
JEGYZŐKÖNYV 

Készült Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
2021. szeptember 23-án (csütörtök) 09.00 órától 

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

Jelen vannak: 
Pikó András, dr. Erőss Gábor, Szili-Darók Ildikó, Rádai Dániel, Camara-Bereczki Ferenc Miklós, 

Czeglédy Ádám, Egry Attila, Dr. Ferencz Orsolya, Hermann György, Dr. Juharos Róbert, Könczöl 
Dávid, Sátly Balázs, Stettner István, Szarvas Koppány Bendegúz, Dr. Szilágyi Demeter, Veres 

Gábor, Vörös Tamás 

valamint a jelenlévő meghívottak: 
dr. Sajtos Csilla — jegyző, dr. Vörös Szilvia — aljegyző, Hőricz Szilvia — gazdasági vezető, Illés 
Péter — Polgármesteri Kabinet vezetője, Kiss Imre Zoltán — Jegyzői Kabinet vezetője, dr. 
Orgoványi András — Belső Ellátási Iroda vezetője, Czira Éva - Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 
vezetője, Mlinárcsek Attiláné — Személyügyi Iroda vezetője, Kovácsné Mezőfi Krisztina — 
Személyügyi Iroda irodavezető-helyettes, Hegyi Dóra — Ügyviteli Iroda vezetője, Barta Ferenc — 

Főépítész, Városépítészeti Iroda, Borbás Gabriella — Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Tiszai 

Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Pfeifenróth Noémi — Költségvetési Iroda 
vezetője, Dr. Kóródi Éva — Hatósági Ügyosztály vezetője, Nagy Ibolya — Családtámogatási Iroda 

vezetője, Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda vezetője, Humánszolgáltatási Ügyosztály 
ideiglenes vezetője, Bajusz Ferenc — Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője, dr. Kiss Éva — 
Jogi Iroda munkatársa, Kovács Ottó — JGK Zrt. igazgatósági elnöke, Angi István - JGK Zrt. 
Városüzemeltetési igazgató-helyettes, Nováczki Eleonóra — JGK Zrt. Vagyongazdálkodási 
igazgató, Láng Gáborné — JGK Zrt. gazdasági igazgató, Csete Zoltán — Rév8 Zrt. projekt 
menedzsere, Magyar Balázs — JGK Zrt. Parkolási igazgató, Dr. Koroknai András — Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatója, Molnár Gábor — VIII. ker. Rendőrkapitányság 
vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, Aissou 

Erzsébet -— NEO intézményvezetője, Lenkey Petrosz — Józsefvárosi Görög Önkormányzat elnöke, 
Dr. Printz János Károly — Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvelőiroda 

Pikó András 

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, a meghívott 

vendégeket és valamennyi jelenlévőt! Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének ez évi 3. rendes ülését megnyitom. Távolmaradását jelentette 

Sántha Péterné képviselő asszony. Mint ahogy a múltkor, most is ajánlatos, különösen azoknak, 

akiket elkapott a mostani járvány, mármint a vírus, a nátha, azok használják saját felelősségükre a 

maszkot, amelyet minden képviselőhöz odaraktunk. Tisztelt Képviselők! Kérem, hogy a 

határozatképesség megállapítása érdekében kapcsolják be a szavazógépeket! Jó, megvagyunk, igen, 

jó! Megállapítom, hogy jelen van 15 képviselő, hiányzik 3 képviselő, a Képviselő-testület 

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

hogyha jól számolom, akkor 8 szükséges. Nyilván reméljük, hogy Veres Gábor képviselő úr 

megérkezik, és nincsen semmi gond. A napirend megszavazása előtt tájékoztatom 

képviselőtársaimat, hogy a meghívó szerinti 8. napirendi pont címe helyesen , Javaslat a , Világos 
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kapualjak program ismételt pályázat kiírásának elfogadására". A meghívó szerinti pótkézbesítésű 
15. napirendi pont címe a meghívóban kiküldöttekhez képest változott a következőre, , Javaslat 
közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel" címmel. A 
meghívó szerinti pótkézbesítésű 17. napirendi pont a , Javaslat a 2021. évi Díszpolgári Címre és 
elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára" című előterjesztésnek a meghívóban 
feltüntetetthez képest 3 előterjesztője van: polgármester, Hermann György képviselő úr és Czeglédy 
Ádám képviselő úr. A 23. számú pótkézbesítéssel küldött a , Tájékoztatás a rendeletalkotási 

gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról" című előterjesztés címe megváltozott a 
következőre: , Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2021. (VII. 22.) Önkormányzati rendelet 
bevezető részének módosítására és tájékoztatás a rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott 
törvényességi felhívásról". Napirend előtt, de ügyrendi felszólalások következnek. Remélem, a 

napirendhez. Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Én szeretném javasolni, hogy a 20., 21. és 22. napirendi 
pontokat, amik az elővásárlási jogról való lemondások, azokat együttesen tárgyalja a Testület, 
köszönöm! 

Pikó András 

A napirendi javaslatot támogatom, ügyrendi javaslatként vita nélkül egyszerű többséggel döntünk, 
és kérem, hogy akkor erről most szavazunk is. 

Megállapítom, hogy 15 igen szavazattal a napirend módosítására érkezett javaslatot elfogadtuk, 
köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

508/2021. (IX. 23.) határozata 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Sátly Balázs képviselő ügyrendi javaslatát, hogy a 
meghívó szerinti 20., 21. és 22. napirendi pontokat együttesen tárgyalja a Testület. 

Pikó András 

Szilágyi Demeter képviselő úr ügyrendi javaslata következik, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Van egy elvarratlan szálunk még, ami a veszélyhelyzet 

idején meghozott polgármesteri döntésekre vonatkozik. Szeretnék egy olyan napirendi javaslatot 
tenni, hogy tárgyaljunk róla a tájékoztatók előtt 23-as napirendként, és azt a mintát, amit a Fővárosi 
Közgyűlésben egyébként polgármester úr is megszavazott, azt vegyük alapul, és döntsünk arról, 

hogy mikor és milyen formában tárgyal erről a Testület. Ugye, a Fővárosi Közgyűlésen a 
főpolgármester előterjesztett egy határozati javaslatot, ami arról szólt, hogy azokat a döntéseket, 
amelyeket egy személyben hozott meg a veszélyhelyzet alatt, azokat a Testület elé hozta, egy 

jóváhagyó megerősítő döntésre. Ugye, ezt többször kértük már, több formában, különböző 
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módokon. Azt gondolom, hogy az a gyakorlat nem helyes, hogy ezt ebben a formában itt nem 

tesszük meg, és mivel polgármester úr is részt vett azon a fővárosi közgyűlési ülésen, ahol erről 

döntés született, és ahol ezt tárgyalták, és meg is szavazta ezt a határozati javaslatot, azt gondolom, 

hogy ez mintaként tud szolgálni. Úgyhogy kérem, hogy egy rövid napirendi pont keretében 

beszéljünk arról, hogy akkor ezt mikor és milyen formában, milyen keret rendszerben tudja 

polgármester úr a Testület elé hozni, egy hasonló döntéscsomagot. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Tájékoztatásul mondom a képviselőknek, akik nem követték a legutóbbi 

Fővárosi Közgyűlésnek azt az ülésszakát, ahol a főpolgármester beszámolt a rendkívüli helyzet alatt 

hozott egyszemélyi döntéseiről, amelyeket a Közgyűlés nevében eljárva hozott. Ott annyiban 

változott az eljárásrend a miénkhez képest, hogy egy hasonló tájékoztatót hallgatott meg a 

Közgyűlés, utána volt egy vita, és határozati javaslatként megerősítették vagy elutasították volna 

ezeket a döntéseket. Szerintem ezt a vitát lefolytattuk, de nincs ellenemre, hogy valamelyik 

képviselő-testületi ülésen megerősítsük a polgármester rendkívüli veszélyhelyzetben hozott 

döntéseit, határozatait. Úgyhogy, ha jól értem képviselő úrnak a javaslatát, ezen a képviselő- 

testületi ülésen azt tárgyaljuk meg egy napirendi pontban, hogy mikor fogjuk ezt a megerősítő vagy 

elutasító határozatot. A napirendi pont javaslatot támogatom, vita nélkül szavazunk róla. 

Megállapítom, hogy 11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazattal a napirendi javaslatát Szilágyi 

Demeter képviselő úrnak megszavaztuk, és akkor az utolsó előtti napirendi pontként ezt fogjuk 

majd tárgyalni. Köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
509/2021. (IX. 23.) határozata 

(11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Szilágyi Demeter képviselő ügyrendi javaslatát, hogy 
a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntésekről a 23. napirendi pontként tárgyaljon a 

Testület, melyhez a Fővárosi Közgyűlésben elfogadott mintát vegyék alapul. 

Pikó András 

Most az SZMSZ 16. §-ának (1)-(2) bekezdése értelmében a meghívóban kiküldött napirendi 

javaslat szavazása következik az elhangzott módosításokkal. A Képviselő-testület vita nélkül 

egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem, a napirendi javaslatról szavazzunk 

most! 

Megállapítom, hogy a napirendi javaslatot, a napirendet 15 szavazattal egybehangzóan elfogadtuk, 

köszönöm szépen!



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

510/2021. (IX. 23.) határozata 

(15 igen, 0 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: 

Napirend: 

1. 

5. 

Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi 
költségvetéseit érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésről szóló 5/2021. (HI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási 
szerződéseinek módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat emléktáblák (Raoul Wallenberg, Rodolfo) elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölésére 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat az Európa Belvárosa Program IH. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban 
felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

Javaslat a , Világos kapualjak" program ismételt pályázati kiírásának elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Javaslat a "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester



10. Javaslat a "Tedd le a kocsit!" program 2021 évi pályázatának kiírására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. és 40. szám alatti épületekben 
elhelyezkedő 3 db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adása Budapest Főváros 

Kormányhivatala részére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács Ottó igazgatósági elnök 

12.Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

13.Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti — Központ 
intézményvezetői pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

14. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági igazgatói 

feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

15. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma 

Parlamenttel 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

16. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020.(VII.16.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

17.Javaslat a 2021. évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Hermann György képviselő, Czeglédy Ádám 

képviselő 

18. Javaslat a közösségi együttélési szabály megsértése miatt közigazgatási bírságot 

kiszabó iktatószámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES 
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző 

19. Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
ügyében 

(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester



20. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. kerület 
. utca emelet . szám alatt található, a Budapest VII. kerület 

utca , emelet szám alatt található, a Budapest VIII. kerület 
— . utca szám alatt található lakások vonatkozásában 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

21. Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 
bevezető részének módosítására és tájékoztatás a rendeletalkotási gyakorlattal 
kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról (írásbeli előterjesztés) 

(PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Sajtos Csilla jegyző 

22. Tájékoztató a 2021. évi egészségvédelmi támogatás tapasztalatairól , ho 
(írásbeli előterjesztés) (POTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

23. Javaslat a polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott döntéseinek megtárgyalására 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szilágyi Demeter képviselő 

24. 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 átmenetileg szabad 
pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Napirend I. pontja 

Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi 

költségvetéseit érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő Pikó András polgármester 

Pikó András 

Az 1. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 

2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára". A nézőinknek mondom, 

hogy az Önkormányzat és intézményeinek vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése 2021. 

december 31-én lejár. A térfigyelők karbantartási és hibajavítási munkáihoz kapcsolódóan 

közbeszerzési eljárást kel! lefolytatni, ehhez pedig előzetes kötelezettségvállalásra van szükség a 

meghatározott évekre, tehát 2022. és 2024. év közötti költségvetések terhére. Az előterjesztést a 

Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként nincs szóbeli 

kiegészítésem. Képviselői kérdésekre van lehetőség. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e 

kérdésük a napirendhez. Amennyiben nincs, a Kérdéseket lezárom, és megkérdezem a képviselő... 

Ja, bocsánat, Szilágyi Demeter képviselő parancsoljon!



dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Egy olyan kérdésem volna, amellett, hogy ezt majd a hozzászólások 

részben kifejtem, hogy nem nagyon értem magát a technikát, amit itt alkalmazunk a 

döntéshozatalban, de ezeknek a számoknak a megállapításához nem látok alátámasztást. A korábbi 

évek tapasztalatát, piackutatást, indikatív árajánlatokat, vagy mit vettük alapul, amikor ezeket a 

számokat rögzítettük itt az előterjesztésben? Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! A kérdés szakmai, nem fogom én megválaszolni. Kérdezem, gazdasági vezető 

asszonyt, hogy esetleg erre a kérdésre választ kaphatunk-e most. Ja, bocsánat Gazdálkodási 

Ügyosztály, Borbás Gabriella. Kérnék szépen egy mikrofon! 

Borbás Gabriella 

Köszönöm szépen a szót! A vagyonbiztosítás esetén, nem tudom, hova álljak, hogy látszódjak, a 

vagyonbiztosítás esetén inflációval növeltük meg a jelenlegi biztosítási összeget, így jöttek ki a 

számok. Az első évben, azaz a jövő évben, tehát 2022-ben, azért lát kisebb számot, mert a jelenlegi 

vagyonbiztosítási szerződést meghosszabbítjuk március 31-ig, így ott egy 9 hónapos szerződést 

fogunk kötni a közbeszerzésen kiválasztott új céggel. A kamera közbeszerzés esetén szintén 

inflációval növelt értékből indulunk ki. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Most áttérünk a napirend megtárgyalására, frakcióvezetők hozzászólása 

következik. Kérdezem, hogy képviselőtestületi vagy képviselői csoport vezetők, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! A képviselőcsoport támogatja a javaslatot. A térfigyelő 

kamerák üzemeltetése Józsefvárosban azt gondolom, hogy egy olyan intézmény és egy olyan 

politika, ami széleskörű támogatást élvez ebben a Képviselő-testületben. Ezt a programot folytatni 

kell, és minden olyan eszközt be kell vetnünk, ami a józsefvárosi polgárok biztonságát szolgálja. 

Biztonságát és biztonságérzetét, valamint ez a kamerarendszer lehetőséget teremt arra is, hogy a 

méltatlanul alulfizetett józsefvárosi rendőröket támogassuk. Ezúton is köszönjük a munkáját 

mindazoknak, akik Józsefváros biztonságáért tesznek nap mint nap, köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Én nem kívántam volna politikai, mondjuk, felhangokkal tarkított hozzászólást 

intézni, főleg azért, mert egy technikai ügyről van szó, de azért szeretném felhívni a figyelmet arra, 

hogy Sátly képviselő úr nagyon helyes, hogy szívén viseli a rendőrség munkáját és az ahhoz 

szükséges források biztosítását. Én szeretném Önnek a figyelmébe ajánlani azt, hogy legyen olyan 

kedves, és nézze meg azokat a statisztikákat, amikor az Ön szövetségesei vezették ezt az országot. 

Akkor milyen rendőrhiány volt, akkor milyen fizetése volt a rendőröknek, akkor milyen szakmai 

állapotban volt a rendőrség. Én emlékszem arra, amikor a 2009 vagy 10 előtt vagy 10 után egy pár 

évvel azért kellett támogatnunk a rendőrséget, mert tízéves székeik voltak, amik már nem 
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működtek. Tehát olyan állapotokat hagytak, olyan állapotban hagyták a rendőrséget, ami elképesztő 

volt, és így várták volna el, hogy a munkájukat végezzék. Mi ezen gyökeresen változtattunk, mind 

országos szinten, mind kerületi szinten kiemelten támogattuk a rendőrséget, és a térfigyelő 

kamerarendszerről szólva, az is egyébként Juharos képviselő úr országgyűlési képviselői időszakára 

tehető, amikor ez a kamerarendszer Józsefvárosban első körben pilot jelleggel megvalósításra 

került. Aztán kibővítésre került, és mára az ország legjelentősebb települési közterület-felügyeleti 

eszközrendszerévé vált, és folyamatosan bővültek ezek a dolgok. Természetesen támogatni fogjuk 

azt, hogy az eszközöket biztosítsuk, ahogy minden évbe szoktuk. Én csak azt szeretném kérni, hogy 

az ilyen nem túl szellemes és egyébként magához a témához sem illő megszólalásokat spóroljuk 

meg magunknak, és inkább egy picit mélyedjünk el abban, hogy az Önök politikai szövetségesei 

milyen állapotokat hagytak, hogyan bántak a rendőrséggel. És akkor utána majd adott esetben egy 

vitát lefolytathatunk az az ehhez jobban illeszkedő napirendi pontoknál arról, hogy kinek mennyire 

fontos a közbiztonság. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Még mielőtt megadnám a képviselőknek a szót, egy mondat ehhez a vitához. 

Szerintem ne vonjuk kétségbe azt, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk a rendőrség 

fejlesztése érdekében. És szerintem abban is egyet tudunk érteni, hogy minden Kormánynak volt 

ebben tennivalója, és maradt is hátra jócskán tennivaló. Nemsokára jön majd elő napirendként 

valamelyik — képviselő-testületi ülésen a Közbiztonsági  Közalapítvánnyal kapcsolatos 

döntéshozatalunk. És hogyha jól emlékszem, és ezt most tényleg nem kritikaként mondom, éppen a 

rendőrség vizesblokkjának a rendbetételéhez fogunk majd támogatást adni. Tízéves székek vagy 

lerobbant állapotú vizesblokk, szerintem ezek azok a dolgok, amiben nem kellene versenyeznünk 

egymással, mert tényleg nem méltó. Köszönöm szépen! Kérném szépen a képviselői 

hozzászólásokat, amennyiben vannak. Úgy látom, hogy nincsenek, akkor le tudjuk zárni a napirend 

vitáját. Szavazás következik. Szavazásra bocsátom a , Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 

2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára" 4 pontból álló határozati 

javaslatot. Az elfogadásához minősített többségre van szükség. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy 

szavazzunk most. 15 igennel elfogadtuk a határozati javaslatot, köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
511/2021. (IX. 23.) határozata 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő 

döntések meghozataláról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. A Budapest VIII. kerület területén az Önkormányzat tulajdonában lévő és általa működtetett 
240 db térfigyelő kamerájának és ezen kamerák adatviteli hálózatára csatlakozó átviteli 

eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáira kiírt 
közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti 

bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít: 

- 2022-ben: 21 300 000 Ft - ÁFA



- 2023-ban: 21 939 000 Ft 4 ÁFA 
- 2024-ben: 22 597 170 Ft 4 AFA 

2. Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés 2022. 

március 31-ig történő meghosszabbítására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, az 

alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít: 

- 2022-ben: 8 398 077 Ft 

3. Józsefváros Önkormányzata . és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására kiírt 

közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti 

bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít: 

- 2022-ben: 25 194 230 Ft 

2023-ban: 34 600 075 Ft 
2024-ben: 35 638 077 Ft 

2025-ben: 36 707 220 Ft 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-3. pontjaiban meghatározott előirányzatokat az 

Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseibe terveztesse be. 

d 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-4 pont esetében az önkormányzat 2022. évi, és azt követő tárgyévi 

költségvetéseinek jóváhagyása. 

Napirend 2. pontja 

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi 

költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) Önkormányzati rendelet módosítására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő Pikó András polgármester 

Pikó András 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, , Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.) Önkormányzati rendelet 

módosítására". A közvetítést nézőink számára, a közönség számára mondom, hogy a költségvetési 

rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és a költségvetési rendelet 1. 

módosítása óta eltelt időszakban történt módosítások és átcsoportosítások átvezetése miatt 

szükséges. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, 

hogy az előterjesztés 3-as számú mellékletét képező könyvvizsgálói jelentést szeptember 17-én, 

tehát pénteken pótkézbesítéssel kapták meg. A napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként nem 

kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. A napirend vitájánál a költségvetési vitákra alkalmazott bővített 

időkeretet használjuk, tehát a képviselőknek lehetőségük van kérdezni, illetve utána a 

képviselőcsoportok vezetői 5-5 percben, a képviselők pedig 3-szor 5 percben szólhatnak majd 

hozzá a napirendhez. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy vannak Képviselői kérdések. Vörös 

Tamás képviselő úrnak vannak, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Én aziránt szeretnék érdeklődni, hogy mi indokolja a JKN részére történő 

pénzügyi átcsoportosítást, hogy itt 3,25 millió forintról van szó. Azért különösen izgalmas kérdés, 

mert ugye legutóbbi testületi ülésen is szót ejtettünk arról, hogy van egy vizsgálat a cég 
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működésével kapcsolatban. Ott komoly aggályok merültek föl. És addig, amíg az nem zárul le, nem 

biztos, hogy plusz források bevonását igényli a kft., tehát azt azért saját forrásból, a jelenleg 

rendelkezésre álló forrásokból megoldhatja. Új projekteket pedig nem biztos, hogy ott kéne adott 

esetben indítani, vagy legalábbis nem addig, amíg megnyugtató módon le nem zárul a vizsgálat, ha 

úgy zárul le. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy (gong) látjuk, hogy akkor 

Pikó András 

Akkor most újabb 1 perc, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Látható, hogy közbeszerzési tanácsadásra az Önkormányzat nagyságrendileg 

30.000.000 Ft-ot költött az elmúlt időszakban. Igazából érdekelne, hogy mi indokolja ezeket az 

egyébként szokatlanul magas költségeket, tehát mely az a közbeszerzési program vagy terv, amit 

nem ismerünk és indokolja azt, hogy kiemelten magas költségeket fizessünk egyébként egy nyilván 

az ügyben kompetens ügyvédi irodának. Ám, mégis a költségek mérete és mértéke szokatlanul 

magas, különösen akkor, és hogyha Önök ugye arról beszéltek, hogy külső tanácsadókat, azokat 

nem fognak vagy mérsékelten alkalmazni. Hát, most ez egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelt 

történet. Legalábbis pénzügyi szempontból (gong) mindenképp, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szilágyi Demeter képviselő úr kérdései jönnek, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Az első kérdésem az volna, hogy az anyagban látható, hogy vannak 

bérmegtakarítások különböző intézményeknél, amely bérmegtakarítások felhasználásáról most 

döntünk, vagy átcsoportosításáról döntünk. Itt kaptam egy tájékoztatót, ami azt tartalmazza, 

kérdeztem a bizottsági ülésen, hogy milyen célra csoportosítjuk át ezeket a bérmegtakarításokat, 

Ugye, itt arról van szó, hogy 8 hónapja nem tudunk betölteni több álláshelyet, és ezeknek a 

megmaradt forrását tervezzük felhasználni. Egyrészt kérdésem, hogy ezt miért nem próbáljuk meg 

egyébként adott esetben az intézményben szintén bérjellegűként fölhasználni, tehát miért nem 

próbálunk valamilyen olyan megoldást találni, amivel ösztönözzük az álláshelyek betöltését? Akár 

bértömegen belüli átcsoportosítást alkalmazunk adott esetben, fölmerült ennek a vizsgálata, volt 

erről szó. (gong) 

Pikó András 

Meg adom a szót, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm! Illetve itt az szerepel, hogy szakmai szolgáltatások igénybevétele, szabadidő-szervezés, 

legtöbb esetben erről van szó, amilyen célra átcsoportosításra kerül. Ez mit takar, tehát itt milyen 

kötelezettségvállalások fognak történni ebben az összegben? Következő kérdésem az volna, hogy 

fedezetet biztosítunk 6,75 millió Ft értékben a JKN részére. Ugye, azt képviselőtársam 

megkérdezte, hogy vajon helyes-e a JKN Zrt.-nek most bármilyen plusz fedezetet biztosítani, 

amikor elég komoly vizsgálat van az asztalon. De mindenesetre itt ugye ez Józsefvárosi Múzeum 

megnyitására szól ez az összeg, és nem is a megnyitásáról, hanem annak az előkészítéséről, egy 
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koncepció megalkotásáról szól. Ide van írva, a kulturális koncepciót céltartalék sorra kerülne ez rá 

(gong). 

Pikó András 

Parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm! Szeretném megkérdezni, hogy ez mit takar. Milyen kulturális koncepciót akarunk 

készíteni közel 7.000.000 Ft értékben, milyen munka zajlott idáig? Ugye, volt már erről egyszer szó 

testületi ülésen, még a nyár folyamán, hogy ezt a múzeumot létre akarják hozni. Most írunk 

szeptember közepét és még csak most fogunk a koncepcióra fedezetet biztosítani. Mi fog történni, 

mi ez az összeg, mire kerül felhasználásra, ki fogja ezt , teljesítésigazolni", bekerül-e a koncepció a 

Testület elé, tehát milyen formában kerül ez a pénz felhasználásra. Egyelőre ennyi! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy vannak-e még kérdések. Amennyiben 

nem, akkor a kérdéseket lezárom, és a válaszadás fog következni. Egyébként, hogyha maradnak 

még Önökben kérdések, akkor nyilván a vitában megfelelő időkeretben ezek még előkerülhetnek, és 

nyilván választ is fognak kapni rá. Az első kérdés, nézek gazdasági vezető asszonyra, mert kérném 

a támogatását, segítségét. Az első kérdés, hogy a JKN részére 3.250.000 forintot biztosítottunk. 

Emlékeim szerint, erősítse meg, ez az Őszi Fesztivál, amelyben Józsefváros egyedüli pesti 

kerületként részt vesz. Négy kerület vesz ebben kiemelten részt. Az őszi fesztivál pótlólagos 

igényeire kellett ez, parancsoljon! 

Hőrich Szilvia 

Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A JKN részére, az 

előterjesztés 6. oldala tartalmazza is, összesen 18.858.226 Ft többletforrás javasolt konkrét 

feladatellátáshoz kapcsolódóan. Ez ugye a JKN szakmai feladatellátását jelenti, tehát azt 

finanszírozzuk. Ahogy polgármester úr is említette, egyrészt ebben benne van az Őszi Fesztivál 

korábbi képviselő-testületi döntésben. Ez ugye tartalmazza az előterjesztésnek az 1. számú 

határozati javaslata is, hogy a 490/2021. (VII.22.) számú határozatában döntött arról a Képviselő- 

testület, hogy a kulturális koncepció céltartalék terhére 2.250.000 forintot biztosít az Őszi 

Fesztiválon való részvételünkre. Ezt viszont a megemelkedett előadói díjak miatt 1.000.000 Ft-tal 

javasoltuk most megemelni, s ezért van a határozatmódosítás csatolva az előterjesztéshez, tehát így 

ez 3.250.000 Ft. Rendezésre került egyébként a kompenzációval szemben még a beszámolókor ez a 

305/2021. (V. 31.) határozat alapján, ugye, az eredményének szembeállítása a kompenzációval, ami 

azt jelenti, hogy itt 10.948.000-res csökkentés is történt. Ugye, Magyarkútra, az őszi erdei iskolákra 

fedezetet biztosítunk 2 és fél millió forint összegben, ez ugye elsősorban Tankerületi Központ által 

az iskolásoknak szervezett erdei iskolák kiadásaihoz történő hozzájárulást jelenti. Készülünk a 

Golgota stációk átadására egy rendezvénnyel, erre biztosítunk egy 2.000.000 Ft-os keretösszeget. A 

Mátyás tér Kesztyűgyári Közösségi Ház eszközbeszerzéseire 440.000 Ft-ot javaslunk, és a 

Józsefvárosi Múzeum működésének előkészítésére 6.750.000 forint, ami a kulturális koncepció 

céltartalékról kerül biztosításra, tehát nem ez maga a kulturális koncepció, hanem arról a 

céltartalékról kerül biztosításra. És a különböző kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvények 
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a józsefvárosi újságnak egy új szerkesztőségi helyiség lett kialakítva, felújítva, és ennek a kiadásait 

a JKN megelőlegezte, ő fedezte, s erre biztosítunk 6.366.226 forintot. Tehát így néz ki a JKN 

kompenzációja. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Általánosságban mondjuk, hogy igen, nagyon fontos a vizsgálat, de eközben 

nem állhat meg az élet, tehát ezekre a kiadásokra szükség van, ez függetlenül attól, hogy a vizsgálat 

milyen megállapítást fog majd hozni, nem érintik, a vizsgálat tárgyai nem érintik ezeket az 

egyébként napi szintű működési költségeket. Ha már itt tartunk, akkor a józsefvárosi kulturális 

koncepció kapcsán alpolgármester úr tegye tisztába, legyen szíves, hogy akkor pontosan mit is 

fogunk ebből a pénzből elkölteni és mire! 

Dr. Erőss Gábor 

Igen, köszönöm a szót! Hát most lehet, hogy akkor leveszem egy fél percre a maszkot. Végül is 

gazdasági vezető asszony már elmondta a lényegét, csak akkor hangsúlyoznám én is, hogy a 

Képviselő-testület már elfogadta a koncepciót. Egyébként úgy rémlik, hogy Önök se ellenezték, de 

nem vagyok biztos, de pozitív várakozásait fogalmazta meg képviselő asszony, aki már nincs 

ellene, abban biztos vagyok, arra emlékszem. Viszont az biztos, hogy ezt a koncepciót már 

elfogadtuk, tehát nem erre költjük természetesen ezt a pénzt, hanem a koncepció megvalósítására. 

Úgy egy múzeumot elindítani állandó kiállítással, időszaki kiállítással, az egy komoly szakmai 

munka, és az elképzelés az az, hogy az év végén, novembertől remélhetően, már az a csapat, egy 

kisebb, egy szűkebb csapat, mint ami a galériát működtette, elkezd dolgozni konkrétan azon, hogy 

ez az állandó kiállítás, illetve az időszaki kiállítások, meg az egyéb programok a jövő év folyamán, 

lehetőleg minél korábban, talán már tavasszal, létrejöjjenek, illetve elindulhassanak. Úgyhogy ezt 

szolgálja ez az összeg. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Ugye, ez egy előzetesen, már korábban képzett céltartaléknak a mostani 

felhasználásáról szól ez a döntés. Szeretném kérni a maradék 3 kérdésre megint a Hivatal segítségét. 

Emlékeztetőül: — közbeszerzési tanácsadásra — miért — költünk  30.000.000 forintot, a 

bérmegtakarításoknak a felhasználásánál szóba kerül-e, hogyha jól értem a képviselő úr kérdését, 

hogy ezeket a Hivatalon belül használjuk föl bérjellegű... Vagy nem? Nem ez volt a kérdés, jó. És 

mit jelent az, hogy szabadidő-szervezésre költünk? Parancsoljon! 

Hőrich Szilvia 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Akkor így sorrendbe mennék. Ugye, Vörös Tamás képviselő úr 

kérdezte a közbesz. tanácsadó díjazásának emelését. Egy akkreditált közbeszerzési tanácsadó céggel 

van szerződése az Önkormányzatnak, nem ügyvédi irodával. Van egy havi átalánydíj és van 

közbeszerzési eljárások szerinti külön díjazási része is a szerződésnek. Ugye, vannak olyan 

közbeszerzéseink, ahol előírás akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása. Jelenleg a 

Hivatal állományában nincs ilyen típusú képzettséggel rendelkező kollega. Az előterjesztés 18. 

oldalán felsoroltuk azokat a közbeszerzési eljárásokat, amik indokolják a tanácsadó igénybevételét, 

és ehhez kapcsolódik egyébként a díjazásának az emelése. Egyrészt az előbb, az első napirendként 

tárgyalt Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás. Az EBP2, Egészséges Budapestért program 

különböző közbeszerzései, ahol ugye volt informatikai eszközbeszerzés, amit meg is kell, hogy 
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ismételjünk, az Önkormányzati lakás felújításokra kiírt közbeszerzés, és szintén az 1. napirendi pont 

keretében már említett térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkáira kiírt közbeszerzési 

eljárásokhoz kell ezt a kiegészítő fedezetet biztosítani. Egyébként ezzel a fedezettel így 26.614.210 

forintra nő az erre biztosított keretösszeg, ami előreláthatóan fedezi egyébként egészen a szerződés 

végéig a kifizetéseket. Szilágyi Demeter képviselő úrnak bérmegtakarítások terhére. Ugye, ez a 

nyolc havi, a képviselő úr kérdésére adott írásbeli válaszhoz is csatoltunk egy táblázatot. Ez a nyolc 

havi bérmegtakarítást jelenti, annak a felhasználását, és 10,75 betöltetlen üres álláshelye van 

jelenleg a JSZSzGyK-ának. Ugye, ezt itt a testületi ülés előtt beszéltük, hogy ez sajnálatos, de 

tudjuk, hogy ugye ez is az a terület, ahol sajnos munkaerő-hiány van, tehát képzettségben, illetve 

rengeteg a pályaelhagyó. Itt már az augusztus 31-ig megképződött bérmegtakarítást lehet 

felhasználni javasolt kiadásokra. És közben itt gyorsan megkérdeztük az intézményt, de valahol itt 

ül az intézményvezető úr is, hogy ez a Gyermekek Átmeneti Otthona, idősek részére szervezett 

programok, utazások, kirándulások kiadásait fedezi. Ez a szakmai szolgáltatások és eszköz vagy 

dologi kiadások emelése sor, tehát erre kéri az intézmény az átcsoportosítást, hiszen azért év elején 

az eredeti költségvetés tervezésnél tényleg nagyon szigorúan terveztük az intézmény költségvetését. 

És gyakorlatilag ezek a kiadások, amikre most így látják, hogy így lehet fedezetet teremteni, hogy a 

bérmegtakarítás terhére tudnak átcsoportosítani. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Képviselőcsoportok vezetőinek hozzászólása következik 5-5 percben. Vörös 

Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! A jelen előterjesztésből több minden kiviláglik, az egyik, és talán a 

legfajsúlyosabb, hogy az elmúlt időszakban majdnem 2 milliárd forintot, forintnyi ingatlant 

értékesített az Önkormányzat, ami egy adat lehetne a sok közül. Tehát önmagában ez még nem 

árulna el sok mindent, de különösen izgalmas ez annak fényében, hogy Önök mind a kampány 

során, mind azt követően többször megerősítették, hogy Önök nem kívánnak ezzel élni, amivel 

egyébként az előző Önkormányzat különböző projektjeinek az előkészítése során szokott élni, és 

fejlesztési alapokat képezve élt, mert Önök szerint ez alapvetően egy káros dolog. Most igazából az 

az érdekes a hozzáállásban, hogy amikor Önök átvették az Önkormányzat vezetését, akkor úgy 

látszik, ez a folyamat már többet nem lett káros dolog, tehát ez innentől kezdve ennek nem is lenne, 

hatalmas jelentősége, hogyha nem hallottuk volna hónapokon át azt, hogy miért nem szabad 

elidegeníteni józsefvárosi ingatlanokat. Most pedig azt látjuk, hogy nem is kevés, hanem évi 2 

milliárd forint értékben értékesítettük. És inkább nem utalok vissza egyes képviselőtársaim 

vagyonfeléléssel kapcsolatos sajátos és sarkos véleményére, ami a korábbi viták során itt 

elhangzott, hogy akkor most vajon a saját gazdálkodásukkal szemben is megfogalmazzák-e azokat a 

kritikákat, amelyeket megfogalmaztak a mi működésünkkel kapcsolatban. Én azt gondolom, és 

köszönöm szépen a válaszokat, egy picit arról is beszéljünk, hogy azért mégiscsak aggályos egy 

olyan zűrös gazdálkodást folytató Önkormányzati vállalathoz pluszforrásokat csoportosítani, amíg 

nem érkeznek meg azok a válaszok a kérdésekre, amelyeket Önök feltettek a vizsgálat során. Én azt 

is gondolom, hogy a sokszor emlegetett vitorlásos botrányból származó bevételek, azoknak azért 

lehet, hogy fedeznie kellett volna valami értelmes célt is, mert eddig csak azt tudjuk, hogy voltak, 

akik ezen nagyon jól jártak, és nagyon olcsón jutottak egy ingatlan hasznosításához. De azt nem 

látjuk, hogy az Önkormányzatnak ez milyen módon térült volna meg, hiszen plusz forrásokat kell 
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bevonni olyan, egyébként a JKN-nek évek óta folyamatosan a profiljába tartozó rendezvények 

megszervezéséhez, amelyeknek nem kellett volna ilyen plusz forrás bevonással járnia. Még akkor 

is, hogyha nyilván nehezen tervezhető éven vagyunk túl, azért lehetett sejteni, hogy lesz majd ősz, 

meg lesznek azért valamilyen formában kulturális programok is. Én azt gondolom, hogy ami 

viszont szintén kiderül ebből az előterjesztésből az, hogy az Önkormányzatnak gazdálkodási 

problémái, pénzügyi zavarai nem lehetnek külső hatások miatt, hiszen van forrás. Látjuk is, hogy 

gyakorlatilag most egy nagyon komoly összeg zárolásának feloldására kerül sor. Vannak olyan 

bevételei az Önkormányzatnak, amelyek kifejezetten magasabbak a vártnál. Én csak arra szeretnék 

figyelmeztetni, és megint aláhúzni, ugyanúgy, mint az előző testületi ülésen a Kormányzati 

támogatás szerződésének aláírásáról szóló döntésnél, hogy teljesen felesleges volt ez a fajta 

politikai kampány, ami arról szólt, hogy az Önkormányzatokat bármilyen kivéreztetés érné, hiszen 

láthatólag nemhogy kivéreztetnék az Önkormányzatokat, hanem azt látjuk, hogy bőven van bevétel 

és bőven van forrás az Önkormányzati feladatok megvalósítására. Talán inkább ezeknek a hasznos 

elköltésével! kellene foglalkozni, mint politikai kampányokat folytatni, és Don Ouijote módjára nem 

létező szélmalmokkal viaskodni. Bocsánat, nem létező lovagokkal viaskodni. És pontosan ezért 

lenne fontos az, hogy választ kapjunk azokra a kérdésekre is, mint például a közbeszerzési 

tanácsadóval kapcsolatosak, mert az világos, hogy van szükség közbeszerzési tanácsadóra, csak 

semmi nem indokolja a plusz forrásokat. Minden évben voltak (gong) hasonló beszerzések, mégsem 

igényeltek plusz forrásbevonást. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Röviden reflektálok, de tényleg csak röviden. Vörös 

Tamás kollégám, ha jól láttam, akkor örömmel nyugtázza, hogy az Önkormányzat még mozog, és 

még nem sikerült minden pénzt kiszipolyozni belőle a Kormánynak, pedig mindent megtettek 

ennek érdekében. Az elmúlt időszakban 4 és fél milliárd forinttal könnyítették meg az 

Önkormányzatot, mert betervezett támogatásokat vontak meg, pedig ugye még Kocsis Máté is 

megígérte, hogy ezeket vissza fogja szerezni. Nem sikerült! Hoztak olyan célszerűtlen és 

alkalmatlan intézkedéseket, mint az ingyenes parkolás. Nagyon remélem, hogy a 4. hullámban ezt a 

nevetséges intézkedést nem jut eszükbe még egyszer bevezetni. De csak egyetlen egy számszeri 

indok erre: 1,1 milliárd forint parkolási bevétellel kalkulált az Önkormányzat, jelenleg ebből 

203.000.000 Ft folyt be. Ennek egyetlen egy oka van, egyetlen egy oka van, hogy Önök.. 

(Vörös Tamás beszél, a hanganyagon nem érthető.) 

Pikó András 

Bocsánat, azt kérem, hogy hallgassák végig egymást. 

Sátly Balázs 

Önök bevezettek egy olyan intézkedést, ami közlekedési káoszt és parkolási káoszt okozott, 

frusztrálta az embereket, akik nem találtak parkolóhelyet, vagy a járdán kellett parkoló autókat 

kerülgetnie józsefvárosiaknak, és ezzel együtt év végére, 6-700.000.000 forintot vesz el a 

Józsefvárosi Önkormányzattól. És akkor ezek után megkérdezni azt, hogy miért van szükség olyan 
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intézkedésekre, amiket egyébként nem jó szívvel hoz meg az Önkormányzat, szerintem minimum 

visszás. És az a tény, hogy az Önkormányzat jelen pillanatban még működőképes, és egyébként az 

alapfeladatain túl is tud végezni érdemi munkát a józsefvárosiak számára, az annak köszönhető, 

hogy ez a költségvetés felelősen lett megtervezve, és egy felelős polgármester elfogadta a 

veszélyhelyzet ideje alatt. Ez ennek köszönhető, semmi másnak. Hogyha Önökön múlt volna, akkor 

ennyi mozgástere se lenn az Önkormányzatnak. De beszéljünk arról, hogy mi az a mozgástér, ami 

jelen pillanatban még rendelkezésre áll. Ez nem nagy dolgok, amik lehetnek az előterjesztésben. 

Gyakorlatilag az Önkormányzat normális életéhez tartozik az, hogy az intézményeiket felújítja, 

fejleszti, hogy működéshez alapvetően szükséges eszközöket, járműveket, szerverparkot szerzünk 

be, elkezdjük a múzeumnak az előkészítését, ami szerintem ennek a ciklusnak ez egyik legszebb, 

legszebb eredménye lesz. És ahogy látják az előterjesztésből, összhangban polgármester úr és 

alpolgármester úr kezdeményezésével, fejlesztjük az óvodáinkat, és fejlesztjük a bölcsődéinket, 

mert számunkra valóban a józsefvárosi gyerekek a legfontosabbak. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Megnyitom a vitát, Vörös Tamás képviselő úr következik, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Én tényleg nagyon röviden reflektálnék az elhangzottakra. Felelős 

gazdálkodás. Ezt a kerületet 2010-ben 11.000.000.000 forintos adóssággal hagyták ott azok, akik 

egyébként az Önök politikai közösségébe tartoznak, és most éppen összeálltak velük. Ezt a 

Kormányzati intézkedések folytán és egyébként a felelős gazdálkodás folytán Józsefváros nem 

termelte újra, ezért amikor Önök 2019-ben többségbe kerültek a Képviselő-testületben, egy olyan 

Önkormányzatot örököltek, ahol nem kell 11.000.000.000 forintos adósságszolgálatot nyögniük. 

Ott, abban az Önkormányzatban működési hiteleket vettek föl a felelős gazdálkodás jegyében. 

Ilyenről természetesen szó sincs az elmúlt, a 2019-et megelőző években. Tényleg, a Kormányzati 

kivéreztetéséről beszélni akkor, amikor ezelőtt pár héttel fogadtunk el egy 2,2 milliárd Ft-os 

támogatást, amelyet a Kormány biztosít az Önkormányzat részére, én szerintem elég izgalmas 

állítás. Az Önök által kommunikált és egész egyszerűen követhetetlen számsorozat, amelynek 

tényleg, nagyon kreatívnak kell lenni, hogy az összeálljon, tehát ezt én nem vitatom, csak nincsen 

túl sok értelme. Tehát a valóság magvának valahol ott kéne lennie. Ugye, szó van arról a 2020 elei 

támogatásról, amit Önök nem hívtak le. De nem is ez egyébként a legnagyobb, legizgalmasabb 

kérdés ezzel kapcsolatban, hanem az, hogy bele se tervezték a 2020-as költségvetésbe. Tehát akkor 

hogyan tud elvonni a Kormány egy olyan tételt, amely a) nincsen a költségvetésben, b) Önök nem is 

terveznek vele. És ja, ha még legyen egy 3., az ott hiányzó forrásokat nem pótolták Önkormányzati 

forrásból, tehát semmiféle likviditási problémát nem okozott az Önkormányzatnak. És akkor nem 

nyitottuk ki azt a kérdést, hogy le lehetett-e volna hívni azt a támogatást időben, avagy sem. És a 

parkolási bevételeket pedig nem vette el a Kormány, Sátly frakcióvezető úr. A parkolási bevételek 

azok nem jelentek meg a központi költségvetésben. A parkolási bevételek azok a járványhelyzetben 

nehéz helyzetbe került emberek, akik védekezésképpen autót használtak, mondjuk, aki tehette a 

tömegközlekedés helyett, ezeknél az embereknél ottmaradt. Tehát lehet arról vitatkozni, hogy ezt 

Ön szívesebben elköltötte volna, mint hogy otthagyja a családoknál, én ezt elhiszem, tehát a 

baloldal amúgy is szereti költeni a mások pénzét, minthogy klasszikust idézzünk, de ettől 

függetlenül ez nem a központi költségvetésbe folyt be. Egy nagyon kicsi rész folyt be a központi 

költségvetésbe, amit ha Önök nem tudnak kigazdálkodni, főleg ilyen plusz tételek mellett, amit itt is 
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hallunk, meg látunk a költségvetésben, akkor ez az Önök képességeinek a hibája, ne haragudjon, ezt 

ne kenje ránk. Akkor azt kel! mondanom, hogy talán jobb szakemberekkel kéne dolgozniuk, vagy 

ha nem megy, akkor vissza keli adni ezeket a mandátumokat, de hogyha nem így van, vagy nem így 

gondolják, akkor tessék megoldani azt a borzasztóan nehéz feladatot, hogy az éves költségvetés 0,7 

százalékányi elvonást kigazdálkodják az Önkormányzat büdzséjéből úgy, hogy egyébként rekord 

összegű a költségvetésnek a főösszege. Tehát arról beszélgetni, hogy itt bármiféle elvonás lett 

volna, meg Önök nem tudom én, milyen zseniálisan lavíroztak itt a lehetetlenben, én ezt egy picit, 

picit zavarosnak és megalapozatlannak érzem. Hát, ha azt gondolja, akkor én megköszönöm, hogy 

nem döntötték romba az Önkormányzatot, és nem ment csődbe, de én azt gondolom, hogy azért ez 

valamilyen minimumot jelentene, de hogyha ez a kérés vagy ez valamiféle elvárás, akkor én ezt 

öszintén köszönöm, hogy még van villany, meg folyik a víz mondjuk az óvodákban. Tehát hogyha 

az elismerést igényel, akkor tőlem megkapja, de nem állítom, hogy ez teljesen, hogy mondjam, 

megalapozott a részemről. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Tegyük tisztába a dolgokat! 1,125 milliárd forintot vontak el 2020 áprilisában, 

Miért nem volt betervezve a költségvetésbe? Azért nem volt, mert el sem kezdődött az a folyamat, 

amely nyilván Önök ezt tudják, hiszen korábban csináltak ilyet. Fél év alatt soha nem sikerült 

lehívniuk egyetlenegy Kormányzati támogatást sem, ennek utánanéztünk. Addig, amíg nincsen a 

Kormány és az Önkormányzat között ezzel kapcsolatban párbeszéd, el nem indul ez a folyamat, 

amelynek révén lehívható ez a költségvetési támogatás, addig nem is lehet tervezni. Ezt akkor már 

megbeszéltük. Februárban indult el hosszas noszogatásunk után ez a folyamat, nem mi késtünk, 

hanem a Kormány. Áprilisban pedig már el is vették. Igaz, megígérte Kocsis Máté, hogy vissza 

fogjuk kapni. Azóta várjuk, hogy visszakapjuk. Nem kaptuk vissza. Ez 1.125 milliárd forint, amit 

elvontak. Nézzük a kieső bevételeket, és ezek nagyon konzervatív becslések. HIPA 570.000.000 

forint, gépjárműadó 200.000.000 Ft, helyi adók 176.000.000 forint, parkolási bevétel 400 és 

450.000.000 Ft között becsülhető. Ezek csak a 2021-es évben kieső bevételeink, és csak a működési 

bevételeink. Pontosan tudjuk, és ezt már a múltkor megvitattuk, hogy a káptalanfüredi 2,1 milliárd 

forintnyi állami támogatást először elvették, majd utána, miután elkezdtük verni az asztalt, 

kénytelenek voltak visszaadni. Akárhogy is szépítjük a dolgot, itt ez történt. Túl nagy botrány lett 

volna abból, hogy még a józsefvárosi gyerekeket így is kifosztják. És akkor beszéljünk arról, hogy 

mi az, amit bár Önök nem látnak, de például a Kormány látott. Valamiért leültek velünk beszélgetni 

Fürjes Balázs vezetésével, hogy mit kellene kompenzálni az Önkormányzatnak a bevételeiből. 

Tudják mennyit kaptunk kompenzációként? 0 forintot! Valamiért az Önkormányzatunk kimaradt a 

2020 karácsonyi pénzosztásból, csak fideszes Önkormányzati kerületek és nagyvárosok kaptak. 

Majd utána ez történt, 9 milliárd forintot osztottak szét a fővárosban júniusban, majd most 

tegnapelőtt 14,7 milliárd Ft-ot megint csak fideszes Önkormányzatoknak. Egyszerűen nem a lóláb 

lóg ki, hanem a ló maga, tehát egyszer azt gondolják, hogy elveszik a pénzt, majd utána 

támogatásként odaadják az övéiknek, meg az oligarcháiknak, és ebből mi szégyelljük magunkat, 

hogy egyébként nem dőltünk össze? Tehát, tényleg komolyan gondolom, azt hiszem, hogy tényleg 

nem ugyanazt a valóságot nézzük. Az, amit Önök csinálnak, és amit próbálnak itt eladni, az pőrén 

egy fideszes bosszúpolitika, amellyel gyakorlatilag megpróbálják, mondjanak egyetlen egy olyan 

fillért, amit kaptunk pluszban, amit nem úgy kaptunk meg, hogy elvették, elvették, majd utána 

visszaadták nagy kegyesen, miután már elkezdtünk üvöltözni. De elvették, elvették, vissza kellett 

fizetnünk. Nem tudom hogy emlékszik-e arra, ott az a kedves hölgy elmondta, hogy át kellett 
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utalnunk, nem volt a pénz a mi számlánkon. Elvették! Jó, meg kellene magyarázni azt, hogy vajon 

ez a Kormány miért gondolja úgy, hogy a józsefvárosi állampolgárok, azok másodrendű 

állampolgárok, akiknek semmilyen Kormányzati támogatást nem jár, sőt, akiktől el lehet venni 

mindenfajta korábban megítélt támogatást, és el lehet venni az értük dolgozó Önkormányzattól a 

bevételeket. Hogyha ezt Önök meg tudják magyarázni, és meg tudják magyarázni, hogy mi a logika 

abban, hogy csak fideszes Önkormányzatok kapnak akár kompenzációt, akár plusztámogatást, 

akkor megemelem Önök előtt a kalapot. Nem hiszem, hogy van bármilyen olyan érv, amellyel 

indokolni lehetne azt, hogy a józsefvárosi polgárokat folyamatosan, 2 év óta hátrányos 

megkülönböztetés éri a az ország Kormánya részéről és Önök részéről. Ne haragudjanak, Önöknek 

az a feladatuk, mint egyéni képviselőknek, mint józsefvárosi képviselőknek, hogy ez ellen 

felszólaljanak, hogy küzdjenek. Nem tették meg! Szerintem mindenki számoljon el a 

lelkiismeretével. Az lehetetlenség, hogy Önök tulajdonképpen annak örülnek, hogy Józsefváros 

Önkormányzatának a bevételei apadnak, és ennek ellenére rajtunk kérik számon azt, hogy hogy 

miért vagyunk működőképesek még. Ne szórakozzunk! Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez a 

vita hosszú lesz, mert nagyon-nagyon más világban vagyunk. Egry Attila képviselő úrnak adom 

meg a szót, parancsoljon! 

Egry Attila 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Érdekes dolog hallgatni költségvetési vitát, amikor úgy vitázunk 

a költségvetésről, hogy nem számokat és tényeket, hanem érzületeket közvetítünk. Persze ennek is 

helye van itt a Testületen, de azért csak néhány rövid tényszerű megállapítás. A mostani, idei évi 

költségvetés 31 milliárdos főösszegű, tehát ez az apadás azért úgy nem tudom honnan. . . 

Pikó András 

Önöknek volt 40 milliós is. 

Egry Attila 

Tehát, hogy honnan nézzük az apadást. Lehet ilyen rádiós beszélgetés műsorrá alakulni, nagyon 

szívesen nincs ezzel gond. Igyekszem fölzárkózni, sőt, igen, aztán lehet azt, hogy esetleg a 

Fővárosból a Karácsony Gergő betelefonál, és akkor ő is bekapcsolódik a beszélgetésbe. Tehát 

egyrészről azt mondanám, hogy 31 milliárdnál tartunk az idei évben. Persze volt 40 milliárd, 

amikor az Önkormányzat pályázott, és uniós pénzeket elhozott, brüsszeli uniós pénzeket elhozott. 

Az egy másik kérdéskör, de ha megnézik, de ha megnézik az Önkormányzatnak a működési 

költségeit, működési bevételeit, akkor azért az szignifikánsan nem változik az elmúlt években. A 31 

milliárd mellett, ami ténykérdés, én javaslom Sátly képviselőnek, hogy legalább a 95. oldalig 

haladjon el az előterjesztésben. Értem én, hogy az már rettentő sok, és biztos, vannak ennél 

izgalmasabb dolgok is, de itt van egy nagyon jó összefoglalás, miszerint az első módosítás után 3, 8 

milliárd forint az, ami általános és címzett tartalék. És most a 2. módosítás után pedig 34 

milliárdnál tartunk. Egyrészről Önök eltapsoltak 400 milliót, de itt most nem is ez a hangsúlyos, 

hanem az, hogy annyira ki van most jelen pillanatban véreztetve ez az Önkormányzat, és annyira 

nincs pénz semmire, hogy mindösszesen csak 3.4 milliárd forint van cash tartalékban az 

Önkormányzat. Azért azt nem tudom komolyan venni nagy címzett feladatnak, hogy Erőss Gábor 

alpolgármesteri kerete, vagy akkor a többi alpolgármester kerete, tehát azért ez nem egy, nem egy 

kötelező Önkormányzati feladat, és nem is jelentős összeg egyébként a 3,4 milliárd kategóriában. 

Ez ilyen hobbi, ez a hobbi kategória, ezt én meg tudom érteni, másrészről pedig az a hozzászólásra 
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Sátly képviselő úrnak, hogy kifizették a villanyt, meg a gázt, hát, nézzék, ez jogszabályi 

kötelezettség, ezek kötelező feladatok. Tehát azért erre büszkének lenni, hogy azt, amire 

felesküdtek, és egyébként a jogszabályban elő van írva, és ehhez címzetten a központi 

költségvetésből is társulnak források, hogy azokat hajlandóak voltak munkabérre és villanyszámlára 

fordítani, hát, ha nem arra fordították volna, ez bűncselekmény lenne. Tehát azért ezt így tegyük 

tisztába, én azt gondolom. Másrészről, ha tartalékokról beszélünk, én megkérdezném a 

könyvvizsgálót, hogy miért hallgat mélyen arról az 1,4 milliárd forintos függő tételről, amit most 

már 8. hónapja nem tudjuk, hogy mi az. Nincs elmozdulás, ilyet még Önkormányzati 

költségvetésben nem nagyon látunk, de persze ha tud mondani a gazdasági vezető asszony másik 

Önkormányzatot, ahol a működési költségeknek a 1096-a zavaros, bizonytalan, meghatározhatatlan, 

és egy évig telik, hogy rájöjjünk, hogy mi az, én azt gondolom, hogy lehet, hogyha egy kicsit 

élesebb szemüveggel néznénk ezt a kérdéskört, akkor valami sarkosabb paragrafust is találnánk itt 

bizonyos jogszabályi kódexekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ügyben mindenféleképpen 

lépni kéne, és a Költségvetési Bizottság elé nagyon-nagyon gyorsan behozni legalább egy 

előrehaladási jelentést, mert azt nem tartom elfogadhatónak, hogy február óta egyetlen egy forintot 

se tudtak kitisztázni. De azt ígérték, azt ígérik, hogy év végére majd ki lesz tisztázva. 1,4 milliárd 

forint, megismétlem 1099-a a működési költségeknek. És vakon van beírva ide a költségvetésbe. És 

kérdezem, hogy a könyvvizsgáló miért nem említi meg ezt a jelentésében, és mi várható ezzel 

kapcsolatban. Mennyire komolyan végzi egyébként a könyvvizsgáló a feladatát? A másik 

észrevételem pedig a JKN-nel kapcsolatos lenne. Ez egy képviselői tájékoztatás. Remélem, még 

bele fog férni az időkeretbe. A tegnapi napra felügyelőbizottsági ülést hívtam össze JKN-nél, ahol 

az utolsó 24 órában a másik 2 felügyelőbizottsági tag lemondta a jelenlétét különböző indokokra 

hivatkozva. De külön megemlítendő, hogy az ülésre meghívást kapott a jegyző asszony... (gong) 

Pikó András 

Köszönöm, a következőnél. Szeretném kérni gazdasági vezető asszonyt, hogy tegyük tisztába, hogy 

miért lett 31 milliárdos a költségvetésünk, és, hogy korábban ezek az összegek hogy alakultak. A 

másik pedig, amit szeretnék, hogy énnekem nincsen ellenemre az, hogy ugye itt képviselő úr 

mindenfajta szigorúbb jogszabályi kategóriákat emleget, hogy ezt megvizsgáljuk, de akkor azt is 

tegyük tisztában, hogy az az 1,4 milliárd forintos kitisztázandó összeg a költségvetésünkben 

hogyan, mikor és miért alakult ki, s hogy hogy állnak. Jó? Köszönöm szépen! 

Hőrich Szilvia 

Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azt gondolom, hogy erről 

már volt szó, de akkor emlékeztetőül elmondanám, hogy az eredeti költségvetésbe az előző évek 

gyakorlatához képest magasabb összegű maradvány került beépítésre, és a kötvényállomány 

felhasználása. Ez ugye egy technikai típusú eltérés az eredeti költségvetés és a korábbi évek eredeti 

költségvetései között, de akkor mondom a számokat, hiszen azért tudjuk az előző évek módosított 

előirányzatainak a végét. Ugye, a "18 évi módosított előirányzat a költségvetési főösszeg 40 

milliárd 6.356.036 forint volt, a 2019 évi módosított 35.748.843.048 Ft, a 2020 évi módosított 

33.054.372.617 Ft. Tehát ehhez képest tartunk mi most ennél a 31,7 milliárdos költségvetési 

főösszegnél. És már most szólok, hogy ez elég jelentősen fog módosulni, amikor megérkezik a 

káptalanfüredi pénz, 2.124.970.000 Ft, hiszen az mindjárt meg fogja dobni ezzel az összeggel a 

költségvetési főösszeget. Tehát ez egy technikai szerkezeti különbség, tehát ezért én azt gondolom, 

hogy összességébe véve, biztos nem fogjuk elérni, se a 40 milliárdot se a 35 milliárdot az idei 
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költségvetés utolsó módosításával, de ugye más szerkezetben és más technikával lett az idei 

költségvetés tervezve. Tehát, hogyha valaki megnézi a korábbi éveket, eredeti költségvetés egyes 

módosítás, amikor maradvány kötvénybe lett emelve, más a technika. Tehát ennyi nagyjából az 

eltérés. Az 1,4 milliárdos függő tételek rendezése folyik. Ugye, ennek a tételnek a beemelése, az 

egyes módosítás keretében a júniusi, júliusi testületi ülésen történt meg. Én is azt gondolom, és én 

18 éve vagyok pénzügyi vezető Önkormányzatoknál, még én sem találkoztam ilyennel. Valóban 

példátlan, ezzel teljesen egyetértek, de ez az előző évek felhalmozott rendezetlen tételei, tehát ennek 

a tisztázása folyik most. Ahol most tartunk, és könyvvizsgáló úr kenyerét sem szeretném elvenni, 

tehát ő is itt van, és ő is fog nyilatkozni, ahol most tartunk, hogy valamennyi jegyzőkönyv elkészült, 

tehát jogcímenként csoportosítottuk, hogy mik azok a tételek ezen állományon belül, amelyeket 

rendeznünk kell. Ennek már majd most konkrétan a számviteli, könyvelési rendezése történik meg. 

Nagyon igyekszünk, hogy a nagyobb nagyságrendű tételeket már ki tudjuk rendezni, és ki tudjuk 

mutatni szeptember végéig, pont azért, hogy lássuk, hogy ebből a céltartalékból milyen összegű 

előirányzat az, ami ténylegesen szükséges a számviteli rendezésekhez. De miután olyan mértékű ez 

az állomány, és hangsúlyozom, és ebben teljesen egyetértek Önnel, hogy még én sem láttam ilyet, 

pedig elég régóta csinálom ezt, olyan mértékű ez az állomány, hogy ez valóban igényli azt, hogy 

december 31-ig kell nekünk erre idő. Tehát azt tudom mondani, hogy tényleg elképesztő, ami itt 

volt az elmúlt években, ezt szeretnénk rendezni, hiszen a 2021. évi beszámolót, zárszámadást már 

úgy szeretnénk vinni, hogy nincsenek ilyen tételek benne, legalábbis indokolatlanul, és régi 

elmaradt rendezetlen tételekből adódóan. És az a kérdésem, hogy akkor könyvvizsgáló úrnak 

odavihetem-e a mikrofont. 

Pikó András 

Mivel könyvvizsgáló úr itt van, és meg is lett szólítva, ezért szeretném is kérni. 

Printz János 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! Printz János vagyok, azért említem ezt most, 

kvázi bemutatásként, mert első alkalom, hogy szót kapok a testületi ülésen vagy bármely más 

fórumon könyvvizsgálóként, a 8. kerület könyvvizsgálójaként. A felvetett, képviselő úr által 

felvetett kérdésekre a következőt válaszolnám: egyrészt az, hogy a mostani jelentésünk, amely 

rendelkezésre áll a kiegészítésével együtt, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

módosításáról szól, tehát a mostani módosításhoz kapcsolódik mindaz, amit véleményeztünk és 

mindaz, amit leírtunk. Elhangzott, hogy az a szóban forgó összeg az 1.4 milliárd az előző 

módosításnál került számbavételre. Ami a tisztázását illeti, szintén elhangzott, hogy sajnos eléggé 

hosszú időt igényel, és ezzel a Hivatal folyamatosan foglalkozik. Mint az is elhangzott, 

jegyzőkönyvek készülnek az elmúlt időszakról, hogy minden aspektusát fel lehessen tárni ennek a 

tényleg rendezetlennek tekinthető összegnek. Ezeket az anyagokat mi könyvvizsgálóként 

megkapjuk, folyamatosan feldolgozzuk, konzultálunk. Épp a jövő hétre is egy nagyobb 

megbeszélést ütemeztünk, tehát úgy gondolom, hogy ezek az erőfeszítések eredménnyel járnak, és 

könyvvizsgálóként mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így legyen. Tehát 

köszönöm a felvetést, de ez az összeg az előbbiek miatt nem szerepelt külön a 2. módosításról szóló 

előterjesztésről és rendelet-tervezetről készült jelentésünkben. Viszont nagyon sokat foglalkozunk 

vele, lehet azt mondani, nap mint nap, akárcsak évaddal, köszönöm szépen! 
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Pikó András 

Köszönöm szépen, Princz úr! Folytatjuk a képviselői hozzászólásokat, Camara-Bereczki Ferenc 

Miklós képviselő úr következik, parancsoljon! 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! És köszönjük szépen ezt a rengeteg tisztázást, de engem, 

mint oly sokszor máskor, most is Vörös Tamás frakcióvezető úr inspirált abban, hogy én is gombot 

nyomjak. Hát, ugye, a 2010 előtti világról kifejtett véleménye, na, most azért érdemes tisztázni azt, 

hogy ebben a Képviselő-testületben 2006-tól a Fidesznek többsége volt. Volt polgármesterük is, 

Kocsis Máténak hívták, aki 2009-től polgármester volt. A 2010 előtti világgal itt riogatni, meg ilyen 

józsefvárosi Andersen-meséket előadni, az nagyon érdekes, de igazán régi motoros itt egy van 

közöttünk, az pedig kedves Juharos képviselő úr. Úgyhogy talán frakcióvezető úr kérdezze meg 

tőle, hogy miért szavazta meg a Fidesz-frakció annak idején ezeket működési hiteleket, amelyeket 

Józsefváros felvett annak idején. Frakcióvezető úr itt számos eszmefuttatást hajtott végre 

józsefvárosi rendőrséggel kapcsolatban is, támogatási formákkal és a rossz székekkel. Hát, hogy is 

fogalmazzak? A kerületi rendőrség csupán 4096-kal, rendőrállomány 4090-a van feltöltve. A 

kapitányságvezető úr már elment, ugyanis a politikai vitára gondolom nem volt kíváncsi, de nem 

gondolom azt, hogy a kerület vezetésén kellene számon kérnie frakcióvezető úrnak azt, hogy miért 

ilyen a rendőrállomány feltöltöttsége. Önök vannak Kormányon, képviselő úr, a Fidesz-KDNP még 

jövő áprilisig. Belügyminiszter úrhoz kérem, forduljon, jó lenne, hogyha a kerületi rendőrség több 

támogatást kapna, mert itt valóban több a feladat, mint más rendőrkapitányságokon. Úgyhogy 

szeretnénk több támogatást kapni. Áprilistól már mi is tudunk ebben lépéseket tenni, addig viszont 

Önök vannak helyzetben, úgyhogy szerintem inkább a konstruktív ellenzéki attitűdöt kellene 

erősíteni, nem pedig ezt, a még egyszer mondom, józsefvárosi Andersen típusú hozzászólásokat, 

köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úré a szó, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen, polgármester úr!  Rácsatlakoznék  Camara-Bereczki úr történelmi 

visszatekintésére. Azt is vegyük figyelembe, hogy ez a hivatkozott 11 milliárd forintos adósság, az 

úgy tűnt el, hogy abból 10 milliárd forintot egyébként a Magyar Állam, a Kormány átvállalt, tehát a 

Kormány konszolidálta józsefvárosi adósságot, úgy, hogy már egy éve Kocsis Máté volt a 

polgármester. Na, most ezek alapján miből gazdálkodik? Ja, igen, ezt akartam kérni egyébként. 

Állítólag felnőttek ülnek velünk szemben, ha meg tudnák hallgatni a másikat, az nagyon szép 

példája lenne a polgári konzervatív értékeknek. Drukkolok, hogy megugorják ezt a feladatot. Nem 

megy, nem baj, van még pár év arra, hogy begyakorolják a jó modort. Szóval, ott tartottam, hogy a 

Kormány vette át az Önkormányzat adósságát, nem pedig az Önkormányzat gazdálkodása volt az, 

amelyik ezt az adósságot ledolgozta. És igen, a Fidesz Kormány volt, amelyik átvállalta az 

adósságot. Most megkérdezném azért, hogy mégis kinek a pénzét költi a Kormány, ha nem az 

adófizetők pénzét. Tehát, ha azt nézzük, hogy a szocialisták szeretik más pénzét költeni állítólag 

akkor a Fidesznél Vörösebb Kormány a rendszerváltás óta nem volt ez alapján. Úgyhogy azt 

gondolom, hogy még csak az sem igaz, hogy lenne itt mire büszkének lenniük a korábbi 

20



tevékenységük kapcsán a fideszeseknek, mert az, hogy észveszejtő hitelfelvételből hitelfelvételt 

szavaznak meg, amit aztán majd jön a nagytestvér és rendez, az nem kunszt. Ami pedig a 

rendőröket illeti, valószínűleg most a veszélyhelyzetet is azért akarja meghosszabbíttatni a 

Kormány, hogy legyen alapja annak, hogy katonákkal járőröztessen, mert ott tartunk, hogy a 

rendőrség, a Belügyminisztérium alá tartozó rendőrség, nem az Önkormányzat alá tartozó, a 

Belügyminisztérium alá tartozó rendőrség jelenleg lélegeztetőgépen van. Ott tartunk, hogyha 

minden rendőr megkapná azt a szabadságot és azt a lecsúsztatható túlórát, ami neki törvényileg 

járna, akkor így fél évig nem lenne rendőr Magyarország utcáin, ezért van az, hogy kénytelenek 

kipótolni például piros barétos katonai rendőrökkel, géppisztollyal. Nem azért, mert úgy tartják, 

hogy attól fél a vírus, hanem mert egyszerűen nincsen elég rendőr, és sokadjára érkeznek 

vészjelzések arról, hogy a pályaelhagyás miatt nincsen elég ember. Sajnos most a féléves prémium 

sem fog ezen segíteni, mert az egy egyszeri fügefalevél. Reméljük, hogy majd a következő 

Kormány rendezi végre az illetményalapját a rendőröknek is. Nincs mire büszkének lenni az eddigi 

tevékenységük alapján, csak a mutogatás megy másra. Örülök, hogy végre azért sikerült úgy, ahogy 

lenyugodniuk a megszólalásom végére. Drukkolok, hogy ezt a szintet legalább tudják tartani, bár 

már ez is egy ilyen cserfes kisiskolás szint, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! A következő képviselő-testületi ülésre egy homokozót biztosan be fogok 

hozatni, amennyiben Önök is ezt a stílust fogják követni, akkor 2 lesz belőle. Nagyon kérem, hogy 

ne, jó? Szilágyi Demeter következik, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Nem is tudom, nem reagálok. 

Pikó András 

Jobb is. 

dr. Szilágyi Demeter 

Elmentek ott valahol nagyon messzire. Na, maradjunk ennyiben, térjünk vissza a napirend 

témájához. Az elvont támogatásokról beszélnek folyamatosan. Sátly úr megint előhozta, most már 

szerintem hibásan ezt a 4 és fél milliárdot. Ezt már most már Ön is látja. Legutóbb pont a 

polgármestere volt az, aki elmondta, hogy az a 4 és fél milliárd már nem 4 és fél milliárd, ezt 

mindannyian pontosan tudjuk. Talán, hogyha majd holnap megkérdezi a gazdasági vezető asszonyt, 

hogy hogy áll az egyenleg, akkor már nem fog ilyen blődségeket mondani. Hovatovább egyébként 

azért azt látni kell, hogy nem egyszerű Önök után takarítani. Tehát azokat a támogatásokat, amiket 

folyamatosan rendre elbénáznak, és nem tudják lehívni, és nem sikerül megcsinálni, azt szépen, 

sorjában vissza fogjuk egyébként ezeket szerezni. És most van Káptalanfüredi tábor is, ne aggódjon 

polgármester úr, az I,1 milliárd is meglesz. Csak hát ehhez idő kell. Akkor kellett, akkor kellett 

volna, akkor kellett volna Önöknek észnél lenni, amikor ez itt volt, és helyben volt, és kellett volna 

vele foglalkozni. Akkor nem sikerült, úgyhogy ezt ne rajtunk kérjék számon. És teszem hozzá 

egyébként, amikor az asztalt kell verni, polgármester úr, akkor nagyon szépen tudja verni az asztalt, 

amikorra a Kormányra kell mutogatni, de például amikor a Karácsony Gergely főpolgármester 

elvette az Orczy térre odaítélt támogatást, akkor egy árva büdös hangot nem szólt. Sehol nem 

hallottam azt, hogy de bezzeg főpolgármester úr azt a támogatást a józsefvárosiak megkaptak. 
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Sehol, sehol, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így enyhén szólva is csúsztatás, kettős 
mérce és nem más, mint politikai kommunikáció. És, hogy miért, egyébként a 4 és fél milliárdról 
miért nem szabad ilyen konstellációban beszélni? Csak nézzék vissza az elmúlt időszakok 

Kormányzati támogatásait. 13 milliárd forint érkezett Józsefvárosba az elmúlt években. 
Káptalanfüred, Blaha Lujza tér, egészségügyi fejlesztések, templomoknak a felújítási támogatása. 
Megszámolhatatlan mennyiségű fejlesztés, beruházás 13 milliárd forint értékben a józsefvárosiak 
érdekében. Tehát, amikor Önök elvonásról beszélnek, akkor azt gondolom, hogy egész egyszerűen 
nem mondanak igazat. És az itt egyszer és mindenkorra le kell szögezni. A költségvetésnek a 

helyzete: az, hogy egyébként a mostani előterjesztésben is szerepel, hogy teljesültek azok a kitűzött 

célok, és azok a bevételek beérkeztek, és ezért tudunk egyébként felszabadítani zárolás alól, ez nem 
a véletlennek a műve. Ez annak a műve, hogy van az országban egy olyan gazdasági teljesítmény, 
ez annak az összehangolt és megfelelően kezelt gazdasági, a koronavírus járványt követő gazdasági 

intézkedéseknek köszönhetően működő magyarországi gazdaságnak a teljesítményét tükrözi le, 

egyébként a józsefvárosi teljesítmény is. És ezt Önöknek, ebben a formában nem szabad soha, és 
nem lehet azt mondaniuk, hogy a Kormány kivérezteti a az Önkormányzatokat, mert pontosan azért 

dolgozik a Kormány, hogy ez működjön. De nem akarom idekeverni az országos politikát, csak azt 
gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket látni kell. És, ha ezeket Önök nem látják, akkor vagy 

nem értenek ahhoz, amit csinálnak, vagy pedig szándékosan csúsztatnak. Az 1,4 milliárd forintos 

zárolt céltartalékról megint csak egy ilyen mismásolást hallottunk. Nem tudják megmondani, hogy 
az miért van ott. Nem tudják megmondani, pedig most már elhangzott, hogy egyébként 

jegyzőkönyvek készültek, elhangzott az, hogy vannak olyan tételek, amiket látnak, akkor mit 

fogunk ebből felhasználni? Mert nekem egyébként a gazdasági vezető asszony a legutóbbi 

alkalommal, amikor erről beszélgettünk, azt mondta, hogy ez egy technikai jellegű tételsor annak 

érdekében, hogy a különböző átvezetésekre legyen majd fedezet, de tényleges kifizetés ennek a 

terhére nem fog történni. Ez most is így van, jól értem, ugye? Gazdasági vezető asszony bólogat, 

tehát tényleges kifizetés nem fog történni ennek a keretére. Tehát nem értem, hogy akkor mi 

szükség van ennek a tételnek az ilyen formán történő zárolására, Éppen ezért azt gondolom, hogy 
eljött az idő arra, nagyon sokat vártunk már, hogy valami kézzelfogható magyarázattal szolgáljanak 

arra, hogy 1,4 milliárd forintot miért parkoltatunk az Önkormányzat számláján. Azt hiszem, hogy 
eljött arra az idő, hogy ezt föloldjuk, és elkezdjünk ennek a terhére olyan lépéseket tenni, amelyek 

egyébként a józsefvárosiak érdekét szolgálják. Éppen ezért azt a módosító javaslatot terjesztem elő 

a költségvetéshez, ami kapcsolódik egyébként az általam fölvetett kérdéshez, hogy a szociális 

ágazatban megmaradt bérmegtakarítást mire használjuk föl. Én azt gondolom, hogy az egy jó cél, 
hogy szabadidős programokat tudunk szervezni, azt hiszem, idősotthonokat, gyermekotthonokat 

említettek. Azt gondolom, hogy ez egy jó cél, és ezt csináljuk meg, de hogy ezen felül a szociális 
ágazatban azt gondolom, látszik is, hogy szükség van további forrás bevonására, ezért a következő 

hozzászólásomban egy módosító indítványt fogok előterjeszteni ennek vonatkozásában. (gong) 

Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Mielőtt megadnám Sátly Balázs képviselő úrnak a szót, tegyünk tisztába pár dolgot. Nagyon 

örülünk a klinikák esetében a Kormányzati felújításnak, meg fejlesztésnek. A Józsefvárosiak nem 

odajárnak. Nagyon örülünk a templomok felújításának. A józsefvárosiaknak nagyon nagy 

szükségük lenne bérlakások felújítására. Nem a kettőt kell egymással szembe állítani, Önök elvették 

a bérlakások felújítására szánt Kormányzati forrást. Az Orczy tér, az pedig a kincs, ami nincs 
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kategóriája, sokáig kerestük, hogy hol van a megígért pénzügyi fedezet ehhez a dologhoz. Kb. 

ugyanúgy jártunk vele, mint a híres józsefvárosi stranddal, hogy 2 évig ment róla nagyban a 

kommunikáció, aztán a végén kiderült, hogy látványtervek vannak, de semmi más, se működtetés, 

se költségvetési forrás, semmi nincsen rá. Úgyhogy ezzel nyugodtan kampányolhatnak, egyszer már 

nem jött be, szerintem a következő időszakban sem fog bejönni az, hogyha légvárakat próbálnak 

meg eladni valóságként. Sátly Balázs, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Nagy tisztelője vagyok Egry Attila képviselőtársamnak, 

de úgy tűnik, hogy most véletlenül Sára Botond felkészítőjét olvasta el reggel, mert így a számok 

nem voltak rendben, vagy nem voltak kontextusban. Úgyhogy, szeretném egy picit megvilágítani itt 

a minket követő józsefvárosiak számára, hogy a költségvetés főösszegéből azért olyan hatalmas 

következtetéseket nem nagyon lehet levonni. Egyetlen egy példával szeretném ezt megvilágítani, 

hogy a költségvetés főösszege az bizonyos állami transzferek következtében, mondjuk, nőtt idén, de 

ugyanezzel a lendülettel például a Józsefváros által fizetendő szolidaritási adó, az 23 millióról meg 

940-re nőtt. Tehát nagyon-nagyon beljebb lettünk ezzel, hogy megnőtt a főösszegünk, csak a 

józsefvárosiak nem jártak ezzel jobban. Tehát lehet ilyen számokat mondani, csak az a valósághoz, 

meg a józsefvárosi polgárok életéhez, meg az Önkormányzat valós pénzügyi mozgásteréhez 

viszonylag kis átfedésben van a valósággal. Tartalékok, hát én azt gondolom, hogy ez az oldal, meg 

gondolom Önöknél is az egyéni képviselőket meglehetősen boldogok lennének, hogyha itt hirtelen 

lenne 3 milliárd forint, amit el tudunk költeni így rögtön, mert azért volna rá 1-2 ötlet. A valóság az, 

hogy sajnos nincs ilyen, tehát hogyha megnézi ezeket a számokat, akkor itt olyanokat lát, hogy 

parkolás megváltásból származó alap... Igen, mire szeretné elkölteni? Majd azért mondja el! Itt van 

egy, itt van egy likviditási céltartalék, ami éppen azért van, amit gazdasági vezető asszony 

elmondott, hogy ez azért van, amit most Önök ilyen vicceskedve megjegyeztek, hogy ki tudjuk 

fizetni a villanyszámlát. Igen, azért van, mert erre volt szükség a költségvetés tervezésekor, mert 

egy olyan külső környezetben működik az Önkormányzat, amikor egyik napról a másikra 

Kormányrendeletekkel megfosztják az Önkormányzatot a bevételeitől, és alappal számolt arra a 

költségvetés tervezője, hogy ilyen események még bármikor bekövetkezhetnek. Úgyhogy, még 

egyszer meg szeretném kérni Önöket, hogy ha itt véletlenül a 4. hullám előkerül ősszel akkor, ilyen, 

ilyen, mint az ingyenes parkolás, vagy további adóbevételeknek az elvétele, az eszükbe ne jusson! 

Szabad maradvány, céltartalék, arról szerintem van egyetértés közöttünk. Én támogatom azt a 

kezdeményezést, hogy a Költségvetési Bizottságon egy előrehaladási riportot, meg ezeknek a 

jegyzőkönyveknek a jegyzékét kapjuk meg, és beszéljünk róla. Szerintem mindannyiunk számára 

fontos információ, hogy hogyan haladunk ennek a rendetlenségnek a kitisztázásával, amit Önök 

ránk hagytak. És akkor a kitakarít, ki után című kérdést is megválaszoltam Szilágyi 

képviselőtársamnak. A támogatások kapcsán csak egyetlen dolgot szeretnék elmondani, ami 

szerintem azért hűen illusztrálja az Önök hozzáállását. Nem hozzánk, meg nem az 

Önkormányzathoz, hanem a józsefvárosi, egyébként Fidesz-szavazókhoz. Ugye, tegnapi hír, hogy a 

fővárosi kerületek kaptak Kormányzati támogatást. Hogy, hogy nem, mindegyik fideszes vezetésű, 

vagy a Fidesz érdekkörébe tartozó vezetésű. Akik nem, azok nem kaptak. És ezzel tudják nem az 

Önkormányzatnak, meg nem nekünk okoznak kárt, Önök ezzel a saját józsefvárosi választóikat 

nézik le, őket büntetik azért, mert 2019-ben nem voltak elegen. Őket büntetik, az ő szemükbe kell 

nézniük, és nekik kell elmagyarázniuk, hogy miért bünteti a Kormány következetesen azokat a 

fővárosi kerületeket, meg a fővárosi Önkormányzatot, ahol nem fideszes vezetés van. Köszönöm 
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szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Juharos Róbert képviselő úr következik, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Köszönöm szépen a szót! Most talán a tőlem általában megszokott, inkább szakmai jellegű 

hozzászólástól eltérő módon én is egy kicsit politizálnék. És már csak azért is, mert itt most elég 

erősen előkerült a politikai indíték. Azért azt tegyem hozzá, hogy nyilvánvalóan baj, és van itt egy 

csomó kiforratlan, és meg nem tárgyalt kérdés és ellentmondás, ami annak köszönhető, hogy az 

alap költségvetésről nem tudtunk érdemi vitát folytatni. És később, amikor a beszámoló körében 

gondoltuk, esetleg ilyen kérdések előkerülnek, nem volt beszámoló, tehát a beszámoló elmaradása 

miatt is gyakorlatilag ez most ide tolódott az első érdemi módosításcsomaghoz vagy másodikhoz. 

De valójában előkerültek itt olyan kérdések, amik elvi kérdések, amikről szerintem beszélni kell. Az 

egyik, amit belengettek itt a régmúlt vonatkozásában. Igen, én ott voltam, pontosan emlékszem rá, 

pontosan emlékszem rá, hogy ki vette föl azokat a működési hiteleket. Pontosan emlékszem rá, 

hogy a megszólíttatott Fidesz-frakció soha nem szavazott meg működési hitelfelvételt, ellenben 

valóban az volt, hogy a működési hiányokat az Önkormányzatnak az akkori rendszere 

begyakorlottan 2 forrásból finanszírozta. Abból az egyik ez jelen pillanatban is tetten érhető 

egyébként a költségvetésben. Az egyik forrás a működési hitelfelvétel volt, ma már erre nincs 

lehetőség, a másik egyébként, ami 2006 után nem került kigyomlálásra, nem tudtuk teljes egészében 

kigyomlálni, bár tettünk rá a javaslatokat, ilyen például a fejlesztési rendelet is, ahol elmondtuk, 

hogy a vagyongazdálkodási bevételből nem lehet finanszírozni költségvetést, költségvetési hiányt. 

Így egyébként a vagyonfelélés lett a másik ilyen forrás. Ez a kockázat jelen pillanatban és a jelen 

költségvetésben is fennáll. Ki tudjuk mutatni, illetve nyomon fogjuk követni értelemszerűen, hogy 

ez hogyan alakul. No, de visszatérve a másik kérdésre, alapvetően az a helyzet, hogy ha teljesen 

őszinték, és mi is őszintén beszélünk erről a kérdésről, az a helyzet, hogy Józsefváros nem áll 

rosszul. Tehát ahhoz képest, hogy volt egy pandémia, megrázta az országot, nem kicsit, komoly 

kockázat volt arra, hogy gazdasági fejreállás lesz a vége, mint ahogy egyébként ez nagyon sok 

helyen bekövetkezett, és nagyon kevesen tudták olyan, hogy mondjam, átgondoltan és stratégiailag 

vezérelt módon kezelni ezt a válságot, amit a pandémia okozott, mint ahogy egyébként a magyar 

Kormány ezt tette. Ennek köszönhetően egyébként az a helyzet állt elő, hogy bár az lett volna az 

elvárás, hogy ugye közteherviselés van az országban, ami azt jelenti, hogy nemcsak a gazdasági 

szereplők, nemcsak a Kormány, hanem értelemszerűen a helyi Önkormányzatok is részt vesznek 

ennek a finanszírozásában arányosan, illetve kockázataiban. Ezért volt az, hogy bizonyos 

adóbevételek ottmaradtak, nem a Kormányhoz kerültek át, bocsánat, tehát még egyszer azt azért 

tegyük helyre. Az iparűzési adóbevétel az ott maradt helyben, és nagyon jó döntés volt, nagyon jó 

döntés volt, mert rengeteg kisvállalkozónak, közepes vállalkozásnak a túlélést, a túlélést biztosította 

az, hogy bizonyos adónemekből nem volt akkora terhelés rajtuk, amely túlélésnek a végén a 

jelenlegi fellendülés, ami egyébként tetten érhető már most is, tehát világosan látjuk. És nem csak 

mi látjuk, hanem Önök is fogják érezni, ugyanis az iparűzési adóbevételek jelentősen nőni fognak, a 

tervezettnél nagyobb mértékben és jobban. A bevételek jobban alakultak már most időarányosan, 

mint ami egyébként várható volt. Tehát ez nem azt mutatja, hogy nincsen pénz, hanem ez azt 

mutatja, hogy ha részt vettek volna, és nem válságkommunikációban gondolkodnak, hanem 

elfogadják azt, hogy igen, mindnyájan részesei vagyunk ennek a járványnak, és ennek a terheit 
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közösen kell viseljük, és megoldást kell adnunk a gazdaságnak arra, hogy az ország a saját hajánál 

fogva kihúzza magát a gödörből. Én azt gondolom, hogy ez megtörtént, ez megtörtént, és ennek a 

részesei lesznek az Önkormányzatok is, és Józsefváros is haszonélvezője lesz, hiszen ezen 

bevételek vissza fognak kerülni az Önkormányzathoz, illetve gyarapodni, nőni fognak. Tehát a 

helyi gazdaság is nőni fog. Én ezzel szemben egyébként elvártam volna azt, hogy ha már ilyen 

szinten elvi kérdésekben gondolkodunk, hogy például mit tesznek Önök hozzá, mivel gyorsítsák a 

helyi gazdaságot, mivel  generáljuk, milyen intézkedésekkel próbáljuk meg a helyi 

kisvállalkozóknak a túlélését segíteni. Én azt gondolom, hogy itt van még bőven keresnivaló, és 

egyébként ez a játszma még mindig nem lezajlott, tehát én nem látom, például a helyi 

gazdaságélénkítési, gazdaságfejlesztési politikának a megnyilvánulását, sem a költségvetésben, sem 

az elvi döntéshozatalban. Semmi mást nem látunk, csak egy katasztrófa-kommunikációt, miközben 

egyáltalán nem látják, hogy a helyzetük egyáltalán nem annyira rossz, mint amit egyébként (gong) 

össze-vissza beszélnek. Az a helyzet, hogy Józsefváros jól áll, Önök meg bénáznak. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Egry Attila következik, parancsoljon! 

Egry Attila 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Nagyon megnyugtató volt Sátly képviselő úr hozzászólása a 

tekintetben, hogy a józsefvárosi költségvetés főösszegét miképpen kéne kezelni. Felhívom 

Józsefváros vezetését, hogy fogadja meg Sátly képviselő úr válaszát, és a főösszeget fölösleges 

mantrázni. Ekképpen annak a változását, akkor az csökkenés is lehet, akár növekedés, nem kell 

egyértelműen, vagy csak egyetlen egy ok miatt értelmezni, ezt összetetten kellene értelmezni. Nem 

véletlenül tettem felvetést arra, hogy a működési bevételeket és a működési kiadásokat kéne 

összevetni, megvizsgálni az elmúlt években. És azt gondolom, hogy akkor az látszódna, hogy egy 

kiegyensúlyozott, akár még növekedés is elképzelhető a működési bevételek terén. És mégiscsak a 

működési bevételek adják a stabilitását az Önkormányzatnak. Az, hogy milyen fejlesztési 

potenciálok alakulnak ki, az évről-évre változik. Azt mondtam, az, hogy egyes években az 

Önkormányzat sikeresen tudott pályázni, és ezért nagy lett a mérleg főösszeg, az Önkormányzatot 

nem egy hitbizomány nyerte el, hogy utána az idők végezetéig minden évben megkapja azt a pénzt, 

hanem ezek egyszeri pályázati pénzek voltak, amik beáramoltak a költségvetésbe. És azok bizony 

ennyire meg tudták emelni a bevételeket. Vagy történtek olyan vagyonfelhasználások, amelyeket 

visszaforgattunk józsefvárosi vagyonnak a megújítására, és ez emelte meg a mérlegfőösszeget. De 

az a felhalmozási rész, az a fejlesztési rész, és azt ekképpen kéne kezelni. Persze mehet ez a 

számháború, mert valamit, én értem, hogy a politikai kommunikációba is be kell emelni, csak úgy 

magunkban, legbelül legyünk már tisztában azzal, hogy ennek olyan konkrét értelme nincsen, és 

ebben egyébként nagyon örülök, hogy egyetértünk az asztalnak mind a két oldalán. Az, hogy az 

általános és címzett tartalékok nem felhasználhatóak, azért erről beszélgessünk majd akár egy 

Költségvetési Bizottság keretében, mert én nem látom azt a tételt, amit nem lehetne könnyen, 

gyorsan felhasználni, városgazdálkodási és fejlesztési stratégiákat, vagy egy szabad maradványt, 

vagy egy kulturális koncepciót még akár egy kulturális koncepció elkészítésére is fel lehetne 

használni. De a városfejlesztési céltartalékot is fel tudnánk használni, ahogy említette, a parkolást is 

fel lehetne használni, hogy fejlesszük a kerületet. Általános tartalék is bőven van, tehát el lehetne itt 

indulni, ez a pénz rendelkezésre áll, csak el kéne kezdeni értelmesen felhasználni, a józsefvárosiak 

érdekében felhasználni. És visszatérve egy kicsit a 2020-as évre, megint meghallgattuk, hogy 2020 
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kivéreztetett év volt. Rengeteg pénzmaradvánnyal zárult az év, és akár ugye, amit mindig mondunk, 

hogy 4 milliárdos pénzmaradvánnyal fordultunk 20-ról, de a szabad pénzmaradvány is 

másfélmilliárd volt. Hát, most őszintén, van feladat nélkül másfélmilliárd a kasszában, és azt 

mondani, hogy ki vagyunk véreztetve, azért az határeset, Ezt most megint inkább csak így a 

szakmai kérdéskörként kezeljük, aztán persze a politikai kommunikációba lehet mindent mondani, 

mert az elbírja, de ezek a tények. A beszámolóban, a zárszámadásban ezek a számok vannak, ezek 

kerültek auditálásra és benyújtásra, és ezek vannak lefűzve. Ha valaki 15 év múlva megnézi, ezeket 

a számokat fogja találni a mostani tartalék kérdéskörében is és a tavalyi évi zárás kérdéskörében is. 

Polgármester úrtól azt kérném, illetve ha szükséges, akkor a Testület szavazzon róla, hogy egy 

külön rövid beszámolót hadd tudják tartani a tegnapi JKN-es bizottság keretében, akár hogyha 

ügyrendben kérek szót, és akkor ehhez kapok egy hozzájárulást, hogy tudjam tájékoztatni a 

Képviselő-testületet, hogy a JKN-nel kapcsolatban milyen előrehaladás történt. 

Pikó András 

Bocsánat, képviselő úr, ezt a napirendnél kellett volna megtennie. 

Egry Attila 

Hát, ha nem, nem. Akkor úgy tűnik, még az időkeretből van 50 másodperc, élek a lehetőséggel. 

Tehát a tegnapi napon egy felügyelő bizottsági ülést kellett volna tartanunk a JKN-ben, amely 

szabályosan összehívásra került. Az utolsó 24 órában a másik 2 bizottsági tag kimentette magát, de 

ami inkább fájdalmasabb volt, hogy erre az ülésre meghívtuk a jegyző asszonyt és a belső ellenőrt 

is, hiszen magát a belső ellenőri vizsgálatot szerettük volna megkérdezni. És ők sem tettek 

látogatást erre az ülésre, és nem is jeleztek vissza, nem is mentették ki magukat. Ekképpen összesen 

én jelentem meg a felügyelő bizottsági ülésen, illetve vezérigazgató asszony, aki ugye a helyszínen 

volt. Jegyzőkönyveztük azt a helyzetet, hogy a felügyelő bizottságot nem lehetett megtartani. Én ezt 

ellehetetlenítésnek értékelem. Én arra szeretném kérni a Képviselő-testület tagjait, hogy biztosítsák, 

(gong) hogy a felügyelő bizottság el tudja látni a feladatát. 

Pikó András 

Megadom a szót jegyző asszonynak, parancsoljon, Jegyző Asszony! 

dr. Sajtos Csilla 

Köszönöm szépen, Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő úr! Az előző 

hozzászólása végén már említette ezt a meghívást, és utánanéztem közben a gépemen, elnézését 

kérem, adminisztrációs vagy simán ügyetlenség miatt, nem akarok más szót használni, nem ment el 

a válasz az Ön részére, miszerint nem tudok részt venni az ülésen az egyéb irányú elfoglaltságok 

miatt. De ha tudtam volna is ugye, ahogy ezt a múltkori ülésen elmondtuk, ez egy nem lezárt belső 

ellenőrzési vizsgálat. A jelentés-tervezet van készen, várjuk egyébként, még nem érkeztek meg a 

vizsgált személyektől az észrevételek. Ugye, ha jól emlékszem most így fejből, 29-e és 30-a a 

határidő. Ha kész a végleges jelentés a belső ellenőrzésről, akkor állok rendelkezésre, köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Egry Attilának ügyrendi. A jelenlegi napirendhez, ugye? 
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Egry Attila 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Nem, ügyrendben arra tennék javaslatot, hogy a Képviselő- 

testület tagjai delegáljanak egy-egy tagot, minden párt delegáljon egy-egy tagot, és tartsunk egy 

meghallgatást ebben a kérdéskörben itt a Polgármesteri Hivatal épületében. A képviselők bármilyen 

dokumentumba betekinthetnek. És akkor egy vizsgálóbizottságot, és ott történjen meg egy időközi 

tájékoztatás. Én azt gondolom, hogy már korábban is beszélgettünk róla, van ennek a kérdéskörnek 

olyan súlya, hogy egy időközi tájékoztatást kapjunk. Értelemszerűen én azt gondolom, hogy minden 

párt képviselője helyén fogja tudni kezelni ezt a tájékoztatást. Ha szükséges, Önkormányzati érdek 

fennáll, értelemszerűen tudjuk ezt zártan kezelni. Én azt gondolom, hogy senkinek nem kell ezzel 

semerre se szaladni, de az, hogy egy tiszta képet kapjunk, hogy mi történik a JKN-nél, és, hogy 

akkor ez a vizsgálat most merrefele tart, arra lehetőséget kéne biztosítani. És úgy gondolom, hogy 

minden párt delegálhasson egy tagot, az úgy lenne teljesen korrekt, hiszen a cél az lenne, hogy a 

Képviselő-testület a szükséges információt megkapja, köszönöm! 

Pikó András 
Köszönöm szépen! A Képviselő-testület a szükséges információkat a vizsgálat lezárulta után fogja 

megkapni természetesen. Addig ezek nem tények, hiszen még a vizsgálat tart. Nem látom 

indokoltnak semmiféle vizsgálóbizottságot, hiszen októberi képviselő-testületi ülésünkön 

mindenféleképpen napirendre fogjuk tűzni ennek a vizsgálatnak az eredményét. Az ügyrendi 

javaslatról, bár nem tartozott a napirendhez, szavazni fogunk vita nélkül, nem támogatom. 

Kérem a szavazást. 5 igen és 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatot 

elutasítottuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
512/2021. (IX. 23.) határozata 

(5 igen, 10 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Egry Attila képviselő javaslatát, hogy a 

Képviselő-testület tagjaiból minden párt delegáljon egy-egy tagot egy vizsgálóbizottságba, és 

tartsanak egy meghallgatást a JKN vizsgálata kérdéskörében a Polgármesteri Hivatal épületében. 

Továbbá a képviselők bármilyen dokumentumba betekinthessenek, és történjen meg egy időközi 

tájékoztatás. 

Pikó András 

Folytatjuk a vitát, Szilágyi Demeter képviselő úr következik, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Akkor a bemutatót vagy a trailert követően jöjjön az 

előadás. Azt a módosító javaslatot terjesztem elő a Képviselő-testület részére, hogy a 1,4 milliárd 

forint zárolt előirányzat terhére, azt oldjuk fel, és annak a terhére a Józsefvárosban szociális, 

egészségügyi és nevelési munkát végzők éves munkájának elismerésére 13. havi bért biztosítsunk. 

Ha jól emlékszem, ennek az összege 140.000.000 forint, de hogyha ezt ki tudjuk most pontosítani, 

hogy pontosan mekkora összegről van szó, akkor azt megköszönöm. Úgyhogy ez a konkrét 

módosító javaslatom, hogy ennek az összegnek a terhére, ilyen tárgyban biztosítsunk fedezetet. 
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Tovább menve egyébként, haladva az előttünk álló anyag feldolgozásában, szeretném rávilágítani a 

képes beszéddel a , Világos kapualjak" pályázat visszahozására a figyelmet. Ugye, éppen Önök 

voltak azok, akik egy évvel ezelőtt ezt a pályázati formát megszüntették, mondván, hogy erre 

nincsen ebben a formában szükség majd kidolgoznak egy komplex települési támogatási formát, 

egy komplexebb társasházi formát, és akkor annak egy eleme lesz, meg része lesz, meg mit tudom 

én. Ment itt ezzel kapcsolatban a vetítés, de lám, abból semmi nem, semmi nem történt. Most meg 

rájöttek, hogy mégiscsak a , Világos kapualjak" így ebben a formájában megfelelő. Egyetlen egy 

dolgot mulasztottak el megnézni, azt, hogy egyébként, pontosabban nem mulasztották el, mert 

benne van az előterjesztésben, talán majd akkor tárgyaljuk, csak itt a költségvetésnél nem került 

szóba, hogy ennek az éves kerete az nagyjából 50-60.000.000 forint volt, amit erre költöttünk. 

Ugyanis ekkora igény volt rá. Úgyhogy módosító javaslatot terjesztek elő a Képviselő-testület 

részére. Szintén az 1,4 milliárd forint zárolt előirányzatból javaslom, hogy oldjunk fel 50.000.000 

forint összeget, és fedezetként rendeljük a , Világos kapualjak" pályázat mellé annak érdekében, 

hogy a korábbi támogatási intenzitás meg tudjon maradni, hiszen látjuk azt, hogy erre szükség van. 

Gondolom, Önök is azért hozták ezt vissza, mert végre elkezdtek a józsefvárosiakkal beszélgetni, és 

látják azt, hallják, hogy erre van szükség, hogy mekkora igény volt erre. Hiszen ez nemcsak egy 

fejlesztési forrás, hanem egy közbiztonság-növelő beruházás is, tehát komoly jelentősége van 

annak, hogy ez a pályázati forma ebben a formában tudjon továbbmenni. És éppen ezért javaslom, 

hogy tartsuk meg annak az ívét, annak az ütemét, annak az intenzitását, ahogy ez a korábbi években 

megtörtént, úgyhogy ezt a módosító indítványt terjesztem elő. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, jegyző asszonynak adom meg a szót! 

dr. Sajtos Csilla 

Köszönöm szépen, Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési 

Szabályzat 25. § (4) bekezdése szerint , rendelet vagy határozati-javaslat szövegére irányuló 

módosító indítvány kizárólag írásban lehet előterjeszteni". Láttam, hogy képviselő úrnál le van írva, 

igen, láttam, hogy le van írva a módosító indítvány, de figyelemmel arra, hogy itt van egy rendelet- 

tervezet is és határozati javaslatok, tehát ennek szövegszerű és az előterjesztésbe illeszkedőnek 

kellene lenni. 

dr. Szilágyi Demeter 

(a hanganyagban nem hallatszik a hozzászólása) 

dr. Sajtos Csilla 

Rendben, köszönöm! 

Pikó András 

A vitát függesszük fel addig, vagy majd később, mit szeretnének? (jegyző asszonytól kérdezi) Jó, 

Szilágyi Demeter képviselő úrnak ügyrendije van, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen! Az Ügyrendi javaslatom akkor az lenne, itt van nekem leírva, akkor ezt én 

átadom a Hivatalnak, megkérem, hogy a szövegszerű javaslatot, azt illesszék be a rendelet- 
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tervezetbe. Amennyiben erre szükséges, akkor kérem, hogy szünetet rendeljünk el ennek érdekében, 

köszönöm! 

Pikó András 

Jegyző asszony, rendeljünk el szünetet? 

dr. Sajtos Csilla 

Menjünk tovább. 

Pikó András 

Jó, Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon, Öné a szó! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Talán elkerülte figyelmét a hozzászólóknak, hogy 2010- 

ben, ez csak egy ilyen személyes info, hogy én 23 éves voltam, de hogy a jelenlegi többségi 

képviselők nem voltak részei az Önkormányzat vezetésének, és ilyen tekintetben felróni nekik azt, 

hogy milyen költségvetési gyakorlat működött akkor, az szerintem egy picit méltánytalan. És, 

hogyha jól emlékszem, akkor valóban úgy van, hogy talán már csak egy képviselő-testületi tagja a 

Testületnek, aki akkor is aktív volt. Úgyhogy ennek a relevanciáját nem igazán érzem a vitába. 

Persze, hogyha az a cél, hogy a háttérben meglévő Gyurcsány-szálat húzza elő Vörös 

képviselőtársam, akkor erre természetesen alkalmas az ilyen jellegű hozzászólás is. Sajnálom, hogy 

kiment Egry képviselőtársam a teremből, mert szerettem volna reagálni a JKN-nel kapcsolatos 

felvetésére. Én azt gondolom, illetve azt remélem, hogy ez a belső ellenőrzési vizsgálat minden 

kérdést el fog oszlatni nem csak a felügyelő bizottsági elnök fejében, hanem a teljes Képviselő- 

testület előtt. Mi is érdekfeszülve várjuk ennek a jelentésnek az eredményét. Én azt gondolom, hogy 

egyrészt egy ügyrendi szavazással nem tudunk vizsgálóbizottságot felállítani, tehát nyilvánvaló, 

hogy ennek az SZMSZ-szerűsége nem volt megalapozott. És egyébként ahogy polgármester úr 

elmondta, szerintem jelen pillanatban szükség sincsen. Viszont egy egyértelmű határidőt én nagyon 

szívesen hallanék jegyző asszonytól majd, hogy ez a jelentés, ez mikor készül el, hogyha jól tudom, 

vagy helyes az információm, akkor a címzetteknek az észrevételeire várunk jelenleg. Tehát ennek 

azért bízom abban, hogy van egy határideje, és ezt követően a jelentés az megismerhető lesz a 

képviselők számára. En nem gondolom, hogy bármi titkolnivalója van az Önkormányzatnak ezzel 

kapcsolatban, hogyha itt szabálytalanságok történtek, akkor annak a következményeit 

nyilvánvalóan le kell vonnunk. És csak szeretném biztosítani a kisebbségben lévő képviselőket, 

hogy nem kamu az, amit ez az oldal transzparenciáról és az átláthatóságról mond. Ezt fontosnak 

tartjuk, és ez a jelentés ez megismerhető lesz, remélhetőleg minél hamarabb. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Sátly képviselő úrnak mondom, jegyző asszony most el van foglalva. Azt hiszem, hogy 29-e, 30-a a 

visszaérkezési dátuma az észrevételeknek, utána egy 8 nap kell arra, hogy a jelentés-tervezetben a 

jelentéstevők elbírálják az észrevételeket, egységes jelentést szerkesszenek. Tehát ez október első 

hetére várható, hogyha jól mondtam, jegyző asszony, a kész jelentés. Közben Szilágyi Demeter 

képviselőtársam módosító javaslatán dolgozunk, vagy pedig szavazhatunk majd róla? 

dr. Sajtos Csilla 

Majd módosítóként. 
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Pikó András 

Jó, Veres Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Veres Gábor 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Rövid leszek, és igazából nem is mondanék vagy állítanék 

semmit, inkább csak kérdeznék. Juharos képviselő úr elmondta, meg Önök közül páran már, hogy a 

pandémia idején elvont összegek azok tulajdonképpen nem is elvont összegek, meg ilyesmi. 

Igazából nekem csak kérdések jutottak az eszembe, hogy miért nem hagyták ezeket a pénzeket az 

Önkormányzatoknál? Igazából azt szeretném, azon kutakodom itt hónapok óta, hogy miért nem volt 

az jó helyen itt? 

Dr. Juharos Róbert 

(nem érthető a hanganyagon) 

Veres Gábor 

De nem, mert elvették, tehát igazából, de mindjárt elmondom. Jó, elmondom. Miért csak a 

felelősségvállalás és a pénz biztosítása volt az Önkormányzat feladata? Azt mondta, hogy ki kell 

venni az Önkormányzatoknak azt a részét a védekezésből, mintha az Önkormányzatok nem az 

emberek közössége lenne, hanem valamiféle ilyen, valami cég, amelyiknek ugyanúgy be kel! fizetni 

a pénzt. Tehát az egyszer már adózott pénzekről beszélünk. Miért nem hagyták, hogy az 

Önkormányzatok lássák el, akkor a védekezési feladatokat? Tehát, hogyha az Önkormányzatok 

tudnak a legtöbbet azokról az emberekről, akik az Önkormányzatok területén élnek, akkor miért 

nem hagyták ott a pénzt, és kérték meg az Önkormányzatokat, hogy segítsenek, különös azok az 

Önkormányzatok, akik ezt felajánlották? Ilyen volt a Józsefvárosi Önkormányzat is. Tehát hogyha 

mondjuk az a 900.000.000 forint, ami a teljesen feleslegesen, meg értelmetlenül bevezetett 

parkolási rend miatt a költségvetésünkben benne lenne, arra most boldogan tapsikolva néznék, és 

gondolkodhatnék azon, hogy mi legyen ennek a kerületnek a 2022-es évben a legkisebb fejlesztési 

elképzelése, ami mondjuk minimum 50.000.000 forint. Miért nem mondjuk, a tömegközlekedés 

volt ingyenes? Tehát a parkolás, az ingyenes parkolásnál, ott nem terjed a vírus, vagy kevésbé, vagy 

van valami, van valami visszatartó ereje? És ugye az utolsó kérdés, hogy miért volt szükséges 

mindez? Tehát az, hogy ezeket a pénzeket vagy ne kapja meg az Önkormányzat, vagy konkrétan 

elvegyék már azt is, ami ott volt. Az, hogy az ez a jövőben változhat, azt készséggel elhiszem 

képviselő úrnak, hogy az iparűzési adóbevételek növekedhetnek, és számtalan dolgot elhiszek, meg 

elképzelek, de azért azt a heroikus küzdelmet, amit itt azért folytattunk, hogy életben tartsuk ezt a 

kerületet az elmúlt időszakban, azt nyilván Önök nem látták, mert nem vettek részt benne. Nem is 

Önökön múlott az, hogy ez a kerület egyáltalán még pénzügyileg talpon van. De azt gondolom, 

hogy egy ilyen esetnél minden kritika, szerintem illő, meg érdemes, és azt gondolom, hogy jogos is 

bizonyos esetben, hogyha az emberek látják, hogy mi a másik oldal véleménye. És nem is akarom 

szembeállítani azzal, hogy mondjuk az elmúlt időszakban Önök hogyan gazdálkodtak, mert teljesen 

más körülmények között kellett ezt tenniük. Csak azt kérem, hogy legyünk igazságosak, tehát 

hogyha ebben az időszakban ilyen nehézségekkel kellett ennek a társaságnak szembenézni, akkor 

olyasmiket ne kérjünk már rajtuk számon, amik mondjuk, bocsánatot kérek, de már demagógia 

kategóriába esnek, tényleg. Tehát mindent elfogadok képviselő úrtól, csak inkább maradjunk a 

szakmai hozzászólásoknál, szerintem az jobban megy nekünk, köszönöm! 
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Pikó András 

Köszönöm szépen, képviselő úr, Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr következik, 

parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm, polgármester úr! Hát, most így egyébként ezek az élénk megnyilvánulások eszembe 

jöttek az iskolás koromat és drága anyámnak az intését, aki azt mondta, hogy , fiam lehetsz izgága 

és rossz magaviseletű, csak mindig legyél te a legokosabb, és jókat mondjál, és akkor nem tudnak 

megfogni". 

(valaki bekiabál: Meg kellett volna fogadni!) 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Szóval, ezt a tanácsot talán tudom közvetíteni, csak az a helyzet, hogy a 2. fele semmiképpen nem 

jön össze a fideszes képviselőknél, az első felét azt már elengedi, az élénkség megy, viszontlátom a 

középiskolai élénkségemet bennük most, csak a jókat mondásokat nem, mert ugye, amikor Juharos 

képviselő úr arról beszél, hogy mennyire jól kezelte a Kormány a pandémiát, hát, az a 30.000 halott, 

az így megrémít, hogy mi lett volna, hogyha saját maguk által bevallottan rosszul kezelték volna 

pandémiát. 30.000 halott, az körülbelül a világcsúcs kategóriája, sajnos, és akkor emellé jön az, 

hogy állítólag újraindították a gazdaságot. Papíron lehet, hogy így van, mert rengeteg pénz elment, 

és rengeteg pénzt beleöntöttek a gazdaságvédelmi alap zsákjába, amit annak neveznek, aztán a 

tizedét, de jóindulattal is az ötödét költötték tényleges gazdaságélénkítésre. Ilyen tételek, például, 

hogy vadászati kiállításra 2.000.000.000 forint, ami ugye már 70.000.000.000 forintra rúg az 

egésznek az összköltsége. Meg Budapest-Belgrád vasútvonal, aminek ugye mennyi 100 vagy 1000 

éves a megtérülése? Szóval, 82.000.000.000 forint Budapest-Belgrád vasútvonalra vagy 

előirányzott 192.000.000.000 forint az atlétikai központra. Ezek nem a gazdaságot élénkítik, ezek 

oligarchákat hizlalnak. És akkor, ha már, ha már ugye történészkedtünk korábban, akkor jöhet egy 

kis makroökonómia, Van ugye ez a fogalom, hogy fogyasztási határ-hajlandóság. Abból nem lesz 

gazdasági élénkülés, hogy valamelyik oligarcha megrendeli a Lady MRD kettőt, és aztán telepíti az 

Adrián, ahova majd a Fideszes polgármesterek elmehetnek lazítani. Abból lesz például gazdasági 

élénkülés, amit megszavaztunk az előző rendkívüli testületi ülésen, a 10.000 forintos oltási 

támogatáson. És akkor itt már kiviláglik egyébként a fideszesek következetlensége, tehát hol 

számon kérik a felelős gazdálkodást, hol büszkélkednek azzal, hogy mennyire vigyáztak a pénzre 

korábban, állítólag. Persze ez sem igaz. Aztán utána pedig, amikor van valamilyen olyan javaslat, 

amivel az embereknek adnánk némi támogatást, akkor elkezdik követelni, hogy duplázzuk meg, 

mert csak, mert lehetne, ahelyett, hogy például a Kormánynál lobbiznának, hogy inkább a Kormány 

adná meg azt a pénzt tényleg az embereknek, és nem a saját csókosainak, ami az embereknek 

tényleg segítene, és élénkíteni a gazdaságot. 10.000 forintból, amit a rászorulóknak juttatunk, abból 

a rászoruló tud venni még egy zsemlét, és az megjelenik a gazdaságban, és az élénkíti a gazdaságot, 

A kisboltnak bevétel lesz, a jacht-rendelésekből, meg a 240.000.000 forintba kerülő 

agancsszobrokból, azokból nem lesz gazdasági élénkülés, azokból tényleg csak, hát, , elvesztette 

közpénzjellegét" esetek lesznek. Az is mutatja ezt egyébként, hogy hiába beszélnek itt 

gazdaságélénkítésről, lehet, hogy a nagy cégeknek jut támogatás, 100.000.000.000 például a 

bocsánat 10.000.000.000 csak a Hunguest Hotelnek, ami aztán 1000 embert építve utána. De 
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közben meg kisvállalkozók, a kisemberek, azok, akik tényleg rászorulnának, azok nincsenek 

kisegítve. Próbálnak megkapaszkodni, ahogy lehet, ebben az Önkormányzat támogatja őket, a 

Kormány ebben nem támogatja az Önkormányzatokat. És például az látszik a sikeres 

válságkezelésen, hogy az én választókerületemben ugye volt egy kocsma, azóta se nyitott ki. 

Valószínűleg azért, mert annyira megvédte a Kormány a gazdaságélénkítéstől, és várom, hogy 

akkor most Szilágyi képviselő úr megint reagálja azt, hogy nem reagál. Azt mindig nagyon 

imádom, amikor valaki azt magyarázza, hogy nem mond inkább semmit, de akár át is ugorhatjuk. 

Tudom, hogy inkább nem mond semmit, megszoktuk. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Én az elhangzottakra tényleg csak annyit szeretnék reagálni, hogy jobban 

kellett volna figyelni a kedves édesanyára képviselő úrnak. Meg kellett volna fogadnia a tanácsokat. 

Szeretnék visszatérni ahhoz, hogy vajon a Képviselő-testület egyes politikusai ugye azt állították, 

hogy itt valamiféle erkölcsi, nem tudom én, terheket cipel a Kormány. Az a Kormány, amelynek 

egyébként a gazdaságpolitikáját nem azért kell örömmel nyugtáznunk, mert mi azt szeretnénk, vagy 

mi azt állítjuk, hanem azért megnézzük a makrogazdasági adatokat. Tehát nyilván itt a tényekkel 

lehet vitatkozni, meg bohócságokat beszélni, ahogy az Önök párttársai is mondták, tudom, hogy 

például a Momentumra jellemző, az egyik képviselőjelöltjük éppen a minap mondta azt, hogy 

micsoda nagy lehetőség ez a járványhelyzet arra, hogy végre lenyomják a Fideszt. Ez a morális 

mélységeket így azért azt gondolom, hogy megmutatja, amikor Önök arról beszélnek, hogy milyen 

nehéz volt ez a járványhelyzet. De ez nehéz volt a Kormánynak is, hát, gondoljanak bele, azért nem 

az Önkormányzat üzemeltetik a mentőszolgálatot, akkora a kórházakat. a komplex egészségügyi 

rendszert, tehát az iskolákat, stb., Tehát azért az, hogy ennek a munkának a dandárját nem az 

Önkormányzatok vitték, ez nem kritika, ez egy ténykérdések. Nem is vihették, hiszen az 

intézményrendszer az nem náluk van, tehát ilyen szempontból nyilván a forrásokat is oda kell 

csoportosítani, ahol arra leginkább szükség mutatkozik. Azt szeretném kérni Polgármester úrtól, 

hogy közel 1 óra telt el, amikor Ön először mondta azt a szót, hogy oligarcha, mintegy ilyen 

varázsszó, ami mindenre megfelelő, hogyha nem tudnak valamit megmagyarázni. Én ennek 

szellemében azért arra hadd hívjam fel Polgármester úr figyelmét, és nem a Főváros különböző 

busz- és villamos-beszerzéseit citálnám elő, hanem itt a kerületben arra, hogy egyrészt most 

beszélgettünk egy vizsgálatról, ami nem zárult le, de mindannyian szeretnénk megtekinteni, de 

különböző okokra hivatkozva Önök erre nem adnak módot. A másik pedig az, hogy én óva intenék 

mindenkit attól, hogy azt a látszatot keltse, hogy azért üldögél az Önkormányzat a fejlesztési 

pénzein, hogy aztán valamiféle kampánytevékenységet folytasson belőle valaki, valahol, 2022-ben. 

Tehát én szeretném jelezni, hogy jó lenne ennek elejét venni, és valóban fejlesztésekre költeni 

ezeket a pénzeket. És ennek szellemében én is egy módosító indítvánnyal szeretnék élni. 

Mindannyian tapasztaljuk, hogy Józsefváros közterületeinek állapota az egészen tragikussá vált az 

elmúlt időszakban. Nyilván nem függetlenül az Önök különböző döntéseitől, és a rendpárti 

politikától való elfordulástól. De attól még ezt kezelni kell, úgyhogy a módosító indítványom, 

szintén az 1,4 milliárdos zárolt előirányzat lenne a forrása annak a 100.000.000 forintos összegnek, 

amelyet a IGK számára többletforrásként kéne juttatni azért, hogy a takarítási tevékenységét, 

takarítási feladatait még produktívabban el tudja látni, mert hát, láthatólag ez most nem megy. 
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Tehát hiába növelték adott esetben ezt a pénzt, valószínűleg eddig, vagy a mellette lévő 

intézkedéseik azok gyakorlatilag ellehetetlenítik a tisztántartást, vagy pedig nem elégségesen és 

nem jól kezelik. Én bízok benne, hogy a JGK, amely az elmúlt években azért meg tudta ugrani 

közterületi takarítást, az vissza tud térni arra az irányra. Erre kérem Polgármester urat, hogy engedje 

számukra, hogy szakmailag azon a színvonalon tudjanak dolgozni, mint korábban, mert 

nyilvánvalóan a politika rányomakodott erre a szervezetre is, és éppen ezért, éppen ezért nehézséget 

jelent láthatólag a köztisztaságnak a fenntartása. De azt gondolom, ezen lehet nevetgélni, 

Polgármester úr, csak ki kell menni a közterületekre, és megnézni, hogy milyen állapotok 

uralkodnak. A józsefvárosiak nem nevetgélnek ennyire, amikor kerülgetik a szemétkupacokat a 

házukból kilépve. Ezen kívül szeretném azt is indítványozni, hogy 10 fővel létszámbővítéshez 

forrást biztosítson a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályának az Önkormányzat 

annak (gong) érdekében, hogy tudja növelni a közterület-felügyelők létszámát, amely szintén... 

Pikó András 

Köszönöm szépen, adjuk meg a szót Kovács Ottónak, a JGK vezetőjének. Számoljon be, legyen 

szíves arról, hogy milyen politikai nyomás okán nem tudnak takarítani úgy, mint ahogy 2019 

októbere előtt takarítottak! Jó? Bár ehhez sokkal több forrást biztosítottunk. 

Kovács Ottó 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Azt tudom csak röviden mondani, nincs semmiféle ilyen 

politikai nyomás, tehát a köztisztaságra vonatkozó pénzek száma, nagysága ugye növekszik, a 

dolgozókat föl tudjuk venni, és a köztisztasági munkánkat rendszeresen folytatjuk. Az ehhez 

szükséges gépek beszerzése is megtörtént 2020 és 2021 folyamán. Nyilván van még hová fejlődni, 

mert ez mindig is így lesz, de azért azt el kell mondani, hogy ez nem pusztán a kerület vagy a JGK 

kérdése. Tehát azért itt a társasházak, a lakosság, az Állam, tehát itt minden egyes szereplő 

összehangoltan kéne, hogy működjön. És az, hogy a VIII. kerületben ez egy nagyon látványosan 

előtérbe kerülő téma, én azt gondolom, hogy egyértelműen nem a JGK felelőssége, köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Szeretném annyival kiegészíteni, hogy maximális elismerésem egyébként a Sztanek Endre által 

vezetett Városüzemeltetési Igazgatósághoz. Sikerült megoldaniuk azt, amit korábban nem ugrottak 

meg, hogy a takarítási tervet a város, a kerület lakói folyamatosan követhetik és ellenőrizhetik. És 

egy nap alatt bármilyen köztisztasági anomáliát, illegális hulladéklerakást, mást meg tudnak 

szüntetni, és ezen kívül pedig folyamatosan fejlesztik a gépi és az egyébként személyi takarító 

kapacitásukat. Ebben egyébként az Önkormányzat elkötelezett, hogy ezt a fejlesztést folytatjuk 

majd. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy egymást lehet politikailag támadni, de hagyjuk békén 

lehetőleg az Önkormányzat dolgozóit! Juharos Róbert, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Igen, én nem is értettem, ami miért az elnök urat szólítja meg ezzel a problémával, mert nem neki 

szólt a felvetés alapvetően. De ha már itt tartunk, akkor egyébként szerintem érdekes volt az az 

előterjesztés önkormányzati oldalról, helyi kormányzati oldalról az Önök részéről, hogy támogassuk 

3 vagy 3 és fél millió forintról az FKF-et beszerzési eljárás keretében, hogy végezze el a saját 

területén, mármint a fővárosi területen azt a munkát, amire egyébként neki közszolgáltatási 
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szerződése van a Fővárossai. Tehát, hogyha, ez csak így miheztartás végett, azért valószínűleg vagy 
Önöknél van önértékelési probléma itt a köztisztaság vonatkozásában, vagy nem biztos, hogy a 
megfelelő megoldásokat keresik, amikor ilyen típusú előterjesztésekkel bombázzák a bizottságot. 
Azt gondolom, hogy valóban van az a helyzet, amikor lényegesen nagyobb erőforrásokat kell egy 

probléma megoldására átcsoportosítani. Egyébként vártam volna Önök részéről is erre javaslatot, 

mi biztos, hogy támogatni fogjuk. Tehát, ha azt mondják, hogy plusz 5 takarítógép, akkor mi meg 
fogjuk szavazni. Azt mondják, hogy plusz 20 ember, meg fogjuk szavazni. De valamit tegyenek, 
mert azért a közállapotok nem feltétlenül indokolják ezt az önelégültséget. Visszatérve egyébként 
meg a Veres úr felvetésére, szerintem az egy eléggé világos képlet volt, hogy az iparűzési adó az 

nem a Kormányzathoz került, hanem ott maradt a vállalkozónál. Ez egy vállalkozásösztönző, 
vállalkozást életben tartó lélegeztetőgépszerű funkció volt. Nyilván valamit tenni kell bármelyik 

Kormányzatnak, aki ott van, itt 3000 intézkedés mellett ez volt az egyik. Megpróbálta bevonni 

nyilvánvalóan az önkormányzatokat is ilyen értelemben a szerepvállalásra, hogy vegyenek részt 

benne. Nyilván erőforrásaikról le kell mondani átmenetileg, nem véglegesen. Végig arról volt szó, 

hogy átmenetileg, ami utána kompenzálásra kerül. Többféleképpen lehet kompenzálni, lehet például 

úgy is kompenzálni, hogy gyorsítjuk a gazdaságot, és Önök ebben együttműködnek. Én például 

ezen a ponton nagyon nagy hiátust látok az önkormányzati vezetése részéről, hogy helyi 

gazdaságélénkítés, helyi gazdaságfejlesztés területen nem történt szinte semmi. Jó, helyiség- 

bérlőknél volt valami, aztán kész. De egyébként például egy olyan felvetés, hogy munkahelyi 
építményadó vonatkozásában ugyanígy például lehetett volna bármilyen könnyítést adni például a 
vendéglátó területen működő kisvállalkozásoknak. Ilyen típusú javaslat egyáltalán nem volt. Tehát 
én azt gondolom, hogy van keresnivaló ezen a területen még bőven, és egyébként most ki fog 

derülni, hogy egyáltalán nem olyan rossz az Önkormányzatnak a gazdasági helyzete, ami például 

egy ilyen helyi gazdaságélénkítő csomagot lehetetlenné tett volna. Az, hogy nincsen fantáziájuk, és 

bénáznak össze-vissza, közben katasztrófa-kommunikációt folytatnak, ez bocsánat, az nem a mi 

térfelünkön pattog, Önök vezetik ezt a kerületet. Az, hogy mindenkibe beleállnak, mindenkivel 

összevesznek, a helyi pártokkal, a helyi frakciókkal, az összes szakszervezettel, tudom is én kivel, 

még kivel nem, egyházakkal, mindenkibe beleálltak már, aki létezik. Szerintem meg a 

polgármesternek pont a konszenzuskeresést lenne a feladata, és nem az állandó konfliktuskeresés, 

konfrontáció. Ez ide fog vezetni, hogy Pikó úr, mint a bénázás polgármestere fog majd bevonulni a 

VIII. kerületnek a történetébe. 

Pikó András 

Beszéljünk egy kicsit az iparűzési adóról. Hogyha jól emlékszem, ugye az eredmény után fizetendő. 

Önök megsegítették a cégeket, amelyek tönkrementek, és nem volt bevételük azzal, hogy nem 

kellett megfizetni azt az adót, amit egyébként amúgy sem tudtak, viszont elengedték azoknak a 

cégeknek az iparűzési adóját, amelyek egyébként talpon maradtak. És nyilvánvalóan ezzel az 

önkormányzatokat lehetetlenné. Arra semmilyen eszük semmilyen eszük, ötletük nem volt, hogy 

azok a cégek, amelyek egyébként tönkremennének, mondjuk például a Szarvas Koppány által 

hiányolt kocsma a Százados negyedben, azok életben maradjanak. Szerintem... Hát nem a tárgyú, 

mintegy. Camara-Bereczki Ferenc Miklós, parancsoljon! 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

Én nagyon szépen szeretném megkérni Vörös Tamás képviselő urat, aki egyébként frakcióvezető is, 

hogy egyrészt vegyen részt a bizottsági üléseken, a Városüzemeltetési Bizottságon, másrészt pedig 

34



hagyja abba a JGK nemtelen támadását, és butaságok felsorolását. Tehát nem kell ez a mese habbal, 

amit itt az előbb előadott. Milyen politikai nyomásról beszél? Az Igazgatóság munkatársai nap nap 

után megfeszített erővel dolgoznak azért, hogy Józsefváros utcai tiszták és rendezettek legyenek. 

Kedvenc kifejezésük a szignifikáns. Kimutatható szignifikánsan az, hogy mennyivel többet költünk 

a területre, mint Önök költöttek. És egyébként nem vágunk egymás szavába. Itt számtalan doktor és 
diplomás ember ül velünk szemben, és képtelenek arra egyébként, hogy figyeljenek a másikra, és 

tiszteletet tanúsítsanak minimálisan is a Testület szellemiségéhez. A fővárosi területekkel valóban 

van probléma, valljuk be őszintén. Az FKF 4096-os költségmegvonásban részesült az idei évben, 

ami ugye miért is lett? Kormányzati elvonásuk. Amiről Önök beszélnek, hogy mennyi és milyen 

sok pénz van mindenhol, minden milyen jól megy. Hát, tényleg! Önök milyen világban élnek, 

Kedves Hölgyem és uraim? Tényleg, miről beszélnek? Kicsit több szerénységet, méltóságot! Meg 

mondjuk nem kéne hazudozni esetleg, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Szarvas Koppány Bendegúz, parancsoljon, utolsó! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Hát, szóval, kislapát is kell majd abba a homokozóba. Egyébként Juharos képviselő úr meglátása, 

hogy majd azzal támogatja a gazdaságot a Kormány, vagy élénkíti a gazdaságot, most visszatérünk 

megint a makroökonómiához, meg eszembe jut egy ilyen karikatúra, amikor egy koldusa a 

nyakában a táblával, azzal a felirattal koldul, hogy várom, hogy a jólét lecsorogjon. Majd így 

gondolom hozzánk is lecsorog majd a yacht meg a magán jetnek az ÁFÁ-ja, vagy mit tudom én. És 

azt hiszem, Vörös képviselő javasolta, hogy növeljük meg a közterület-felügyeletnek a 

státuszszámát 10-zel. Na, most képviselő úrnak ez a javaslata, ez tájékozatlanságról vagy a tények 

ignorálására árulkodik, mert jelenleg is ott tartunk, hogy a közterület-felügyeletnek még mindig 

vannak betöltetlen státuszai. Tehát nem az a megoldás! Most nem csodálom, hogy Vörös képviselő 

úr tévedésben van, mert gondolom, az információit a fideszes parlamenti képviselőjelölttől szedi, 

aki meg egy állítólagos közteret felügyelőtől szedi az információit állítólagosan. Azért terjeszt ő is 

tévhiteket. A Fidesz képviselői-jelöltjének, Sára Botondnak innen üzenem, hogy a képzeletbeli 

barátok, azok nemcsak, hogy megbízhatatlan információforrás, de egy bizonyos életkor után már az 

ember ki is nő belőlük, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Sátly Balázs frakcióvezető úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen, polgármester úr! A helyzet egyébként sokkal súlyosabb, mint ahogy Szarvas 

képviselőtársam állítja, mert a Magyar Söröző és a Blaha Söröző is bezárt. A JGK takarítás: nem 

tudom elképzelni, képviselőtársam, hogy milyen politikai nyomásra gondolt a JGK 

Városüzemeltetési Igazgatóságán. Én reggelente szoktam köszönni a kollégáknak, amikor munkába 

megyek, hát, lehet, hogy az nyomásgyakorlás, majd odafigyelnek jobban. Tényleg, tehát mit 

gondolt? Veres Gáborral járjuk az utcákat, és akkor nézzük, hogy hát, nem kéne takarítani, vagy 

hogy, hogy gondolja, milyen? Tehát olyan, olyan elképesztő butaságokat tud mondani 

képviselőtársam, hogy tényleg, tényleg kommentelni is nehéz. A módosító javaslatokat, én 

megmondom őszintén, a céljával egyetértek, a Költségvetési Bizottságban erről folytattunk már egy 
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beszélgetést Egry képviselőtársammal, és el is fogadtunk közösen egy határozatot, amiben 

megkértük polgármester urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy hogyan tudunk 

köztisztasági feladatokra további forrást biztosítani. Én azt gondolom, hogy abban a nem túl távoli 

időpontban, amikor választ kapunk arra, hogy az 1,1 milliárd hogyan áll, és egyébként az mire 

fordítható, akkor meg tudjuk vizsgálni azt a kérdést, hogy azonnal csoportosítsunk át összeget erre a 

célra. Hát, így bemondásra én félek attól, hogy ez nem fog tudni megtörténni. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm, Veres Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Veres Gábor 

Köszönöm szépen, polgármester úr a szót! Sátly képviselő úr megszólított, így kénytelen vagyok 

elismerni, hogy én ugye, most az a munkamegosztás köztünk, hogy én délután 3-9-ig tiltom meg a 

takarítást a kerületben még éjszaka, de néha-néha cserélnünk, mert egy kicsit el fáradunk. Viszont 

az jutott eszembe, hogy én tényleg nem akarok vitázni Juharos képviselő úrral, mert biztos nálam 

sokkal képzettebb ilyen szempontból, de én ezt ebben az esetben azért annyiban kétségbe vonnám, 

hogy mondjuk a, tehát itt a polgármester úr is elmondta, hogy az iparűzési adó mondjuk, milyen 

mértékben segít egy önkormányzaton, bocsánat egy vállalkozáson, és mennyire terheli meg 

egyébként a kasszáját, vagy a mennyire állítja nagy feladat elé kihívás elé az iparűzési adó 

kifizetése mondjuk, a vállalkozásokat. Cserébe a társasági adó az mondjuk, egy normatív adó, tehát 

azt például el lehetett volna engedni, hogyha segíteni akarunk a vállalkozásokon. Vagy mondjuk 

példamutató módon a Kormány mondhatta volna, hogy azt is elengedi. Azt is megtehette volna a 

Kormány, hogy ingyenes közterület-használatot biztosít ugye a, bocsánat, bocsánat, bocsánat, 

bocsánat, az ingyenes parkolás helyett olyan rendezvényeknek, ahol kommunikációs tevékenységet 

folytatnak a vírussal kapcsolatban. Mondjuk, kiállnak, és akkor odatesznek egy, odatesznek egy út 

mellett egy ilyen hatalmas kivetítő, amin mozgóképek mennek a villamos mellett, a villamossal 

elmenő emberek szeme előtt, hogy mit kell tenni a védekezési időszakban. Pont úgy, ahogy a 

kampányban csinálták 2019-ben, amikor egy ilyen kocsi ki volt téve, csak akkor Kocsis Mátét 

lehetett rajta látni. Tehát van egy csomó olyan, van egy csomó olyan történet, amiben együtt kellett 

volna működnünk, és nem utoljára, utólag egymásra mutogatni, hanem Önöknek is részt kellett 

volna ebben venni. Én tudom, hogy ezt soha nem fogják elismerni, hogy ez nem jó dolog, hogy az 

Önkormányzattól elvesznek pénzt. Én se tenném az Önök helyében valószínűleg. Dehát azért, 

mondom még egyszer, annyit kérek csak, hogy legyünk egymással méltányosak, meg igazságosak, 

tehát hogyha valamibe bele lehet állni, amit tényleg egy probléma, álljanak, megvitatjuk. Amikor 

ilyen demagóg butaságokat kell nekünk megválaszolni, az tényleg már méltatlan ehhez a 

Képviselő-testülethez szerintem, köszönöm! 

Pikó András 

Vörös Tamás, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Én szeretném rögzíteni, hogy én azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz 

ma Józsefvárosban fenntartani a közrendet és a köztisztaságot, mert Önök olyan jogi környezetet 

alakítottak ki, ami ezt a nem kívánatos és sajnálatos folyamatokat felerősítette a kerületben. Tehát 

nyilván muszáj emelni ebben a jogi környezetben a takarítási feladatokat, mert több szemét 
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képződik. Tehát igazából a megoldás az lenne, ha visszatérnének ahhoz, ami 2019 előtt volt, mert 

az a jogi környezet, ami biztosította annak a lehetőségét, hogy olyan személyeket, akik mondjuk 

lépcsőházakba, társasházakba, beköltöznek, a saját érdekükben is megfelelő ellátásba el lehessen 

vinni onnan, hogy lehessen segíteni. Most jelen pillanatban ez nincsen. Arról volt szó, hogy ezek a 

folyamatok majd a támogatásoknak, meg a nem tudom, minek köszönhetően majd megindulnak, de 

láthatólag nem működik. Tehát most lehet vitatkozni, vagy azt mondani, hogy én ezt rosszul 

gondolom. Csak ki kell menni az utcára, és meg kell nézni, hogy mi a helyzet. És én azt is 

elfogadom, hogy ez nem egy objektív mérőszám, hogy mennyi a szemét, nincs rá objektív 

mérőszám, mennyi a hajléktalan, de én azt gondolom, az önáltatás az Önök részéről, ha azt 

gondolják, hogy ugyanannyi ezzel kapcsolatban a probléma, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt. Sokkal 

több és éppen ezért a JGK-nak minden segítséget meg kell adni, amit a politika elrontott azt a 

szakma meg tudja csinálni. Úgyhogy nem tartottam túl fair dolognak polgármester úrtól, hogy 

szegény igazgató urat ilyen kellemetlen helyzetbe hozta. Kérem, ne tegye a jövőben! Én Önnel 

vitatkozom és nem azokkal a szakemberekkel, akik egyébként teszik a dolgukat, és tették a múltban 

is. Visszatérve a gyakorlati kérdésekre. Veres Képviselő Úr! Hát az Ön által elnökölt bizottság tud 
arról dönteni, hogy ki kapjon adott esetben kedvezményes közterület-használati engedélyt, tehát 

most ezt a Kormányon számon kérni furcsa volt. Főleg annak fényében, hogy ha nem is most, de 

korábban polgármester úr gyakorolta ezt a jogkört, tehát lehetett volna akár ilyen 

kezdeményezéseknek terepet adni. Az, hogy nem tették, a Kormányzat nem is tehetett volna mást, 

hiszen az Önök hatáskörébe tartozó dologról volt szó. Tehát, ha érkezett ilyen megkeresés, nem 

hiszem, hogy akár polgármester úr, akár a bizottság ezt elutasította volna, tehát ezt most nem igazán 
tudtam értékelni. Lehet azt mondani persze mindenre, hogy nem elég, meg nem elégséges, és 

biztos sokkal több forrás mindig jobb, mint a kevesebb, tehát ez egy nagyon egyszerű kérdéskör, de 

inkább azt tegyük fel, hogy amellett, hogy látjuk a gazdasági mutatókat, látjuk a foglalkoztatási 

mutatókat, amelyek rekordokat döntögetnek, hogy aközben kritizálni ezt a gazdaságpolitikát, amely 

soha nem látott mértékű foglalkoztatottságot hozott Magyarországra egy járványhelyzetet követően, 

amikor a Kormány elengedte, moratóriumot biztosított vállalkozásoknak a hitel-fizetésre (és biztosít 

jelenleg is bizonyos típusú vállalkozásoknak), amikor kifizette a vendéglátósok bérének jelentős 

részét, elengedte a járulékait, amikor támogatta különböző beruházásaikat, aki megtehette. Lehet 

mindenre mondani, hogy nem elég, csak azt a kérdést vegyék fel Tisztelt Képviselő Hölgyek és 

Urak, hogy az Önkormányzat mit tett azért, hogy ezek a vállalkozások, ezek adott esetben 

sikeresebben át tudják vészelni ezt az időszakot, mert semmit nem tett. És lehet azt mondani, és 

visszamutogatni a Kormányra, hogy minden az ő feladata lett volna, de egyrészről azt mondani, 

hogy miért a Kormányzat költi el azokat a forrásokat, amelyeket Önök szerettek volna, hiszen tud 

védekezni. Egyszerre meg azt mondani, hogy hát ez nem az Önkormányzat feladata ilyeneket 

csinálni, és nem csinált semmit. Ez nem fér össze egymással, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy 

ebben a keretben kellett beszélgetni ezekről a kérdésekről, de bízok benne, hogy támogatni fogják a 

közbiztonság, a köztisztaság és a szociális dolgozók bérének vagy év végi jutalmának rendezése 

irányába tett előterjesztéseinket. Hiszen azt gondolom, hogy ez mind közös ügyünk, úgyhogy a 

támogatásukban továbbra is bízunk, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Vörös Tamásnak lehet, hogy velem van vitája, de mégsem engem talált meg, 

hanem a IJGK-t és Kovács Ottót. Ki fogom kérni a jegyzőkönyvből, és hogyha kell, akkor 

hirdetésben fogom a Józsefváros újságban megjelentetni, hogy mit mondott. Azt mondta, hogy 
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politikai nyomásra a JGK nem tud úgy takarítani, mint 2019 októbere előtt. Köszönöm szépen! 

Stettner István 

Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát, én ámuldozva nézek itt, meg azért forog a gyomrom. 50 

éve élek a kerületben, és tudom jól, hogy a kerület még ilyen tiszta nem volt, mint most. Úgyhogy 

én megvédem a JGK igazgatóját ebből a szempontból. Azért itt Vörös képviselő úr tudhatja, bár 

ugye itt azért régebben lapátolni lehetett a szemetet, úgyhogy most tulajdonképpen egyre jobban 

néz ki, egyre tisztább a kerület, és egyre több ugye költve erre. És azt se értem, hogy egyszer 

elismerik, majdnem hogy jól végzi a dolgát az Önkormányzat, és jól kezeltük a pandémiát a 

korlátozások és mindenek ellenére nagyon is jól működött. Nem mondom, hogy sikeres, majd azt 

év végén mondom. Most jelen pillanatban én úgy érzem, hogy sikeresen működtünk. Az összes 

akadály, az összes pandémia, mindennek az ellenére, mert tulajdonképpen a Kormány mikor a 

pandémia időszaka volt, szépen félreállt, és csak Önkormányzatnak kellett megoldania mindent, a 

maszktól kezdve, az egészségügyi támogatások, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem 

értem, hogy miért kell ebből ilyen nagy dolgot keríteni az ellenzéknek, hogy jól működik a 

Józsefvárosi Önkormányzat. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm, Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Igen, néha olyan érzésem van, mintha más moziban 

ülnénk, vagy egyes képviselőtársaim ilyen szívószálon keresztül néznék a focilabdát, és már 

teljesen, teljesen más képet látunk. De gondolom, majd a tanácsnok úrnak a szokásos éves 

beszámolójából ki fog derülni, hogy mit tett a józsefvárosi gazdasági társaságok megsegítése 

érdekében. Nagy érdeklődéssel várom. Eddig még nem láttam ilyet, de remélem, majd itt akkor év 

végén ezt is a kezünkbe vehetjük majd. Olyannyira megérintette a képviselő hozzászólása, hogy 

magam se jutok szóhoz. Nagyon-nagyon kedélyesen elkacaráztak a köztisztasági állapotokon, meg 

tényleg úgy érzem, hogy ebből próbáltak egy viccet csinálni, de higgyék el nekem, hogyha járnak, 

és elhangzott, hogy járnak minden nap, legalább munkába bejárnak, ez is dicséretes, és útközben 

köszönnek az alkalmazottaknak. Szerintem ez tök jó, de hogyha járnak egyébként a kerület egyéb 

részein is, és beszélgetnek az emberekkel, akkor azért az egy általánosan elmondható tapasztalat, és 

azt gondolom, Önök is pontosan jól tudják, hogy nincs rendben a köztisztaság a kerületben. Nagyon 

nincs rendben, sokkal rosszabb állapotban van, mint pár évvel ezelőtt. És azt gondolom, hogy ez 

nem vicckérdés, ezen nem lehet kacarássza, nem lehet heherészni rajta. És az, amikor arról 

beszélünk, hogy egy önkormányzatnak ebben milyen típusú felelőssége van, akkor értelemszerűen 

ide kell kapcsolni a Fővárosi Önkormányzatot is, hiszen sok tekintetben a Fővárosi 

Önkormányzatnak van ebben kötelezettsége, de sok tekintetben a Kerületi Önkormányzatnak van. 

És akkor nézzük sorba ezeket az intézkedéseket, amikről egyébként azt gondolom, hogy akkor szót 

kell ejteni a köztisztaság kapcsán. Egy árva hangot nem hallottunk akkor, amikor a Fővárosi 

Önkormányzat úgy döntött, hogy leszerelteti a kukáknak a nagy többségét a kerületben. Semmit. 

Nem volt róla se cikk, se fizetett hirdetés, polgármester úr. Azokat kéne hirdetni, ezeket az 

intézkedéseket, ezeket az elhangzott dolgokat kéne hirdetni. Egyébként a per apropó Fővárosi 

Közgyűlés, a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, és mindjárt itt van, az előbb előkerestem. 64/ 2020. 

döntésében, hogy az Orczy tér támogatását, Orczy tér felújítását kiveszik a felújítási programból. És 
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akkor zárójel bezárva. Az, hogy egyébként olyan döntéseket hoznak, látványosan támogatják, nem a 

hajléktalan embereket, hanem az ellátókat, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly 

különbség egyébként, a kettő között jelentős különbség van. Önök olyan ellátó intézményekbe öntik 

a pénzt, amelyek egyébként valós tevékenységet hosszú évtizedek óta nem fejtenek ki, csak egész 

egyszerűen a problémát hozzák még inkább ide. És ezek az intézkedések elősegítik azt, hogy még 

inkább, még inkább, még inkább ebben a kerületben gyűljön össze, még inkább ebben a kerületben, 

ezt a kerületet terhelje az a környezetterhelés, ami ezzel jár. És azt gondolom, hogy ebben Önöknek 

baromi nagy felelőssége van, hiszen az Önök elvbarátai és Önök munkatársai azok, akik ezeket az 

ellátókat vezetik, és hogyha nem fogadjuk el azt végre, hogy a VIII. kerület nem bír el több ilyen 

típusú terhelést, és más utakat kell ebben elkezdeni járni, akkor egész egyszerűen nem mérik fel 

megfelelően ennek a helyzetnek a súlyát. És ezek a döntések, és ezek a lépések, ezek igenis a 

köztisztaságra is hatással vannak, ahogy a hatása van a köztisztaságra az is, hogy szép lassan, 

hogyha járnak a Palotanegyedben, szép lassan átalakul egy bulinegyeddé. Egyre több olyan hely 

van, amikor parkolóhelyeken nyílnak teraszok, esténként rengeteg fiatal jár oda, ami nagyon jó 

dolog, csakhogy az ott élők ezt nem szeretik. És ezért ez is egy probléma. Ezért mondjuk azt, 

amikor arról beszélünk, hogy az Önök döntései, az Önök politikai típusú döntései és 

nyomásgyakorlása hatással van arra, hogy a kerület köztisztasága milyen állapotban van, akkor 

ezekre gondolunk. És ezekben igenis van felelősség. És hogyha ezt elvitatják, és heherésznek rajta, 

akkor azt gondolom, hogy nem végzik megfelelően a munkájukat, és azt gondolom, hogy akkor a 

józsefvárosiakat csapják be. Hiszen egyébként pont Önök ígérték azt, hogy majd megduplázzuk a 

köztisztaságra fordított költségvetést. Most, amikor teszünk egy javaslatot arra, hogy egy elbújtatott 

pénzösszeg terhére köztisztasági fejlesztéseket végezzünk, akkor meg Önök azt kinevetik, meg 

bagatellizálják. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes viselkedés, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Nem emlékszem rá, hogy öntöttünk volna bármilyen pénzt ellátókba, de lehet, 

hogy én nem emlékszem rá. Majd megkérdezem Szili-Darók Ildikót, aki mellettem van. Rádai 

Dániel alpolgármester úr, parancsoljon! 

Rádai Dániel 

Köszönöm szépen! Elhangzott, hogy nem tettünk semmit a vállalkozásokért, szerettem volna 

tisztázni, hogy a legjobban, járványhelyzet által legjobban érintett, sújtott vendéglátó szektor 

esetében elengedtük a közterület-használati díjakat a teraszok esetén. A parkolóhelyekre ugyanilyen 

szabályozást alkalmaztunk, így új parkolóhelyeken bővülhettek a kapacitásaik. És bevételt 

emelhettek, amit és ahol korábban nem. Azt szeretném jelezni, hogy a konkrétumokról ilyenkor ne 

feledkezzünk el. Közterületet nyitottunk vállalkozásoknak. Azt hiszem, hogy mindent megtettünk, 

ami tőlünk telhető volt. Egyébként szerintem akár még több parkolóhelyet felszabadíthattunk volna, 

de ez most mellékes. Itt a Palotanegyedi bulinegyedre azért szeretnék annyiban visszautalni, 

szerintem többször kijelentettük már, több fórumon, elég nyilvánosan, Sátly képviselő úr a terület 

képviselője, különösen hogy sem Józsefvárosból, sem a Palotanegyedből bulinegyed nem lesz. 

Szerintem a Bródy Sándor utcában egy-egy parkolóhelyen egy vendéglátóterasz 10, maximum 10 

óráig tartó nyitva tartását bulinegyednek aposztrofálni talán egy kicsit túlzás. Remélem, 

mindannyian egyetértünk, hogy önmagában az, hogy a lakóknak van lehetősége a környékükön 

kikapcsolódni, kulturált környezetben, kulturált körülmények között, az inkább egy előny, mint 

hátrány. Egyébként pedig nagyon sok, nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, hogy a Bródy Sándor 
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utcába most nem megfullad mindenki a gépjárművektől és kétoldali folyamatos parkolástól, hanem 

van lehetőség kicsit fellélegezni, és más utcai vívmányokat, más utcai hangulatot is megtapasztalni, 

köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Veres Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Veres Gábor 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Én Szilágyi képviselő úrnak mondanám, hogy nem illik, ám a 

vacsora végén az asztalra köpni. Tehát, hogy amikor felrobbant itt egy ilyen kisebb bombát, amiről 

azt gondolja, hogy most jól elkerüli mindenki figyelmét, és nem lesz rá reakciók, akkor egyrészt 

nyilván téved, másrészt meg azért nem illik ezt kinyitni, ezt a kérdéskört, mert ezen el fogunk 

vitatkozni hajnal 4-ig. Tehát egyrészt nincs igaza, tehát azt szeretném mondani, hogy ez a kerületi 

vezetés az én ismereteim szerint semmilyen ellátóhelybe nem öntött semmilyen pénzt az elmúlt 

időszakban. Cserébe, mindjárt Szili-Darók Ildikó el fogja mondani, cserébe viszont komolyan 

vesszük azt a feladatot, amit a választáskor ígértünk és vállaltunk. Ezért próbáljuk a hajléktalan 

embereket nem az , utcánlevésre" biztatni, hanem megpróbálni megoldást keresni a problémáikra, 

amit Önök nem tettek, mert azt gondolták, hogy ha kriminalizálják ezeket az embereket, akkor az 

megoldást jelent, de szerintem ez nem jelent megoldást. Az a lényege ennek a történetnek, hogy 

Önök generálnak itt egy érzést a józsefvárosiakban, gyűlöletet keltve emberek iránt, akik egyéni 

sorsok és nem általában véve hajléktalanok, tehát nem tudom, beszélt-e már valaha az életében egy 

ilyen emberrel csak úgy random az utcán. Nagyon fura sorsokkal találkozik. Az, hogy metálrészeg, 

a saját piszkában fetrengő embereket látni az utcán, az egy való. Így van, látni. Látni az V. 

kerületben, VI.-ban, VII.-ben, a VIII.-ban, a IX.-ben, sőt a XII.-ben,. a II. kerületben. Nagyon sok 

helyen lehet látni ilyen embereket. Ezek nem feltétlenül egy képviselő-testület költségvetési 

napirendjének utolsó perceiben elhangzó felvetést érdemelnének, hanem lehet, hogy azt kellene 

csinálni, hogy Önök elmondanak egy megoldási javaslatot erre. Én például nagyon szívesen 

venném, hogyha létrejönne egy fórum esetleg, vagy bármi más, ami arról szólna, hogy Önöknek 

milyen megoldási javaslataik vannak azokon az embertelen baromságokon túl, amiket korábban 

alkalmaztak a kerületben. Tehát én például egy dolgot szeretnék csak, ugyanúgy szeretnék 

biztonságban, tiszta utcákon járni Józsefvárosban, mint bármelyik józsefvárosi. Ez egy fontos célja 

ennek a csapatnak itt ezen az oldalon, de azt nem fogom szó nélkül hagyni, amikor ránk akarnak 

égetni olyan dolgokat, amikre egyrészt nem mi vagyunk a felelősek, másrészt én meg már hallottam 

olyat is, hogy ide szervezetten hozatják a hajléktalanokat a fideszesek más kerületekből, hogy aztán 

rámutathassanak, hogy ott van a hajléktalan, ezt is a Pikó hozta ide. Tudja, ez olyan, hogyha valakit 

összekennek sárral, és készül róla egy fotó, akkor mindig csak egy sáros fotót fognak róla 

mutogatni, úgyhogy ha ezt ki kell nyitni, akkor kinyitjuk. Tehát utánamegyünk, elkezdjük 

megvizsgálni, hogy mennyi igazságtartalma van ennek, hogy Önök itt hárman, meg a többiek, 

pénzért hozhatják ide a hajléktalanokat, és adnak nekik pénzt, hogy maradjanak itt a kerületben. És 

hogyha mondjuk, véletlenül valaki találna egy olyan embert az utcán, aki ezt megerősíti, akkor 

ahhoz mit szólnának? Vagy mondjuk, többet. Tehát, amikor kenegetjük egymást sárral, akkor 

vigyázzunk, mert ránk is fröccsen belőle, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Szili-Darók Ildikó következik, parancsoljon! 
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Szili-Darók Ildikó 

Köszönöm szépen! Sár helyett a tények. A JSZSzGyK intézményen keresztül látjuk el a szociális 

ellátásunkat a 93. évi 3-as törvény alapján. Alapszolgáltatásban önként vállalt feladatként 

hajléktalanság megelőző programot folytatunk. Csak kizárólag ebbe az intézménybe, ezen keresztül 

látjuk el a hajléktalanokat Józsefvárosban. 2020-ban 12.805.000 forintot adtunk a BMSZKI-nak, a 

krízissátor helyett ugye tavaly épületben volt a krízis-szolgáltatásunk a téli megfagyások 

megelőzésére életmentésként, és 3.000.000 forintot adtunk a Menhely Alapítványnak az utcai 

szociális munka megerősítésére szintén téli krízisidőszakban. Ez a kettő olyan szolgáltatás van, 

amivel meg tudjuk gátolni, hogy télen éjszaka megfagyjanak a hajléktalanok, akik az utcán 

maradnak. Azt gondolom, hogy ezt idén is folytatnunk kell. Semmilyen más pénzt nem adtunk 

semmilyen hajléktalan ellátó szervezetnek, se a tavalyi évben, idén pedig aztán még ezeket a 

krízispénzeket sem utaltuk senkinek, és nem is született rá döntés, de reméljük, hogy fog! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Rádai Dániel alpolgármester úr, parancsoljon! 

Rádai Dániel 

Köszönöm szépen! Még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy tisztázzuk azt a tényt, hogy ennek 

kerülhetnek jelenleg a vezetése Józsefvárosban él, Józsefváros közepén, többségünk. Minden nap 

találkozunk azokkal a problémákkal, amikről most beszélünk. Tehát szeretném jelezni, hogy itt nem 

valami csukott szemmel járkálás és nem hanyag gondolatok miatt látjuk azt, hogy egyébként, bár a 

köztisztaság véleményem szerint nem romlott az elmúlt 2 évben, de azt elismerem, hogy nem 

biztos, hogy javult. Ennek fényében a közeljövőben jelentősen több forrást fogunk biztosítani 

köztisztasági feladatokra, de megjegyezném, hogy most is több forrást biztosítunk, mint korábban. 

Új takarítógép is beszerzésre került, ahogy polgármester úr is jelezte, és ha most tippelnem kéne, de 

erre azért még nem vennék garanciát, biztos, hogy lesz előterjesztés újabb takarítógép, illetve 

takarítóeszközök beszerzését illetően. Továbbá a nyilvános illemhelyek esetén is természetesen. 

Úgyhogy ezek kapcsán a képviselő-testületen még fogunk értekezni erről a kérdésről, köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen!. Beszéljünk egy kicsit más szempontból erről a problémáról, Józsefváros 

legnagyobb problémái olyan problémák, amelyek nem Józsefvárosban keletkeznek. A fedél 

nélküliek nagy száma, a hajléktalanoknak a nagy száma a köztereken, a dizájnerdrogokat 

fogyasztóknak a nagy száma, a pszichiátriai betegek közterületen megjelenő tömegei nem 

Józsefváros előző vagy mostani városvezetésének a ténykedése következtében állt elő. Az egész 

városban ezt látjuk, ez egy rettenetesen mély és nagy szociális válság, amelynek a közbiztonsági 

részét a Kormány alá rendelt rendőrségnek kell kezelnie. Ezért mondom azt, hogy minél több 

támogatást és forrást a rendőrségnek. Töltsék fel az állományt, járőrözzenek többet, Nem volt 
olyan, tudom, hogy a fideszes sajtóban ez megy, hogy én állítólag megtiltottam a rendőröknek, 

hogy járőrözzenek Józsefvárosban. Kapitányúrral erről többször beszéltünk. Nem azért nem 

járöröznek annyit, hanem azért, mert nincsenek. Ez kormányzati felelősség, mondjuk ki! A 

rendőrségnek a kondícióit a rendőrség határozza meg. A Józsefvárosi Önkormányzat most is, mint 

ahogy korábban is egyébként, ezt ismerjük el, mindent megtesz a lehetőségeihez képest, hogy a 
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kerületi rendőrségnek a tevékenységét és helyzetét javítsa. Mit csináljunk a rengeteg hajléktalannal, 

akik itt vannak a közterületeinken, és ugye Józsefvárosban több mint 10 hajléktalan ellátó 

intézmény van? Nem az elmúlt 2 évben jöttek ide, hanem történelmileg úgy alakult. Lehet, hogy a 

90-es években már politizálókat kell megkérdezni arról, Juharos Róbertet vagy mást, hogy hogyan 

alakult ez ki, de mindenesetre Józsefvárosban valóban sokkal nagyobb az ilyen jellegű szociális 

feladat. Nem csak nálunk egyébként, hanem Kőbányán és a XIII. kerületben is. Én nem hiszek 

abban, hogy reálisan felvethető, hogy ezt a nálunk koncentrálódó szociális ellátórendszert a 

közeljövőben csökkenteni vagy decentralizálni lehetne. Ez politikai érdekek miatt lehetetlen. Nem 

lesz egyetlen egy olyan másik kerület sem, amely örömmel és tárt karokkal fogadna egy hajléktalan 

ellátó intézményt. Azonban erről a hosszú távú célról nem lehet letenni, ezt folyamatosan 

napirenden is kívánom tartani a Fővárosi Közgyűlésben. Azonban van egy dolog, amiben szerintem 

mind a Kormánynak, mind pedig a Fővárosi Közgyűlésnek és nekünk is feladatunk van. Oda, ahol 

több a feladat, oda több segítség kell, több forrás kell. Szolidáris főváros kell, és szolidáris 

Kormány kell. Egy olyan Önkormányzatnak, mint amilyen a józsefvárosi, mondjuk ki, igen, többet 

kell takarítani. Hogyha nem kapunk ehhez segítséget, akkor a fejlesztési forrásaink kárára fogunk 

sokkal többet takarítani, akkor a fejlesztési forrásaink a kárára végezzük el azokat a szociális 

feladatokat, amelyeket emberségből, humánumból, ha kell, keresztényi szeretetből, de meg kell 

tennünk. Nem hagyhatunk embereket lehetetlen helyzetben. Ezzel senki nem értene egyet. 

Magyarán, szerintem egyszerre kellene lobbiznunk, mind a fővárosi költségvetési, mind pedig az 

ország költségvetési tárgyalásain azért, hogy az olyan jellegű települések, mint amilyen Józsefváros 

is, és amilyenből még van jó néhány, kapjanak plusztámogatásra, arra, hogy a köztisztasági 

feladataikat, a szociális feladataikat vagy a közrend fenntartását érdemben tudják támogatni. 

Ameddig ez nem történik meg, és ameddig önök nem harcolnak ugyanúgy, mint ahogy én fogok, 

meg a teszem már most is nem tudom mióta, addig szerintem ez a vita terméketlen lesz. Ez 

Józsefvárosnak az elemi érdeke. Az az elemi érdeke, hogy a plusz feladatainkra pluszforrásokat 

kapjunk, ha nem kapunk pluszforrásokat, akkor el fogjuk takarítani az összes pénzünket, a jövőre 

szánt pénzünket, a fejlesztéseinkre szánt pénzünket, és folyamatosan csak ezekről a kérdésekről 

fogunk beszélni, ami mellett, amiben értem, hogy Önöknek jó az, hogy miért a köztisztaságról, meg 

a hajléktalanságról kell beszélni. Azért, mert ez elszívja Józsefvárosnak az energiáit. Ezt nem 

fogjuk hagyni, de anélkül, hogy ehhez kormányzati vagy fővárosi támogatást megkapnánk, anélkül 

nem fogunk tudni kijönni ebből a csapdából, köszönöm szépen! Szilágyi Demeter, Önnek azt 

hiszem, hogy az utolsó megszólalása lenne, illetve megszólíttatás kapcsán egy perc lenne. És akkor 

kérdezem még a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor lezárnám 

a vitát, és indítványoznék egy szünetet, de előtte még Szilágyi Demeter képviselő úrnak az 1 percét. 

Hát, most hogyha az egy percében szólít meg valakit, akkor utána nem, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Látszik, hogy érzékenyen érinti Önöket ez a téma, és ezért szándékosan 

félremagyarázzák a szavaimat, és nem is akarom csak egy mondattal tisztábban láttatni ezt a képet. 

Menjenek el a Kőbányai 22-be, jó? Az a döntés az Önök szövetségese, Karácsony Gergelynek a 

döntése. Önök egy árva hangot nem tettek erre, nézzék meg, hogy mi uralkodik a Kőbányai 22-ben. 

Erről beszélek, amikor az Önök felelősségét vetem fel ebben a kérdésben, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Egyébként folyamatosan járunk oda, és ismerjük, tehát szerintem érdemes lesz



majd megbeszélni, hogy mit tapasztalunk. Azt indítványozom, hogy 12 óráig tartsunk egy szünetet, 

és utána jöjjön a szavazás. 

SZÜNET 11.46-12.06 

Pikó András 

Tisztelt Képviselő-testület! Folytatjuk, a 2. napirendi pontnál tartunk. Egy lehetőség van még, az 

előterjesztő zárszava, élni kívánok ezzel a lehetőséggel és tulajdonképpen reagálnék a beérkezett 

módosító javaslatokra. Erről is beszéltünk most a frakcióval, a többségi frakcióval, nincs vita 

közöttünk abban, hogy mindegyik módosító javaslat mögött megfogalmazódott politkai szándékkal 

alapvetően egyetértünk, és ezt támogatni is tudjuk. Azonban a gazdasági vezető asszonynak és a 

jegyző asszonynak is vannak szakmai megjegyzései az előterjesztésekkel kapcsolatban. Szeretném, 

hogyha ezeket meghallgatnánk, még mielőtt a módosítóról szavazunk. Nekem alapvetően azzal a 

javaslattal, amelyet hogyha jól emlékszem, Szilágyi Demeter képviselő úr tett, miszerint emeljünk 

ki a foglalkoztatottaink közül egy olyan csoportot, amelynek a bérezése, jövedelmezése egyébként 

valóban nagyon alacsony, és azoknál 13. havi fizetést vezessünk be. Én ezt most a jelen pillanatban 

politikailag vállalhatatlannak és felelőtlennek gondolom. Vállalhatatlannak azért, mert az 

Önkormányzatnak az összes munkavállalójára tekintettel kell ilyen lépéseket megterveznie és 

hoznia. Másrészt pedig minden ilyen döntést meg kell, hogy előzzön, és erre Önök szokták 

folyamatosan fölhívni a figyelmet, valamifajta költségelemzés, költségszámítás. Szerintem az, hogy 

összesen bemondunk 140.000.000 forintot erre, ez nekem nem elegendő arra, hogy ezt elfogadjuk. 

És mondom, politikailag pedig igazságtalannak és nem megfelelőnek gondolom az Önkormányzat 

részéről, úgyhogy nem támogatom ezeket a módosító javaslatokat. De megadnám a szót gazdasági 

vezető asszonynak szakmai érv oldalról, tehát költségvetési szakmai oldalról. Kérem, fejtse ki a 

véleményét, és utána pedig jegyző asszonynak. 

Hőrich Szilvia 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Egy költségvetési rendelethez tett módosító 

javaslatnál ahhoz, hogy az erről szóló döntés végrehajtható legyen, pontos megnevezéseket, pontos 

összegeket kell tartalmazni, milyen előirányzat terhére, milyen előirányzatra kíván a módosító 

átcsoportosítani és milyen jogcímen. Ugye, a mi költségvetési előterjesztésünk is ilyen 

részletességgel tartalmazza egyébként az átcsoportosított, illetve módosított előirányzatokat. 

Szeretném jelezni, hogy a módosítóban tévesen, illetve hibásan lett megjelölve a fedezet, nem zárolt 

előirányzat, tehát nem szerepel a 15-ös mellékletben ez a céltartalék. Ez a függő tételek 

rendezésének pénzügyi fedezete, működési céltartalék egyébként, ez az 1,4 milliárd Ft. A szociális 

dolgozók 13. havi fizetésére 140.000.000 Ft. Hát, itt ugye azért az alátámasztó számításokat, ahogy 

Önök is korábban jelezték más előterjesztéseknél, ezt azért jó lett volna látni. Tehát én azt 

gondolom, hogy ez így ez a 140.000.000 forint megalapozatlan, és egyébként nem tartalmazza azt a 

bontást, hogy mennyi ebből a személyi juttatás és mennyi a járulék, mennyi a közteher. Az 14 

milliárd Ft terhére a , Világos kapualjak" pályázat megemelése, ugye, az egy felhalmozási célú 

pénzeszköz-átadás, felhalmozási célú támogatás. Itt jelzem, hogy működési céltartalékról 

csoportosítunk felhalmozási célokra, tehát ez az Önkormányzat költségvetésének a működési és 

felhalmozási egyenlegét is érinti. Vörös Tamás képviselő úr javaslata, amely a 10 fő közterület- 

felügyeleti létszám emeléséről szóló, hát, azt tudom mondani, hogy ez megint az a határozati 
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javaslat vagy módosító javaslat, amit így összeg nélkül nem tudunk végrehajtani. Tehát akkor meg 
kel! mondani, hogy ehhez a 10 főhöz kapcsolódóan, úgy, ahogy nekünk is most benne van a 
költségvetésünkben az óvodai határozatnál, hogy az a létszámemelés mikortól, milyen összegben 
kívánja ezzel a személyi juttatásokat, illetve a járulékot megemelni, és ehhez milyen összegre van 
szükség az idei költségvetésben, ha idén akarja, idei dátumtól, előirányzatilag, vagy pedig akkor a 
jövő évre vonatkozóan ez egy előzetes kötelezettségvállalást jelent egyébként ez a döntés. 
Köszönöm szépen! Nekem ennyi lett volna a pénzügy szakmai észrevétel. 

dr. Sajtos Csilla 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Folytatva a gazdasági vezető 
asszony, illetve az azok alapján a szakmai érvek alapján jogi aggályomat kell kifejezem a módosító 
indítványokkal kapcsolatban. Az SZMSZ 25 § (4) bekezdése szabályozza, ugye, hogy hogyan lehet 
előterjeszteni módosító indítványt. A 25 § (3) bekezdés pedig a következőket rendeli: , bármely 
önkormányzati képviselő módosító vagy kiegészítő indítványt tehet a határozati javaslattal 
kapcsolatban azzal, hogy amennyiben az indítvány jogi vagy szakmai szempontból aggályos, ezt a 

jegyző vagy az általa megbízott személy köteles az indítványt tevővel, a levezető elnökkel és az 
előterjesztővel közölni. Ebben az esetben az indítványt tevőt fel kell kérni arra, hogy indítványát 

vonja vissza, majd amennyiben erre nem hajlandó, az indítványt szavazásra kell bocsátani." Úgy 
gondolom, hogy a szakmai aggályokat, ugye, a pénzügyi vezető asszony elmondta, amelyeken 
alapul az én jogi aggályom, mégpedig a jogalkotással kapcsolatban. Ugye, a rendeletalkotás, az egy 

jogalkotási forma. Itt pontosan, szövegszerűen megfogalmazott, leírt módosító indítványt lehet csak 
megszavaztatni. Amikor nem kifejezett számok szerepelnek, itt visszautalnék a szakmai érvekre, 
hogy 13. havi, tehát erre pontos számítások tudnak születni, ha ez időben eljut, ugye, a megfelelő 
előkészítő apparátushoz. Így, hogy 13. havi fizetés, így nem lehet dönteni. Ezeket a számokat, még 
ha ki is lehetne itt számolni, mint ahogy nem lehet 5 perc alatt, végigvezetni a jelenlegi 

előterjesztésen és a rendelet-tervezeten, ez hosszú órákat, napokat is igénybe vehet. Ezért abbéli 

aggályomat fejezem ki, hogy nem felel meg, ha ezeket a javaslatokat a Képviselő-testület 
megszavazza, az nem felel meg a jogalkotási szabályoknak, ugyanis a Képviselő-testület nem fogja 
tudni, hogy pontosan miről szavazott. Nem tudja a költségvetési számokat, ahogy nem csak a 
Képviselő-testület, de a hivatal sem, mert nem számolhatók ki ennyi idő alatt. 

Pikó András 

Bocsánat, hadd kérdezzem jegyző asszonyt: akkor azt indítványozza, hogy vonják vissza a 
módosító javaslatokat, vagy pedig ez egy általános tájékoztatás volt a képviselőknek? 

dr. Sajtos Csilla 

A Szervezeti és Működési Szabályzat azt mondja, hogy az indítványtevőt fel kell hívni, nem 
rendelkezik arról jogalkotó, a szándéka nem tudom mi volt, de gondolom, hogy ezt a levezető 

elnöknek kellene megtenni. 

Pikó András 

Megkérdezem, hogy visszavonják-e. Nem, akkor amennyiben nem vonják vissza, akkor szavaznunk 

kell. Parancsoljon, jegyző asszony! 

dr. Sajtos Csilla 
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Vörös Tamás képviselő úr módosító indítványával összefüggésben abbéli aggályomat is ki kellett 

volna fejezni, hogy ugye írásban nem kaptuk meg, de nem változtat a lényegen. 

Pikó András 

Jó, a napirend vitáját lezártam, képviselő úr, csak bent maradt egy jelentkezése. Szavazni fogunk. 

Először kérem jegyző asszonyt, hogy segítsen nekem a módosító indítványokról. Az első módosító 

indítvány, amelyet Szilágyi Demeter képviselő úrtól kaptunk, és ez le is van írva, olvasom: 

, Módosító indítvány, Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló 5/2021. önkormányzati rendelet módosítására" Idézem a szöveget: 

, Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Józsefvárosban szociális, egészségügyi és 

nevelési munkát végzők éves munkájának elismerésére 13. havi fizetést biztosítson, ennek forrása 

az 1.4 milliárd forint zárolt előirányzat függő tételének a rendezése." 

Minősített többség kell hozzá, kérem, hogy szavazzunk most! Megállapítom, hogy 4 igen, 11 nem, 

0 tartózkodás szavazattal a módosító indítványt elutasítottuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
513/2021. (X. 23.) határozata 

(4 igen, 11 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Szilágyi Demeter képviselő módosító 
indítványát, hogy a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők éves 

munkájának elismerésére 13. havi fizetést biztosítson a Képviselő-testület, melynek forrása az 1,4 

Mrd forint zárolt előirányzat, a függő tételek rendezésére 50 mFt feloldásával. 

Pikó András 

Jön a 2. módosító indítvány. Ez melyik lenne? Igen. 2. , Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy a . Világos kapualjak" program keretében 50.000.000 Ft keretösszegben hirdesse meg a 

pályázatot a társasházak részére kapubejáratai megvilágítása valamint felújítása céljából." 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. 4 igen, 11 nem, 0 tartózkodás mellett 

elutasítva a módosító indítványt elutasítottuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
514/2021. (IX. 23.) határozata 

(4 igen, 11 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Szilágyi Demeter képviselő módosító 

indítványát. hogy a Józsefvárosi Önkormányzat a ,, Világos kapualjak" program keretében 50 mFt 

keretösszegben hirdessen meg pályázatot a társasházak részére kapubejárataik megvilágítására, 

valamint felújítása céljából. 
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Pikó András 

Jön a 3. módosító indítvány. Vörös Tamás képviselő úr szóbeli módosítása 100.000.000 Ft 

összeggel emelné meg a JGK-nak a költségvetését takarítási célokra, és 10 fővel emelné a 

közterület-felügyeletnek a létszámát. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. 4 igen, 11 nem, 0 tartózkodás mellett 

elutasítva a módosító indítványt elutasítottuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
515/2021. (IX. 23.) határozata 

(4 igen, 11 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító indítványát, 
hogy 100 mFt-tal kerüljön megemelésre a JGK költségvetése takarítási célokra, és 10 fővel kerüljön 

megemelésre a Józsefvárosi Közterület-felügyelet létszáma. 

Pikó András 

Most az eredeti előterjesztés szavazása következik. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. számú 4 paragrafusból álló rendeletet fogjuk 

most, rendeletről fogunk dönteni. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a Tisztelt 

Képviselőket, hogy szavazzunk most. 11 igen, 4 nem, 0 tartózkodással a rendeletet elfogadtuk. 

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11 IGEN, 4 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS 
MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2021. (IX. 23) SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 5/2021. 
(II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a Józsefváros Budapest Őszi Fesztivál programjában való részvételéről szóló 

490/2021. (VII.22.) számú határozat módosításáról szóló 1 pontból álló határozati javaslatot. Az 

elfogadásához szintén minősített többség szükséges, kérem a Tisztelt Képviselőket, szavazzunk. 11 

igen, 4 nem volt, most is az arány, elfogadtuk a határozati javaslatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

516/2021. (IX. 23.) határozata 

a Józsefváros a Budapesti Őszi Fesztivál programjában való részvételéről szóló 490/2021. 
(VII.22.) számú határozat módosításáról 

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

490/2021. (VII.22.) számú határozat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

"2.) a határozat 1. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 
5/2021. (II.25.) ök. rendelet 9. mellékletében szereplő Kulturális Koncepció Kulturális céltartalék 

előirányzat terhére 3.250.000 Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
szerinti összeg átcsoportosítását elvégezze a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-hez, a 

költségvetés soron következő módosításában." 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23. 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Óvodák létszámemeléséről szóló 3 pontból álló 2. határozati 

javaslatot. Szintén minősített többség kell hozzá. Kérem a Tisztelt Képviselőket, szavazzunk. 15 

igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 2. határozati javaslatot elfogadtuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
517/2021. (IX. 23.) határozata 

a Józsefvárosi Óvodák létszámemeléséről 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. a Józsefvárosi Óvodák engedélyezett álláshelyeinek számát 2021. október 01. napjától 

önként vállalt feladatellátáshoz 1 fő óvodapszichológusi álláshellyel megemeli, így a 

költségvetési szerv engedélyezett létszáma 250 főről 251 főre változik. 

2. az 1 fő létszámemelkedéshez kapcsolódóan 2021. október-november hónapokra összesen 

861.113 Ft összegű (törvény szerinti illetmény 621.180 Ft, önkormányzati kereset- 

kiegészítés 80.000 Ft, cafetéria 33.525 Ft, munkaruha 6.494 Ft, munkaadót terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó 119.914 Ft) kiadási fedezetet biztosít a költségvetési rendelet 

"Általános tartalék"-ának terhére. 

3. felhatalmazza a polgármestert a 2.) pontban meghatározott összegű előirányzat 

átcsoportosítására, illetve felkéri az előirányzat- és létszámváltozásnak a 2021. évi 

költségvetési rendeleten való átvezetésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23. 
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Pikó András 

Szavazásra bocsátom a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításáról szóló 3. határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség 

szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. 11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal elfogadtuk a határozati javaslatot. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
518/2021. 1X. 23.) határozata 

a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(11 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladatkörébe tartozó közszolgáltatási feladatok 

ellátására a 2021. évben biztosított kompenzáció módosított összegét 618.524.146 Ft 

összegben, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti felosztásban jóváhagyja. 

2. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 

1. a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23. 
2. a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására - 2021. október 01. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: 

1. pont esetén: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, 

2. pont esetén: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a , Zöld Udvar" pályázat kiírásához kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet 

biztosításáról szóló 1 pontból álló 4. határozati javaslatot. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. 

Megállapítom, hogy 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, a 4. határozati javaslatot elfogadtuk, 

köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

519/2021. (IX. 23.) határozata 

a Zöld Udvar pályázat kiírásához kapcsolódó kiegészítő pénzügyi fedezet biztosításáról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

a Zöld Udvar pályázat kiírásához 7.000.000 Ft összegben biztosítja a pénzügyi fedezetet, melynek 

érdekében a 20810-04 címen a Zöld Udvar pályázatra elkülönített 3.000.000 Ft keretösszeget 
megemeli 4.000.000 Ft összegben a "Szabad Maradvány céltartalék" terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a pénzügyi fedezet biztosítására - 2021. szeptember 23. 
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Pikó András 

Látok ügyrendi javaslatokat Vörös Tamástól és Szilágyi Demetertől. Ezek aktuálisak? Parancsoljon, 

Vörös Tamás! 

Vörös Tamás 

Igen, köszönöm! Csak technikai, még az előző napirendnél, ugye, voltak technikai problémák. Én 

azt gondolom, hogy mind a bérköltségek tekintetében, mind JGK-nál, mind a szociális dolgozók 

esetében rendelkezésre állnak a Hivatalnál ezek az adatok. Nem beszélve arról, hogy egy korábbi 

gyakorlat már korábban létezett, tehát hogyha politikai akarat meg lett volna arra, akkor azt 

gondolom, hogy a Hivatal ebben minden segítséget meg tudott volna adni. Én úgy értékelem, hogy 

ez inkább egy indoklás volt polgármester úr részéről, mint valós akadálya ezeknek a szükséges 

fejlesztő típusú intézkedések megvalósításának. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Nem volt ügyrendi javaslat csak, jelzem. 

Napirend 3, pontja 

Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

Áttérünk a 3-as napirendi pont tárgyalására, , Javaslat a 2022-es részvételi költségvetésre7. Az 

előterjesztő a polgármester, a Képviselő-testület szavaz a részvételi költségvetés eljárásrendjének 

alapját képező koncepcióról és a lebonyolítás részletes eljárásrendjének kidolgozásáról, ezen kívül 

dönteni kell a részvételi költségvetésre szánt 120.000.000 forintos keretösszegre történő előzetes 

kötelezettségvállalásról. Az előterjesztést a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a 

napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként röviden annyit szeretnék mondani, ez a polgármesteri 

programom egyik legfontosabb programja. Nem rejtettük sose, sose véka alá, és nem titkoltuk, hogy 

részvételi költségvetést szeretnénk Józsefvárosban elindítani. Erre sajnos 2021-ben nem volt 

lehetőségünk a járvány megakadályozott benne, de a részvételi költségvetés koncepcióját 

kidolgoztuk. Széleskörű társadalmi vita volt, és azt gondolom, hogy ebben az ügyben van esélyünk 

arra, hogy politikai konszenzus övezze ezt a kezdeményezést, hiszen 2018-ban még a Fidesz 

Önkormányzata idején a Smart City koncepcióban benne volt a részvételi költségvetésnek a 

lehetősége. Magyarán azt hiszem, hogy elvi kifogást nem lehet az iránt, hogy részvételi 

költségvetést fogunk készíteni. Szerintem mindenféleképpen előremutató az, hogy a költségvetés 

elköltésébe, illetve a céljainak a meghatározásába minél nagyobb mértékben az évek folyamán be 

tudjanak kapcsolódni a józsefvárosi polgárok. Egyébként jó példák vannak előttünk, fideszes és 

nem fideszes önkormányzatok is élnek ezzel a közvetlen demokratikus lehetőséggel. XIII. kerület 

Kispest, hogyha jól tudom, Budafok-Tétény Önkormányzata is alkalmazza ezt, azokat a 

tapasztalatokat, amelyeket ott összegyűjtöttek a részvételi költségvetés lebonyolítása kapcsán. 

Egyébként mi is áttekintettük, és amit lehetett be is építettünk a saját koncepciónkba. Köszönöm 

szépen, képviselői kérdések következnek a napirendi ponthoz, Vörös Tamás képviselő úr, 

parancsoljon! 
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Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Engem érdekelne, hogy mit tartalmaz konkrétan a lebonyolításra szánt rész, 

tehát itt egy közel 1099-os rész a részvételi költségvetés megvalósításához szükséges összegből nem 

konkrétan a célokra, vagy adott esetben meghatározott célokra menne el, hanem működésre. 

Különösen annak fényében szeretnék érdeklődni, hogy létezik egy Részvételi Iroda, tehát 

fenntartunk egy intézményt és most megint rendelünk forrást arra, hogy ezt a részvételiséget, nem 

tudom, előmozdítsuk, majd nyilván kifejtjük a véleményünket erről pro és kontra, de mégiscsak 

érdekelne, hogy ez a konkrét összeg mire fog fordítódni. 

Pikó András 

Köszönöm! Kérdezem, hogy van-e más kérdés. Amennyiben nincs, a képviselő úr kérdésére a 

válasz ott van a 2-es számú mellékletben részletesen kibontva. Természetesen van egy részvételi, 

Közösségi Részvételi Irodánk, amelynek nagyon sokrétű a feladata az Önkormányzat társadalmi 

kapcsolatrendszerét, kommunikációját a lakossággal való kapcsolatát szervezi és bonyolítja. A 

részvételi költségvetés az eddigi feladataikhoz képest is egy jóval bonyolultabb és összetettebb 

feladat lesz. Három nagyobb fejlesztési területen kell majd emberekkel, a lakossággal, szakértőkkel 

egyeztetéseket folytatni és lebonyolítani a véleménykéréseket, illetve majd később a szavazást is. 

Ennek a költségeit most nem fogom Önnek végigbontani, de ott van benne a 2. számú mellékletben. 

A kérdések után következnek a képviselői hozzászólások, illetve a vita, a képviselőcsoportok 

vezetőinek adom meg a lehetőséget, hogy hozzászóljanak, Sátly Balázs, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót! Bocsánat, láttam, hogy képviselőtársam a kábelekkel játszott, lehet, hogy 

ez emiatt van. Köszönöm a szót, polgármester úr, ez nagyon fontos előterjesztés, amít tárgyalunk, 

és ahogy elhangzott0 ez a választási programunknak a végrehajtása. Meglehetősen sokat beszélt 

polgármester úr is és az egyéni képviselőjelöltek is arról, hogy hogyan tudjuk közelebb hozni az 

Önkormányzat működését a józsefvárosi polgárokhoz, és ez a részvételi költségvetés ez egy remek 

eszköz. Nagyon sajnáltam, hogy ez nem tudott elindulni idén, viszont 2022-re ez ebben a formában 

meg fog tudni valósulni. Én mindenekelőtt szeretném megköszönni a Részvételi Iroda 

munkatársának a munkáját és mindenkinek, aki részt vett a koncepció előkészítésében az erre a 

célra szolgáló munkacsoportban. Volt szerencsém látni ennek a közbenső anyagait is. Én azt 

gondolom, hogy remek nyugat-európai példák felhasználásával készült ez az anyag, abszolút 

alkalmas arra, hogy ezt az intézményt Józsefvárosban bevezessük, kipróbáljuk. Az nem biztos, hogy 

mindig ebben a formában fog ez megtörténni, de ez egy remek kísérlet arra, hogy bevonjuk a 

költségvetés tervezésébe a józsefvárosi polgárokat. Már csak azért is, mert a költségvetés az egy 

meglehetősen bonyolult és rideg táblázatokból álló rendszer, amit nehezen emészt meg az egyszerű 

választó, de hogyha lehetőséget kap arra, hogy ebben a folyamatban a saját ötleteit, saját 

lakókörnyezetének problémáit becsatornázza és hatása legyen arra, hogy mire költi az adóforintjait 

az Önkormányzat, akkor azt gondolom, hogy ezzel a józsefvárosiak közösségét erősítjük, a 

józsefvárosi öntudatot erősítjük, és az önkormányzatot is, beleértve annak mindkét politikai oldalát 

is erősíteni fog egy ilyen lépés. A folyamat az természetesen minden józsefvárosi számára nyitott. 

Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy a fővárosi részvételi költségvetéshez hasonlóan nagyon sok 

remek ötlet fog érkezni ebben a programban, és az itt felállított folyamat mentén fognak tudni 

dönteni arról a józsefvárosi polgárok, hogy milyen fejlesztési prioritásokat valósítson meg az 
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Önkormányzat 2022-ben. Nagyon szurkolok ennek a folyamatnak, és arra bíztatom a józsefvárosi 

politikai közösségeket, civil szervezeteket és önszerveződéseket, hogy vegyenek részt ebben a 

folyamatban, szóljanak bele az életük alakításába, a lakókörnyezetük alakításába, köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, kérdezem Vörös Tamás képviselő urat, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Szó volt a fővárosi részvételi költségvetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. 

Énszerintem mindent el kell kerülni annak érdekében, hogy itt bármilyen hasonlóra sor kerüljön, 

tehát ez egy akkora kudarc a főváros számára. Borzasztóan alacsony volt a részvétel és ennek 

megfelelően az eredmény is, hát maradjunk annál, véleményes. Én bárhol vállalom azt a 

véleményemet, amely szerint nem tudom elképzelni, hogy azokat a célokat tartanák a legfontosabb 

kérdésnek a józsefvárosi vagy akár fővárosi lakók, amelyekre a fővárosi szavazás vagy bármilyen 

folyamatok vezettek, eredményt kihoztak. Valamiért mindig azok az ötletek tetszettek állítólag a 

publikumnak leginkább, amelyek az Önök köreiben kidolgozásra kerülő, néha-néha valamilyen 

szubkulturális vonásokat magán viselő személyek szívügye. Tehát valós projektekre, valós 

problémákra nem reflektált, inkább egy ilyen politikai pilot projektek voltak benne, és még egyszer 

mondom marha kevés embert érdekelt. Egész egyszerűen hidegen hagyta a fővárosiakat ez a kérdés, 

ezt jó lenne elkerülni. Ezt jó lenne elkerülni, ha már azt mondjuk, hogy erről a kérdésről, ha 

általában megkérdezzük őket, megkérdezzük a választókat. Ezt én egyébként nem tartom rossz 

dolognak és ördögtől valónak azt, hogy bevonjuk a napi működésbe a józsefvárosi polgárokat, de 

könyörögve kérem, tehát ahhoz nem kell se Részvételi Iroda, nem kell külön büdzsé, hanem egész 

egyszerűen csak jó kell működni. Tehát az, hogy újabb milliókat költünk el arra, hogy megtudjuk a 

józsefvárosiak véleményét, mikor az előbb szavazták le képviselőtársaim az indítványunkat a 

közbiztonság és a köztisztaság állapotának javítására vonatkozólag, akkor nem tudom, miről 

beszélgetünk. Tehát lehet az embereket megkérdezni, de akkor vegyük komolyan a józsefvárosi 

embereket, ne különböző kampányokat, marginális csoportokat képviselő személyeket helyezzünk 

előtérbe, hanem azt a többséget, ami egyébként Józsefvárosban Önöket is, minket is ebbe a székbe 

választott és juttatott. Tehát ezeknek az embereknek a valós problémáira reflektáljunk. Én azt látom, 

odacímkézik, ahova csak lehet, ezzel legitimálva bizonyos döntéseket, bizonyos intézményi 

költéseket. Azért a valóságban az történik, hogy semmivel nincsenek jobban bevonva az 

Önkormányzat működésébe a józsefvárosiak. Az Önkormányzat ilyen kevéssé transzparens módon 

soha nem működött, mint Önök alatt. Nézzék meg az Önök politikai gondolkodói körébe és azt 

támogató különböző honlapokon sorban álló tételeket. Egyébként ezt szeretném aláhúzni, hogy az 

előző, tehát nem a jelenlegi hivatalvezetés felel ezért elsősorban. Tehát ezek évek alatt gyűltek 

össze, a megválaszolatlan kérdések. Mi is tudjuk sorra mondani csak a saját tapasztalatainkat arról, 

hogy mit nem válaszol meg az Önkormányzat. Most ilyen állapotok közepette lehet arról 

beszélgetni, hogy részvételi költségvetést tartunk vagy megpróbáljuk megvalósítani, de azért ehhez 

az alapok hiányoznak, és én nagyon szépen szeretném Önöket kérni, hogy azt felejtsük el, hogy itt 

működési költségeket bújtatunk erre a célra, mikor van erre dedikált iroda. Hát mi a túrót csinál? 

Már ne haragudjanak, de egy olyan időszakban, amikor egyébként könyörögni kell azért, hogy 

mondjuk, a Polgármester számoljon el a veszélyhelyzetben egymaga meghozott döntéseivel, mert 
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ez nem automatizmus. Közben pedig Részvételi Irodát működtetünk, amikor a döntéshozatalba 

nemhogy a józsefvárosi választók, hanem még a képviselők sincsenek bevonva olyan szintig, hogy 

jóváhagyassák velük ezeket a döntéseket. Tehát én azt szeretném kérni, hogy nagyon szép dolog, 

amit Önök leírnak, csak a gyakorlati megvalósítás általában történelmileg félre szokott csúszni. Én 

azt szeretném kérni, hogy ezt sokkal jobban gondoljuk át. Ez jelenleg, ez a modell, ez biztosan nem 

megvalósítható ebben a formában, és éppen ezért a részvételi költségvetés gondolatát azt 

elfogadhatónak tartjuk, ha megfelelő keretrendszerbe rakjuk, de ez nem megfelelő keretrendszer, ez 

most pénzszórás, köszönöm! 

Pikó András 

Dr. Juharos Róbert képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Bocsánat, most fog előállni az a helyzet, hogy én fogok egy kicsit karcosabban fogalmazni Vörös 

Tamásnál. Addig, ameddig ez egy politikai terméknek tűnt, addig azt gondoltuk, hogy hát nyilván a 

politikai programjuknak a része, ugyanannyira nem fog megvalósulni belőle semmi, mint a többi 

programpontból. Nagy aggodalomra nincsen ok, egészen addig, ameddig ez az előterjesztés előre 

nem került és akkor itt az látszik, hogy hát, ha nem is komolyan gondolják, mert nyilván a 

nagyságrendek nem ezt támasztják alá, de valóban bajt akarnak csinálni és innentől kezdve meg 

ugye előkerült, hát akkor mégis csak van ebben keresnivalónk, meg kéne szólalni. Szóval, az a 

helyzet, hogy lehet, hogy én vagyok konzervatív, vagy a konzervatív alkotmányos iskolában 

gondolkodom, de alapvetően ugye a képviseleti demokrácia az arról szól, hogy választáson 

képviselőket választunk, és az ő felelősségük a gazdasági típusú, költségvetési típusú döntéseknek a 

meghozatala. Nota bene elmondanám azt is, hogy egyébként alkotmányosan is aggályos az, hogy 

amikor az Alkotmány, Alaptörvény kifejezett tilalmat tartalmaz arra nézve, hogy népszavazásra 

bocsásson költségvetési kérdéseket, adójogi kérdéseket, akkor ezt a jogalkotó megfontoltan és 

alappal gondolta, hogy ez a tilalom ez fennáll. Nem azért, mert bohóckodni akarunk, hanem azért, 

mert nem arra való. Tehát a képviseleti demokrácia rendszerébe, ez nem fér bele. Tehát Önök nem 

tudják a költségvetésről szóló döntésnek a felelősségét áttolni részben. Részben meg különösen 

nem, szerintem ez az eszköz erre egyébként is alkalmatlan. Ha az a kérdés, hogy kíváncsiak arra, 

hogy mit szeretnének a józsefvárosiak, erre remek technikák léteznek. Mondhatnám azt is, hogy 

például a konzultáció is lehet ilyen. Tehát lehet, igen, igen, meg lehet kérdezni, és akkor az egy 

erkölcsi kérdése a politikának, hogy valóban, amire választ kap, egy priorizált választ kap, akkor azt 

beemeli-e a saját döntésével a költségvetés prioritásai közé. A magyar Kormány, amikor 

konzultációt ír ki, akkor általában ezt mindig tettek követik, és ennek megfelelően beépül a 

döntéshozatalba a konzultációra adott válasz eredménye. Ez egy egészen más technika, de a döntés 

és a döntésért való felelősség, az mindig a Képviselő-testületé vagy az Országgyűlésben a 

kormányzati többségé, amely elfogadja azt. Számomra ez a fából vaskarika, ez most már sokkal 

rosszabb helyre kerül az értékelés körében, mint egy kétes (gong) politikai termék a választással 

összefüggésben. Nekem komoly aggály... 

Pikó András 

Köszönöm szépen, néhány információ. Sokat egyeztettünk a Fővárossal, hogy tanuljunk tőlük és az 

általuk beazonosított hibákból. Ezt a felvetését Vörös Tamásnak fontosnak tartom, és mi is eszerint 

fogunk eljárni. A józsefvárosi költségvetés, részvételi költségvetésben sokkal több lesz a személyes 
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szavazási lehetőség. Ebben egyébként számítunk az egyéni képviselőkre is tartozzanak bármelyik 

frakcióhoz.  Összehasonlításképpen nálunk 10.000.000 forint a szervezési költség, Budafok- 

Tétényben 70.000.000 volt az első körben. Bocsánat, csak hogy mondjam, ez egy költséges eszköz. 

Budafok-Tétényben egy külső céggel 70.000.000 forintért csináltatták meg. Mi másképp és sokkal 

olcsóbban és költséghatékonyabban fogjuk ezt a dolgot egyébként megtenni. Én nem tudom, hogy 

mennyire olvasta el, hogy mennyire tájékozott a részvételi költségvetések döntési folyamatában 

Juharos képviselő úr, szó nincs arról, hogy ez népszavazás lenne. Tehát a részvételi költségvetésnek 

a végén, a részvételi költségvetés folyamatának a végén a Képviselő-testület fog majd dönteni. Az 

egy más kérdés, hogy nagyon megnézném azt, hogy a részvételi költségvetés folyamatában 

kialakuló társadalmi konszenzus ellenére tud-e dönteni a Képviselő-testület. Az biztos, hogy 

bizonyos szempontból lemondást jelent a saját döntési kompetenciájáról, de hogyha valóban úgy 

állna a helyzet, mint ahogy Juharos képviselő úr mondja, akkor sehol másutt az országban nem 

lehetne egyébként részvételi költségvetést csinálni, sem Kispesten, sem a XIII. kerületben, sem 

Budafok-Tétényben. Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Részben már elmondta, én is javasolnám, hogy 

ismerkedjenek meg az előterjesztés részét képező összes anyaggal, benne a mellékletet is, és akkor 

látni fogják, hogy bár Önök szubkulturális jellegűnek tartják a fővárosi részvételi költségvetés 

lakhatási vagy városzöldítési projektjeit, én ezt sem tartom szubkulturális dolognak, és lehet, hogy 

ezért is veszítették el Önök a Fővárosban a többségüket, mert azt gondolják, hogy a lakhatással és a 

város zöldítésével nem érdemes foglalkozni. Mi ezt másképp gondoljuk és a fővárosiak és másképp 

gondolják. Ettől függetlenül valóban, ahogy Polgármester úr utalt rá, illetve mondta, ez egy 

másfajta folyamat lesz itt. Az emberek, és szerencsére úgy tűnik, reménykedjünk benne, hogy a 

Covid ebben most már nem fog megakadályozni minket. Személyesen fognak találkozni 

városrészről városrészre végigbeszélni egy hosszabb folyamatban az őket érintő kérdéseket, és így 

fogják meghozni egy valóban közösségi részvételi folyamat során a döntéseket. Ez annyiban 

különbözik a nemzeti konzultációnak nevezett, nem minősítem milyen folyamattól, hogy itt nem 

sugalló kérdések lesznek, de az állampolgárok maguk teszik fel a kérdéseket is. Tehát látni fogják, 

hogyha majd eljönnek ezekre az állampolgári gyűlésekre, hogy ez egy valódi és az emberek 

tényleges igényeit megjelenítő folyamat lesz, és örülünk, hogyha ebben Önök támogatnak minket. 

Ha esetleg Önöket ez nem érdekli vagy ilyen kérdéseket, mint a lakhatás, meg a város zöldítése, 

Józsefváros zöldítése nem tartanak fontosnak, akkor azt is tudomásul vesszük, köszönjük szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen! Én se szoktam karcosan reagálni Juharos képviselő úrra, de muszáj lesz. Bajt 

fogunk csinálni, meg baj lesz abból, hogy megkérdezzük az embereket, hát ez egy elég sajátos 

elképzelése a közösségi részvételről vagy akár a demokráciáról is. De szeretném megnyugtatni 

képviselőtársamat, hogy a "22-es költségvetést ez a Képviselő-testület fogja elfogadni, és ennek a 

tagjait is terheli majd annak a felelőssége. Jegyző asszonyt azért megkérdezném, hogy látott-e 

alkotmányellenes határozati javaslatot az előterjesztésben, mert szerintem vegyük komolyan 

Juharos képviselőtársam felvetését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy felesleges, igazából felesleges 
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itt a hangulatot kelteni ez ellen a folyamat ellen. Nagyon-nagyon szép példa lesz a józsefvárosi 

közösségek megerősödésének ez a folyamat, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót, hát Önök kétségkívül ámították az itt élőket a tekintetben, hogy itt nagyon 

sokan lakáshoz fognak jutni. Az egy másik kérdés, hogy ez nem lett így. Tehát kétségkívül Önök 

ezt megígérték nekik, csak nem tartják be, többek között azért nem, mert betarthatatlan dolgokat 

ígértek az embereknek a kampányban. Azért erre én nem lennék olyan büszke, Erőss képviselő úr. 

Azt kérte Erőss képviselő úr, hogy mélyedjünk el jobban az anyagban. Megtettük, hadd idézzek 

belőle. Szavazás lebonyolítása: egy IP-címről egy szavazatot lehet adni, irányítószám és utca 

megadásával. Most őszintén szólva, ez milyen védelmi rendszer? Mennyi a garanciája annak, hogy 

egy IP-címről egy szavazat az valóban egy személyt fog jelenteni, tehát hogy nem fog több szavazat 

mögött egyetlen egy személy állni egyrészről. Másrészről láttuk azért, Önöknek már voltak ilyen 

irányú döntései, amikor a saját akaratukat gyakorlatilag egy közösségi akarat próbálták formálni 

legitimációs szándékkal. A kitüntetéseknél láttunk hasonlót, én soha nem felejtem el a látványt, 

amikor nem tudom én, hány ilyen nyomtatott vagy fénymásolt lap stócokban állt, és boldog- 

boldogtalan aláírja vagy nem is kell aláírnia ikszelhetett egyet, bedobálhatta és ez alapján Önök úgy 

gondolták, hogy legitim a döntés, de hogyhogy nem ott is azért az Önök politikai gondolkodóira 

szavaztak a legtöbben, őket tartották a legfontosabbnak. Tehát lehet ezeket a trükköket eljátszani, én 

nem tartom ezt megfelelőnek. Tehát ahogy Juharos képviselő úr is említette, sokkal egyszerűbb, 

azért ha egy nemzeti konzultációt megnéz, ott azért azt ki kell tölteni, mindenki akár offline, akár 

online adja meg az adatait és sokkal inkább megbízható. Egyébként hozzáteszem, hogy nem csak az 

a kérdés ebben, mert itt ugye konkrét összegekről akarnak dönteni, tehát nem irányokról stb., hanem 

konkrét összegekről szeretnének dönteni. Állítólag majd a különböző választói csoportoknak 

megfelelő döntés fog születni. De hát ezt komolyan gondolják, hogy a Fővárosban az született? 

Tényleg mondják ki, hogy Önök szerint ma a Fővárosban az emberek többsége, ezt mondják el, 

azokra a projektekre szeretne költeni, mint a részvételi költségvetésbe, hogy Misetics Bálint 

magánprojektjeire szeretne költeni ma a fővárosi választók többsége. Hát ezt legyenek kedvesek 

mondják el, mert a legviccesebb dolgok közé tartozik, pedig Önök aztán produkálnak sokfélét 

mostanában. 

Pikó András 

Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Hát azt látom, hogy a Fidesznek van rutinja informatikai 

rendszerek kijátszásában vagy túlterheléses támadások indításában. Köszönjük azért az előzetes 

felhívást arra, hogy Önök ezt akkor nyilvánvalóan, ismét számíthatunk rá, hogy megfogják hekkelni 

ezt a folyamatot, úgyhogy a Hivatal munkatársait ezúton is kérem, hogy erre figyelemmel legyenek 

a rendszer létrehozása során. És a nemzeti konzultációt szerintem teljesen felesleges idekeverni. 

Tehát két dolog van, a nemzeti konzultációban ugye lehet egyetérteni azokkal a létező vagy nem 

létező felvetésekkel, amiket a , Habony-művek" megálmodik, és éppen megfelelő társadalmi 
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csoport ellen szeretnének gyűlöletet kelteni, és akkor ehhez gyűjtik a támogatásokat. Ehhez én 

ezúton is gratulálok, nagyon komoly teljesítmény, amit ezen a téren évek óta produkál a 

kormányzat. Szerintem ebből egész egyszerűen elege van a magyar választóknak, nemcsak a 

józsefvárosiaknak, és az ilyen akciók fognak oda vezetni, hogy Önök le lesznek váltva jövőre. Ez a 

részvételi költségvetés a hazug és gyűlöletkeltő nemzeti konzultációkkal szemben viszont valóban 

az állampolgárok részvételére épül. Nincsenek előre meghatározott panelek és töltetek, amiket 

legitimáltatni szeretnénk. Minden ilyen állítás, amit Vörös Tamás elmondott, az természetesen nem 

valós. A polgárok generálják ezeket az ötleteket, amik aztán átmennek egy szakértői vizsgálaton, 

mert abban egyetértek képviselőtársammal, hogy nem bemondásra kell költségvetési forrásokat 

allokálni. Ezek a projektjavaslatok megfelelő folyamat mentén kidolgozásra kerülnek, és a 

kidolgozott és ehhez megfelelően , bebadzsetelt" ötletekre lehet majd szavazni a folyamat végén. Én 

nagyon bízom abban, hogy Önök nem megtámadni, meghekkelni, kicselezni vagy lejáratni 

próbálják majd ezt a folyamatot, hanem együttműködnek a józsefvárosiakkal, és részt vesznek 

abban, hogy a környezetünk élhetőbb legyen. Majd jobban magukénak érezzék a józsefvárosiak az 

önkormányzati döntéseket, és talán félre tudják tenni azt a szélsőségesen gyűlöletkeltő politizálást, 

amit Önök folytatnak ebben a választási kampányban vagy az elmúlt kormányzati ciklusukban. 

Köszönöm szépen, polgármester úr! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, az én monitoromon Egry Attila jelentkezik szólásra, parancsoljon! 

Egry Attila 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Azért én látok abban valamiféle szándékosságot, hogy se a "20- 

as évben, se a "21-es évben nem sikerült ezzel érdemben foglalkozni, ámbátor a "22-es évben, 

amikor választások vannak, akkor csak elkezdünk nyitni a publikum felé, és akkor rögtön 

becsempészünk egy kis politikai költséget, mert a részvételi költségvetésről vagy költségvetésről 

beszélgetünk, akkor nem látom azt, hogy egy szakmai stáb lenne megbízva ezekkel a 

kérdéskörökkel. Sokkal inkább politikai szervezet van felhatalmazva ennek a lebonyolítására. Ugye, 

ide van írva, hogy a Polgármesteri Kabinet, hát tőlük nem várunk semmi mást, minthogy politikai 

feladatokat lássanak el, és hát azt is szándékoznak itt ellátni. Úgyhogy azt gondolom, hogy 

természetesen egyetértünk a céllal, mert jó dolog az, hogyha az emberek tudnak érdemben 

véleményt alkotni, tudják hallatni a hangjukat, és még akár ráhatásuk is lehet arra, hogy milyen 

irányban haladjon tovább akár kis lépésben is vagy kisebb léptékben is az Önkormányzat és egy- 

egy fejlesztés. De azt gondolom, hogy ezt óriási hiba egy politikai kérdéskörré degradálni. Értem 

én, hogy nagyon fontos a 22-es választás, de azért most mégiscsak az Önkormányzatban vagyunk és 

az Önkormányzatban nincs jövőre választás. Valahogy emeljük át ezt egy olyan szervezetbe, ahol 

szakmai stáb dolgozik, és akkor ők fognak tudni a szervezéssel is foglalkozni, és a kiértékeléssel is 

foglalkozni, illetve azt gondolom, hogy a beérkező javaslatokat pedig nyugodtan lehetne a 

Költségvetési Bizottság vagy a Költségvetési Bizottság által delegált szűkebb bizottság elé tárni 

véleményezésre, megint csak azért, hogy a szakmai szempontok is tudjanak érvényesülni azon túl, 

hogy Önök most a részvételbe bevont személyeknek az adatával, megismerkedjenek a 

véleményével, és esetleg ezt majd később felhasználják. Én azt gondolom, hogy ezek a lépések egy 

sokkal hát azt mondom, hogy politikasemleges és egy szakmai megoldást jelentene az Önök 

részéről. 
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Pikó András 

Köszönöm szépen! Nem látok több hozzászólást, úgyhogy Vörös Tamás, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Egy módosítást szeretnék tenni az említett problémák kiküszöbölésére. Én azt 
szeretném, azzal szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy abban az esetben kerüljön bele a 
költségvetésbe és a Képviselő-testület elé a részvételi költségvetési folyamat által megálmodott 
tételsor, hogyha a józsefvárosi választói névjegyzékben szereplő polgárok 1096-a, de ez lehet 
nominális szám is, hogyha fixen rögzítjük, akkor mondhatjuk azt, hogy körülbelül 6000 emberről 

beszélünk. Akkor lehet, hogy az egyszerűbb, de igazából ez döntés kérdése. Tehát a választói 
névjegyzékben szereplő polgárok 1096-a igazolt módon részt vett ebben a folyamatban. Ez nem egy 
nagy szám, tehát itt azért nem arról beszélgetünk, hogy hogy 50-60, tehát nem egy megugorhatatlan 
történet, hanem igazolt módon Józsefvárosban élő emberek, és igazolt módon valós személyek 
szavazzanak. Nyilván, ha ennek az online-t, én nem akarom kizárni az online szavazásnak a 

lehetőségét, de hát akkor ehhez hozzá kell igazítani a feltételrendszert is majd, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Először a módosító javaslatról fogunk szavazni, nem támogatom. Minden egyes 
tapasztalatom a részvételi költségvetések bemutatásáról vagy bevezetéséről szóltak. Körülbelül 

azzal a siker aránnyal számoltak, hogy az érintett lakosságnak maximum 2-399-a az, aki először 

elmegy, és utána a folyamat megismerése és megszokása után emelkednek ezek a számok, nyilván a 
különböző propaganda, illetve népszerűsítő kommunikáció után. A vitát ezzel én le ís zárom. 

Bocsánat, ez már hanyadik? Jó, Vörös Tamás képviselő úr. 

Bocsánat, legyenek egyértelműek, jó, képviselő úr? Egyszer mondta, akkor utána folytassa! 

Vörös Tamás 

Most ezt nem igazán értem, tehát én tettem egy módosítót, a vita még nem lett lezárva, tehát miért 
ne szólhatnék hozzá? Polgármester úr, mos azt állítja.. 

Pikó András 

Most hanyadik? Ez a 3., de frakcióvezető, Vörös Tamás, azon kívül a 3., biztos? 

(Igen, a gép számolt.) 

Pikó András 

A gép számolt, akkor nem adom meg a szót, bocsánat, frakcióvezetői, ez már a 4. hozzászólás. 

Vörös Tamás 

En szerintem nem. 

Pikó András 

Biztos? Jó, a gép nem hazudik, akkor viszont lezárom a napirendet. A kérdést külön kezeli a gép? 

Igen, tehát a kérdést külön kezeli, Önök látják, volt egy frakcióvezetői hozzászólás és ezen kívül ez 
lenne a 3. Jó, Önöknek hiszek, köszönöm szépen, lezártuk a napirend vitáját. Szavazás következik, 

először Vörös Tamás képviselő úr módosító indítványáról fogunk szavazni, kérem, hogy 
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szavazzunk most. 11 nem 3 igen szavazattal a módosító indítványt nem fogadtuk el, most az eredeti 

előterjesztés következik. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
520/2021. (EX. 23.) határozata 

(3 igen, 11 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem fogadja el Vörös Tamás képviselő módosító indítványát, 
miszerint az előterjesztés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy abban az esetben kerüljön bele a 
költségvetésbe és a Képviselő-testület elé a Részvételi költségvetési folyamat általi tételsor, hogyha 

a józsefvárosi választói névjegyzékben szereplő polgárok 10 96-a (de ez lehet nominális szám is — 
kb. 6000 fő) igazolt módon részt vett ebben a folyamatban. 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a 2022. évi részvételi költségvetésről szóló 7 pontból álló határozati 

javaslatot, az elfogadásához... Jó, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Nem, csak félrenyomtam, szeretném jelezni, tehát támogattam volna az előterjesztést. 

Pikó András 

A jegyzőkönyvnek 11:4, tehát 4-11-0. Jó, tehát most az eredetiről fogunk szavazni, minősített 

többség szükséges hozzá. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk most. 10 igen és 4 nem 

szavazattal elfogadtuk a részvételi költségvetésről szóló 7 pontból álló határozati javaslatot. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
521/2021. (IX. 23.) határozata 

a 2022. évi részvételi költségvetésről 

(10 igen, 4 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint elfogadja az Önkormányzat 2022. évi részvételi 

költségvetésének koncepcióját. 

2.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a részvételi költségvetés fedezetére 120 millió 

forint összegben felhalmozási célú céltartalékot képez. 

3.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendeletében a részvételi 

költségvetés tervezésével és lebonyolításával kapcsolatos előzetes működési jellegű kiadásokra 

mindösszesen 1.460.000 Ft fedezetet biztosít az előterjesztés 2. sz. mellékletének részletezése 

szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében a 20100 címen, az Általános tartalék terhére. 

4.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a részvételi költségvetés lebonyolításával 

kapcsolatos működési jellegű kiadásokra mindösszesen 8.520.000 Ft fedezetet biztosít az 

előterjesztés 2. sz. mellékletének részletezése szerint a Polgármesteri Kabinet költségvetésében. 
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5.) felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 3.) pontja szerinti előirányzat átcsoportosítás 

végrehajtására. 

6.) felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe a határozati javaslat 

2.) és 4.) pontja szerinti előirányzatokat terveztesse be. 

7.) felkéri a polgármestert, hogy a részvételi költségvetés megalkotásának eljárásrendjét 

dolgoztassa ki. 

Felelős: Polgármester. 

Határidő: az 1) pont tekintetében 2021. szeptember 23., a 3.) és 5.) pont tekintetében a 2021. évi 
költségvetési rendelet III. módosításának jóváhagyása, a 2.), 4.) és 6.) pontok tekintetében az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása, a 7) pont tekintetében 2021. 
október 31. 

Pikó András 

Egy óra van, 14 óráig ebédszünetet rendelek el, köszönöm szépen 

SZÜNET 12.57-14.17 

Napirend 4. pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási 

szerződéseinek módosítására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

Előre szólok, hogy a 16. napirendi pont után kell tartanunk egy 15 perces technikai szünetet, hogyha 

jól értem, a probléma lényege az az, hogy a 16-os és a 17-es egymásra épül, tehát a 16-ost ki kell 

hirdetnünk. Czira Éva kolleganőnknek lesz egy körülbelül negyedórányi feladata, és utána tudjuk 

majd folytatni a 17-es napirendi pontnak a tárgyalásával. 

Tehát most a 4-es napirendi pontnál tartunk, , Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

éves közszolgáltatási szerződéseinek módosítására". A 2021. évi költségvetési rendelet 2. 

módosítása szerinti változtatásokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közszolgáltatási 

szerződéseiben, értsd vagyongazdálkodás, vagyonkezelés, közterület-fenntartás, városüzemeltetés, 

piacüzemelítetés, közterületi várakozóhelyek üzemeltetése és karbantartása, szóval, át kell vezetni a 

szerződésekben. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját megnyitom. 

Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy vannak-e 

kérdések. Amennyiben nincs, akkor a kérdéseket lezárom. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, 

hogy kívánnak-e hozzászólni. Tamás? Köszönöm, kérdezem a képviselőket, nem, köszönöm 

szépen! Szavazás következik. Szavazásra bocsátom a JIGK éves közszolgáltatási szerződéseinek 

módosításáról szóló 1-től 4-es pontig álló alpontokat is tartalmazó határozati javaslatát, az 

elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most! 

Köszönöm, 11 igen és 3 tartózkodással elfogadtuk a határozati javaslatot. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

522/2021. (IX. 23.) határozata 

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. éves közszolgáltatási szerződéseinek módosításáról 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 

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

1. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási — vagyonkezelési feladatok ellátásáról 
szóló éves közszolgáltatási szerződésének a II. számú módosítását, az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal; 

2) az önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási 

— vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó kompenzáció összegét — az I.1. pont 
szerinti módosítás alapján - 2021. évben bruttó 2.154.060.238 Ft-ban állapítja meg, melyből 

1.210.633.339 Ft közszolgáltatási kompenzáció, 916.119.999 Ft költségtérítés és 27.306.900 
Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási — vagyonkezelési 
feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának 
aláírására. 

H. 

1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a közterület-fenntartással, 
városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló éves 

közszolgáltatási szerződésének a II. számú módosítását, az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal; 

2) a közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátására vonatkozó kompenzáció összegét — a II.1. pont szerinti módosítás alapján — 2021. 

évben bruttó 1.415.229.196 Ft-ban állapítja meg, melyből 120.505.000 Ft felhalmozási célú 
pénzeszközátadás; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező a közterület- 
fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 
éves közszolgáltatási szerződés II. számú módosításának aláírására. 

IL. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. az önkormányzati tulajdonban lévő 

piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló I. számú módosítását, az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal; 

2) az önkormányzati tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó 
kompenzáció összegét — a III.1. pont szerinti módosítás alapján — 2021. évben bruttó 
174.022.800 Ft-ban állapítja meg; 

3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező az önkormányzati 
tulajdonban lévő piac-üzemeltetési feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási 
szerződés I. számú módosításának aláírására. 

IV. 
1) elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nek a Józsefvárosi Önkormányzat, 

illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a fővárosi Önkormányzat 
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tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos 
feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződésének I. számú módosítását, az 

előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal; 

2) a közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok 
ellátására vonatkozó kompenzáció összegét — a IV.1. pont szerinti módosítás alapján — 2021. 
évben bruttó 818.068.498 Ft-ban állapítja meg, melyből 17.000.000, Ft felhalmozási célú 

pénzeszközátadás; 
3) felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletét képező a Józsefvárosi 

Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a józsefvárosi és a fővárosi 

Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek üzemeltetésével, 
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló éves közszolgáltatási szerződés I. 
számú módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke 

Határidő: a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül 

Napirend 5. pontja 

Javaslat emléktáblák (Raoul Wallenberg, Rodolfo) elhelyezésére 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Pikó András 

Áttérünk az 5. napirendi pont tárgyalására, , Javaslat emléktáblák elhelyezésére". Az előterjesztő a 

polgármester mellett Dr. Erőss Gábor alpolgármester úr. A Raoul Wallenberg Egyesület és az 

Alapítvány Raoul Wallenberg emléktáblát kíván elhelyezni a VIII. kerület, Üllői út 2-4. szám alatti 

lakóingatlan homlokzatán. A Nagyfuvaros utca 27. szám alatt született , Rodolfó" Gács Rezső 

kiváló és érdemes művész részére dr. Kriston-Vizi József, nyugalmazott múzeumi főtanácsos 

kezdeményezett emléktábla elhelyezést. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend 

vitáját megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nekem nincs, egy mondat parancsoljon, 

Erőss alpolgármester úr! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm, nem szeretném szaporítani a szót, Öröm, hogy újabb emléktáblákkal, méghozzá ilyen 

fontos emberek emléktáblájával gyarapodik a kerület. Raoul Wallenberg, embermentő, zsidómentő 

tevékenységéről ideje volt, hogy megemlékezzünk ily módon is, és a Nagyfuvaros utca és József 

utca sarkáról elszármazott, mindenki által ismert , Rodolfó", én is nézhettem még gyerekkoromban 

és csodálhattam a bűvésztrükkjeit, szintén emléktáblát kap, és ez is öröm, úgyhogy köszönöm, 

hogyha támogatják. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy vannak-e kérdéseik az előterjesztéshez, 

amennyiben nincsenek, a képviselőcsoportok vezetői kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm szépen, 

képviselői hozzászólásokat sem látok, úgyhogy szavazásra bocsátom először a Raoul Wallenberg 

emléktábla elhelyezéséről szóló 1 pontból álló első határozati javaslatot, az elfogadásához egyszerű 

többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy 14 igen 

szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

523/2021. (IX. 23.) határozata 

Raoul Wallenberg emléktábla elhelyezéséről 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

hozzájárul ahhoz, hogy a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány által saját 
költségükön készíttetett Raoul Wallenberg emléktábla a Budapest, VIII. kerület Üllői út. 2- 
4. szám alatti lakóház homlokzatán elhelyezésre kerüljön a 3. sz. melléklet szerinti 
szövegezéssel és a 4-5 mellékletben jelölt homlokzati helyen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021.november.04. 

Pikó András 

Most szavazásra bocsátom , Rodolfó" Gács Rezső emléktábla elhelyezéséről szóló 2 pontból álló 2. 

határozati javaslatot, szintén egyszerű többség szükséges, kérem, hogy szavazzunk. 14 igen 
szavazattal ezt is egyhangúan elfogadtuk, 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
524/2021. (IX. 23.) határozata 

Rodolfo, Gács Rezső emléktábla elhelyezéséről 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. elhelyezi Rodolfo, Gács Rezső -6. sz. melléklet szerinti szövegezésű- emléktábláját a 
Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaros u. 27. lakóház homlokzatán. 

2. felhatalmazza a polgármestert az emléktábla elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó 

szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az 1. pont esetében: 2021.szeptember.30. 
a 2. pont esetében: 2021.október 15. 

Napirend 6. pontja 

Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület kijelölésére 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

Következik a 6. napirendi pont tárgyalása, , Javaslat térfigyelő rendszer által megfigyelt közterület 
kijelölésére". Lakossági igényre figyelemmel a Képviselő-testület 2021. évi költségvetésben 
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fedezetet biztosított térfigyelő kamera beszerzésére és telepítésére a Visi Imre utca - Szeszgyár utca 

kereszteződésébe. A megfigyelt terület kijelölése a Képviselő-testület hatásköre, az előterjesztést a 

bizottságok megtárgyalták. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslat pontjainak elfogadásához eltérő szavazat-többség szükséges, ezért a határozati 

javaslati pontokról a napirendi vita lezárását követően külön fogunk majd szavazni. A napirend 

vitáját megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdezem a képviselőket, hogy 

kérdésük van-e. Nem látok, képviselőcsoporti hozzászólást, nem, köszönöm szépen! És nem látok 

képviselői, de látok, Camara-Bereczki Ferenc Miklós, képviselő úr, parancsoljon! 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, és köszönöm szépen, hogy megvalósulhat ez a fejlesztés! 

Ennek a környéknek ez egy kulcsfontosságú fejlesztés, és belehelyezkedik egy olyan rövid, illetve 

középtávú fejlesztésbe, melyet szeretnénk eszközölni az Orczy-negyeden belül. Hatalmas adóssága 

a kerületnek, hogy fejlesszük az Orczy-negyedet. Ez a negyed eddig kevéssé vehetett részt 

fejlesztésekben, kevéssé áramlottak ide fejlesztési források, Az idei évben ugye 30.000.000 forintot 

különítettünk el a költségvetésben a Szeszgyár utca , sétálóutcásításának", pontosabban a Kőris utca 

és a Szeszgyár utca Kőris utca és Visi Imre utca közötti szakaszának megújítására. Nem várt 

nehézségekbe ütköztünk, több jogi ügy is van, amelyet még ki kell tisztázni, de azon leszünk, hogy 

az idei évben elkészüljenek a tervek, és hogy társadalmasítani tudjuk ezt a projektet. Úgyhogy 

bízunk benne, hogy minél hamarabb meg fog valósulni. Ezen a sarkon nagyon nagy volt korábban 

az illegális szemétlerakás. Bízom benne, bízunk benne, hogy a térfigyelő kamera az megfelelő 

visszatartó erővel fog bírni, illetve most is szeretném kérni a Közterület-felügyeletet és a 

Városüzemeltetést arra, hogy minél inkább próbáljuk meg elkapni az illegális szemétlerakókat. 

Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ez megvalósulhat és bízom benne, hogy a jövő évben is tudunk 

telepíteni újabb térfigyelő kamerákat az Orczy-negyedben, köszönöm szépen! 

Pikó András 
Köszönöm szépen, képviselő úr! Nem látok több hozzászólást, ezért a napirend vitáját lezárom, és 

most szavazásra bocsátom Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

szóló határozati javaslat 1. pontját, amelynek az elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem 

a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. 14 igen szavazattal a határozati javaslat 1. pontját 

elfogadtuk. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
525/2021. (IX. 23.) határozata 

a Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. a térfigyelő rendszer bővítése érdekében a Visi Imre utca — Szeszgyár utca kereszteződését 
és vonzáskörzetét képfelvevővel megfigyelt közterületnek jelöli ki. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: az 1. sz határozati javaslat esetében 2021. szeptember 23. 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

szóló határozati javaslat 2. pontját, amelynek elfogadásához minősített többségre van szükség, 

kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk. Itt is 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadtuk a 

határozati javaslat 2. pontját. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
526/2021. (IX. 23.) határozata 

a Budapest Főváros VIII. kerület területén működő térfigyelő rendszerről 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. felkéri a polgármestert, hogy a közterület megfigyelése érdekében 2021-ben telepített 
térfigyelő kamera üzemeltetési költségeit a 2022. évi és a követő évi költségvetésekbe 
terveztesse be. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a 2. sz. határozati javaslat esetében a térfigyelő kamera élettartamának megfelelően, a 
mindenkori tárgyévi költségvetési rendelet elfogadása 

Napirend 7. pontja , . 
Javaslat az Európa Belvárosa Program III. TER KÖZ pályázattal kapcsolatban 
felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára , , [o 

(írásbeli előterjesztés) (POTKEZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Rádai Dániel alpolgármester 

Pikó András 

Haladunk tovább a 7. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat az Európa Belvárosa Program 
HI. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi döntések meghozatalára", Arról van 
szó, hogy az Európa Belvárosa III. ütemének megvalósítására létrejött támogatási szerződések 
(Főváros, Társasházak, Civilek a Palotanegyedért Egyesület) módosításához a Képviselő-testület 

döntése szükséges. Az előterjesztést a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Tájékoztatom  Képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést szeptember 17-én (pénteken) 
pótkézbesítéssel kapták meg. Az előterjesztés 1. sz. mellékletének csere mellékletét kapták meg 

pótkézbesítéssel 2021. 09.22-én (szerdán). A Fővárosi Önkormányzat az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező költségtáblát technikailag másképp kezeli, a támogatás intenzitását csak három 
tizedes jeggyel számolja. Mivel a fővárosi támogatás összege nem változhat a 
költségátcsoportosítás során, ezért az önkormányzati önrész módosul, összességében 899,- Ft-tal 
csökken. A napirend vitáját megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdezem a 
Tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdés. Nem látok. Több kérdést nem látok, a kérdéseket lezárom. 
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Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm! Kérdezem a 

képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem látok, de látok, Könczöl Dávid Képviselő úr, 

parancsoljon! 

Könczöl Dávid 

Köszönöm szépen, Polgármester úr! Nagy sajnálattal látom azt, hogy a Szentkirályi utcára végül 

nem jutott pénz abból a 330 millió forintból, amit a KÖZ TÉR pályázat alkalmával elnyert az 

Önkormányzat. Szerintem ez egy ékes példája annak, amit itt már többször tapasztaltunk, amivel 

minket szoktak vádolni, de igazából itt jól látszik, hogy nem volt előkészítve eléggé ez a projekt. 

Nem tudom, hogy az hogy jöhetett ki, hogy a leghosszabb utcaszakaszra, amit megpályáztak, hogy 

felújítják, nettó hatmillió forint maradt az egész projekt végére. Úgy gondolom, hogy ez az utca ezt 

nem érdemli meg, és remélem a jövőben, akár a Pázmány Péter Egyetemmel közösen is, de meg 

tudjuk újítani az utcát. Volt még az előző vitarészben több hozzászólás is, amire egy picit szeretnék 

reagálni. Vörös képviselő úr mondta, hogy reméli, hogy nem kampányra fogjuk költeni az 

Önkormányzat pénzét. Pont ennek a pályázatnak a kifutási idejében volt a Bródy utca átadása az 

önkormányzati kampány keretében, amikor a félkész utcát adták át az embereknek, és utána még 

egy hétig tartott a munkálat. Illetve azt szeretném kérdezni Szilágyi Képviselő úrtól, hogy mire 

gondolt pontosan, amikor azt mondta, hogy bulinegyeddé kezd válni a környék? Jelenleg 11 órakor 

zárnak be a teraszok, és nem tudom, hogy ezen mit segíteni vagy hogyan segítené azt, hogy ne 

legyen bulinegyed, hogy egy ötezer tanulós gárdával rendelkező egyetemet éppen most telepítenek 

be majd a Palotanegyed közepébe, Nem tudom, hogy ez hogyan fogja ezt az Önök szerint létező 

veszélyt kezelni. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, mindazonáltal remélem, jó 

együttműködésünk lesz az egyetem és a BKF vezetésével. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Szilágyi Demeter képviselő úr. Rendes hozzászólás vagy megszólíttatás? 

Dr. Szilágyi Demeter 

Rendes hozzászólás. 

Pikó András 

Parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Érdeklődéssel hallgattam Könczöl képviselőtársamnak a hozzászólását. 

Azt én is sajnálom, tudván azt, hogy a költségek az utcafelújításnak az építőipari beruházások 

exponenciálisan növekedő költségei miatt így alakultak, hogy az elmúlt két évben semmilyen lépés 

nem történt annak érdekében, hogy a Szentkirályi utcát valahogy mégis föl lehessen újítani, pedig 

pontosan tudjuk, hogy erre szükség van. Én azt gondolom, ahogy itt egyébként elhangzott a 

költségvetés vitájában is, van az Önkormányzatnak nem csak tartaléka, hanem még dugi pénze is. 

Inkább azért kardoskodjon Könczöl képviselő úr, hogy azt a pénzt ne különböző előre nem látott, 

meg láthatatlan dolgokra tegyék el, hanem például a Szentkirályi utca felújítására. Egy ilyen 

javaslatot nagyon szívesen tudnék támogatni. A Pázmány mindig is ott volt, tehát én azt gondolom, 

hogy a Pázmány Egyetem jelenléte egy nagyon jó dolog a Palotanegyed életében, ahogy a másik 

hét, a Palotanegyedben lévő felsőoktatási intézmény is. Ha ez bővülni tud, és tud tovább menni, 
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akkor tényleg egy ilyen egyetemvárossá tud válni a Palotanegyed, ami teljesen elválik attól a 

törekvésüktől, vagy nem tudom, hogy ez törekvés, vagy csak egyszerűen nem foglalkoznak vele, és 

azért alakul így, ezt majd nyilván mindjárt elmagyarázzák, hogy egyébként pedig olyan 

körülményeket teremtenek a vendéglátósok számára, parkolóhelyeket alakítanak át teraszokká, és 

ezt ösztönzik, ami azt eredményezi, hogy este, most még csak 10-kor, aztán majd 11-kor, aztán 

majd ott maradnak, és jön ez így tovább. Így kezdődött a 7. kerületben is, elárulom, képviselő úr. 

Szándékosan igyekeztünk ezt a típusú folyamatot gátolni, és egy elég markáns határt szabni ebben, 

mert azt gondolom, hogy az ott élőknek egy alapvető elvárása, hogy ebben az Önkormányzat 

határozott legyen, és kiálljon az esti pihenésük mellett. Én nagyon örülök neki, hogyha megy a 

fogadkozás az Önök részéről, csak azt látom az elmúlt két évben is, hogy mozdulunk el egy olyan 

irányba, ami azt gondolom, hogy nem megfelelő, és ezért mondtam, hogy félek attól, hogy a 

Palotanegyed bulinegyeddé tud válni a következő években, hogyha Önök erre nem figyelnek oda, 

vagy kifejezetten ezt elősegítő lépéseket tesznek. Tehát az, hogy a Pázmány további karokkal bővül, 

és további épületeket fog a Palotanegyedben elfoglalni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon üdvös 

dolog, mert azok az épületek, amelyek idáig nem igazán voltak funkcióval megtöltve, azok most 

végre régi pompájukban tudnak újra tündökölni, és egy pezsgő, nyüzsgő, nap közbeni élet tud a 

Palotanegyedben létrejönni, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy örömteli dolog. 

Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm! Juharos Róbert képviselő úrnak adom meg a szót. 

dr. Juharos Róbert 

Köszönöm szépen! Kicsit most abban a minőségemben is szólnék hozzá, aki egyébként ezért a 

programért nem csak azért aggódik, mert valójában annak idején a Genezis történeténél 

bábáskodtam, és talán még a nevét is adtam neki, amikor elindultunk annak idején ezzel a 

programmal. Tehát én szeretném, hogyha mindazon elemek, amelyeket egyébként a programhoz 

kötődően megálmodtunk. Van itt egy-két munkatárs egyébként, aki ott volt, amikor ez indult, meg 

Alföldi Gyuriékkal. Én szeretném, ha ezekből valóság lenne. Többféle eleme van ennek, a 

Szentkirályi utca az mindenképpen ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyes, helyénvaló 

lenne, hogyha bármilyen forrásból, bármilyen kezdeményezéssel, akárhogyan is, de a program 

szerves részeként a Szentkirályi utca megújítására sort tudnánk keríteni. Prioritást kap ez nálunk is, 

nyilván értelemszerűen, minden ésszerű megoldást, ami előre visz ebben, meg fogunk szavazni. 

Másik pedig, ami ezzel egyébként összefügg, és az elején, amikor indult ez a program, akkor azért 

azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudja az Önkormányzat a gazdaságfejlesztési, a helyi 

gazdaságélénkítési programjába beilleszteni a közterület megújításokat. Hogy mondjam? Egy 

átgondolt, ésszerű városfejlesztés körében ezeket a kérdéseket egyszerűen föl kell vetni. Ez persze 

mindig egy nagyon nehéz egyensúlyi kérdés. Nyilván érdek fűződik az ott élő lakosság 

megtartásához, az életminőségük megtartásához, vagy javításához, míg a másik oldalon 

értelemszerűen az a gazdasági szegmens, ami erre a területre értelemszerűen ráépült, sajnos nem 

úgy és nem olyan minőségben és mennyiségben, ahogyan egyébként eredetileg ezt elgondoltuk. 

Tehát ilyen értelemben a gazdaságélénkítő hatása a térkövezésnek nem teljes egészében tetten 

érhető, tehát ezen a területen még bőven van mit tenni. Azt gondolom, hogy ez egy fontos 

szegmens, de ami a legfontosabb, és szerintem a legnagyobb nyereség a kerület számára, az a 

Pázmány Egyetemnek most már teljes kerületbe költözése. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 
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nagyságrendű, minőségű beruházás, ami idejön, ideértve egyébként az összes többi 

egyetemfejlesztést is, de itt most kifejezetten a belső részről beszéltünk, a Palotanegyedről. 

Szerintem ez hihetetlenül nagyot fog dobni a kerületen. Tehát itt jó lenne, hogyha ezzel a komoly 

városfejlesztési kérdéseket is felvető döntéssel összefüggésben, a helyi döntéshozatal (gong) és 

döntés előkészítés is motiválva lenne, és gondolkodnánk egy picit. . . 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás Képviselő úr következik! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Én csak arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy 

alapvetően az Európa Belvárosa program során a Palotanegyedben rengeteg fejlesztés épült az 

elmúlt időszakban, vagy indult el és fejeződött be az elmúlt időszakban. Tehát azt gondolom, hogy 

ez Józsefváros számára és a Palotanegyed számára egy nagyon jó program volt. Azt nem tudom 

értelmezni, hogy miért baj az, hogy utcákat felújítanak akár kampányban, akár nem, tehát ettől én 

nem szeretném Önöket óvni, hogy akár kampánycélokból utcákat újítsanak fel, sőt, én azt 

gondolom, hogy újítsák fel őket, tehát inkább ez legyen belőle, mint nem tudom én, pártiroda. Nem 

értettem túlzottan az összehasonlítást. A bulinegyednél sem értettem a Pázmány Péter Egyetem, ami 

eddig is itt működött, hogy miért kell attól tartani, hogy továbbra is itt fog működni. A 7. kerületet 

szoktuk bulinegyed alatt érteni, javítsanak ki, de nekem most egyetlenegy kar nem jut eszembe, ami 

ott működne azon a környéken, vagy azon benne, de hogy olyan volumenben nem, mint 

Józsefvárosban és a Palotanegyedben, az is egész biztos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a 

félelmek ettől alaptalanok. A belső szabályozást és a fejlesztéseket kell olyan irányba terelni, 

amilyen funkciót szánunk egy-egy területrésznek. Tehát először meg kell, tervezzük azt, hogy mit 

gondolunk a Palotanegyeddel. Ugye, mi alapvetően egy galérianegyedet és egy magasan pozícionált 

városrészt szerettünk volna belőle faragni. Ebben el is indultak a folyamatok, amelyeket a választás 

megszakított. Én elfogadom, ha Önöknek erről mondjuk más a véleménye, csak azt el kell mondani. 

Ha bulinegyed, akkor bulinegyed, ha lakónegyed, akkor lakónegyed, de ennek majd a döntésekben 

is tükröződnie kell. Egyébként pedig én is arra buzdítok mindenkit, hogy a költségvetésben ott lévő 

források felhasználását, például a Szentkirályi utca felújítására és egyéb egyébként fontos 

fejlesztésekre fordítsák, és nagy várakozással vagyunk az ilyen irányú előterjesztések felé. 

Reméljük, hogy mihamarabb végre ilyenekkel is fogunk találkozni, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Sátly Balázs Képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Beszéljünk egy picit komolyan. Semmiképpen sem 

érthető úgy a kollégám felvetése, hogy a Pázmány érkezte vagy bővülése az káros lenne 

Józsefvárosnak. Arra az ellentmondásra próbálta felhívni a figyelmét Szilágyi képviselőtársamnak, 

aki azért aggódik, hogy nő a nyüzsgés a Palotanegyedben, és hogyha egy nagy intézmény bővül, 

akkor az a nappali nyüzsgést vagy akár az éjszakai nyüzsgést, azt nem csökkenteni, hanem növelni 

fogja. Ez szerintem Józsefvárosnak meg a Palotanegyednek is üdvös, mert ezek a diákok itt fognak 

pénzt költeni, meg adott esetben lakni is, hogy ha van hol. Úgyhogy szerintem ebben nincs vita 

közöttünk. Hogy ez egy városfejlesztési koncepcióba illeszkedő-e ez a fejlesztés, azzal is 
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egyetértek. Itt szerintem az üdvös lenne, hogyha ezekben az előkészítési folyamatokban mondjuk, 

célszerűnek látnák az Önkormányzat bevonását, bár úgy tudom, hogy ilyen tapogatózó lépések 

megtörténtek már. Alpolgármester úr talán meg tud ebben erősíteni. Szerintem, hogyha 

együttműködünk az egyetemmel, az a palotanegyedi lakók, a józsefvárosiak, az Önkormányzat és a 

palotanegyedi vállalkozások számára is egy üdvös fejlemény. Bulinegyed. Megnyugtathatom 

képviselőtársamat, hogy amíg én palotanegyedi képviselő vagyok, ott nem lesz bulinegyed, és 

szerintem, ami a jelenlegi állapot ott létezik, az egy megfelelő kompromisszum a vállalkozások, 

szórakozási lehetőségek, illetve a lakók érdeke között, szerintem, ez egy fair balance. Hogyha 

esetleg késő este szokott járni a városban, akkor tapasztalhatja azt, hogy a 11 órás zárási határidőt 

eszméletlen komolyan betartják a gazdasági szereplők. 10 órakor már utolsó körök vannak, és 

tessékelik ki a vendégeket, erre kiemelten figyel mindenki, és ez nem is fog megváltozni. Nekünk 

fontosak a palotanegyedi lakók, és fontosak az ott szórakozni vágyók, meg fontosak a vállalkozások 

érdekei is. Csak azért fura, mert pár napirendi ponttal ezelőtt hiányolták, hogy milyen segítségeket 

nyújtunk a józsefvárosi vállalkozásoknak, hát, például pont azt, hogy egy parkolóhelyen tud teraszt 

üzemeltetni, és abból tud bevételt termelni magának. Valószínűleg nem fogunk már soha egyet 

érteni, hogy egy parkolóhely társadalmi hasznosságát, azt valószínűleg máshogy ítéljük meg, mi ezt 

választottuk, hogy támogatjuk a vállalkozásokat, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Egry Attila Képviselő úr következik! 

Egry Attila 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Amikor elolvastam az előterjesztést, még tudomásul is tudtam 

volna venni magát az előterjesztést, mint tényhelyzetet, engem inkább az lepett meg, hogy van a 

Palotanegyednek képviselője, aki mindösszesen csak egy hosszas sajnálkozást tett meg az ügy 

érdekében. Gondolom, majd még posztolni is fog egy nagyon szomorút, hogy akkor nem készül el a 

Szentkirályi utca. És mennek a hetek, a hónapok, meg az évek, és a konkrét törekvés, vagy esetleg 

valami részsiker, nem látunk semmit. Most ledokumentálják magukat, hogy akkor most ez a 

Szentkirályi utca nem fog sikerülni úgy, hogy az előkészítés, jogerős építési tervekig el vannak 

vive, van egy helyzet, hogy valamennyi pénz hiányzik. De ebből az előterjesztésből nem látszódik, 

hogy megpróbáltak volna bármilyen forrást bevonni. Külsőt, vagy akár a sajátot. És akkor 

visszatérve a költségvetéssel kapcsolatos vitához. Hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy jelen 

pillanatban a fejlesztési céltartalékon van 179 millió forint, fapótláson 12 millió, útfelújítási és 

közlekedésin 74 millió forint, ezen kívül még van általános tartalékon 135 millió forint, van 

városgazdálkodási, fejlesztési stratégiánk. Ezekből könnyedén össze lehetne rakni ezt a pénzt, úgy, 

hogy amiket, amit én most felsoroltam az megegyezik azzal a céllal, amit most itt Önök 

sajnálkoznak, hogy miért nem lehet megcsinálni. Én azt gondolom, hogy lehet, ezt az előterjesztést 

inkább le kéne venni a napirendről, és átgondolni, hogy az itt parkoltatott források nem tudom, 

hogy mire várnak, mi történjen, hogy a bankba fialtatás majd jól fog működni, de bőven össze 

lehetne rakni. Másrészről a terveink szakaszoltak, akár akkor ütemezetten el lehetne indítani a 

Szentkirályi utca felújítását, Az emberek várják a Szentkirályi utcának a megújítását. Most 

komolyan azzal akarnak oda állni, hogy akkor, hát nagyon sajnáljuk, és akkor kapnak cserébe 15 

fát, úgy, hogy egyébként minden rendelkezésre áll. Én azt gondolom, hogy tegyünk még egy 

kísérletet annak érdekében, hogy ez az utcafelújítás ne ússzon el, és ne vesszen a semmibe. 

Köszönöm! 
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Pikó András 

Köszönöm szépen! Hadd kérdezzem meg Egry képviselő urat, hogy amit mondott, hogy lehet, hogy 

le kellene venni. Ezt most ügyrendi javaslatként értelmezzem vagy költői kérdésként? 

Egry Attila 

Először hadd címezzem ezt a kérdést az előterjesztőhöz, úgy, hogy az alpolgármester úr segítsen. 

Meglátjuk a válaszát, és akkor utána azt gondolom, hogy egy ügyrendi kérdéskört érdemben meg 

lehet vitatni. Nekem a célom a megoldás lenne, nem pedig a szétverése a napirendnek, úgyhogy, ha 

lehet, akkor inkább szakmai vitában haladjunk tovább. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Hogyha megengedi Könczöl Képviselő úr, akkor megadnám a szót Rádai 

alpolgármester úrnak. 

Rádai Dániel 

Elhangzott itt pár dolog, köszönöm a szót! Hát, akkor itt most a számokról. Nagyon előzetes 

költségbecslés, hát költségbecslésnek sem nevezném, előzetes tippek alapján 400 millió forint 

hiányzik. Azért ezt nem biztos, hogy innen-onnan, 10-30-50-70 millió forintokból olyan könnyen 

összeszedjük, főleg annak fényében, hogy azért van nekünk itt Szeszgyár utcánk, van nekünk Bacsó 

Béla utcánk, Vajdahunyadot meg sem merem említeni, mert úgyis vannak még rajta építkezések. 

Kun utca, végtelenségig tudnám sorolni a versenyző tételeket, amikben a Szentkirályi nyilván egy 

jelentős szereplő. De akár a Bródy Sándor utcának is van még hátralévő szakasza, van egy Krúdy 

utcai szakasz, szóval, van hova bőven forrásokat allokálni, egyébként, ha rajtam múlik, akkor a 

Bródy Sándor utcát, a Krúdy utcát mindenképpen be kell fejezni jövőre. Szeszgyár utcáról Camara- 

Bereczki Képviselő úr is nyilatkozott, és akkor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ útfelújítási 

javaslatait még nem is vettük most figyelembe. Szóval, távol tartanám attól most a Képviselő- 

testületet, hogy ötletbörzét rendezzünk a költségvetés felosztásáról, pláne annak fényében, hogy az 

elmúlt, nem tudom, hány hozzászólás értekezett a Pázmány fejlesztésekről, aminek egyébként 

jelentős szándékunk, hogy a Szentkirályi utca és meg egyébként a Pollack Mihály tér is része 

legyen. Ez irányban elég konstruktív diskurzusok zajlanak. Én azt gondolom, hogy egyébként is 

kérdéses, hogy egy Szentkirályi felújítást, azt egy építkezés és ilyen léptékű építkezés elé kellene 

időzíteni, de nagyon várom egyébként azt a diskurzust, mind akár a következő fejlesztési források 

elosztásáról, mind pedig a palotanegyedi kérdésekről itt a képviselő urakkal, hiszen végül is négy 

képviselő is jelenleg a Képviselő-testületben szívén viseli, azt hiszem, a Palotanegyed sorsát. És 

akkor bocsánat, Juharos képviselő úr rám nézett, de ugye ne feledkezzünk meg az Európa 

Belvárosáról, elnézést, akkor legalább már ötnél tartunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt majd 

folytassuk, azt javasolnám, hogy ügyrendiben most ne tárgyaljunk erről a kérdésről. Ezeket a fákat 

érdemes és el lehet ültetni, jó technikai módszerekkel el lehet ültetni. Ezek addig, amikre az 

utcafejlesztésre valójában logikus, hogy napirendre kerüljön, az mindenképp történjen meg. 

Visszautalhatnék az engedélyes tervekre, azokon a terveken, azt hiszem, négy darab fa van, pont a 

Pázmány teresedésénél, tehát azért lenne még rajta mit diskurálnunk így közösen, ha már Sátly 

képviselő úr a parkolóhelyeknek a társadalmi értékét boncolgatta. Köszönöm! 
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Pikó András 

Jó, az ügyrendire majd később visszatérünk, mert Rádai alpolgármester úr sem fogalmazott 

egyértelműen, ügyrendiként azt javaslom, hogy ezt most ne tárgyaljuk. Az azért nagyon 

sokféleképpen értelmezhető, szerintem tárgyaljuk, most erről van szó, aztán meg fogom kérdezni 

megint Egry képviselő urat. Szarvas Koppány Bendegúz következik, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Én csak azért szerettem volna hozzászólni, mert nem szeretem 

a riogatást meg a hisztériakeltést. Értem én, hogy rakódott egy negatív jelentéstartalom a 

bulinegyed szóra, de nem hiszem, hogy reális lenne vagy akár racionális lenne arról beszélni, hogy 

majd Józsefvárosban bulinegyed lesz például azért, mert a 7. kerületi helyzetet az súlyosbítja és 

nehezíti, hogy nagyon kis területen zsúfolódott össze, minden talpalatnyi földre egy-egy ilyen 

kocsma, vagy bulihelyszín. Józsefváros háromszor akkora, mint a 7. kerület, jó, ennek nem minden 

része olyan, ami ilyen területnek alkalmas, de például kevésbé fenyeget az, hogy ilyen 

koncentráltan legyenek ilyen helyek. Egyébként meg az lenne jó, hogyha ezen a téren a 

szórakoztatóipari és kocsmajellegű intézményeknek a szabályozásában például a kerületek között 

lenne együttműködés, mert természetes határok vannak, meg kerülethatárok vannak, és nem mindig 

esnek egybe. Tehát hogyha így mesterségesen kijelölünk kerülethatárokat, közben meg a 

körülmények máshogy kedveznek, és van egy körút, aminek a mentén például vannak ezek a 

helyek, akkor az úgy fog alakulni. Szóval, szerintem ennek az erőltetett ellenállás nem biztos, hogy 

hosszú távon értelmes és fenntartható. Nem hiszem, hogy olyan helyzet alakulna ki, mint a 7. 

kerületben, nem kell ezzel riogatni. Az meg, hogy vannak azért olyan helyek, ahol lehet inni egy 

sört vagy egy fröccsöt és mondjuk, az embernek csak le kell menni néhány emeletet, az szerintem 

annyira nem egy élhetetlen helyzet. Tudjuk, hogy az itt jelenlévők is sokan élvezik ezeknek a 

létesítményeknek a vendégszeretetét, van, aki testületi ülésre járás helyett is néha, de nem mi. De 

szerintem pont ezért gondoljunk arra nyugodtan, hogy attól még nem válik élhetetlenné, mert 

vannak ilyen helyek. Attól sem, hogyha vannak teraszhelyiségek. A koncentrációval lehet 

probléma, de az meg a 8. kerületben nem akkora veszély, mint itt. Úgyhogy szerintem ne 

riogassunk ezzel, de nem én vagyok ott a képviselő, szóval nyilván nem akarom megmondani az 

ottani győztes egyéni képviselőknek, hogy mit ígérjenek meg a saját helyi választóiknak. 

Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Könczöl Dávid Képviselő úr következik. 

Könczöl Dávid 

Köszönöm! Alapvetően én is nagyon jó programnak tartom az Európa Belvárosát, mind a három 

lépését. Én itt azt hiányolom igazából a három folyamatnál, hogy számomra hiányzik a koncepció, 

ami alapján megújították itt a közterületeket. Látjuk, ahogy a forgalomcsillapított utcák, mint a 

Mária utca, a Horánszky utca létrejött, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. És 

akkor ezzel párhuzamosan vagy ezek után megújult a Rökk Szilárd utca és a Bródy utca, amik egy 

teljesen más koncepciót folytattak, ami úgy gondolom, hogy az ott lakók hátrányára vált, főleg a 

másik két említett utcával szemben. Ezt is szeretném megérteni, hogy miért és mi módon lett az, 

hogy ezek az utcák teljesen más koncepció alapján újultak meg. Illetve, hogyha már szó került arról, 

hogy végre megújul ez a tömb, a Pollack Mihály térnél, szerintem nagyon sokan, sőt, ez egy 
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feltételezés, de szerintem sokkal többen örültek volna annak, hogyha a Nemzeti Múzeum kapja 

meg, mint egy régebbi kormányhatározat is így rendelkezett, azt az egész tömböt. És visszakaphatta 
volna a régi formáját az a rész, a kert újra épült volna, illetve ugyanúgy megújultak volna a paloták 

is. Én ezt is szeretném kérdezni, hogy ezért miért nem harcoltak akkor, mint kormányon lévő, 
kerületi képviselők. A múzeum, ugye volt egy kormányhatározat, ami visszaadta a területet a 
múzeumnak. Ezt miért nem tartották akkor fontosnak, hogy ez meg is épüljön, és Kocsis Máté 
polgármester és országgyűlési képviselő úr miért nem harcolt azért, hogy ez az egész létrejöhessen, 

hogyha már erről volt egy kormányrendelet? 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Szilágyi Demeter Képviselő úr következik. 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót! Tartok fogadóórát, hogyha bejelentkezik képviselő úr, nagyon szívesen 

elmesélem a történetet, de azt gondolom, hogy akkor lenne ez egy testületi ülésre való beszélgetés, 

hogyha lenne egy víziójuk vagy egy koncepciójuk, amit idetesznek. Tehát az, hogy hogy alakult a 

Krúdy meg a Rökk Szilárd, és miért úgy, meg miért nem amúgy, tök jó, akkor mutassanak valamit. 

Ezt hiányoltam idáig is, hogy eltelt úgy két év, hogy az égvilágon semmilyen vízió a 

Palotanegyedben nem került fölvázolásra. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez egy meddő vita 

ebből az aspektusból, mert van egy teljesítmény, amiről lehet vitatkozni, hogy az jó vagy nem jó, 

csak akkor azt kérem, hogy próbáljanak meg valamilyen alternatívát mutatni, hogy akkor mifelé 

kéne elindulni, mert azt egyelőre nem látjuk. Azt gondolom, hogy a Palotanegyedben azok a 

fejlesztések, amiket elvégeztünk az elmúlt 10-12 évben, azok bebizonyították, hogy igenis hasznára 

váltak a kerületnek, azért is, mert a legnagyobb válság alatt is itt volt Budapesten az egyetlen egy 

olyan régió, ahol emelkedtek az ingatlan árak, ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően. 9 

százalékkal, a legnagyobb ingatlanválság kellős közepén. Azt gondolom, hogy Önöknek hatalmas 

felelőssége van abban, hiszen fűt, fát, bokrot, kutyafuttatót ígértek a Palotanegyedbe, hogy akkor 

ezeket megvalósítsák. Azt gondolom, hogy arról kéne ennek az előterjesztésnek szólnia, hogy 

lezárul az Európa Belvárosa programnak ez a szakasza, és akkor mi lesz a következő. Amikor mi 

Európa Belvárosa programot zártunk, akkor már mindig össze volt kapcsolva a következő 

programnak a lépéseivel, a következő programnak a víziójával és a következő program döntési 

pontjaival. Ez itt nincsen. Tehát azt gondolom, hogy bármilyen típusú számonkérés az Önök 

részéről ebből a szempontból nem az, hogy nevetséges, hanem inkább kínosnak nevezném. A 

Pázmány kontra múzeum kérdésben meg azt gondolom, hogy bármelyik, bármilyen patinás múltú 

intézmény költözik a Palotanegyedbe, az a Palotanegyednek az előnyére fog válni. Ebből a 

szempontból, azt gondolom, hogy én nem vagyok semmilyen fronton, se a múzeum, se a Pázmány 

felé, Pázmány felé talán egy picit jobban, de nem vagyok elköteleződve, hanem örülök annak, 

hogyha egy olyan intézmény, egy olyan nagy múltú intézmény kapja meg ezt a területet, és 

egyébként szükségszerűen megcsinálja a kertet és a palotákat, rekonstruálni fogja, hiszen erre 

műemlék védelmi előírások vannak. Én azt gondolom, hogy ennek nekünk örülnünk kell. Akár a 

múzeum, akár az egyetem költözik oda, az egy nagyon hasznos és nagyon jó funkció. Köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Nem látok több képviselői hozzászólást. Szavazás következik. Szavazásra 
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bocsátom az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült 

tulajdonosi döntések meghozataláról szóló 25 pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához 

minősített többség szükséges. Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület a határozatot 11 igen, 0 nem, 3 tartózkodással elfogadta. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

527/2021. (IX. 23.) határozata 

az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatban felmerült tulajdonosi 
döntések meghozataláról 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 

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

1. módosítani kívánja a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az 

Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződést 
az alábbiak szerint: 

a műszaki tartalom tekintetében a Szentkirályi utca felújítása módosul a Szentkirályi utca 

fásítására 

a költségek tekintetében a Szentkirályi utca fásítására átcsoportosításra kerül a program 

megvalósítása során fel nem használt fővárosi és önkormányzati támogatás, az 

átcsoportosításokat az előterjesztés 1. számú melléklete (projekt költségtábla) tartalmazza 

a határidő tekintetében a jelenleg hatályos 2021. december 15-i határidő 2022. december 15- 

re módosul. 

elfogadja a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosított projekt költségvetési 

táblát és felkéri a polgármestert a jelen határozati javaslat 1-es pontja szerinti 

szerződésmódosításra vonatkozó kérelem benyújtására és a kérelem fővárosi befogadását 

követően, a módosított Támogatási Szerződés aláírására 

módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület 

között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének részét képező nem beruházási, 

közösségformáló tevékenységek megvalósítására létrejött Támogatási Szerződés határidejét 

2021. szeptember 30-i határidejét, 2022. október 30. 

felkéri a polgármestert a 3. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Szentkirályi utca 34. szám alatti 
társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási 

Szerződést, oly módon, hogy a társasház által fel nem használt 554.352.- Ft fővárosi és 

255.655.- Ft önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

felkéri a polgármestert az 5. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Rökk Szilárd utca 17. szám alatti 

társasház között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási 

Szerződést oly módon, hogy a társasház által fel nem használt 183.567.- Ft fővárosi és 

36.683.- Ft önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

felkéri a polgármestert a 7. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 
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9. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Baross utca 43. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa III. ütemének keretében létrejött Támogatási Szerződést oly 

módon, hogy a társasház által fel nem használt 209.612.- Ft fővárosi és 41.888.- Ft 

önkormányzati támogatás összegével csökkenti a támogatás összegét, 

10. felkéri a polgármestert a 9. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

II.a jelen határozati javaslat 5-10. pontja szerinti fel nem használt támogatások összege 

átcsoportosításra kerül a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között, az 

Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 

költségvetésének közterületi infrastruktúra fejlesztése sorra. 

12. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Horánszky utca 19. szám alatti 

társasház között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az 
alábbiak szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt 104.181.- Ft fővárosi támogatás és 24.015.- Ft 

önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 

sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon. 

13. felkéri a polgármestert a 12. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

14. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 2/b. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést, az alábbiak 

szerint 

- az előkészítés soron fel nem használt 66.780.- Ft fővárosi támogatás és 13.345.- Ft 

önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 

sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje 2021 . december 15-re módosuljon. 

15. felkéri a polgármestert a 14. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

16. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 3. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 

szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt 359.174.- Ft fővárosi támogatás és 71.776.- Ft 

önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 

sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon. 

17. felkéri a polgármestert a 16. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

18. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Vas utca 7. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 

szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt 166.690.- Ft fővárosi támogatás kerüljön 

átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon. 

19. felkéri a polgármestert a 18. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 
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20. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Mária utca 6. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa IH. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 

szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt 214.863.- Ft fővárosi támogatás és 42.937.- Ft 

önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 

sorra, 

- a Támogatási Szerződés határideje 2021. december 15-re módosuljon. 

21. felkéri a polgármestert a 20. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

22. módosítani kívánja a Józsefvárosi Önkormányzat és a Mária utca 19. szám alatti társasház 

között, az Európa Belvárosa III. ütem keretében létrejött Támogatási Szerződést az alábbiak 

szerint: 

- az előkészítés soron fel nem használt 503.340.- Ft fővárosi támogatás és 100.586.- Ft 

önkormányzati támogatás kerüljön átcsoportosításra az építés és eszközbeszerzés 

sorra, 

- a Támogatási Szerződés határidejét 2021. december 15-re módosuljon. 

23. felkéri a polgármestert a 23. pont szerint módosított Támogatási Szerződés aláírására. 

24.felkéri . a polgármestert, hogy a jelen határozat 12-23. pontja szerinti 

költségátcsoportosításokat vezesse át a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi 

Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására 

megkötött Támogatási Szerződés költségvetésében. 

25. felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat 1-24. pontjaiban megjelenő 
átcsoportosításoknak az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján történő végrehajtására. 

Felelős: — polgármester 
Határidő: 1., pont esetében azonnal 

2. pont esetében 2021. október 29. 
3-24. pont esetében a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyó döntését követően 
25. pont esetében a módosított Támogatási Szerződés aláírását követő 15 nap 

Napirend 8. pontja 

Javaslat a , Világos kapualjak" program ismételt pályázati kiírásának elfogadására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

A 8. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat a , Világos kapualjak" program ismételt 

pályázati kiírásának elfogadására". A társasházak és a lakosok részéről is merült fel az igény a 

pályázat folytatására. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben 12.500.000 Ft-ot biztosított 

erre a célra. A pályázat kiírásáról dönt most a Testület. Az előterjesztést a bizottságok 

megtárgyalták. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a pályázati felhívás 3. pontjában, valamint 

a Támogatási szerződés 1. pontjában a , kapu" kifejezés , kapubejárat -ra módosul. A napirend 

vitáját megnyitom. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, 

hogy van-e kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy megkérdezem a 
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képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirendhez. Camara-Bereczki Ferenc 

Miklós Képviselő úr, parancsoljon! 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Örülök, hogy itt fekszik előttünk ez az előterjesztés, és 

végre szavazhatunk róla. Annyit szeretnék elmondani elöljáróban, hogy ugye mondták már a 

szemben ülő kollégák is, hogy az építőipari alapanyagok ára növekedett exponenciálisan a közel 

múltban, ezért a korábbi kiíráshoz képest 50 ezer forinttal több lesz az összeg, tehát összességében 

500 ezer forintra lehet pályázni. Az idei évben erről a 12,5 millió forintról tudunk majd dönteni a 

Városüzemeltetési Bizottság ülésein. Bizom benne, hogy sok társasház be fogja adni. A 

korábbiakkal ellentétben a benyújtás az folyamatos lesz, ez azért is lesz így a jövőben, hogy lássuk, 

hogy mekkora igény van valójában erre a pályázatra. Annyit szeretnék kérni polgármester úrtól és a 

többségi frakciótól, hogy a jövő évben erre a feladatra, erre az önként vállalt feladatra fordítsunk 

majd érdemben nagyobb összeget, ez a jelenlegi összeg, hogyha azt feltételezzük, hogy egy 

társasháznak egy bejárata van, mert ugye úgy van a pályázati kiírás, hogy amennyiben egy bejárata 

van, akkor egy bejáratra lehet pályázni, amennyiben több, úgy kapubejáratonként 500 ezer forint. 

Amennyiben olyan pályázatok érkeznek be, amely házaknak egy kapuja van, akkor ez 50 ház 

támogatására elegendő összeg. Én a jövő évben szeretném, hogyha ez ennek legalább a duplája 

lenne. A többségi frakció támogatja az előterjesztést, és köszönjük szépen! Valamint itt szeretném 

megköszönni Gondos Judit külső bizottsági tag tegnap tett módosító javaslatát, amelyet most 

beépítettünk az előterjesztésbe. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Mi is támogatni fogjuk az előterjesztést, és mi is úgy gondoljuk, ahogy 

képviselőtársam, hogy ez igen alacsony összeggel kerül meghirdetésre. Az imént szavazták le 

egyébként Önök ennek a programnak a pénzügyi kibővítését, és ezek a programok azért is, nagyon 

jó példa ez a programnak a folytatása arra, hogy miért nem érdemes politikai alapon állandóan 

újratervezni sikeresnek bizonyult folyamatokat. Egyszer ezt már Önök megszüntették, most akkor 

újra ugyanezen a néven, újra életre is hívják. Nem tudom, mi értelme volt annak a megszüntetésnek, 

annak, hogy egy csomó ideig nem lehetett erre pályázni. Egyébként, hogyha megnézik az elmúlt 

évek tapasztalatait, amit egyébként maga az előterjesztés nagyon jól és pontosan leír, tehát hogy 

azért ez egy nagy sikerű projekt volt az elmúlt időszakban, tehát lehet azokra támaszkodni. Én azért 

azt gondolom, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy nem 24 felújítandó kapualj van a kerületben, 

mert azért ennél jóval több lehet, főleg, hogyha ahogy elhangzott, egy épületnek több kapuja is lehet 

adott esetben. Arról nem is beszélve, hogy azért az építőanyagok inflációja sajnos azért meghaladta 

azt a tizenvalahány százalékot, mint amivel a maximum érték emelkedett. Tehát azért én azt 

gondolom, hogy ez most egy nagyon-nagyon picike kis program lett. Jó, hogy újra visszatérnek 

ahhoz, amit még az előző ciklusban mi elindítottunk, ez egy jó dolog. Jó, hogy belátják azt, hogy 

nem kell feltétlenül mindent felszámolni, hiszen ezek a dolgok jól működtek, de azért egy nagyon 

szerény összeggel indul újjá. Ezért is szerettük volna, hogyha a Tisztelt Képviselő-testület 

támogatja az indítványunkat, és nagyobb összeget ad erre a projektre, főleg azért, mert itt nem 

csupán, ami önmagában egy fontos szempont, társasházak kapuinak a felújításáról van szó, hanem 
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közbiztonsági kérdésekről is, tehát ez nem pusztán csak egy felújítási program. Természetesen 

támogatni fogjuk, és mi is szeretnénk kérni, hogy ez mindenképpen bővüljön a közeljövőben, mert 

ez az összeg bizonyára elégtelen még akár egy év pályázatainak az elbírálásához is. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni a napirend 

vitájához. Amennyiben nem, lezárom a napirendet. 

Szavazásra bocsátom a , Világos Kapualjak" pályázat ismételt kiírásáról szóló 3 pontból álló 

határozati javaslatot, amelynek elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a képviselőket, 

szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

528/2021. (IX. 23.) határozata 

a , Világos Kapualjak" pályázat ismételt kiírásáról 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. a Világos kapualjak" program keretében pályázatot hirdet 12.500.000 Ft keretösszegben a 

társasházak részére kapubejárataik megvilágítása, valamint felújítása céljából, és elfogadja a 

határozat 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívást. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. szeptember 23. 

2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a pályázati felhívásnak a Józsefváros c. 
önkormányzati lapban és a www.jozsefvaros.hu honlapon történő közzétételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

3. a batározat 1. pontjában foglalt felhívásnak megfelelően, eredményesen lefolytatott 

pályázati eljárást követően felkéri a polgármestert, hogy az érvényes pályázatot benyújtó 
társasházakkal kösse meg a határozat 2. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Az 528/2021. (IX. 23.) számú határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
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Napirend 9. pontja 

Javaslat a "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Pikó András 

A 9. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat "Zöld udvar" program újabb pályázati 

felhívásának kiírására". A társasházak zöldítéséről szóló "Zöld udvar" pályázat második körének 

meghirdetéséhez 7.000.000 Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, erről dönt most a Testület. 

Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót az 

előterjesztőnek, Erőss Gábor alpolgármester úrnak, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Röviden mondanám, hogy igen, ez már a második kör lesz, a 

pályázat nagyon sikeres volt első körben, olyannyira, hogy kicsit meg is növeltük akkor az összeget, 

de így is sok pályázó nem juthatott támogatáshoz. Népszerű a pályázat, egyre népszerűbb, így aztán 

most is már a kiinduló összeg is magasabb, mint az előző körben volt. Eredetileg 3 millió forint 

volt, most már 4 millió forinttal kiegészítettük, tehát összesen 7 millió forintra, és akkor így még 

több ház pályázhat, illetve ami még nagyon fontos, hogy az előző kiírásból sajnos technikai okokból 

kimaradtak a lakószövetkezetek. Ezt korrigáltuk, és most már minden társasház, bármilyen tulajdoni 

formában tud majd pályázni. Úgyhogy ezúton is szeretném biztatni a józsefvárosi társasházakat, ez 

egyszerre szépíti a házat, közösséget teremt, és hát, ami a legfőbb cél, egy picit, mégha csak helyi 

szinten is, de segít a klímaválság kezelésében, nem lekűzdésében, de kezelésében. Köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Én is köszönöm! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy kívánnak-e kérdéseket fűzni, feltenni a 

napirenddel kapcsolatban. Nem látok kérdéseket. Kérdezem a Tisztelt Képviselőcsoportok Vezetőit. 

hogy a kívánnak-e hozzászólni. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Igen, itt is szeretném azért arra felhívni a figyelmet, hogy az előterjesztés tanúsága szerint az első 

pályázatra 34 társasház nyújtott be pályázatot, és ebből 9 társasház, összesen 6.4 millió forint 

támogatáshoz jutott. Látjuk ezekből a számokból, hogy mennyire elégtelen volt ez az alap, igazság 

szerint most sem sokkal rózsásabb a helyzet. Tehát én azért azt gondolom, hogy ahhoz hogy 

valóban arról beszéljünk, hogy a társasházak sokszor gondozatlan, lekövezett, betonnal kiöntött 

belső udvarát meg tudjuk újítani, esetleg fel tudjuk törni, ott talajt tudjunk cserélni, ezek az 

összegek, ezek borzasztóan elégtelenek, ezek források, még akkor is, hogyha érdemi, társasházi 

forrás is érkezik hozzá. Tehát azért ez egy jóval nagyobb volumenű ügy. Én nem szeretném azt 

mondani, nyilván itt minden segítség segítség, én nem akarom azt mondani, hogy pár százezer 

forint ne lenne egy társasháznak, nyilván növényeket tudnak belőle vásárolni, adott esetben 

virágládákat, tehát valamire tudnak jutni, de azért alapvetően ez nem egy rendszer szintű segítség, 

amikor egy működő és fenntartható zöldkertet hozunk létre egy társasházban, ezek inkább 

balkonládák, meg planténerek szintjén mozog ez a történet. Én arra szeretném Önöket ösztökélni, 

hogy azért ezeket a pályázati pénzeket vagy komolyabb összeggel tegyék elérhetővé, mert így ez 

inkább tűnik egy picit látszatcselekvésnek, hiszen nem elégséges a célok elérésére, viszont azt lehet 
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mondani, hogy kipipáltunk egy projektet, van zöldudvar, hát 7 millió forinttal, ez egy borzasztóan 

szerény összeg. Igazából nekem teljesen mindegy, hogy milyen címszó alatt jutnak a társasházak 

támogatáshoz, lehet ez a társasházi felújítási alap, és abba is betehetjük, hogy ilyen célokra is 

felhasználható, az sincs. Valamit jó lenne ez ügyben előrelépni. Köszönöm! 

Pikó András 
Köszönöm szépen! Szarvas Koppány Bendegúz Képviselő úr, parancsoljon! Bocsánat, elnézést, 
csak nem láttam, de igaza van. 

Sátly Balázs 
Semmi gond, köszönöm szépen a szót! Nagyon örülök, hogy újra van egy ilyen pályázat. Ezt 

szintén a programunkban ígértük, hogy lesz , Zöld udvar" pályázat. Ez most egy újabb forduló, 

köszönöm szépen alpolgármester úrnak az előkészítését. Bár picit színvonaltalannak tartom azt a 

hozzászólást, hogy jó, jó, ezt csináljuk, csak ne így, meg ne úgy, meg miért nem annyiért, meg 

miért nem hogy, de a legvégén egyetértek vele. Én is azt gondolom, hogy a következő időszakban 

ezt a pályázati formát a költségvetés tervezésénél kicsit meg kell erősítenünk annak érdekében, 

hogy a klímaváltozás kezelésében reaktívabbak tudjanak lenni a társasházaink, és minél több udvar 

megszépüljön. Egyébként ezzel kapcsolatban hoztunk ma egy fontos döntést, bár elsikkadt itt a 

rendkívüli színvonalas költségvetési vitában, hogy a JGK számára biztosítottunk forrást az 

önkormányzati kezelésben lévő udvarok karbantartására és zöldítésére. Ez a feladat nagyon-nagyon 

hosszú időn keresztül úgy tűnik, minthogyha gazdátlan lett volna, úgyhogy erre dedikált forrást és 

mandátumot kapott a IGK. Úgyhogy, nem csak a társasházak, hanem az önkormányzati udvarok is 

rendezettebbek, zöldebbek, karbantartottabbak tudnak lenni. Szerintem rendkívül fontos, hogy ilyen 

és ehhez hasonló pályázati programokat indít az Önkormányzat. Igen, lehetne ennél nagyobb 

összeggel is indítani, majd amikor nem érnek minket ilyen szintű kormányzati támadások és 

pénzelvonások, akkor valószínűleg erre lehetőség is lesz. Rendkívül szurkolok, hogy idén ne 

kapjunk olyan negatív karácsonyi ajándékot, mint azt tavaly, a bevételeink elvételével kínáltak meg 

bennünket a fa alatt. A , Zöld udvar" program lesz, és erősödni is fog. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Erőss Gábor alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm, csak röviden, akkor csatlakozva Sátly frakcióvezető úrhoz, hogy persze, lehet még 

többet, de hát most pont ezt csináljuk, még többet adunk, és jövőre is nyilván célunk, hogy legyenek 

újabb, hasonló pályázatok. Egyébként még idén várhatja, és ezt már Vörös frakcióvezető úrnak 

mondom válaszul, hogy balkonládák például ebben, ahogy Ön felsorolta, ebben biztosan nem 

szerepelnek, mert ez tényleg udvarzöldítésre megy. Viszont lesz majd külön dedikált gangzöldítési 

pályázat még idén, minden valószínűség szerint, ahogy az a klímavédelmi intézkedési terv második 

csomagjában szerepel. Tehát, hogy ezek a források és ezek a programok nem, hogy akadoznának, 

hanem egyre bővülnek. És azért azt se felejtse el, frakcióvezető úr, hogy azért tényleg ez 

megmozgat, egyrészt önrészt is hoz be, másrészt pedig megmozgatja a lakóközösségeket, és az a 

közösségi munka vagy önkéntes munka, amit ők csinálnak, és ezt hangsúlyozom, tehát nem puszta 

balkonládák, hanem kimondottan a társasház közös részének a zöldítése, az sokszorosan megtérül 

mindenféle szempontból. De folytatjuk, tehát ebben egyetértünk, folytatjuk és bővítjük az ilyen 

programokat. Köszönöm! 
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Pikó András 

Szarvas Koppány Bendegúz Képviselő úr, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Nos, igen, Kedves Kormánypárti Képviselők, minden zöld 

udvarra kilobbizott állami forintot szívesen látunk, és még akár meg is köszönjük szívesen, nem 

érezzük ezt méltóságon alulinak, hogyha megtalálnak minket ilyen források, mi is támogatjuk, hogy 

nyugodtan hozzanak ide, erre. Szeretném hozzátenni, hogy a most zajló előválasztási versenyben 

négyből legalább kettő képviselő azzal is kampányol, hogy milyen hatékonyan fog majd a jövőbeli 

kormánytól kihajtani pénzeket, forrásokat a választókerületére. A DK-s Manhalter Dániel a saját 

habitusára hivatkozik, a momentumos Csordás Anett pedig arra, hogy ő már korábban is ki tudott 

lobbizni eredményeket ellenzékből. Nagyon-nagyon jót tenne a választási kampánynak, hogyha a 

fideszes képviselőjelölt sem azzai kampányolna, hogy jönnek a migráncsok, meg olyan blődliket 

mondana, hogy a Pikó megengedte az autóban alvást, és ezért nincsen közbiztonság, hanem 

mondjuk ő is arról magyarázna, hogy milyen sok forrást akar majd kilobbizni Józsefvárosnak és 

esetleg Ferencvárosnak. Ez egy nagyon előremutató dolog lenne, mi lenne, ha ezen menne a 

méricskélés, és nem pedig azon, hogy ki tud nagyobb blődlit mondani arról, hogy még hány tucat 

közterest kéne felvenni a meglévő státuszok mellé. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Nem látok több, de, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Erőss képviselő úrnak címezném. Tehát félreértés ne essék, én 

elkötelezett híve vagyok annak, hogy a klímaváltozás hatásait a városban valamilyen módon 

mérsékelni tudjuk, de tisztelettel, ha egyszer letennének, ugye már klímaterv van, de egy gyakorlati 

mérést vagy javaslatot, hogy milyen tömegű zöld felület lenne az, ami mondjuk egy adott területen 

érzékelhetően csökkenti a meleget, a hőmérsékletet nyáron vagy tavasszal, akkor lehet, hogy akkor 

ahhoz tudnánk viszonyítani. De így, most tényleg az látszik, hogy most négy darab muskátlival 

harcolunk a klímaváltozás ellen. Tudom, hogy minden számít, csak mégis olyan elképesztően 

picike ez az összeg ehhez a hatalmas, grandiózus célhoz, hogy jobb lenne inkább egy picit 

szerényebb célokat kitűzni, vagy ha komolyan gondolják, akkor ahhoz forrást rendelni. Tehát ez a 

kettő nem megy, hogy hétmillió forintnyi társasházi pályázattal a klímavészhelyzet, ami hát milyen 

jó, hogy bevezettük, mert azóta már sok minden történt ez ügyben, tehát nyilván nagyon hasznos 

volt. Ezt látjuk mindannyian, érezzük a bőrünkön ezeknek az egyáltalán nem politikai típusú, 

hanem nagyon gyakorlatias döntéseknek a súlyát, azaz nem. Tehát szimbolikus lépésekkel nem 

lehet célokat elérni, ez a pénzösszeg egy szimbolikus lépés. Arra, amit Ön felvázolt, nyilvánvalóan 

elégtelen. 

Pikó András 
További kérdéseket, hozzászólásokat nem látok. A napirend vitáját lezárom. Szavazás következik. 

Szavazásra bocsátom a "Zöld udvar" program újabb pályázati felhívásának kiírásáról szóló 2 

pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a Tisztelt 

Képviselőket, hogy szavazzunk most! Valamiért most azt jelzi nekem a gép, hogy Ferencz Orsolya 
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és Sántha Péterné képviselő asszony gépe valamiért bekapcsolódott. Nem tudom, miért. Igen, 

kapcsoljuk ki. Jó. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 0 

tartózkodással elfogadta. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
529/2021. (IX. 23.) határozata 

a "Zöld udvar? program újabb pályázati felhívásának kiírásáról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező , Zöld udvar" című pályázati kiírást és annak 
mellékleteit. 

2. a határozat 1. pontja szerinti pályázati kiírást megjelenteti a Józsefváros újságban (online 
felületén), a www.jozsefvaros.hu oldalon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján. 

Felelős: polgármester 
Határidők: 

1. pont tekintetében: 2021. szeptember 23. 

2. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő 8 napon belül 

Napirend 10. pontja 

Javaslat a "Tedd le a kocsit!" program 2021 évi pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Pikó András 

A 10. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat "Tedd le a kocsit!" program 2021 évi 

pályázatának kiírására". Az előterjesztő szintén Erőss Gábor alpolgármester úr. 600 000 forinttal 

növekszik az Önkormányzat dolgozóinak szóló , Tedd le a kocsit" pályázat kerete, az előterjesztés 

elfogadásával a pályázat 2021. évi kiírására mindösszesen 1.141.000 Ft áll majd rendelkezésre. Az 

előterjesztést a bizottságok megtárgyalták. A napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Erőss 

Gábor alpolgármester úrnak. 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen, polgármester úr! A program első kiírása szintén sikeres volt, de a 

gyermekbetegségeit meg kellett gyógyítani, mármint a kiírásban voltak olyan kisebb ügyetlenségek, 

amik miatt egy része az összegnek nem lett felhasználva, ezért kár lett volt vagy kár lett volna. 

Tehát ezt az összeget, ami megmaradt, kiegészítettük egy további 600 ezres tétellel, hogy ! millió 

forint fölötti összegből gazdálkodhassunk, és 1 millió forint fölötti összegből lehessen támogatni 

azt, hogy a dolgozóknak egyrészt a BKV bérletét, másrészt a kerkékpárral való munkába járását, 

vagy adott esetben, ahogy az alpolgármestertársam szokta mondani, a mikromobilitást támogassuk, 

de elsősorban a BKV bérletet és a biciklizést. Úgyhogy most erre egy jelentősebb összeg áll erre 

rendelkezésre oly módon, hogy a BKV bérletek nagy részét fizetjük, de nem teljes egészét, és így 
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akkor többen is részesülhetnek ebből, és ezáltal közvetlenül is, csakhogy az előző témára 

visszautaljak, csökken Józsefvárosban az a károsanyag-kibocsátás, ami egyszerre okozza a globális 

felmelegedést, és ami fontos, és lokálisan nagyon is érezhető, a rossz levegőt, vagyis a 

légszennyezettséget, szóval, így csökkentjük helyben is a légszennyezettséget. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy kérdésük van-e az előterjesztéshez. 

Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Bocsánat, köszönöm, csak tényleg érdekel, hogy miért nem sikerült fölhasználni az egészet? 

Mondta, hogy voltak gyerekbetegségek, csak kíváncsiságból, mi volt az oka ennek, hogy nem került 

felhasználásra a teljes keretösszeg? 

Pikó András 

Kérdés? Bocsánat, kérdezem, hogy van-e még kérdés. Amennyiben nincs több kérdés, a kérdéseket 

lezárom, és megadom a szót válaszra az előterjesztőnek. 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm! De lehet, hogy Elnök úr ki tudja egészíteni. Én csak egy mondattal akkor elkezdem, 

hogy külön dedikált albugyor volt a kerékpárosoknak és a közösségi közlekedést igénybevevőknek. 

És mivel a kerékpáros részre kevesebb volt a vártnál a jelentkező, de onnan már nem lehetett 

technikai okoknál fogva átcsoportosítani, így maradt meg pénz tulajdonképp. Most összevonjuk 

ezeket az alszámlákat, és tulajdonképp az igényeknek megfelelően tudjuk a támogatásokat adni. 

Köszönöm! A bugyor az nem egy szakkifejezés volt, elnézést kérek! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Most a képviselőcsoportok vezetőinek a hozzászólása következik, amennyiben 

van ilyen. Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen! Tehát a , Tedd le a kocsit" pályázat az a korábban elfogadott klímastratégiának 

az eleme, aminek ugye a kidolgozása a Hivatallal és a Kerületfejlesztési- és Klímavédelmi 

Bizottsággal együtt történt. És valóban, az első ilyen kiírás rugalmatlanra sikeredett, mivel több célt 

próbáltunk egyszerre összeegyeztetni, és ezt úgy próbáltuk elérni, hogy meghatároztuk, hogy 

mennyi BKK bérletről lehet szó, mert egyébként itt volt egy ilyen szakmai vita, hogy a bicikli és a 

tömegközlekedés egymáshoz képest hogyan viszonyuljon. Most lehetőséget kap majd az elbíráló 

bizottság, ami az általam elnökölt bizottság lesz. Majd egy locsolókannát is kérünk a homokozóba 

egyébként, meg hintát, hogy kimozoghassák magukat. Szóval, a Bizottságnak lehetősége lesz arra, 

hogy rugalmasan kezelje az igényeket, és mindegyik jelentkezőnek juttasson valamit, és minél 

többen a Hivatal dolgozói közül letehessék a kocsijukat, minél tisztább legyen a levegő, minél 

kevesebb legyen a kipufogógőz, és hát, hogy minél kevesebb igény legyen parkolóhelyekre, és azok 

a parkolóhelyek aztán hasznosulhassanak más céllal, például vendéglátó terasszal. A rugalmasság 

érték, és örömmel várjuk a jelentkezőket a Hivatal részéről a pályázatra. Fura az a hely, fura 

energiák működnek ott. (a szemben lévő oldalon vidámság hangjai) Mindegy, szóval, ennek alapján 
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megint meg fognak vádolni minket valószínűleg bicikli- és  roller-fetissizmussal vagy 

autósüldözéssel, de úgy vagyunk vele, hogy nem üldözzük az autósokat, csak motiváljuk, hogy 

avanzsáljanak át biciklistává és tömegközlekedővé, És erre ez egy kiváló, pozitív ösztönző, és külön 

örülök, hogy a különböző nézőpontokat sikerült végül összeegyeztetni, és úgy oldottuk fel az 

ellentéteket, hogy a Bizottság kellő felhatalmazást kapott arra, hogy mindenkinek juttasson 

támogatást. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Fidesz-frakciót, hogy van-e abban az állapotban, hogy...? 

(nevetés) Köszönöm! Képviselői hozzászólásokat nem látok. Szavazásra bocsátom a "Tedd le a 

kocsit!" program 2021. évi pályázatának kiírásáról szóló 3 pontból álló határozati javaslatot. Az 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, szavazzanak most! 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a határozatot 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
530/2021. (IX. 23.) határozata 

a "Tedd le a kocsit!" program 2021. évi pályázatának kiírásáról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező , Tedd le a kocsit!" című pályázati kiírást, 
illetve annak mellékleteit. 

2. a kiírás mellékleteként elfogadott felhívást megküldi az önkormányzat költségvetési szervei 

és a JGK Zrt., IKN Zrt. és a Rév Zrt. vezetőinek azzal, hogy azt kihirdetik a helyben 
szokásos módon. 

3. a határozat 1. pontja szerinti pályázati kiírás mellékletét képző pályázati felhívást 

megjelenteti a Józsefváros újságban (online felületén), a www.jozsefvaros.hu oldalon és az 
önkormányzat hirdetőtábláján. 

Felelős: Polgármester 
Határidők: 

1. pont tekintetében: 2021. szeptember 23. 

2. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő 5 napon belül 
3. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő 5 napon belül 
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Napirend II. pontja 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. és 40. szám alatti épületekben 

elhelyezkedő 3 db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adása Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Kovács Ottó igazgatósági elnök 

Pikó András 

A II. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. és 

40. szám alatti épületekben elhelyezkedő 3 db gépkocsi-beálló ingyenes használatba adása Budapest 

Főváros Kormányhivatala részére". Az Önkormányzati épület teremgarázsában elhelyezkedő 3 

darab gépkocsibeállót a Képviselő-testület ingyenes használatba adja a Budapest Főváros 

Kormányhivatala részére határozott időre 2021. december 31-ig. Az előterjesztést a bizottság 

megtárgyalta, a napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót, amennyiben kívánja, az 

előterjesztőnek. Kérdezem, nem, nem kíván vele élni. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy 

kérdésük van-e. Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselő úr, parancsoljon! 

Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Azt szeretném megkérdezni a JGK-tól, hogy a Dankó 

utca 40. teremgarázson, mélygarázson kell-e végezni valamiféle felújítást ahhoz, hogy teljes 

mértékben ki lehessen használni a teljes kapacitását a mélygarázsnak, illetve hogyha igen, akkor 

mennyi, mekkora nagyságrendileg ez az összeg, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Bocsánat, Kovács Ottó elnök úr, parancsoljon! 

Kovács Ottó 

Próbálok válaszolni, nem voltam felkészülve a kérdésre. Ismereteim szerint nincsenek olyan 

problémáka  -es teremgarázsban, ami bármit akadályozna. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! A kérdések után kérdezem a Tisztelt Képviselőcsoportok vezetőit, hogy 

kívánnak-e hozzászólni. Sátly képviselő úr? Nem. Bocsánat, szóljanak! Szarvas Koppány 

Bendegúz, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen! Én azt szeretném kérdezni, hogy a bérleti díj kiesésért cserébe számíthatunk-e 

bármire a bérlőtől, bármilyen, nem tudom, előnyre, vagy kompenzál valamiképpen vagy csak úgy 

kezdték, hogy lehessen ingyen és a két szép szemüket adjuk meg. Megérdemlik-e? Olyan jó munkát 

végeztek, hogy tekintsük jutalomnak, vagy szóval, hogy van-e bármi, ami amellett szólna 

egyébként, hogy így most ezt a bérleti díjat csak úgy elengedjük kérésre? Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Mentesíteném Kovács Ottó elnök urat attól, hogy most ez egy eléggé erősen politikai felhangok 

kérdés volt. Szerintem nem úgy kaptuk meg a kérést, hogy adjatok nekünk 3 gépkocsibeállót 

ingyenesen, cserébe kaptok, nem tudom, mit tudna nekünk a Kormányhivatal adni. Szóval, hogy ez 
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nem így van, kaptunk egy kérést, erről fogunk most dönteni. Nyilvánvalóan a Kormányhivatal 

nagyfokú jóindulatára számítunk egyébként. Jó, képviselőcsoportok vezetői nyilatkoztak, hogy nem 

kívánnak hozzászólni. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e hozzáfűznivalójuk, 

észrevételük, hozzászólásuk. Dr. Erőss Gábor, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen a szót! Bár nem hozzám szólt Szarvas Koppány Bendegúz képviselőtársam 

kérdése, de megválaszolom. Szerintem a Kormányhivatal és annak vezetője különösképpen, aki 

napi rendszerességgel terjeszt valótlanságokat a kerületről és a kerületi intézményekről, nem szorul 

rá se anyagilag arra, hogy mi ily módon támogassuk, se erkölcsileg nem szolgált rá, hogy 

támogassuk. Az a rágalmazással felérő Facebook-tevékenység, amit Sára Botond folytat, az 

méltatlan egy volt polgármestertől, meg hát, bárkitől. Tehát, hogy emberileg én ezt nem is tudom 

értelmezni egyébként. Én, amikor őt megismertem itt, még, amikor itt dolgozott, egy normális 

embernek ismertem meg. Az a rágalom-cunami, amit magából a közösségi oldalakon kibocsát, most 

majdnem csúnyább igét használtam, az tényleg érthetetlen, és megütközést kelt, és egyébként káros, 

nagyon káros, és fölösleges ígyse-úgyse fogják megválasztani, tehát teljesen fölösleges is 

kampányolnia, a józsefvárosiaknak árt ezzel, nem nekünk. Tehát, hogy Önök is tudják, ismerik a 

számokat, Budapesten egyetlen fideszest se fognak 2022 áprilisában megválasztani. Teljesen 

fölösleges ez. Menjenek le vidékre, ott kampányoljanak, mert lehet, hogy ott még van valami 

esélyük, de a budapestiek már véleményt mondtak Önökről. Ha ezt ilyen rágalmazással, meg 

uszítással tetézik, és fokozzák a hangulatot, és 77-78.000 józsefvárosinak az életét keserítik meg, 

akkor én azt gondolom, hogy ez méltatlan, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Csak annyit szeretnék mondani itt a nyilvánosság előtt, hogy 

9996-ban sikerül egységes frakcióálláspontot kialakítanunk, és bizonyítjuk, ezzel bizonyítjuk az 

együttműködési képességünket, de ennek a napirendi pontnak a tekintetében ez nem született meg, 

így a Közösen Józsefvárosért Frakció tagjai lelkiismereti szavazást fognak végrehajtani. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Én még az életemben ilyet nem láttam, hogy egy hivatal egy teljesen normális 

ügyletéből képesek politikát csinálni, Egyébként ez az az aránytévesztés, amit én nem tudom, hogy 

mennyire preferálnak majd "22-ben a választók. Egyébként köszönjük szépen, hogy félti a budapesti 

eredményeinket. Egyben viszont, én nem tudom, hogy mi lesz a választás eredménye. Van egy, 

nyilván reménykedek egy végkifejletben, Önök egy másikban, de egy valamit már most aláírok, 

hogy legalább 40-szer jobban fogunk szerepelni, mint a Párbeszéd listája szerepelne, ha létezne. 

Tehát köszönjük szépen a szimpátia-féltést, csak az a baj, hogy ez a lista, ez nem létezik, ahogy a 

Párbeszédnek sincsen valós támogatottsága. De azért köszönjük szépen a politikai kioktatást. Én 

szeretném felhívni mindenkinek a figyelmet, hogy 3 parkolóhelyről beszélgetünk. 3 parkolóhelyről 
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beszélgettünk. Én nem tudom, amikor a Munkaügyi Hivatal, vagy a nem tudom, melyik szervezet, a 

nem tudom én termőföld minősítési intézett vagy bármilyen hasonló kér tőlünk parkolóhelyet, 

akkor én nem szoktam megnézni egyébként, hogy mit gondolok a vezetőjéről. Biztosak lehetnek 

benne, hogy nem Sára Botond kéri a 3 parkolóhelyet, ha ez segít az Önök döntésében, hanem azok a 

munkatársai, akik nem is biztos, hogy tudnak arról, hogy Erőss Gábor a világon van, vagy én a 

világon vagyok, hanem dolgoznak, és bejárnak a munkahelyükre. Tehát maximum velük tud 

kiszúrni Erőss képviselő úr vagy az, aki ezt nem támogatja. Lelkük rajta. Én nem hallottam még 

vitát ilyen kérdésben testületi ülésen, amióta én hallgatok ilyet, de komolyan mondom, én ezt nem 

is, nem is minősítem. Tényleg, nehéz szavakat találni, nehéz szavakat találni! 

Pikó András 

,. Words dont come easy!" Köszönöm szépen, Veres Gábor képviselő úr következik, parancsoljon! 

Veres Gábor 

Köszönöm, polgármester úr! Ha jól tudom, akkor ehhez az előterjesztés december 31-ig szól, ugye? 

Pikó András 

Igen. 

Veres Gábor 

Igen? Jó. Egyrészt ez egy fontos kérdés volt. A másik meg, hogy tényleg, tehát, hogy ebből ne 

csináljunk már politikát. 36.000 forintból. A másik oldalon meg van ennél sokkal érdekesebb 

kérdés, hogy valóban nem az a fontos, hogy ki vezeti a Kormányhivatalt, tényleg. Tehát ez egy, ez 

egy szakmai kérdés, nyilván van benne némi politika is, de az csak annyiban árnyalja ezt, hogy 

, hátha másnak adunk, akkor most miért ne adnánk" típusú felvetések voltak a frakcióban is, aztán 

mások meg másképp gondolták, hogy másnak se kell adni. Tehát, hogy mástól is visszavontuk az 

ilyen lehetőségeket. Szóval sok minden ütközött a frakcióban. És semmi közöm ahhoz, hogy a 

Párbeszéd milyen eredményt ért el a választáson, de biztos, hogy nem rosszabbat, mint a KDNP, 

köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Hát, legelőször is gratulálok Vörös Tamás matematikai zsenialitásához, aki ugye először közölte, 

hogy a Fidesz támogatottsága az 40-szerese a Párbeszédnek, majd közölte, hogy a Párbeszéd az 

egyenlő 0. Most tudjuk, hogy 40-szer 0 az mennyi. Tehát ezt szépen levezette a saját pártja 

esélyeinek latolgatását, megint gratulálok. Továbbá, hát, egyébként valóban én is hezitálok, itt most 

Vörös Tamás mondta, hogy nem látott még olyat, hogy szakmai kérdést átpolitizálnak. Hát, akkor 

nézze meg a kérvényező Kormányhivatal vezetőjének a Facebook-oldalát, és akkor fog látni ott sok 

csudát. De jogos az a felvetés, hogy nem a vezető kéri a parkolóhelyet, hanem a dolgozóknak 

szükséges. Bár a dolgozók között is van olyan, akire van okunk, hogy úgy mondjam, Józsefváros 

nevében ferde szemmel nézni. Ezt most nem tudjuk ott szétszálazni, hogy ki lesz az, aki használja 

ezt a parkolóhelyet, ezért leginkább úgy néz ki, hogy szerintem tartózkodni fogok emiatt. Már csak 

azért is, mert közben meg belegondolok abba is, hogy a vezetőség miatt az alattuk levőket büntetni, 
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az nagyon egy fideszes tempó, úgyhogy nem szeretnék abba belecsúszni. Ugyanakkor nem tudom, 
hogy van-e a Kormányhivatalnak , Tedd le a kocsit" programja, de érdemes lenne bevezetni, nekik 
is jó lenne. Akár egyébként lehetne az Önkormányzattal együttműködni, tehát mi ugye már 
megdolgoztunk programjával ezen a téren, úgyhogy szívesen átadunk tudást és tapasztalatot a 
Kormányhivatalnak vagy akár a Kormánynak is, de hogyha nem olyan sürgős, akkor mi is meg 
tudjuk vállalni azt a félévet ezzel, hogy aztán vezessük be kormányzati szinten. Köszönöm szépen, 

és gratulálok az ifjú matekzseninek! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Erőss Gábor alpolgármester úr következik, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Félreértések elkerülése végett természetesen nem a dolgozókat fosztanánk meg semmitől, hiszen a 
Kormányhivatal büdzséjéből bőven telik arra, hogy ezt a néhány 10.000 forintot Józsefváros 

költségvetésébe befizessék, mint mások is, akik parkolásra használják Józsefváros köztereit. Tehát 
itt inkább csak arról van szó, hogy Sára Botond 2 a józsefvárosi intézményeket rágalmazó, hazug 
módon uszító Facebook-poszt között potyázni szeretne. Ezt a potyázás én nem tartom 
támogatandónak. Természetesen a Kormányhivatal tudja fedezni ezeket a költségeket. Ami pedig a 
Párbeszéd eredményeit érinti, ha már ennyire érdekli képviselő urat, Ön elveszítette legutóbb a 
választást, amikor indult, ugye. Önt leszavazták a józsefvárosiak, én viszont az egyéni körzetembe 

párbeszédes jelöltként a legnagyobb szavazat-különbséggel nyertem meg az egyéni körzetet, és 
egyébként másfélszer annyi szavazatot kaptam, igen, mint a fideszes ellenfelem. És egyébként 
minthogyha volna egy Karácsony Gergely nevű párbeszédes főpolgármester is Budapesten, 
úgyhogy ennyit erről. Önt leszavazták már a választók, legközelebb is le fogják, tehát kár erőlködni. 
Inkább szóljon Sára Botondnak, hogy ne rágalmazza a józsefvárosi óvodákat, köszönöm! 

Pikó András 

Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Tudják, csak azon gondolkodtam, hogy bár sok remény nincs rá, de én ezt az egész napirendi pontot 
én nagyon bízok benne, hogy legalább pár józsefvárosi választó megnézi. És akkor én azt 
gondolom, utána meghozza a döntését, én szerintem akkor nekünk olyan nagy félnivalónk nincs. 
Tényleg, gratulálok Önöknek a súlyos dilemmáikhoz frakcióülésen és ehhez az egész kérdéskörhöz, 
ahogy visszanyúlnak. Nem lehet, ezen a szinten komoly ember nem folytat vitát. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen a szót! Polgármester úr, lehetne itt viccelődni azon, hogy Sára Botond vezetése 
alatt a kormányhivatal odáig jutott, hogy nincs 39.000 forintja havonta parkolóhelyet bérelni, de ez 
szinten aluli lenne. És azt is fel lehetne hozni, hogy Sára Botond teljes mértékben méltánytalan és 
gyalázatos módon most már folytatólagosan gyalázza a józsefvárosi óvodákat és az 
óvodapedagógusokat. De semmi köze nincs ennek az előterjesztésnek ahhoz, hogy Sára Botond 
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milyen vezetői vagy kommunikációs képességekkel rendelkezik. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Ne haragudjanak, de tényleg nem lehet elmenni szó nélkül azért, hogy egy parkolókérdésből 

csinálnak egy ilyen vitát. És azt gondolom, hogy azért nagyon méltatlan az a hozzáállás, ahogy ezt 

Önök kezelik, mert nem gondolom azt, hogy a Sára Botondnak a távollétében, ilyen háta mögött, 

vagy nem is tudom, ezt hogy nevezzen, de szóval, annyi, annyira, annyira ciki, hogy ezt így kezelik 

ezt az egészet. Teljesen, teljesen döbbenten állok, és hallgattam ezt a parkolóhely vitában, hogy 

Sára Botondnak a Facebook-ját keverjük ide, Nem találok szavakat, csak azt kérem, hogy 

disztingváljanak egy picit, mert ez szerintem, ez így ez túlzás. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Szeretném jelezni, hogy a Sára Botond háta mögött, ez a konstrukció Sára Botondnak saját 

magának köszönhet, mert ugye azért listáról bejutott volna. Azt mondjuk meg tudom érteni, hogy 

aztán nem bírta volna 5 éven keresztül azt, hogy a legyőzőivel néz szembe folyamatosa, pláne, hogy 

az én arcon lenne az egyik. Azt másnak se könnyű elviselni mindig, de ne sajnáljuk már, ne 

sajnáljuk már Sára Botondot azért, mert nem volt vér a pucájában beülni abba a Képviselő- 

testületben, amit egy év után ő elvesztett. Azért na, ezt tegyük ettől függetlenné, a többit meg 

elmondtam, a lényeget, azt tartom továbbra is. De egyébként azon is gondolkodtam már, hogy lehet, 

hogy megelőlegezett fájdalomdíj a választási vereségért esetleg az a 3 parkolóhely. Na, legyen 

szívük! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, a napirend vitáját lezárom, és szavazás következik. Szavazásra bocsátom a 

, Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. és 40. szám alatti épületekben elhelyezkedő 3 db gépkocsi- 

beálló ingyenes használatba adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére" szóló 2 pontból álló 

határozati javaslatot, az elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, 

hogy szavazzunk most! 7 igen 2 nem és 6 tartózkodással nem fogadtuk el a határozati javaslatot, 

köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

531/2021. (IX. 23.) határozata 

a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. és 40. szám alatti épületekben elhelyezkedő 3 db 

gépkocsi-beálló ingyenes használatba adásáról Budapest Főváros Kormányhivatala részére 

(7 igen, 2 nem, 6 tartózkodás szavazattal) 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy nem fogadja 

el az alábbi határozati javaslatot: 
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.. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a 35474 hrsz.-ú Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34. szám alatti épület 
teremgarázsában elhelyezkedő 14. és 15., valamint a 35477 hrsz.-ú Budapest VIII. kerület, 

Dankó utca 40. szám alatti épület teremgarázsában elhelyezkedő 16. számú gépkocsi-beállók 
ingyenes használatba adásához határozott időre, 2021. december 31. napjáig a Budapest 
Főváros Kormányhivatala (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.; adószáma: 15789233-2- 

4l; statisztikai számjele: 15789233-84113-312-OI; képviseli: dr. Sára Botond Attila 
kormánymegbízott) részére 

2.) felkéri az Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti használati megállapodás megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2.) pont esetében 2021. október 31. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ,, 

Napirend 12. pontja 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Pikó András 

A 12. napirendi pont tárgyalása következik ,Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra". Két előterjesztőnk 

van, Dr. Erőss Gábor alpolgármester úr és Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony. A javaslat 

lényege szociálisan rászoruló, bocsánat felsőoktatási intézményekben jelenleg is tanuló vagy 

felsőoktatási intézményben tanulni kívánó hallgatók pénzbeli támogatásban részesülhetnek a 

pályázat keretében. A maximum pályázható összeget az Önkormányzat 2096-kal 12.000 Ft-ra 

növeli. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, a napirend vitáját megnyitom. Kérdezem a 

Tisztelt Előterjesztőket, hogy van-e hozzáfűznivalójuk. Erőss Gábor alpolgármester úr. 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen! Én azt hiszem, hogy ez egy sokkal konszenzuálisabb a téma lesz. A korábbi 

hagyományokat visszük tovább, amennyiben ismét itt van Önök előtt ez az előterjesztés, ahogy az 

előző években is. És akkor is egyébként ellenzékből még én is akkor is támogattam, és most is 

értelemszerűen előterjesztőként. Annyi változás van a korábbi évekhez képest, hogy a felső határt 
az 10.000-ről 12.000 Ft-ra növeltük. És mivel évről-évre, bár küzdünk azért, hogy minél több 

emberhez, minél több józsefvárosi fiatalhoz eljusson ennek a lehetőségnek a híre, mégis stagnál a 

pályázóknak a száma. Azt reméljük, hogy többen lesznek, de hogyha nagyjából az előző évek 
tendenciája folytatódik, akkor biztosítható lesz, hogy minden egyes pályázónak, értelemszerűen 

elsősorban rászoruló a józsefvárosiaknak, akik felsőoktatási tanulmányaikat folytatják, mindenkinek 
a mostantól már megemelt 10 helyett 12.000 Ft-os összeget fogjuk tudni folyósítani. Köszönöm 
szépen! 
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Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez. Amennyiben 

nem látom, kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm 

szépen! Képviselői hozzászólások? Szintén nem látom, így szavazásra bocsátom a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról és a pályázat kiírásáról 

szóló 8 pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a 

Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk. 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadtuk a 

határozati javaslatot, köszönöm szépen! 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
532/2021. (IX. 23.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 

csatlakozásról és pályázat kiírásról 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 

3. Kiírja az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező A típusú és B típusú Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot 2021. október 5-től 2021. november 5-ig. 

4. A 3. pont szerinti pályázatok elbírálása során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban 

felsorolt szociális körülmények között élőket részesíti előnyben a következő sorrendben: 
a) aki egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 20090-át nem haladja meg (57.000,- Ft), 
b) akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 150 99-át nem haladja meg (42.750,- Ft) és a pályázónak 

munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme 

nincsen, 
c) akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozója a pályázat benyújtásakor a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 

d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, 
e) akinek gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban él, 

f) aki árva vagy félárva, 

g) akinek a háztartásban élő eltartott gyermekek száma 3 vagy annál több, 
h) a pályázó állami gondozásban nevelkedett, 
i) a pályázó MACIKA ösztöndíjban részesült. 
Ha a pályázónál az a)-i) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három 
előfordul, úgy őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell sorolni. 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához az 

önkormányzati támogatás keretösszege 3.500.000,- Ft, minimum összegének 5.000 Ft/fő/hó, 
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maximum összegének 12.000 Ft/fő/hó összeget határoz meg azzal, hogy a rendelkezésre álló 
fedezet erejéig az érvényesen pályázók a maximum támogatás összegében részesülnek. 

6. Önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére további előzetes kötelezettséget vállal a 
2023 és 2024. évi költségvetés terhére, 300 ezer Ft-ot évenként a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Onkormányzati Osztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

7. Önként vállalt feladatként a közhatalmi bevételek terhére előzetes kötelezettséget vállal a 2025. 
évi költségvetés terhére, 500 ezer Ft-ot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Osztöndíjpályázat fedezete érdekében. 

8. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 6. és 7. pontjában foglaltakat az önkormányzat 2023, 
2024, és 2025. évi költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az 1., 5., 6., pontok esetében: 2021. szeptember 23., a 2. pont esetében: 2021. október 
1., a 3. pont esetében: 2021. október 5., a 4. pont esetében: 2021. december 6., a 7. és 8. pont 
esetében: az önkormányzat 2023. évi, 2024. évi, illetve 2025. évi költségvetésének tervezése. 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon, az önkormányzat hirdetőtábláján. 

Napirend 13. pontja 
Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői pályázatának kiírására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Pikó András 

A 13. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának kiírására". Az előterjesztő a polgármester 
mellett Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony. Takács Gábor 1 évre szóló intézményvezetői 

megbízatása 2021. december 31-én lejár. A fenntartó Önkormányzatnak intézkednie kell a 
JSzSzGyK intézményvezető beosztás pályázatának kiírásáról. Az előterjesztést a Szociális, 

Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta. A napirend vitáját megnyitom. Kérdezem Szili- 
Darók Ildikót, hogy van-e hozzáfűznivalója. 

Szili-Darók Ildikó 

Köszönöm, nincs. 

Pikó András 

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdésük az előterjesztéshez kapcsolódóan. Nem 
látok ilyet. Kérdezem a képviselőcsoportok vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm, 

Vörös Tamás, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Sokat halljuk a transzparenciát, meg a politikai kultúra szavakat. Talán 
odatartozna, hogy mondjuk a bírálóbizottságban ellenzéki képviselő is helyet foglaljon. Én azt 
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javaslom, hogy próbáljunk meg ebben a szellemben eljárni. Nyilván nem többségi helyeket kérjük, 

de hogy rálássunk a folyamatra, arra szeretnénk 1 vagy 2 főt delegálni. Ezt nem sikerült így 

előterjeszteni, úgyhogy ha ennek nincsen akadálya, akkor jelölnénk is ellenzéki, Józsefvárosban 

ellenzéki Fidesz-KDNP-s képviselőt. 

Pikó András 

Én természetesnek gondolom ezt a kérést, nem látom az akadályát, hogy ne tudnánk teljesíteni. 

Igen, parancsoljon! Esetleg most? 

Vörös Tamás 

Én most is tudok jelölni. Sántha Péterné képviselőtársunkat szeretném delegálni, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Akkor annyiban változik majd a megszavazandó határozati javaslat, hogy kibővül a bíráló bizottság 

1 fővel, ugye, a 3-as pont Sántha Péterné képviselő asszonnyal, köszönöm szépen! Kérdezem a 

Tisztelt Képviselőket, hogy van-e hozzáfűznivalójuk. Amennyiben nincs, ezzel az előbb befogadott 

módosítással bocsátom szavazásra a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

intézményvezetői pályázatának kiírásáról szóló 4 pontból álló határozati javaslatot, melynek 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most! 

Köszönöm szépen, 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal fogadtuk el a határozati javaslatot. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

533/2021. (IX. 23.) határozata 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1.) úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízásra 2022. január 01. napjától 
2026. december 31. napjáig (5 év) tartó határozott időre szólóan, az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal; 

2.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat 1.) pontja szerinti pályázati felhívás 2021. 
szeptember 30. napjától történő közzétételéről a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
internetes honlapján és a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Családtámogatási Irodáján; 

3.) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ intézményben a 2022. január 1. — 2026. december 31. közötti 
időszakra szóló intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra benyújtott pályázatok 
véleményezési feladatának és a pályázók meghallgatásának elvégzése céljából a Kjt. 20/A. 
§ (6) bekezdése szerinti szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

- dr. Sajtos Csilla jegyző 
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- szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője, vagy a szakma 
szerint illetékes szakmai kollégium tagja, 

- Hermann György — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke, 

- Szili-Darók Ildikó -- Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi ügyekért felelős 
alpolgármester, 

- Sántha Péterné - Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnöke, 
- Pokornyi Viktória - Humánkapcsolati Iroda irodavezető. 

4.) felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 3.) pontja szerinti bizottságot hívja össze a pályázati 
határidő lejártát követően a pályázatok véleményezési feladatának és a pályázók 
meghallgatásának - a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül történő - elvégzése 
céljából. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2. pont tekintetében: 2021. szeptember 24., 4. pont tekintetében: 2021. november 21. 

Napirend 14. pontja 

Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági igazgatói 
feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Pikó András 

Most a 14. napirendi pont tárgyalására térünk át, Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 

Központ Gazdasági igazgatói feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára". Az előterjesztő a 

polgármester mellett Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony. Az előterjesztő azt javasolja, hogy 

Szám Lászlónak a munkáltató egyedi döntése alapján adjon újabb vezetői megbízatást a gazdasági 

igazgatói feladatok ellátására, Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

megtárgyalta. A napirend vitáját megnyitom. Kérdezem Szili-Darók Ildikót, hogy kíván-e 

hozzászólni, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Szám László munkájával meg vagyunk elégedve, úgy 

gondoljuk, hogy biztos kezekben van a Szent Kozma Egészségközpont gazdálkodása. Én abszolút 

támogatom, hogy továbbra is ő maradjon ennek az intézménynek a gazdálkodási vezetője, 

köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdésük az előterjesztéshez 

kapcsolódóan. Amennyiben nincs, kérdezem a frakcióvezetőket, hogy kívánnak-e hozzászólni. 

Köszönöm, nem. És képviselői hozzászólásokat sem látok most, úgy hogy a napirend vitáját lezárva 

szavazásra bocsátom a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói 

feladatok ellátásáról szóló 3 pontból álló határozati javaslatot, amelynek az elfogadásához 

minősített többség szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. 14 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk. 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

534//2021. (IX. 23.) határozata 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói feladatok ellátásáról 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti egyedi döntés alapján Szám 
Lászlónak, a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ jelenlegi gazdasági 

igazgatójának 2021. november 1-jétől határozatlan időre vezetői megbízást ad a Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ gazdasági igazgatói feladatainak ellátására (azaz a 

gazdasági igazgatói munkakör betöltésére egészségügyi szolgálati munkaviszonyt létesít/az 
egészségügyi szolgálati munkaviszonyt módosítja), illetményét --:re Ft/hó összegben 

állapítja meg, az illetményén felüli egyéb juttatásait a 2021. február 25-én megkötött 
egészségügyi szolgálati munkaszerződés módosításáról szóló megállapodásban foglaltak 

szerint határozza meg. 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1.) pontja alapján a gazdasági igazgatói munkakör 

betöltésére irányuló egészségügyi szolgálati munkaszerződést/annak módosításáról szóló 
megállapodást kösse meg Szám Lászlóval. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a következő évek költségvetéseinek tervezésekor az Il.) 

pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2. pont: 2021. október 31., 3. pont: a következő évek (soron következő a 2022. évi) 

költségvetéseinek tervezése 

Napirend 15. pontja 

Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma 

Parlamenttel 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Pikó András 

A 15. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a 

magyarországi roma parlamenttel". A 16-os után eleve lesz szünet, de hogyha kifejezetten emiatt, 

akkor 5 perc szünetet rendelek el. 

SZÜNET 15.47- 16.03 

Pikó András 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fáradjanak a székükhöz. A 15. napirendi pont tárgyalásánál 

tartunk Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel. Az 

előterjesztő Erőss Gábor alpolgármester. Az Önkormányzat közművelődési megállapodás 
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szándékozik kötni Roma Parlamenttel a Köőfaragó utcai Roma Galéria működtetésére. Az 

előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy az 

előterjesztést szeptember 22-én szerdán pótkézbesítéssel kapták meg. A napirend vitáját 

megnyitom, és kérdezem alpolgármester urat, hogy kíván-e hozzászólni, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Ismét egész röviden. Tehát egy pár hónapja, mint Önök 

is tudják, működik a Köőfaragó utcában az a roma képtár, amelynek most a hosszabb távú, ötéves 

távú továbbműködését szeretnénk biztosítani. És pedig azért, mert egyrészt az elmúlt hónapokban, 

az elmúlt hónapokban beváltotta a hozzá fűzött reményeket, másrészt pedig szeretnénk, másrészt 

pedig szeretnénk, hogyha kibővülne ez az együttműködés. És mint Önök is láthatják az 

előterjesztésben, ugye, ez egy közművelődési megállapodás, nem puszta a helyiséghasználat. Tehát 

az a gyűjtemény, amely a Tavaszmező utcai Roma Parlament épületében volt, és ugye onnan 

távozniuk kellett az ismert körülmények között, és egy raktárban sínylődtek a képek, ezeknek egy 

részét így most be tudják ők mutatni. És most már nemcsak, hogy be tudják mutatni, mint az elmúlt 

6 hónapban ugye az ideiglenes intézkedésünk hatására, hanem most már el tudják kezdeni azt a 

szakmai munkát, amelynek része lesz az, hogy egyrészt iskoláscsoportokat is fogadni tud a galéria. 

Másrészt a leendő józsefvárosi múzeummal együtt fog tudni működni, és egyéb szakmai, műtárgy- 

kölcsönzésbe bevonódik. Tehát hogyha adott esetben olyan tárlatok vannak fővárosi vagy 

magyarországi, akár nemzetközi múzeumokban, amelyekbe a roma képzőművészeti gyűjtemény 

műalkotásait várják, akkor ebbe is bekapcsolódik. Tehát magyarán bekapcsolódik ez a galéria, ez a 

gyűjtemény a nemzetközi képzőművészeti világba, és egyúttal azt az edukatív cél, tehát a 

józsefvárosi iskolások képzőművészettel való meg barátkozását is tudja szolgálni, amit eddig így az 

ideiglenes helyzetben, meg hát, persze a Covid miatt, kevésbé tudott. Úgyhogy erről szól ez az 

előterjesztés, és kérem, hogy akkor támogassák majd Önök is, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdésük. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Az lenne a kérdésem, hogy mi indokolta azt, hogy a Tulajdonosi Bizottság nem tárgyalta ezt az 

előterjesztést, és mi indokolja a pótkézbesítést is, hiszen az előző állapot, aminek most a lezárása 

vagy meghosszabbítása tárgyában dönt az Önkormányzat, ez nem tegnap alakult ki. Úgyhogy ennek 

az indokaira lennék kíváncsi, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Más kérdés? Amennyiben nincs, akkor megadom a válaszadásra lehetőséget alpolgármester úrnak. 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm a szót! Én még emlékszem, milyen volt ellenzékinek lenni, és teljesen együtt érzek a 

képviselő úrral, hogy az rossz, hogyha az ember képviselőként az utolsó pillanatban kap meg egy 

előterjesztést. Ezért szívesen vállalom akár magamra felelősséget politikai értelemben. Egyébként 

technikai oka van, tehát hogy konkrétan is válaszoljak kérdésére, bizonyos, bizonyos jogszabályi 

feltételek teljesülését ellenőriznie kellett a Hivatalnak, és bizonyos jogszabályi feltételek 

teljesülésének ellenőrzése egész konkrétan a tegnapi napig húzódott el. Tehát gyakorlatilag arról 
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van szó, hogy ahhoz, hogy ez az előterjesztés minden szempontból jogszerű legyen, azon túl, hogy 

egyébként tartalmilag értelemszerűen már korábban összeállt, ahhoz, ahhoz sajnos csak 

pótkézbesítéssel tudtuk elküldeni Önöknek. Ezért elnézést kérek! Mondom, technikai oka van ilyen 

értelemben, de hogy remélem, akkor ebben a hosszúra nyúlt negyedórában, ami a szünet volt, vagy 

hosszúra nyúlt 5 percben volt alkalmuk elolvasni, és állok rendelkezésre természetesen bármilyen 

kérdés esetén. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! A kérdések után kérdezem a Tisztelt Képviselőcsoportok Vezetőit, hogy 

kívánnak-e hozzászólni. Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a szót! Igazából azért ennek az ügynek a komplexitása, azért nem igazán értem 

az utolsó pillanatos benyújtását és megjelenését a KT-n. Arról nem is beszélve, hogy ugyan milyen 

jogi helyzet állhatott elő, amiről nem tudtunk az előző hónapok során, hiszen ezzel az a szervezettel 

már szerződéses viszonyban vagyunk. Tehát nem igazán értem, hogy milyen új fejlemények 

lehettek. Egyébként pedig azért van bizottsági ülés, hogy akkor ezeket ott meg tudjuk tárgyalni. De 

ha most ettől el is tekintünk, mert maga az előterjesztés nem túl bonyolult és nem túl szofisztikált, 

nem is kéne annak lennie, de azért hiányzik belőle jó pár kérdéskör megvitatása. Az egyik az, és 

már sokat beszéltünk az Önkormányzat különböző likviditási problémáiról, vagy hogy vannak-e 

vagy nincsenek. Van-e adott esetben elegendő forrás fejlesztésekre vagy nincsen? És aközben most 

Önök idehoznak egy Palotanegyedi ingatlannak a hasznosítását, méghozzá ilyen módon. Tehát 

gyakorlatilag ennek az ingatlannak a hasznosításától elesik az Önkormányzat, hanem azt mondja, 

hogy ott ez a tevékenység legyen alapvetően. Alapvetően ez menjen és működjön ott, miközben 

azért fenntartunk egy, vagy fenntartottunk egy galériát. Most a Jóisten tudja, hogy éppen ott milyen 

tervek vannak. Tehát volt ennek terepe Józsefvárosban, hogy bemutassunk adott esetben 

művészeknek az alkotásait, De hát, hogy ezért külön egy helyiséget fenntartani, ezt én egy kicsit 

pazarlónak érzem. Főleg úgy, hogy nincsen megvizsgálva, sem a piaci értéke ennek az ingatlannak, 

sem az, hogy milyen módon lehet hasznosítani, hanem azt mondtuk, hogy hát, ott volt pár hónapot, 

most legyen belőle 5 év, ha jól láttam. Én ezt itt abszolút pazarló döntésnek gondolom. És az 

ilyeneket, egyébként hozzá kell tennem, a Tulajdonosi Bizottságban, nem mondom, hogy minden 

esetben, de a legtöbb esetben konszenzusos szokott lenni az álláspont, hogy azért az ilyen típusú 

előterjesztéseket nem szoktuk elfogadni. Tehát van olyan, amikor máshogy ítélünk meg helyzeteket, 

de egyrészt itt nem tudjuk, hogy miről döntünk, mert nem tudjuk, hogy milyen értékben érinti ez 

mondjuk, az Önkormányzat vagyongazdálkodását. Arról még nem is beszélve, hogy azért olyan 

borzasztóan nincs megindokolva, hogy miért pontosan a Kőfaragó utcában, pontosan ebben a 

helyiségben kell ezt megvalósítani. Most tényleg, nem mondom, hogy követendő példa: most már 

hetek óta, vagy hónapok óta látjuk ezeket a csodálatos műalkotásokat a kerületben vagy a 

Polgármesteri Hivatalban. Hát, nyilván azért, mert nagy rá az igény, és Önök a nyomásnak engedve, 

ezeket a műalkotásokat beengedték ide, és nyilván nem valamiféle politikai töltettől vezérelve 

sikerült térre kitenni a hozzávaló szövegekkel együtt. De ha már ennyire szeretnék ezeket, az 

egyébként ide nem illő alkotásokat is ide betenni, akkor miért nem biztosítanak a hivatalon belül 

ennek lehetőséget? Miért nem biztosítanak a galérián belül ennek lehetőséget? Miért nem 

biztosítanak a kesztyűgyáron belül ennek lehetőséget, hogy ezeket a műalkotásokat bemutassák? És 

ezt, ezt egyáltalán nem tartalmazza az előterjesztés. És én azt gondolom, hogy ez nem szolgálja a 
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kerület érdekét, ilyen módon maga az előterjesztés az előkészítetlen, nem informatív, tehát erről 

felelős döntést nem fogunk ma hozni. Es maga az, hogy a beterjesztés módja is ilyen, hát, ez sem 

növeli a bizalmat abba az irányba, hogy támogassuk ezt az előterjesztést, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Kérdezem Sátly Balázs képviselő urat, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen! Támogatjuk az előterjesztést, elsősorban azért, mert ez hozzájárul Józsefváros 

sokszínű kulturális életéhez. És azt gondolom, hogy a korábban raktárban senyvedő műalkotások 

bemutatásához ez méltó körülményeket biztosít, ez a helyiség. Én meg fogom állni, hogy reagáljak 

Vörös Tamás provokációjára, úgyhogy ezt nem fogom megtenni, és ebben így le is kerekíteném a 

hozzászólásomat. Szerintem a konkrét kérdéseire, amit vezérszónokiban tett fel, arra alpolgármester 

úr fog tudni válaszolni, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Én sem tudom támogatni az előterjesztést, és annyival 

egészíteném ki az indokaimat ahhoz képest, amit frakcióvezető úr elmondott, hogy szerintem hibás 

az előterjesztés, ugyanis a pénzügyi hatások között kiesett bérleti díjjal számol, holott nem csak a 

bérleti díj esik ki, hanem a közös költség-fizetési kötelezettség is marad az Önkormányzatnál, 

aminek meg viszont konkrét pénzügyi hatása van, és nincs benne feltüntetve, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Előterjesztőként kíván-e reagálni? Alpolgármester úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm! Majd a közös költség tekintetében segítséget fogok kérni a Hivataltól, mert az olyan 

technikai jellegű felvetés, amire nem tudom biztosan a választ. Ha szükséges, ki tudjuk azzal 

egészíteni, csak nem tudom, hogy szükséges-e. Majd ebben kérek segítséget. Ami pedig, ami pedig 

az érdemi felvetéseket illeti, bár nem tudom, hogy voltak-e érdemi felvetések, tehát hogyha abban 

már meg tudunk állapodni, hogy Józsefváros legjelentősebb kulturális közössége a roma közösség 

megérdemli azt, hogy a kerületben legyen legalább egy kicsi, hogy ha képviselő úr járt, nem tudom, 

hogy járt-e ott. Járt ott a Kőfaragó utcai Galériában az elmúlt 6 hónapban? Mert hogyha, ha járt ott, 

akkor látja, hogy tulajdonképpen ez egy kicsi kiállítótér, tehát hogy ahhoz képest, hogy milyen 

jelentős közösségről beszélünk, és egyébként a kulturális, művészeti teljesítménye is nagyon 

jelentős, hogy ezek a képzőművészek, gyönyörű alkotásokat látható Ön is, hogyha egyszer majd 

ellátogat oda. Tehát, hogy ahhoz képest ez egy elég szerény, szerény lehetőség, amit biztosítunk az 

ő számukra. És amit firtatott, a galériát, illetve a leendő múzeumot, azt ott, megnyugtatom, tehát 

hogy szerepel és az együttműködési megállapodásban, illetve a közművelődési megállapodásban az 

a kitétel, hogy stratégiai megállapodást köt a leendő múzeummal azért, mert ez egy roma 

képzőművészeti gyűjtemény, amelyet az Önök ciklusában az addigi helyéről, próbálom szépen 

mondani, hát, kilakoltattak. És azok a gyönyörű festmények, azok egy, ahogy mondtam, egy 
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raktárban senyvedtek. És ezt a kulturális teljesítményt és művészeti teljesítményt amit, amit ezek a 

festmények, ha figyel képviselő úr, mindegy, akkor befejezem anélkül, jelentenek, szeretnénk 

biztosítani a roma közösség számára és a művészetek iránt érdeklődő más Józsefvárosiak számára 

természetesen, hogy láthassák, és hogy bekapcsolódhasson kerület és a város kulturális 

vérkeringésébe. Tehát, hogyha Ön ezt az alapelvet tudja támogatni, hogy a józsefvárosi cigányság 

megérdemli azt, hogy legalább egy kiállítóhelye legyen a józsefvárosi cigány festőknek, akkor 

tulajdonképpen már magát a javaslatot is fogja tudni támogatni, én azt gondolom. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm! Csak szeretnék rávilágítani annak abszurditására, hogy az előző vagy kettővel ezelőtti 

napirendi pontnál Vörös Tamás panaszkodik, hogy szakmai kérdésből politikai lesz, aztán most 

ízléskérdésből csinál politikait. Nagyon szépek a folyosón látható festmények, és minden nézőjét a 

közvetítésnek buzdítom arra, hogy regisztráljon, és nézze meg őket, mert tartalmilag és formailag is 

értéket képviselnek. Csak ezt akartam hozzátenni, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Én látom, azért ilyen 3-496-ban sikerült megérteni, amit megpróbáltam pedzegetni. Tehát nem az a 

lényeg, hogy milyenek a képek, hanem az, hogy ennek az ingatlannak milyen értéke van, milyen 

hasznosíthatósági lehetőségei vannak. Nincs vita kettőnk között abban, hogy a roma művészeknek 

is lehet és kell Józsefvárosban teret biztosítani, csak éppen azt nem sikerült az előterjesztésbe 

beleírnia, a nagy lánglelkű gondolatokat hallottuk, meg a kultúra szabad folyását, meg hasonlót. Ez 

szép dolog, senki nem vitatta. Én azt kérdeztem, hogy miért ebben az ingatlanban, ennek milyen 

költségei vannak, ez mit jelent az Önkormányzat számára? Mint kiderült, nem sikerült beleírni a 

közös költséget sem, de ez egy dolog. Nem az a lényeg, hanem az, hogy az ingatlan mennyit ér? Mi 

volt az előélete, mik a hasznosíthatósági lehetőségei, mi az oka annak, hogy például nem a Roma 

Önkormányzat épületében kerül ez megnyitásra? Lehet, hogy olcsóbban tudtunk volna ott helyet 

biztosítani, adott esetben még a Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatását is elnyerhettük 

volna ebben a kérdésben. Mi az oka, hogy nem a Galériában állítjuk ezeket ki? És, ha már itt arról 

van szó, ez ízlésbeli kérdés, én nem arra utaltam, hogy ezek szépek vagy nem szépek, hogy 

tematikájában Józsefváros közepén ide illő művekről, arról tudunk vitatkozni. Engem nem az zavar, 

hogy ezeknek az esztétikai értéke milyen, csak arra utaltam, hogy ha adott esetben ezeket itt el 

tudtuk helyezni, és nem kellett hozzá egy egyébként nagyon jó, értékes helyen lévő ingatlant 

felhasználni, hanem ide kitették, akkor adott esetben mi lenne az akadálya, hogyha majd ez lecseng, 

mert gondolom, nem örökkön-örökké fognak itt állomásozni ezek a festmények, akkor mondjuk, 

majd egy idő után ide beköltözzön akár félévre, egy évre ez a kiállítás. Csak ezt nem tudja Ön 

megmagyarázni, Ön csak azt mondja, hogy ha valaki nem támogatja, hogy a Köfaragó utca 5. 

ingatlant erre a célra adjuk, az nem támogatja a művészetet. Hát, ez egy hülyeség, képviselő úr, 

amit Ön állít. Ön nem dolgoztak ki ezt az előterjesztést megfelelően, nem volt képes rá, hogy ezeket 

az alapvetően minimumokat beletegye. Ezek konkrétumok, tehát amiket én kérek, az nem egy ilyen 
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vélemény-kérdés. Ennek az ingatlannak van egy értéke, és van adott esetben egy múltja, 

ingatlanhasznosítási múltja. Hol van ez az előterjesztésben? Minden egyes esetben, amikor a 

bizottságban döntünk egy ingatlanról, ezek az első kérdések, amiket megtárgyal a bizottság. Itt meg 

hiányoznak belőle. Hát, ez nem érzelmi kérdés. Itt azért alapvetően ingatlannal gazdálkodunk., 

Mondhatja azt, hogy Önnek ez a cél megér, és akkor majd elmondja, hogy nem tudom én, hány 

millió forintos bevételkiesést. És akkor azt mondom, hogy azon vitatkozhatunk, megér, nem ér meg. 

De azt mondani, hogy megér, azt nem tudjuk, hogy mennyit, mert (gong) azt senki nem számolta ki. 

Hát, ez, ez ne haragudjon, ez nem előterjesztés. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Erőss Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Köszönöm szépen! Majd még egyszer szeretném kérni az illetékes Humánkapcsolati Irodát, hogy a 

kimondottan a közös költséggel kapcsolatos felvetésre válaszoljon. A többire is akkor megpróbálok 

válaszolni, hogyha hiányérzet maradt képviselő úrban, ezt nagyon sajnálom. Tehát szerencsére vagy 

nem szerencsére, nézőpont kérdése, vannak még az Önkormányzat tulajdonában lévő üres 

ingatlanok, tehát ilyen értelemben nem arról van szó, hogy most akkor odaadjuk ingyen az utolsó 

üresen álló ingatlant valakinek, hanem arról van szó, hogy azt a bizonyos kultúrpolitikai célt, amiről 

beszéltem, és valóban én ezért vagyok elsősorban felelős, tehát az a, hogy mondjam, amit a számba 

adott szöveg, az most kivételesen majdnem stimmel. Tehát valóban én a kultúra és a kulturális 

szempontból nézem elsősorban ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy igenis ez a, ez a cél, amit az 

előbb elmondtam, ezt az előterjesztést önmagában is indokolja. Ami pedig azt illeti, hogy miért ott, 

annak van egy hosszú története. Én az úgy emlékszem, hogy az előző előterjesztésben, amikor 6 

hónapra kapta meg a Roma Parlament gyűjteménye ezt a helyiséget ugye átmeneti időre, akkor ott 

még szerepelt is, hogy abban az épületben, a Kőfaragó utca 5-ben élt... Attól még volt előterjesztés, 

képviselő úr! Tehát a veszélyhelyzet idején élt ott egy olyan roma művész, aki a kerületre, illetve a 

városra hagyta a lakását. Az a lakásingatlan, az tehát, hogy mondjam, jogfolytonosság nincsen ilyen 

értelemben, viszont olyan értelemben van egy hagyománya annak, hogy ott az a roma művészetnek 

az otthona, hogy ez a művész, akinek a neve most persze nem ugrik be ebben a pillanatban, az 

Józsefvárosra hagyta ebből a célból az ingatlant. Ilyen értelemben tehát van egy ilyen tradíció a 

Köfaragó utca 5-ben, és a többit, hát, azt pedig már elmondtam, és ismételni nem akarom magamat. 

A közös költség kapcsán pedig szeretném kérni, vagy polgármester urat kérem, hogy kérje meg 

Pokornyi Viktória irodavezető asszonyt, hogy mondja el az álláspontját. 

Pokornyi Viktória 

Köszönöm szépen! Valóban, az előterjesztés arról rendelkezik, illetve a szerződésben az szerepel, 

hogy a közüzemi költségeket a Roma Parlament fogja viselni. A szerződés kiegészíthető a közös 

költség összegével is, mert mint közüzemi költség valóban nem szerepel így ki kifejezetten benne, 

hogy ez a közös költséget is tartalmazza, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Sajnálatosan az előterjesztésben valóban nem szerepelt az, ami az előző, tehát 

amikor fél évre adtuk átmeneti használatra a Köfaragó utcai galériát a Roma Parlament számára, 

egy kiállítás, egy nyári kiállításnak a céljára. Akkor az még ott szerepelt, most viszont ebben az 
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előterjesztésben valóban nem szerepel. Bura Károlynak hívták azt a híres cigányprímást, aki ebben 

az épületben és ebben a helyiségben élt és alkotott. És valóban nem csak , urban legend", tehát 

nemcsak városi legenda, hanem valódi történelmi tény, hogy ezt a lakását Józsefváros cigány 

közösségének, a kulturális tevékenységének a szolgálatára hagyományozta van. Van egy ilyen 

vonulata ennek a kérdésnek. Szerintem ez egy fontos, tiszteletreméltó hagyomány. Természetesen 

nem vitatom, hogy meg kell! vizsgálni. Amennyiben Józsefváros Önkormányzatának van szándéka 

abban, hogy Józsefváros legnagyobb kisebbsége számára ezt a lehetőséget biztosítja, akkor ez a 

galéria alkalmas erre. Egyébként most az Őszi Fesztivál programjában Bura Károly kapcsán, pont 

itt a Kőfaragó utcai Galéria területén lesz majd egy megemlékezés, illetve olyan kulturális 

programsorozat, amely visszaidézi ennek a nagyszerű embernek a józsefvárosi működését, illetve 

emlékét. Ezzel csak ki akartam egészíteni azt, hogy nem egyszerűen csak egy, egyébként teljesen 

jogos, ingatlanhasznosítási szempontból kell végiggondolnunk ezt a kérdést, hanem van egy olyan 

történelmi örökség, amivel valamit kezdenünk kell. És az előterjesztés arra szolgál, például hogy 

így kíván kezdeni valamit ezzel az örökséggel a Józsefvárosi Önkormányzat, köszönöm szépen! 

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e további hozzászólás ehhez. Szilágyi Demeter 

képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen! Bocsánat, akkor most nem értem, hogy akkor a közös költséget a 

közművelődési megállapodás keretében, akkor a Roma Parlament fogja viselni. Tehát azzal fogjuk 

kiegészíteni a szerződést, hogy akkor ők fogják viselni a közös költséget? Ha jól szintetizáltam az 

elhangzottakat, Jó, oké, köszönöm! 

Pikó András 

Amennyiben más hozzászólás nincsen, a napirend vitáját lezárom. Vörös Tamás, parancsoljon! 

Vörös Tamás 
Bocsásson meg, csak én, én ezt mind készséggel elhiszem, hogy ez így történt. De akkor ezt be kell 

írni egy előterjesztésbe, és akkor hozzák vissza legközelebb. Szerintem tulajdonosi bizottság elég is, 

hozzá nem kell Testület. Vélelmezem, nem éri el azt az értékhatárt az ingatlan, legalábbis nagyon 

bízok benne, ami miatt bármilyen problémát okozna az ezzel kapcsolatos döntéshozatal. Hozzák 

vissza bizottság elé, és hogyha ezek szerepelnek benne, én a magam részéről semmi kifogást nem 

találok benne, így viszont, most bemondásra van, hogy ez az úriember, aki nagyon tiszteletre méltó 

módon járt el, én nem tudom, mikor történt ez a sajnálatos esemény, hogy ő elhalálozott, hol 

szerepel ez a fajta, azóta mi volt az ingatlan sorsa, költött-e rá az Önkormányzat? Tehát érti, ezek 

mind olyan kérdések, amiket azért illene tisztázni egy ilyen előterjesztésnél, és nem azt mondani, 

hogy higgyük el. Túl sok az az előterjesztéseknél, amikor arról van szó, hogy itt derülnek ki 

részletek, hát, ezért kel! beleírni, és tegyék meg, legyenek kedvesek. És szerintem még abban a 

helyzetben is leszünk, hogy támogatni tudjuk. 

Pikó András 

Tisztelt Képviselő Úr! Elismerem, hogy benne kellett volna lennie az előterjesztésben Bura 

Károlyról, illetve ennek a történelmi előzményről néhány bekezdésnek. Nincs benne. Az előző 

féléves szerződéskötésnél ott volt, s ez persze nem menti azt, hogy most amikor hosszú távú 

együttműködést kívánunk a Galéria érdekében vagy a megfogalmazott célok érdekében kötni, akkor 
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is ott kellett volna, hogy legyen. Azonban, hogyha jól tudom, és ebben az ügyben kérném 

alpolgármester úrnak a tájékoztatását, hogyha jól tudom, akkor le fog járni az a szerződés ennek a 

helyiségnek a hasznosítására, amelyet nyáron kötöttünk. És ugyan nem tudom pontosan 

visszaidézni az okfejtést, de ha jól tudom, akkor ez indokolja azt, hogy most döntsünk erről a, erről 

az előterjesztésről. Sajnálom, hogy hiányos módon, vagy nem minden fontos történeti szempontot is 

felvázolva, de ha jól értem, akkor szorít az idő, parancsoljon! 

Dr. Erőss Gábor 

Igen, így van, ahogy polgármester úr elmondta, és köszönöm a kiegészítést. Egyébként valóban ez a 

történeti aspektus a jelen előterjesztésből kimaradt. Ezt akkor nem tudom, hanyadszor magamra 

vállalom, és elnézést kérek. Ugyanakkor ez nem változtat azon a tényen, ami mégiscsak a lényeg, 

hogy valóban, hogyha most nem döntenénk, akkor be kéne zárnia ennek az intézménynek, holott, 

ahogy el is mondtam az előbb, egyrészt megérdemli a józsefvárosi cigányság, másrészt megérdemli 

a józsefvárosi roma képzőművészet, harmadrészt megérdemlik a józsefvárosiak azt, hogy ez az 

intézmény folyamatosan működhessen. Ebben az értelemben az Ön történeti kíváncsiságát 

természetesen már kielégítette polgármester úr, részben most szóban, részben pedig nagyon 

szívesen állunk a rendelkezésére további részletekkel. Bár, most már annyira mégsem érdeklődik ez 

iránt. Arra kérjük, hogy ha egyébként az előterjesztés céljával egyetért, és nem szeretné, hogyha 

bezárna ez a Roma Galéria, hiszen abban konszenzus volt, hogy ez egy fontos intézmény, akkor 

támogassa mégis az előterjesztést, köszönöm! 

Pikó András 

Mielőtt megadnám a szót képviselő úrnak, hadd kérjem meg Nováczki Eleonórát, hogy az ingatlan 

értékéről mondjon pár mondatot. Hogyha jól tudom, akkor az előző előterjesztésben benne volt, s ez 

némileg meg is határozza azt, hogy lehet-e bizottsági hatáskörben dönteni erről vagy pedig KT 

hatáskör, parancsoljon! 

Nováczki Eleonóra 

Köszönöm a szót, polgármester úr! Üdvözlök mindenkit! A helyiségnek az értéke 2021. február 1. 

napján 39.520.000 forint volt. A bérleti díj bevétele, hogyha kulturális tevékenységre lett volna 

bérbe adva, akkor 131.733 Ft -— áfa/hónap bérleti díjban lett volna megállapítva a minimális bérleti 

díj egy pályázat kiírása esetén. A közös költség mértéke pedig, amit akkor, hogyha így dönt a 

Képviselő-testület, egy fél pillanat, mert ellapoztam, rögtön mondom, 32.095 forint/hónap, amit 

akkor a Roma Parlament fog teljesíteni a döntés értelmében, ha így születik meg, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Vörös képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen a tájékoztatást! Egy gyors számolást követően ez körülbelül 8.000.000 forintnak 

megfelelő összeget jelent, ami bevételként ki fog esni az Önkormányzat számára az elkövetkezendő 

5 évben. Tehát ez az, amilyen kedvezményben részesül ez a szervezet. Akkor ezt rögzítsük az 

elkövetkezendő időszakban! Én azt szeretném kérni Erőss képviselő úrtól, hogy ne érzelmi 

kérdésként viszonyuljon az előterjesztésekhez, mert ez nem arról szól. Tehát egész egyszerűen van 

egy olyan ügymenet, amihez ragaszkodni kell, és nem lehet képviselőket olyan helyzetbe hozni, 
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hogy adott esetben egy ilyen előterjesztést úgy támogassanak, hogy nincsenek az információk 

birtokában, és azt mondani, hogy de hát szorít az idő, és ettől majd adott esetben ez a gyűjtemény 

eleshet attól, hogy kiállítsák vagy esetleg állagromlás áll be. Akkor az pedig az Ön felelőssége, 

hogy rosszul készítette elő ezt az anyagot. Tehát nem azoké a képviselőké, akik ezt nem támogatják, 

ezt szeretném jelezni. Úgyhogy legyen olyan kedves, ezt a felelősséget ne nyomja ránk. Az egy más 

kérdés, hogy milyenek a politikai viszonyok, és hogyan fog dönteni a Képviselő-testület többsége, 

de ha úgy döntene, hogy nem támogatja, az nem az itt jelenlévőket minősíti, hanem az 

előterjesztést, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy eljutottunk oda, hogy tudunk szavazni. Amennyiben nincsen 

több hozzászólás, akkor befogadjuk, így van, természetesen, tehát a közös költséggel, annak fizetési 

kötelezettségével egészítjük ki a határozati javaslatot. Szóval, szavazás következik. Szavazásra 

bocsátom a Közművelődési megállapodás megkötésére Magyarországi Roma Parlamenttel című 2 

pontból álló határozati javaslatot. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Kérem a Tisztelt 

Képviselőket, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy 10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett a 

képviselő-testület elfogadta az előterjesztést. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
535/2021. (IX. 23.) határozata 

közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel 

(10 igen, 0 nem, 4 tartózkodás szavazattal) 

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

1. közművelődési megállapodást köt a Magyarországi Roma Parlamenttel (székhely: 1086 

Budapest, Dankó u. 15.; adószám: 19657655-1-42.; képviseli: Horváth Aladár elnök) Roma 

Galéria működtetése céljából a Budapest VIII. kerület Köfaragó u. 5. szám alatti 

helyiségben 2021. október 01. napjától. 

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodás 

aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2021. szeptember 30. 

Napirend 16. pontja 
Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020.(VII.16.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

A 16. napirendi pont tárgyalása következik, , Javaslat a Józsefvárosban adományozható 

kitüntetésekről szóló 40/2020. önkormányzati rendelet módosítására", melyre azért van szükség, 

mert a Józsefvárosi Aranykoszorú díj adományozásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, 
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hogy a kitüntetés egyik feltételeként szabott 10 éves időszak túl hosszúnak bizonyul. Ezért az 

előterjesztő javasolja az időtartam 5 évre csökkentését. Az előterjesztést a Kulturális, Civil, 

Oktatási, Nemzetiségi, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság megtárgyalta. A napirend vitáját 

megnyitom. Nem kívánok előterjesztőként szóbeli kiegészítéssel élni, kérdezem a Tisztelt 

Képviselőket, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Sátly Balázs képviselő úr, 

parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Igen, köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt most nem 

látom tisztán, bevallom őszintén, az előterjesztésből, hogy itt jogi személynek kell 5 éven keresztül 

azonosnak lennie vagy elegendő a kitüntetéshez az is, hogy a tevékenységet a kereskedő azt 

folyamatosan végzi 5 éve? Tehát hogy ez indokolja-e a módosítást, hogy a cég cserélődik le adott 

esetében vagy a személyi? Köszönöm szépen! 

Pikó András 

A válasz igen, tehát hogy ez indokolja. Jó, Juharos Róbert képviselő úr kérdése következik, 

parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Igen. Kire tetszett ezt szabni? Csakhogy az a probléma, hogy van valaki, aki egyébként 

célkeresztben van, de nem felelne meg a 10 évnek? Hogy ez az oka ennek? Mert mást nagyon nem 

tudtunk mögötte vélelmezni, mert egyébként semmilyen ésszerű indokot nem láttunk. De egyébként 

azt is lehet mondani, hogy igen, van egy ilyen jelöltünk, és beszéljük meg, fiúk. Csak ez így most, 

így furcsa, tehát ez egy annyira, annyira, hogy mondjam, ez a meztelen a király, és még nézzetek is 

ide. 

Pikó András 

Éva, elmondja nekünk az indokokat? Megadom a szót a Hatósági Osztályunk vezetőjének, Kóródi 

Évának, parancsoljon! 

dr. Kóródi Éva 
Köszönöm a szót! Igazából az előterjesztésben leírtakon túl nem igazán tudom mivel kiegészíteni az 

ott leírtakat. Igazából a gyakorlat mutatja azt, hogy a gyorsan változó gazdasági helyzet, hogy a 

gazdasági szereplők nem igazán töltenek egyhelyben túl hosszú időt, tehát a 10 éves időtartam 

sajnos már nem annyira életszerű. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdés vagy hozzászólás? Jó, szerintem hozzászólás. Ha lehet, akkor kérdezem 

a Tisztelt Képviselőcsoportoknak a vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Juharos képviselő úr, 

parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Igen, nem akartam elvenni Tamásnak a kenyerét, de valójában, hogy mondjam, azért volt ennek 

indoka annak idején. És ezeket úgy nagyjából konszenzussal hoztuk, ezeket a döntéseket, hogy 

hogy tényleg legyen súlyon egy ilyen döntésnek. A mögött meg az van, ugye, hogy igen, lehúzta 
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azt a 10 évet, valóban 10 évig dolgozni a közösségért, az nem ugyanaz, mint 5 évig. És akkor az 

volt az elgondolás, hogy aki 10 évet itt volt, azért az már, hogy mondjam, egy életútnak is egy 

jelentős mérföldköve. Bárhol is folytatná később a tevékenységét, azért az már letette ide a 

névjegyét. Akkor ez egy, hogy mondjam, tehát volt mögötte egy elvi alap, úgyhogy erre vártunk 

volna valami választ, hogy mi indokolja ezt mégis, mert hogyha van olyan, akit emiatt nem tudnak 

díjazni, ámbátor szeretnének, akkor súgják meg testületi ülés előtt, és akkor elmaradnak az ilyen 

kellemetlenkedő, nem gondolt hozzászólások, köszönöm! 

Pikó András 

Nem, egyáltalán nem kellemetlenkedő a hozzászólás. Szerintem egy lényeges ponton vagyunk, nem 

változott a cél azzal kapcsolatban, hogy a Józsefvárosért tevékenykedő vállalkozókat el tudjuk 

ismerni. Azzal szembesültünk, hogy nagyon nehéz már 10 év, hogy mondjam, ugyanazzal a céggel, 

ugyanazzal a névvel, ugyanazzal a profillal, ugyanazzal az intenzitással mozgó vállalkozókat és 

vállalkozókat képviselőket találnunk. Illetve akiket találunk, azokat az elmúlt években sikerült 

elismernünk. Azt szeretnénk, hogyha bővülne ez a lehetőség, és nincsen, hogy mondjam, senkinek 

sem személyes kedvenc vállalkozása, amit csak ezáltal tud berakni az Aranykoszorúba. Én azt 

gondolom, hogy ez egy racionális és életszerű változtatás. Amennyiben viszont nem az, akkor 

nyilván itt a vitában ki fog derülni, és akkor nyugodtan lehet azt mondani, de én nem látom, nem 

tudom. Szarvas Koppány Bendegúz az egyik illetékes bizottságnak a vezetője, illetve a bíráló 

bizottságban is benne volt, jelentkezett is, úgyhogy megadnám Önnek a szót, hogy folytassa! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Köszönöm szépen! Egyébként a kérdés egyáltalán nem kellemetlenkedő, tehát a képviselő urat 

megdicsérem, hogy korrekt ellenzékiként jár el, és felteszi azt a kérdést, amit mi is feltennénk 

hasonló helyzetben. Szép volt ügyvéd úr! Gondoltam, hogy ezzel most kompromittálni fogom, ez 

jól esett. Viszont akkor, hogy szítsam a feszültséget a szemközti sorban, ha jól tudom egyébként 

volt a bíráló bizottságnak fideszes delegáltja. És Egry Attila, ha jól emlékszem, akit meg volt hívva, 

tehát akkor lehetett volna már ott ezt a szempontot előadni. Tehát ironikus, hogy korábban meg 

pont Egry Attila volt, aki egy másik ügyben a másoknak a jelenlétének a hiányát firtatta, és most 

ugyanebbe a hibába esett, és ugyan emiatt van most itt probléma. Tehát előadhatta volna ezt, és 

megismerhette volna ezt szempontot, valamint egyébként nem emlékszem, hogy az 5 közül melyik, 

őszintén nem jegyeztem meg, hogy melyik cég oldalára emlékszem, hogy az egyik jelöltnél 

konkrétan az volt a technikai probléma, hogy megvan a 10-nél több év, csak közben a 10 év közben 

volt egy cégváltás, tehát más cég neve alatt fut. És most emiatt a technikai probléma miatt nem 

kaphatná meg a koszorút, holott pedig olyan személy, aki régebb óta ott van. Most ezzel a 

könnyítéssel, az 5 év mindamellett, hogy valóban életszerűbb, pláne a mostani bizonytalan időkben 

az 5 éves itt tartózkodást, mint a 10 éves, mindamellett ezt a problémát is orvosolta, tehát 2 legyet 

ütöttünk egy csapásra. És ezért is javasoltuk ezt a módosítást. Remélem, megfelelő a válasz, és 

remélem, azért nem lesz fideszes frakció-szakadás a dicséretem és a kritikám mentén. Köszönöm 

szépen! 

Pikó András 

Korántsem, köszönöm szépen! Egry Attilának van egy ügyrendi javaslata, parancsoljon! Ja, azt 

akkor majd azután az 1 percben, jó? Köszönöm! Juharos Róbert képviselő úr, parancsoljon! 
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Dr. Juharos Róbert 

Igen, annak idején... 

Pikó András 

Igen, megint el lett felejtve, ne haragudjon! Sátly képviselő úr el lett felejtve, mindig nézem a 

kijelzőt, és mivel nem látom, ezért mennék tovább, haladnék vele, és elnézést! Sátly képviselőúrnak 

elmaradt a frakcióvezetői hozzászólása, még egyszer elnézést! 

Sátly Balázs 

Nincs ebből probléma, polgármester úr, csak Juharos képviselőtársam nagyon rám nézett, amikor 

azt mondta, hogy kire szabtuk ezt a módosítást, ezen egy picit elképedtem, de nem szeretnék 

komolyabb politikai hozzászólást tenni, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Egry Attila képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon! 

Egry Attila 

Köszönöm a szót, elnök úr! Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném pontosítani Szarvas Koppány 

képviselő úr felvetését. Egészen pontosan az Aranykoszorúnál, amikor a meghirdetett dátumot és 

időpontot aznap módosítja az Aranykoszorú Bizottságnak az elnöke, és talán 2 órával előrébb hozta, 

ha jól emlékszem, és akkor én jeleztem, hogy az az időpont nekem nem jó, nem egészen látok 

azonosságot azzal a felvetéssel, hogy a 8 nappal korábban szabályosan összehívott felügyelő 

bizottságra a tagok az utolsó 24 órában jelzik, hogy nem kívánnak megjelenni. Hát, kicsit pont 

fordítva vagyunk, drága képviselő úr. Én azt gondolom, hogy ha az utolsó Ön, aki összehívta az 

Aranykoszorút, majd az összehívásra szóló napon módosítja az órát, és én nem fogok tudni 

megjelenni azon az ülésen, azért fölvetném a kérdést, hogy pontosan ki a hibás, ha már így szóba 

hozta. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Juharos Róbert képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Köszönöm szépen! Itt olyan szép életutakat láthattunk, és valójában ugye itt a lokálpatriotiízmus, a 

helykötődés erősítése, felmutatása ilyen életutaknak, amelyek valahol talán példaértékűek is, 

elköteleződések, tehát ugye ez erről szólt eddig ez az Aranykoszorú. És egyébként azt gondolom, 

hogy visszaemlékezve a korábbi laudációkra, kicsit mindnyájunkat a közösségtudatunkban vagy 

érzéseinkben megerősítettek azok a laudációk, amik ott elhangoztak. Tényleg nagyon szép 

történetek voltak ott. Valójában azt gondolom, hogy majdnem mindegyiknél nem is a 10 év, de van 

ahol még a 30 is előfordult. Én egyébként azt hiszem, hogyha picit mélyebbre ásnánk, találnánk 

még ilyen kis józsefvárosi csodákat, amelyeket úgy érdemes megmutatni egyébként a helyi 

polgárságnak, ha még van ilyen. Én szeretném hinni, hogy van. Mindenképpen identitáserősítő, 

tehát nem nagyon érzem ezért ennek a föllazításának a szükségességét. Mondom, hogyha van 

valaki, aki egyébként nagyon-nagyon megérdemelné, de épp egy formaváltás miatt más lett a 

gazdasági társasági formája, és emiatt nem fér bele, azt pedig szerintem nagy nyilvánosság nélkül is 

meg tudjuk beszélni, hogy hogyan oldjuk fel ezt az ellentmondást. Ezért kérdeztem bele ilyen direkt 
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módon. 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Szarvas Koppány Bendegúz kapja meg a szót, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Először is mi nem az a frakció vagyunk, amelyik a nagy nyilvánosságot kényelmetlenek tartaná. 

Egry képviselő úrnak meg az észrevétele némiképpen jogos abban, hogy meg lett változtatva az 

időpont. Egyébként arról is volt egy, hogy mondjam eszmecsere, hogy a bizottság elnöksége az 

rotálódik-e vagy nem. Másik képviselő magához ragadta kezdeményezést, és mondta, hogy neki 

melyik időpont jó. Utána egy órán keresztül cikáztam a képviselők között, és próbáltam egyeztetni. 

És most tehát mivel nem vagyok a fideszes képviselők liblingje ezzel talán nem árultam el nagy 

titkot, ezért nem sikerült nekem vagy... Libling! ...nem sikerült elérnem Egry képviselő urat 

sajnos, de volt olyan, aki szintén később vagy máskor ért volna rá, és tudta közvetíteni az 

álláspontját. Lettünk volna ebben rugalmasak, úgyhogy ebben most volt egy ilyen kommunikációs 

hézag, de gondolom, hogy a képviselő, ha tájékozódni akar, akkor fog tájékozódni, tehát hogyha ezt 

ülés előtt akarták volna megkérdezni, akkor megkérdezhették volna ülés előtt, vagy 

megbeszélhettük volna ülés előtt azt a részét, hogy kit javasol a bizottság. Tehát a bizottság 

tagjának azért van egy olyan felelőssége, hogy tájékozódik a bizottságon történtekről keretek 

között, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Egry Attila és Vörös Tamás is jelentkezett szólásra, Egry Attila kapjon szót, 

parancsoljon! 

Egry Attila 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Próbáltam követni a momentumos logikát, de én valahol már 

egészen az elején elveszítettem azt a dolgot, és utána többször se volt esélyem fölcsatlakozni itt erre 

a cikázásra. És tudtommal egyetlen egy fideszes delegált van ebben az Aranykoszorúban, meg 

ezekben a bizottságokban, tehát nem tudom, hogy hány fideszes között kellett cikkcakkolni, meg 

hogy ez végül is milyen buli lehetett valójában. Lehet, hogy valami másról beszél a képviselő úr, de 

mindegy is! Ezt én így tudomásul vettem, bocsánatkérésként, vagy csak így egy tárgyilagos 

tájékoztatásként a jegyzőkönyv számára. Inkább vegyük annak, mert nem így mondta, tehát a 

jegyzőkönyv számára akkor így kitisztáztuk ezt a kérdéskört, ennek én örülök, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Vörös Tamás képviselő úr, parancsoljon! 

Vörös Tamás 

Köszönöm szépen! Az előterjesztéssel alapvetően nem az a probléma, hogy valaki képtelen a saját 

naptárához igazodni, hanem az a probléma vele, hogy devalválja a kitüntetésnek az értékét. Tehát 

azért eddig volt egy nagyon-nagyon, Juharos képviselőtársunk elmondta, nagyon sok olyan 

vállalkozás azért minden évben meg tudta kapni ezt a díjat, aki hosszú ideje ebben dolgozik. 

Lehetséges egyébként, hogy érdemes azon elgondolkodni, hogy mondjuk tulajdonos személyéhez 

kötjük-e vagy sem, mert vagy bocsánat, tehát az üzemeltetőhöz inkább, ez a pontos kifejezés, 
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kötjük-e ennek, és abban valamilyen megoldást találunk, hogyha tényleg szorosan ugyanazt a 

tevékenységet űzi. De mégis azt gondolom, hogy el fogja erodálni ennek a kitüntetésnek az értékét, 

hogyha mindenki megkaphatja, hiszen azért a 10 év azért az egészen más történet. Én inkább ettől 

tartok, ettől óvnék mindenkit, és egyébként hogyha adott évben nem is sikerül fellelni valamilyen 

oknál fogva nem merül föl, nem kap ajánlást olyan vállalkozás, aki a megfelelő kritériumokkal nem 

rendelkezik, akkor uram bocsá", kevesebb kitüntetést osztani abban az évben, mint amennyi 

maximálisan megengedett ezzel. Ezzel szerintem magát a kitüntetésnek az értékét emeljük rangra. 

Hogyha azt szeretnénk, hogy mondjuk 5 éves vállalkozások is kapjanak valamilyen módon 

elismerést, akkor szerintem oda valami más típusú megoldásra lenne szükség, nem ugyanannak a 

kitüntetésnek az odaadására. Szerintem lehetne találni olyan megoldást, ami nem erodálja az 

Aranykoszorú kitüntetést, és olyat is találni, ami adott esetben az 5 éve itt működő, stabilan itt 

működő vállalkozásoknak, ha nem is a kitüntetést, de valamilyen módon a működésük elismerését, 

de netalán nem kitüntetés formájában biztosítaná. Tehát ez szerintem egy jó út lehet, ez nem az 

szerintem, köszönöm szépen! 

Pikó András 

A vita végén látom, hogy tulajdonképpen a Képviselő-testületnek a között kell döntenie, hogy 

ragaszkodik-e az eredeti koordinátákhoz illetve, feltételekhez, és könnyen lehetséges, hogy lesznek 

olyan évek, amikor nem tudunk díjat kiosztani, mert vagy már korábban díjaztunk olyan 

vállalkozókat, vagy más miatt. Vagy pedig hozzányúlunk a díjazottak díjazásának a feltételeihez, és 

akkor el tudunk ismerni egyébként fontos küldetéssel rendelkező vállalkozókat. Nyilvánvalóan nem 

az a cél, hogy ha valaki elérte az 5 évet, akkor mindenáron Aranykoszorú díjas legyen 

Józsefvárosban. Erre viszont a jelölőszervezetnek, illetve a Testületnek kell! mindenféleképpen 

figyelnie Szarvas Koppány Bendegúz képviselő úr, parancsoljon! Bocsánat, már nincsen 

hozzászólási lehetősége, de előterjesztő... Nem előterjesztő, akkor viszont nem tud, sajnálom. Nem 

látok több hozzászólást. Amennyiben nincs ilyen, akkor a 16. napirendi pont szavazása következik. 

A napirend vitáját lezárom, és szavazásra bocsátom a Józsefvárosban adományozható 

kítüntetésekről szóló 40/2020-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2 §-ból álló rendeletet 

az elfogadásához egyébként minősített többség szükséges. A 2. § így szól: ez a rendelet 2021. 

szeptember 23-a 17 óra 15 perckor lép hatályba. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk 

most. 11 igen, 3 nem, 0 tartózkodás mellett szavazattal elfogadtuk a 2 §-ból álló rendeletet 

negyedóra technikai szünetet rendelek el, 

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11 IGEN, 3 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS 
MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2021. (IX. 23) SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT A JÓZSEFVÁROSBAN ADOMÁNYOZHATÓ 
KITÜNTETÉSEKRŐL SZÓLÓ 40/2020. (VII.16) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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Pikó András 

Negyed óra technikai szünetet rendelek el. (többen jelzik, hogy ez már a negyedik lesz.) 

Alpolgármester asszony kérésére, akkor legalább egy egészségügyi szünetet engedélyezünk, 10 

perc, és akkor 17.00 órakor folytatjuk. 

SZÜNET 16.52 — 17.04 

Pikó András 

Tisztelt Képviselő-testület, ügyrendi javaslattal élnék. Annak érdekében, hogy a munka is haladjon, 

előre vennénk a 17-es napirendi pont elé a 18-as, 19-est. És amennyiben gyorsan haladunk, és lesz 

rá lehetőség, akkor a 20., 21., 22-es napirendi pontokat. Ügyrendi javaslatról vita nélkül szavazni 

kell, úgyhogy kérem, hogy szavazzunk róla most. Bocsánat képviselőtársak, jöjjenek, legyenek 

szívesek ide, szavazás van. Jó, kérem a szavazást. Köszönöm szépen 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal megszavaztuk az ügyrendi javaslatot. 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
536/2021. (IX. 23.) határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja Pikó András polgármester ügyrendi javaslatát, hogy 
a korábbi 18., 19., 20., 21. és 22. napirendi pontokat a 17. Javaslat évi Díszpolgári Címre és 

elismerő díjakra vonatkozó döntések meghozatalára napirendi pont előtt tárgyalja a Képviselő- 

testület. 

Zárt ülést rendelek el, kérem a zárt ülés feltételeinek biztosítását. 

Napirend 21. pontja — eredeti 23. napirendi pont 

Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 

bevezető részének módosítására és tájékoztatás a rendeletalkotási gyakorlattal 
kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról , , ho 
(írásbeli előterjesztés) (POTKEZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Sajtos Csilla jegyző 

Pikó András 

A korábbi 23. napirend (21. napirendi pont) tárgyalása következik Javaslat a településfejlesztéssel, 

a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

22/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítására és tájékoztatás a 

rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról. iktatószámú határozat 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Az Önkormányzati rendelet bevezető részének 

módosítására és a tájékoztatás a rendeletalkotás és gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi 

felhívásról az előterjesztésben foglalt tájékoztatással az Önkormányzat eleget tesz a 

Kormányhivatal felhívásának, melyben a Képviselő-testület tájékoztatására szólni szólítja föl a 
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polgármestert. Az előterjesztést a bizottságok nem tárgyalták meg. Tájékoztatom a 

képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést szeptember 21-én kedden pótkézbesítéssel kapták meg. 

Előterjesztőként nekem nincs szóbeli kiegészítésem. Kérdezem jegyző asszonyt, hogy kíván-e 

szóbeli kiegészítéssel élni, parancsoljon! 

dr. Sajtos Csilla 

Köszönöm szépen a szót, Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Igen hosszú törvényességi 

felhívást kaptunk a Kormányhivataltól, amely a korábbi jogalkotási gyakorlatra vonatkozóan, 

véleményem szerint többségében technikai jellegű volt, egy azonban kiemelkedett közülük, és 

kifejezetten kérte a rendelet módosítását, amellyel kapcsolatban azért meg kívánom jegyezni, hogy 

az a rendelet, amely ennek úgymond a jogelődje volt a 17/218. (VII. 18.) önkormányzati rendelet, 

ugyanezt a szöveget tartalmazta, és annak előterjesztője dr. Sára Botond polgármesteri jogkörben 

eljáró alpolgármester volt. Köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy vannak-e kérdéseik az előterjesztéshez 

kapcsolódóan. Amennyiben nincsen, kérdezem a Tisztelt Frakcióvezetőket, hogy kívánnak-e 

hozzászólni. Köszönöm szépen! Képviselők hozzászólása következne, ha lennének hozzászólások, 

de nincsen. A napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom tehát Budapest Főváros VIII. kerület 

józsefvárosi partnerséggel egyeztetés szabályairól szóló 2/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 

bevezető részének módosításáról szóló 2 §-ból álló rendeletet. Az elfogadásához minősített többség 

szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzunk most. Köszönöm szépen 15 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal megszavaztuk. 

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15 IGEN, 0 NEM, 0 TARTÓZKODÁSSAL ELFOGADJA ÉS 
MEGALKOTJA BUDAPEST FŐVÁROS  VIH. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT " KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2021. (IX. 23) SZ. 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI . ÖNKORMÁNYZAT A — TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, A 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS A — TELEPÜLÉSKÉPPEL — ÖSSZEFÜGGŐ 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 22/2021. (VIL 22) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET BEVEZETŐ RÉSZÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Pikó András 

Szavazásra bocsátom a rendeletalkotási gyakorlata gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi 

felhívásról szóló 2 pontból álló határozati javaslatot, melyhez egyszerű többség szükséges az 

elfogadásához kérem, hogy szavazzunk róla. 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal 

megállapítom, hogy a határozati javaslatot is elfogadtuk, 
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
563/2021. (IX. 23.) határozata 

a rendeletalkotási gyakorlattal kapcsolatban kiadott törvényességi felhívásról 

(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

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

1) úgy dönt, hogy tudomásul veszi a Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakat és 
a jövőben különös figyelmet fordít a vonatkozó jogszabályok megtartására, 

2) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által foganatosított intézkedésekről adjon 
tájékoztatást a Kormányhivatal részére. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: a 2) pont tekintetében a törvényességi felhívásban megadott határidőn belül 

Napirend 22. pontja — eredeti 24. napirendi pont 
Tájékoztató a 2021. évi egészségvédelmi támogatás tapasztalatairól 
(írásbeli előterjesztés) (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

Az eredeti 24-es napirendi pont (22. napirendi pont) tárgyalása következik, ez egy 2 héttel ezelőtt 

ígéret folyománya ez a napirendi pont, , Tájékoztató a 2021. évi egészségvédelmi támogatás 

tapasztalatairól". Az elmúlt 12 nap adatai alapján tudunk erről tárgyalni. Előterjesztőként az 

előterjesztéshez képest szóbeli kiegészítésem nincs. A napirend vitáját megnyitom. Kérdezem Szili- 

Darók Ildikó alpolgármester asszonyt, hogy neki, mint a szakterület felelősének van-e 

hozzáfűznivalója. Parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Viszonylag alacsony számú segély beérkezését látják a 

Tisztelt Képviselő Urak. Ennek alapvetően az az oka, hogy most kezdjük meghirdetni ezt a segély 

fajtát. Úgy, hogy nem volt meghirdetve szinte sehol, így is 37 darab kérelem érkezett. Vizsgáljuk 

tovább azokat a lehetőségeket, hogy hol tudunk könnyíteni a beadáson, és amint ezt le ís írtuk, azt 

szeretnénk, hogyha azok az ügyfelek, akik esetleg jövedelemhatár miatt nem férnek bele ebbe a 

segélyezésbe, azokat ne felejtsük el, hanem esetleg hogyha úgy látjuk, hogy módosítani szükséges a 

rendeleten, akkor ők automatikusan bekerüljenek egy 2. körös elbírálásba, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirendhez. 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem a képviselőcsoportok csoportok vezetőit, hogy kívánnak-e 

hozzászólni. Képviselői hozzászólásokra adom meg a lehetőséget, elsőként magamnak. Egy 

vállalás, hogy mivel az elmúlt, 2 héttel ezelőtti képviselő-testületi ülésen komoly és megfontolandó 

szempontokat mondtak a képviselők, ezért továbbra is fontosnak tartom, hogy folyamatos 

tájékoztatást kapjon a Képviselő-testület. Az októberi képviselő-testületi ülésen ismét eljövünk az új 
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adatokkal és azokkal a javaslatokkal, amelyeket menet közben ki fogunk dolgozni az észrevételek 

alapján annak érdekében, hogy ha valódi igény mutatkozik rá, és lehetőségünk van rá, akkor 

bővítsük a támogatásban részesülőknek, vagy bővíthessük a támogatásban részesülőknek a körét. 

Köszönöm szépen, amennyiben nincs további hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. A 

tájékoztatóról nem kell döntenünk. 

Napirend 23. pontja 

Javaslat a polgármester veszélyhelyzet alatt meghozott döntéseinek megtárgyalására 
(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Szilágyi Demeter képviselő 

Pikó András 

A 25-ös napirendi pont (24. napirendi pont) előtt ugye napirendben egy új napirendet vettünk föl 

Szilágyi Demeter képviselő úr javaslatára azzal kapcsolatban, hogy beszélje meg a Képviselő- 

testület, hogy milyen formában és hogyan tud a polgármester a katasztrófavédelmi törvény hatálya 

alatt hozott egy személyben hozott képviselő-testületi döntésekről beszámolni a Testületnek. 

Egyébként úgy gondolom, hogy azzal a beszámolóval sem volt semmi gond, amit az első júniusi 

képviselő-testületi ülésünkön adtam, de láthatóan nem jutott nyugvópontra a vita ezzel 

kapcsolatban, ami teljesen természetes a politikában. Úgyhogy azt akceptálandónak gondolom, 

hogyha a Képviselő-testület úgy látja, akkor erre a kérdésre térjünk vissza. Van előttünk minta, a 

minta a Fővárosi Közgyűlésnek az első ilyen testületi ülése volt, ahol egy főpolgármesteri 

beszámoló volt. Meglehetősen általános, hasonló az enyémhez, és utána pedig egy politikai vita, 

valamint egy határozat hozatala azza! kapcsolatban, hogy a Képviselő-testület elfogadja, illetve a 

Közgyűlés elfogadja vagy megerősíti azokat a döntéseket, amelyeket a Polgármester, a 

Főpolgármester úr hozott. A mi esetünkben több szempontot is érdemes figyelembe vennünk. 

Egyrészt jogi szempontokat, amelyeket érdemes végiggondolnunk. Vannak olyan döntések, 

amelyek már hatályosultak, illetve végrehajtottunk, tehát magyarán végig kell gondolnunk azt, hogy 

ha egy valódi döntéshelyzetbe kerül megint ezekkel a képviselő-testületi hatáskörben hozott 

polgármesteri döntésekkel kapcsolatban a Képviselő-testület, akkor milyen jogi következményei 

lehetnek például egy meg nem erősítésnek. Ezt ugye még nem tudjuk. A másik, hogy hogyan 

folytassuk le ezt a vitát, milyen időkeretben és milyen szabályokkal. Ugye, ebben az ügyben is kell 

valamilyen döntésre jutnunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket érdemes 

végiggondolni. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül most, lehet, hogy egy másik helyen és 

időben nyugodt körülmények között jegyző asszonnyal kiegészülve. Ezt én csak mint lehetőséget 

vetem föl, vitát nem kívánok semmiféleképpen akadályozni ebben az ügyben, amennyiben a 

képviselők szeretnének erről vitatkozni. Szilágyi Demeter képviselő úr, parancsoljon! 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Ugye, volt ezzel kapcsolatban itt beszélgetés, és azt 

gondolom, hogy előrefele sikerült elmozdulnunk ebben a kérdéskörben, hogy szükséges ezt a 

beszámolót valamilyen formában a Testület elé hozni. Ugye, nekünk ezzel kapcsolatban volt volt 

már javaslatunk, és az, amit továbbra is fenntartunk elvi szinten olyan szempontból, hogy ezeknek a 

az előterjesztéseknek egy olyan típusú vizsgálaton át kell esni a Testület előtt, hogy azok miért 

voltak a veszélyhelyzetre tekintettel szükségesek vagy nem szükségesek. És kapjunk egy ilyen 

anyagot és vitázzunk róla egyet. Annak, hogy ennek mi a technikai részlete, meg az időkerete, meg, 
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hogy nyilvánvalóan ez értelmes időkeretben tudjon történni. Én tudom azt a javaslatot támogatni, 

hogy egy 2 héten belül legyen egy egyeztetés ezzel kapcsolatban a Hivatal és a frakció között annak 

érdekében, hogy ezt a konkrét napirendi pontot, akár egy rendkívüli testületi ülés formájában 

időkerettel, hogy ne ússzon ez a végtelenségbe, de mégis legyen ennek egy formája, ezt a 2 héten 

belül leegyeztessük egymással. Úgyhogy én erre tennék javaslatot, hogy ebben állapodjunk meg 

közösen, hogy erre van szükség, és hogy ennek a pontos részleteit a frakciók és a Hivatal a 

polgármester úrral közösen állapítsák meg egy év egy beszélgetésben, köszönöm! 

Pikó András 

Köszönöm szépen! Kérdezem Sátly Balázs frakcióvezető urat, hiszen ő lenne a másik bevont 

egyeztető, hogy mit gondol erről. 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Én minden egyeztetésen részt veszek, amire hívnak, vegyük 

komolyan képviselő úr javaslatát, bár nem értem továbbra sem, mert szerintem részletes 

tájékoztatást kapott a Képviselő-testület. És egy hónappal ezelőtt már volt egy ilyen hasonló 

beszélgetésünk itt a KT-n de hogyha ez előremutat, és a képviselő úr számára ez elfogadható, akkor 

én természetesen nyilván frakció képviseletében, és lehet, hogy nem is egyedül, részt veszek egy 

ilyen beszélgetésen, ahol kitalálhatjuk ennek a konkrét formáját. 

Pikó András 

Köszönöm szépen, akkor az időnket nem elpazarolva, arra teszek javaslatot, és erről most nem is 

hiszem, hogy kell döntenünk, hiszen egyetértés van, 2 héten belül jegyző asszonnyal együtt 

összehívjuk ezt az egyeztetést, és megpróbálunk egy megoldást találni erre. Remélem, 

mindannyiunk megelégedésére! Köszönöm szépen! 

Napirend 24. pontja — eredeti 25. 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 átmenetileg szabad 

pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Pikó András 

A 25. napirendi pont (24. napirendi pont) tárgyalása maradt már csak hátra, ez a , 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 átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről7. Az 

előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, a napirend vitáját megnyitom. Egy tájékoztatóról 

van szó, nem kell róla szavaznunk. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, kérdezem a 

Tisztelt Képviselőket, hogy élnek-e a kérdezés jogával. Amennyiben nem, kérdezem a Tisztelt 

Képviselőcsoportok Vezetőit, hogy kívánnak-e hozzászólni. Köszönöm szépen! Képviselői 

hozzászólásokra van lehetőség. Nem kívánnak élni vele, a napirend vitáját lezárom. 

Az ülés vége előtt, az ülésünk végén a képviselők az SZMSZ 48.§ (1) bekezdése értelmében 
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önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, illetve az SZMSZ 49.§ (1) bekezdése alapján a 

képviselők a felvilágosítás kérés megválaszolásának elősegítése érdekében szintén előkészítő 

kérdést intézhetnek. Látom, hogy Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony, ha nem is kérdezni 

akar, de fontos közlendője van Képviselő-testülethez, parancsoljon! 

Szili-Darók Ildikó 

Köszönöm szépen, polgármester úr! Jelentős döntésről szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő 

Urakat. 2021. szeptember 20-án a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalt egy napirendi 

pontot, amit elfogadott a Tisztelt Bizottság. Erről szeretnék beszámolni, mint az egyházügyekért 

felelős alpolgármester. Egy 2015-ben kezdődő jogi vitára tudtunk megoldást találni, ez a Katolikus 

Szeretetszolgálat által bérelt helyiség ügye ami éveken keresztül húzódott. Tisztelt Képviselőtársak, 

Zavar a... Köszönöm szépen! Azt hiszem ilyenkor, hogy tanár vagyok, és puskáznak a gyerekek. 

Tehát 2005 óta húzódott egy jogvita, a bérleti jogviszonyból eredő tartozás 7.369.000 forint volt. 

(gong) A Katolikus Szeretetszolgálatnak ezt kell talán megfizetni az Önkormányzat számára. 

Egyrészt szeretném megköszönni a katolikus egyházi vezetőknek a türelmét, mert másfél évig 

húztuk az ügynek a kivizsgálását, de "15 óta jelentős anyag gyűlt fel, egy majdnem 1 méteres 

kupacot kellett átnézni a jogászoknak. Én szeretném megköszönni minden kollega részvételét, aki 

aktívan részt vett ennek az ügynek a rendezésében, és szeretném a megoldási javaslatot is 

ismertetni. Magyarországon először a VIII. kerülettel a Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálata 

szerződést köt, melynek értelmében a JSzSzGYK keretein belül az idősellátásban lelki gondozást 

fog folytatni egy katolikus pap. Azt gondolom, hogy ez a szerződés egy olyan érték, amire 

mindnyájan büszkék lehetünk, köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, képviselő asszony, alpolgármester asszony a tájékoztatást! Szilágyi Demeter 

képviselő úrnak adom meg a szót kérdés lehetőségére. 

dr. Szilágyi Demeter 

Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! A legutóbbi képviselő-testületi ülésen kérdést tettem fel 

azzal kapcsolatban, hogy történt-e a káptalanfüredi strandon viharkár. Rádőlt egy fa egy sátorra, és 

hogy ott mi történt? Részben kaptam választ. Arra nem tért ki a válasz, hogy keletkezett-e az 

Önkormányzatnak bármilyen kárfelelőssége ezzel kapcsolatban, illetve hogy a káresemény idején 

tartózkodtak-e valóban gyerekek, tehát ott aludtak-e a tábor területén? Ott volt-e olyan táboroztatás, 

ahol a gyerekek ott aludtak? Erre nem kaptam tájékoztatást. Szeretném még kérni továbbá, hogy a 

nap elején fölmerült közbeszerzési tanácsadás kérdéskörében egy kimutatást szeretnék azzal 

kapcsolatban kérni, hogy milyen eljárásokra milyen díjat számolunk el, mert az én meglátásom 

szerint (gong) 

Pikó András 

Természetesen folytassa! 

dr. Szilágyi Demeter 

Pár eljárásra magas ez az összeg, de ezt majd azután fogom megállapítani, ha majd látom, hogy 

pontosan hogy van. Ezt nem akarom addig előrevetíteni, Úgyhogy egy ilyet szeretnék kérni. Illetve 

szeretnék kérni, szeretném kérni annak a korábban már megküldött kimutatásnak a kiegészítését a 
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mai napig vonatkozóan, hogy a Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzatnak milyen 

tanácsadói szerződései vannak hatályban. Nekem bőven megfelel, hogy ha azt a korábbi listát úgy, 

ahogyan van, kiegészíti, és akkor azzal együtt megkapom ismételten. Köszönöm szépen! 

Pikó András 

Köszönöm szépen, írásban fogunk válaszolni, Sátly Balázs képviselő úr, parancsoljon! 

Sátly Balázs 

Köszönöm szépen, polgármester úr! A Költségvetési Bizottság eggyel előző ülésén elhangzott egy 

bizottság tagi kérdés, csak nem tartozott a kérdés a bizottság hatáskörébe, ezért megígértem Németh 

Ders kollégámnak, hogy felteszem polgármester úrnak a KT nyilvánossága előtt. Ő azt kérdezi, 

hogy a Gólya Presszó épületének védetté nyilvánítása, az aktuális-e, illetve amennyiben igen, akkor 

halad-e ez? Köszönöm! 

Pikó András 

Halad, annyit tudok, hogy megrendeltük a védetté nyilvánítási eljárásban feltétlenül szükséges ún. 

értékvizsgálatot a főépítész úr tájékoztatása alapján, de ezt a szóbeli választ ezt természetesen 

írásban is el fogjuk juttatni Német Ders külső bizottsági tagunknak. Juharos Róbert képviselő úr, 

parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Igen, Tisztelt Polgármester Úr! Ilyen folyosói pletykák szintjén hallottuk, hogy az IFUA Horváth £ 

Partners kapott felhatalmazást az Önkormányzat részéről bizonyos vizsgálatok lefolytatására, 

amellyel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy mi ez és mit vizsgál? Meg mennyiért? 

Meg, hogy igaz-e az a folyosói pletyka, hogy bizonyos képviselők kaptak már ebből a 

tájékoztatásból, amelyeket összegzésképpen megküldtek az Önkormányzat Képviselő-testületének, 

vagy ez valóban csak a pletyka szintjén van? Mi nem kaptunk erről semmit. Így kíváncsian várjuk, 

hogy mi a válasz! Miért van az, hogy bizonyos képviselők kapnak, bizonyos képviselők meg nem 

kapnak? És vajon ez politikai alapon kerül-e differenciálásra?" 

Pikó András 

Az IFUA valóban folytat egy átvilágítást a JGK. működésével kapcsolatban, és reményeink szerint 

ez október elejére véget is ér, és akkor természetesen, hogy a tájékoztatás minden képviselő meg 

fogja kapni. Könczöl Dávid képviselő úr, parancsoljon! 

Könczöl Dávid 

Köszönöm szépen! Nekem Jegyző Asszonyhoz lenne egy kérdésem, illetve kérésem. Írásban 

teljesen jó lesz a válasz. A Krúdy utca 3-ban van egy illegális terasz, amit beépítettek jó pár éve. A 

Krúdy utca 3-ban van egy illegális terasz, amit a tetőtérbe beépítettek, a belső udvarra néz. Itt már 

elkezdődött az ügymenet, mert az Önkormányzat átadta a Kormányhivatalnak is. Viszont érkezett a 

NAV-tól egy olyan kérés, kérdés, hogy kérnek egy 2003-as építésügyi határozatot. Ebben kit 

keressenek meg a lakók annak érdekében, hogy előrébb tudjanak lépni ezzel az üggyel 

kapcsolatosan? 
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Pikó András 

Parancsoljon! 

dr. Sajtos Csilla 

Köszönöm szépen! Ha 2003-as, akkor ugye emlékeim szerint annyira régen nincs az építéshatósági 

hatáskör a Kormányhivatalnál, tehát nyilván a hivatalunkat meg fogjuk nézni, illetve hát, 

keressenek meg minket, de erről akkor írásban adunk tájékoztatót, jó? 

Pikó András 

Köszönöm szépen, Juharos Róbert képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

Igen, köszönöm szépen! Egy pikáns kérdésem lenne, ugyanis egy képviselőtársamtól, nevezetesen 

Könczöl Dávidtól kaptam egy nyílt levélnek nevezett privát levelet a privát e-mailcímemre. Majd 

ezt követően fél óra múlva fölhívott a Józsefváros című világlapnak a szerkesztő-újságírója, és 

megkérdezte, hogy erre a nyílt levélre, amit megkaptam, erre mit kívánok neki válaszolni. És hát, 

egy kicsit megdöbbentem rajta, nem tudom, hogy most akkor az Önkormányzat megbízásából 

valami Pegazus programba vagy miben dolgozik, vagy hát hogy honnan vett, honnan szerzett 

tudomást arról, hogy az én szerveremen megjelent egy olyan levél, amit Könczöl Dávid írt nekem, 

de azért így, így kicsit furcsállottam ezt a dolgot. Úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hogy van-e e 

mögött valami olyan háttér (gong), amit esetleg nem tudok. 

Pikó András 

Képviselő úr! Pletyka szinten én is hallok ezt-azt. Őszintén, nem tudom a szerkesztőségi 

gyakorlatokat ilyen szempontból, hogy mondjam, sem kontrollálni sem véleményezni. Én magam 

olyan gyakorlatokkal szoktam találkozni, hogy kapunk kérdést a Hír 8-tól különböző 

Önkormányzati döntésekkel kapcsolatban, és még a kérdést meg sem érkezik, már válasz nélkül 

kikerül a cikk. Szerintem érdemes beszélgetnünk mindannyiunknak a különböző újságírókkal 

kapcsolatos tapasztalatainkról, esetleg meg is oszthatjuk egymással egy kávé mellett. Nem tudok 

ebben az ügyben Önnek segíteni, nem tudom eldönteni, hogy Könczöl képviselő úr volt-e indiszkrét 

vagy együtt, hát, esetleg tisztázzuk ezt a kérdést, mert úgy ne menjünk el, hogy... 

Könczöl Dávid 

Szeptember 15-e óta nyilvános ez a nyílt levél, csak mivel képviselőtársamnak nincsen politikusi 

oldala Facebook-on, ezért nem tudtam megjelölni ebben, és ezért nem láthatta, de közben elküldtem 

múlt héten neki ezt ugyanúgy a hivatali e-mail címére meg egy másikra is. 

Pikó András 

Tehát hamarabb került ki, bocsánat, nem akarok ebben ilyen, hogy mondjam, vizsgálatot folytatni, 

de hamarabb került ki a nyílt levél, minthogy elküldte volna képviselőtársának. 

Könczöl Dávid 

Igen, mivel nem kaptam választ, ezért gondoltam elküldöm e-mailben is. 
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Pikó András 

Köszönöm szépen, Veres Gábor képviselő úr, parancsoljon! 

Dr. Juharos Róbert 

De mi a válasz? 

Veres Gábor 

Ülés végén belefér, hogy képviselő úrnak elmeséljék egy történetet, ami ennél is érdekesebb. Egy 

mezőn mentünk keresztül, és egyszer csak megjelent Császár Attila mikrofonjával. Tehát, hogy na, 

ezt tudja, mindenhol várja az ember, ott nem. Az jutott eszembe, hogy micsoda analógia lehet itt a 

Józsefváros újság és Császár Attila ugye bárhol feltűnése között? És aztán eszembe jutott, hogy van 

némi, mert annak ellenére, ugye, hogy ezen az oldalon itt üldögéljünk már 2 éve, én magam 2 

alkalommal tudtam beférkőznie ennek az újságnak a hasábjaira. És megszámoltam, Ön már 10-szer 

volt, és hogy ez azért nagyon jó. Evvel aztán bizonyítottuk. Azt, hogy milyen kontextusban, azt nem 

vizsgáljuk. 

Pikó András 

Szarvas Koppány Bendegúz! Ez komoly? Mert nem akarok überelni senkit, én 4-szer jelentem meg 

a Józsefváros újságba, már az elejét is megbántam, parancsoljon! 

Szarvas Koppány Bendegúz 

Csak, ha már Polgármester urat kérdezik a kerületi tájékoztató anyagok, mondjuk így összefoglaló 

néven, kapcsán, tehát a Hír 8-tól meg tudná-e kérdezni, hogy ugye anno engem interjúvoltak a 

legutóbbi körös tárgyalás után a törvényszéken, ahol említettem nekik, hogy én gondolkodom azon, 

hogy hogyan lehetne a viszonyokat beeszkalálni, ugye, Sós György megtámadása kapcsán. És 

amikor kikerült Könczöl képviselőnek a nyílt levele, akkor azt elküldtem nekik, hogy na, például 

ilyesmire gondoltam, és arról azóta se kép, se hang, tehát úgy látszik a címzetes sajtóreferensét 

Józsefvárosnak, polgármester urat kérdezem, hogy tudna ebben odahatni a Hír8-nak, hogy akkor ezt 

megjelentessék, ha már így minden józsefvárosi újság szálai Pikó Andrással kezében futnak össze. 
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Pikó András 

Képviselő úr, csak egyetlen egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, hogy óvatosan a sajtóval, ez 

harmincéves sajtós tapasztalatom mondja. Köszönöm a képviselők munkáját az ülést 18 óra 15 

perckor bezárom. A kerülettel, Önkormányzattal, Hivatallal kapcsolatos legfontosabb információk a 

www. jozsefvros.hu weboldalon találhatók. Mindenkinek szép estét kívánok! Köszönöm szépen! 

    

Kmf. 

. Pikó András , 
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