,  ha 
Képviselő-testület előtt születnek meg. Számos kisebb horderejű és volumenű döntésnek 
továbbra is azt gondolom, hogy a Képviselő-testület előtt lett volna valójában a helye, és semmi 
szükség nem volt ahhoz, hogy a polgármester egymaga ezeket a döntéseket meghozza. Ez a 
tendencia egyébként aggasztó,  de  látjuk, hogy Önök ebbe az irányba próbálják a döntéshozatalt 
szuszakolni, úgyhogy fenntartom az Önök és a demokrácia között feszülő hatalmas 
ellentmondást, mint megállapítást, köszönöm szépen! 

Pike, Andras 
Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 
Hezitáltam, hogy most vagy utána szólaljak fel,  de  a következő az már csak kérdés lenne, 
úgyhogy inkább most mondom el, hogy szeretnék ezúton is gratulálni a Fővárosi Közgyűlés 
tegnapi döntéséhez, amelyik jóváhagyta a két józsefvárosi tér elnevezését Brunszvik Júliáról és 
Hugonnai Vilmáról, amivel drasztikusan nőtt a Budapesten nőkről elnevezett közterületek 
aránya. Ráadásul úgy, hogy nem kevesebb mint átnevezni, és lakcímkártyákat sem érintettünk, 
tehát ez egy kifejezetten nőiesen finom megoldás volt, mondhatni, és kifejezetten örülök annak, 
hogy olyan nőkről lettek elnevezve ezek a közterületek, akik a mostani nőknek is példaképül 
szolgálhatnak. Hugonnai Vilmának rengeteget kellett küzdeni, amíg elismerték a Svájcban már 
megszerzett doktorátusát.  A  mai nők előtt is rengeteg küzdelem áll, hogy  ha  a új akarnak 
érvényesülni az életben, mint az férfitársaik. Legföljebb nem annyi a jogi szabályozás, hanem 
rengeteg kulturális és egyéb beépített gátlás, aminek a leépítésén a Momentum Mozgalom 
aktívan dolgozik. Külön is örülök, hogy így egybevág a kettő.  A  múlt héten hétvégén tartotta az 
Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány az első Horizont elnevezésű női politikusképző 
hétvégéjét. Úgyhogy kifejezetten szeretnék gratulálni ehhez az eredményhez, szimbolikus,  de 
örömteli! 

Pike> Andras 
Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy más hozzászólás várható-e.  Ha  nem, akkor a napirend 
vitáját lezárom, és zárszóval kívánok élni. Természetesen az a hazugság nem valós közlés, hogy 
elvettem volna a szolgálati lakásokat.  60  lakás minősítése változott meg, sem a rendőrök, sem a 
tűzoltók esélye nem csökkent arra, hogy szolgálati lakásokban éljenek. Azokat a lakásokat nem 
minősítettük át, és bármilyen igény érkezik ezektől, a számunkra is nagyon fontos, 
testületektől, a jelenlegi pályázati rendszerben is mód van a szolgálati lakások iránti igénynek a 
kielégítésére. Olyan pályázati feltételeket kell szabni.  A  szolgálati lakásokat a mi elemzésünk 
szerint azt hozta létre ebben a nagy számban, hogy a Fidesz egy olyan perverz lakáspályázati 
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rendszert működtetett éveken keresztül, amikor a pályázati elbírálásnál a minél magasabb 
jövedelem előnyt jelentett. Annyira túllőttek a célon, és ezen bizonyos közszolgálati 
foglalkozásoknak a művelői nem is indulhattak volna épp emiatt eséllyel, emiatt kellett külön 
ennek a megoldására szolgálati lakásokat létrehozni. Tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni, 
hogy a szolgálati lakások átminősítése nem jelenti egyetlen egy jelzett hivatásrend esélyeinek a 
csökkenését. Köszönöm szépen, dönteni a tájékoztatóról nem kell, a napirendi pontról nem 
szavazunk. Ülésünk végén a képviselők az SZMSZ  48.  §-ának  (1)  bekezdése értelmében 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek. Az SZMSZ  49.  § (I) bekezdése értelmében 
a képviselők a felvilágosítás kérés megválaszolásának elősegítése érdekében előkészítő kérdést 
intézhetnek. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon, megadom a szót. 

Vörös Tamás 
Azt szeretném kérdezni, hogy a Karácsony Gergely által ideimportált vagy általa exportált 
szociális problémákat mikor fogja a Főváros a többi kerülettel együtt arányosan elosztani? 
Gondolok itt arra, ami szintén nagy port vert fel, hogy hajléktalanokat telepítettek olyan 
ingatlanba, ahol egyébként emberek laknak. Ez elképesztő felelőtlenség a járvány kellős 
közepén. Azt szeretnénk megkérdezni, hogy ez az állapot (hiszen a járványhelyzetre hivatkozva 
tették meg) meddig áll fenn, és mikor fogja Karácsony Gergely megoldani azt a feladatot, amit 
egyébként elvállalt, és nem a józsefvárosi lakókra terhelni azokat a problémákat, amiket 
minden ígérete ellenére nem volt képes megoldani? Köszönöm szépen! 

Pikó  Andras 
Köszönöm szépen, mivel a válaszhoz Karácsony Gergely együttműködése is kell, ezért írásban 
fogok válaszolni. Egyben szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a hajléktalanok is emberek! 
Köszönöm szépen! Megköszönöm a képviselők munkáját, az ülést be fogom... Parancsoljon! 
Újabb kérdés? 

Vörös Tamás 
Szeretném megkérdezni, hogy a káptalanfüredi gyermeküdülő fejlesztésével kapcsolatban 
miért nem kezdődtek meg a fejlesztési munkálatok? Tudomásunk szerint minden forrás 
rendelkezésre áll az önkormányzat számára, hogy ott kialakításra kerülhessen egy új üdülő. 
Tervezik-e ennek a befejezését, tervezik-e azt, hogy sikerül megoldani, hogy az elmúlt 
időszakban felhalmozott összegeket fel lehessen majd használni? Szeretném megkérdezni, 
hogy az idei évben a józsefvárosi gyerekek hol fognak tudni táborozni, hol sikerült megoldani 
ezt a Józsefvárosi Önkormányzatnak, hány gyereket érint? Azt is szeretném megkérdezni, hogy 
az előző években hány gyerek volt, aki részt vett önkormányzati táborokban, ez hány 
vendégéjszakát jelent és ez ebben az évben mit fog jelenteni? Természetesen tisztában vagyunk 
azzal, hogy a járványhelyzet miatt indokolt egy visszaesés,  de  mégis szeretnénk látni ezeket a 
számokat azért, hogy egészen pontosan tudjuk azt, hogy mik azok az igények, amiket 
mindenképpen ki kell elégíteni majd egy józsefvárosi tulajdonú táborban. Köszönöm szépen! 

133 



Pikó  And 
polgármes 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Van-e más kérdés? Nincs. Erre is írásban fogunk válaszolni, köszönöm 
szépen. 

A  képviselő-testület a tájékozatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

Megköszönöm a képviselők munkáját, az ülést  19  óra  36  perckor bezárom.  A  kerülettel, az 
önkormányzattal, a hivatallal kapcsolatos legfontosabb információk a www.jozsefvaros.hu 
weboldalon találhatók. Köszönöm szépen mindenkinek, jó pihenést kívánok! 

Kmf. 

uc  
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 

A  jegyzőkönyvet készítették: 

Agostim Katalin < ) J  hász Csilla A, 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iro a Jet 'id  Kabinet Szervezési Iroda 

ügyintézője ügyintézője 

CL 
Veres  Evelyn 

Képviselői referens 

Képviselő-testület jegyzőkönyvének melléklete:  
Jelenléti  iv,  meghívó, előterjesztések 
1.számú melléklet, a  262/2020  (VI.25.) számú határozat  1.  számú melléklete: Nyilatkozat 
2.számú melléklet, az Mvoksból kivett adatokból szavazási lista 
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