
JEGYZOKONYV

Kesziilt Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulet 
2021. oktober 21-en (csutortok) 09.00 oratol

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyaldjaban megtartott 4. rendes NYILT 
iileserol

Jelen vannak:
Piko Andras, dr. Erdss Gabor, Szili-Darok Ildiko, Radai Daniel, Camara-Bereczki Ferenc Miklos, 
Czegledy Adam, Egry Attila, Hermann Gyorgy, Dr. Juharos Robert, Konczol David, Satly Balazs, 
Stettner Istvan, Szarvas Koppany Bendeguz, dr. Szilagyi Demeter, Veres Gabor, Voros Tamas

valamint a jelenlevo meghivottak:
dr. Sajtos Csilla - jegyzd, dr. Voros Szilvia - aljegyzd, Kiss Imre Zoltan - Jegyzoi Kabinet 
vezetoje, dr. Orgovanyi Andras - Belso Ellatasi Iroda vezetoje, Czira Eva - Jegyzoi Kabinet 
Szervezesi Iroda vezetoje, Mlinarcsek Attilane - Szemelyiigyi Iroda vezetoje, Kovacsne Mezbfi 
Krisztina - Szemelyiigyi Iroda irodavezetd-helyettes, Hegyi Dora - Ugyviteli Iroda vezetoje, 
Barta Ferenc - Foepitesz. Varosepiteszeti Iroda, Ludvig Eva - Belso Ellendrzesi Iroda vezetoje. 
Borbas Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly vezetoje, Dr. Korodi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje, Bednar Janos - Igazgatasi 
Iroda vezetd-helyettese, Nagy Ibolya - Csaladtamogatasi Iroda vezetoje. Nemes Gabor Istvan - 
Humanszolgaltatasi Ugyosztaly vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje. 
Bajusz Ferenc - Kozterulet-felugyeleti Ugyosztaly vezetoje, dr. Kiss Eva - Jogi Iroda 
munkatarsa, Kovacs Otto - JGK Zrt. igazgatosagi elndke, Sztanek Endre - JGK Zrt. 
Varosuzemeltetesi igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazdalkodasi igazgato, Lang 
Gaborne - JGK Zrt. gazdasagi igazgato, Magyar Balazs - JGK Zrt. Parkolasi igazgato, Csete 
Zoltan - Rev8 Zrt. projekt menedzsere, Dr. Koroknai Andras - Jozsefvarosi Szent Kozma 
Egeszsegiigyi Kozpont foigazgatdja, Aissou Erzsebet - Jozsefvarosi Ovodak (JOK) 
intezmenyvezetoje, Koscsone Kolkopf Judit - Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
intezmenyvezetoje, Bonyhady Elek - BKIK VIII. ker. Tagcsoport elndke, Oszi Eva - bizottsagi 
tag. Dr. Varga Szilvia-jogasz, Hbrich es Varga Ugyvedi Iroda, Ivanyos Janos

Piko Andras
Jo reggelt kivanok! Tisztelettel koszontom a megjelent kepviseloket, a meghivott vendegeket es 
valamennyi jelenlevot. Tajekoztatom Onoket, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek 2021. evi 4. rendes iileset megnyitom. Tavolmaradasat nem jelentette be 
senki. Gondolom, hogy kesni fog ket kepviseld. Bejelentettek? Jo, nekem nem irtak. Tehat Santha 
Peteme kepviseld asszony nines, es dr. Ferencz Orsolya bejelentette tavolmaradasat. Kerem a 
Tisztelt Kepviseloket. hogy a hatarozatkepesseg megallapitasa erdekeben kapcsoljak be a 
szavazogepeket. Megallapitom, hogy jelen van, 14, 15, 16-nak kellene lenni. Ja, igaz, bocsanat! 
Jelen van 15 kepviseld, hianyzik 3, a Kepviseld-testulet hatarozatkepes. A minositett tobbseghez 10 
egybehangzd szavazat, az egyszeru tobbseghez pedig 8 szavazat szukseges. A napirend elott 
tajekoztatom a kepviseldtarsaimat. hogy a meghivo szerinti 1. napirendi pont eldterjesztesenek cime 
a meghivoban kikiildottekhez kepest helyteleniil szerepel: ,,Javaslat a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 2025. evi koltsegveteseit erinto dontesek meghozatalara" 

1



cimmel, a meghivo szerinti cimet kell majd figyelembe venni. A meghivo szerinti 6. napirendi pont 
eloterjesztesenek cime a meghivoban kikiildottekhez kepest megvaltozott: .Javaslat az Orczy ut - 
Kobanyai ut - Konyves Kalman korut - Ollbi ut altal hatarolt teriilet (a Ganz negyed egy resze es a 
Tisztviselotelep) Keruleti Epitesi Szabalyzatarol (GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) 
onkormanyzati rendelet modositasara". A 10. napirendi pont cimeben az eldterjesztes eldlapjan 
ketszer szerepel a „szam alatti” kifejezes, a cim helyesen a meghivoban kikuldottel egyezik meg: 
..Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos 
dontes meghozatalara”. Tajekoztatom tovabba kepviseldtarsaimat, hogy egy surgossegi inditvanyt 
kaptak helyszini kiosztassal. Az SZMSZ 11 .§ (3) bekezdese ertelmeben a napirendre tortend 
felvetelekrbl a Kepviselo-testulet egyszeru tobbseggel dont majd. Hogy kell ezt innen levenni? Ez 
pedig .Javaslat a Jdzsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
meghozatalara"’. Hogy a kozvetites nezdi is ertsek ennek a napirendi pontnak a jelentoseget, illetve 
a felvetelet, tegnap a JKN vezerigazgatoja, dr. Gdz Gabriella beadta a lemondasat, uj vezetot kell 
atmeneti idbszakra valasztania a Kepviselb-testuletnek, pontosabban hatarozni az uj vezetd 
megbizasardl. Kerem, a surgossegi inditvany napirendre vetelerol szavazzunk most!
Megallapitom, hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartozkodas mellett a surgossegi inditvanyt eltbgadtuk.

Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
564/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy el fogadj a Pikd Andras polgarmester javaslatat, mely szerint az 
alabbi siirgossegi inditvanyt napirendre veszi:

.Javaslat a Jdzsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
meghozatalara
(irdsbeli eldterjesztes)
Eldterjesztd: Pikd Andraspolgarmester"

Pikd Andras
Tovabbi ugyrendi javaslatom az lenne, mivel delutan 3 orakor a kepviseld-testiileti ulesnek 
mindenfelekeppen be kell fejezodnie ahhoz, hogy a delutan 5 orakor kezdodo kozmeghallgatasra fel 
tudjunk keszulni, illetve oda tudjunk emi, ezert feltetelezheto, hogy nem vegziink ma minden 
napirendi pont megtargyalasaval, vagy ennek a kockazata jelentos. Az elso, amit tajekoztatasul 
mondok, hogy amennyiben nem vegziink, akkor oktober 28-an folytatodik a kepviseld-testiileti ules. 
Masreszt pedig javaslatom van a napirendi pontok sorrendjere. Azt javaslom, hogy a, vegyiik eldre 
a legfontosabb napirendi pontokat. A meghivo szerinti 10. napirendi pont. .Javaslat a Budapest 
VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara" 
legyen 1. napirendi pont, tehat 1. napirendi pontkent javasolom megtargyalni. A meghivo szerinti 
12. napirendi pontot, .Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast 
nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairdl szolo 10/2015. (III. 01.) szamu 
onkormanyzati rendelet modositasara”, ugye, ez az ugynevezett Covid-segely kiboviteserdl szolo 
javaslat, ezt 2. napirendi pontkent javasolom megtargyalni. A meghivo szerinti 25. napirendi pontot 
javaslom, ez a „Tajekoztatd a Jdzsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso 
ellenbrzesrdl”, ezt 3. napirendi pontkent javaslom megtargyalni. Es ezt kovetden javaslom 
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megtargyalni a 4. napirendi pontkent a szemelyi dontest a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.- 
nek a vezeteserol kapcsolatban. Ennek megfelelden a meghivo szerinti 1-9. napirendi pontok 
szamozasa 5-13. szamozasra, a meghivo szerinti 11. napirendi pont szamozasa 14.-re, valamint a 
13-24. napirendi pontok szamozasa 15-26. szamozasra valtozik. Es a 26-os 27-esre. Ugyrendi 
javaslatrol, kerem, most errol az ugyrendi javaslatrol szavazzunk.
Megallapitom, hogy 14 igennel, 0 nem, 1 tartozkodas mellett elfogadtuk ezt az ugyrendi javaslatot. 
Tehat eszerint fogjuk akkor targyalni a jelenlegi napirendi pontokat.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
565/2021. (X. 21.) hatarozata

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester ugyrendi javaslatat, mely 
szerint

(14 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

• a meghivo szerinti 10. napirendi pont - Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. 
szam alatti lakoepillet kiuritesevel kapcsolatos dontes meghozataldra 1. napirendi pontkent 
keriiljon megtargyalasra.

• a meghivo szerinti 12. napirendi pont - Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a 
szemelyes gondoskoddst nyujtd szocidlis es gyermekjoleti elldtdsok helyi szabalyairol szolo 
10/2015. (III. 01.) szdmu onkormanyzati rendelet mbdositdsara 2. napirendi pontkent 

' keriiljon megtargyalasra.

• a meghivo szerinti 25. napirendi pont - Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit 
Zrt.-nel vegzett belso ellenorzesrol 3. napirendi pontkent keriiljon megtargyalasra.

• a meghivo szerinti 1-9. napirendi pontok szamozasa 5-13. szamozasra, a meghivo szerinti 
11. napirendi pont szamozasa 14. szamozasra, valamint a 13-24. napirendi pontok 
szamozasa 15-26. szamozasra valtozik. A 26. napirendi pont szamozasa 27. napirendre 
valtozik.

Piko Andras
Kerdezem Vords Tamas frakciovezeto urat, hogy a napirendhez van-e hozzafuznivaloja. 
Parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot. Ket kerdesem lenne, mert egy lett volna, de ketto lett beidle, ugyrendi 
temaban. Az egyik az, ami most deriilt ki, hogy a polgarmester ugyrendi javaslattal elt, amirol 
szavaztak. Akkor ez legyen privilegium, amivel polgarmester ur ugyrendi kerdeseket tud 
eloterjeszteni? Mig a kepviselok ezek szerint nem, hiszem, nem adta meg a szot. A 2. kerdesem 
pedig az lenne, hogy szerepelt potkezbesitessel, ami onmagaban szegyen, egy ujabb korrupcios, 
korrupciogyanus iigytikrol egy tajekoztato a napirendben, amely nem kesziilt el, hisz amirol 2 
honapja azt hallgatjuk, hogy kesziil, es jelen pillanatban nem sikeriilt eloterjeszteni. Az lenne a 
kerdesiink, hogy mikor lathatjuk majd ezt az anyagot, hiszen a napirend szerint tajekoztatot kapunk 
a belso ellenorzesrol. Semmilyen ilyen tipusu eldterjesztes nincsen a Testiilet elott. Szeretnenk 
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megkerdezni, mi az oka ennek a hallgatasnak, inert ez csak noveli a gyanut, hogy valami nagyon- 
nagyon sulyos dolog tbrtenik a JKN haza tajan. Erdeklodnek, hogy... Igen, latom, hogy 
kepviselotarsam mutogat egy anyagot. Hat, hogyha On annak egy, On ebbol tud tajekozddni, tehat 
ilyen osszefoglalokat szeret olvasni, amit egy harmadik fel keszit, akkor ez az On, az On dolga, de 
mindenesetre a beiso ellenorzesrol vald jelentest, ezt nem terjesztettek a Kepviseld-testiilet ele, es 
ez sulyos kerdeseket vet fol. Kerdezem, hogy varhatjuk-e, hogy immar azt hiszem 3. napirendi 
pontta avanzsalt tajekoztato, az sikeriil-e, sikeriil-e addig eljuttatni a Testiiletnek magat a jelentest, 
vagy tovabb titkoldznak ebben a korrupciogyanus iigyben. Koszonom!

Piko Andras
Semmilyen titkolozasrol szo nincsen. Amennyiben Onoknek fontos a..., de mindjart jegyzd asszony 
tajekoztatja Onoket arrol, hogy mi a jogi helyzete egy beiso vizsgalatnak, es azt hogyan lehet 
targyalni. Amennyiben termeszetesen targyalni akarja a beiso vizsgalat teljes anyagat a Tisztelt 
Kepviselo-testulet, akkor ha arra tesznek egy inditvanyt, akkor azt meg fogjuk szavazni. Ebben az 
esetben viszont csak zart iilesen targyalhatjuk. Jegyzd asszony, miert a, mi az indoka annak, hogy 
egy tajekoztatdt kapnak a kepviselok?

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen a szot! Tisztelt Polgarmester Ur, Tisztelt Kepviseld-testiilet, pont az elobb 
elhangzottak az oka, az indoka.

Piko Andras
Marmint hogy?

dr. Sajtos Csilla
Marmint, hogy ha a teljes anyagot szeretne-e a Kepviselo-testulet targyalni, ugye, a vonatkozo 
kormanyrendelet alapjan az ellenorzesi jelentes az nem nyilt anyag. Az ellendrzest vezetd, az 
ellenorzesert felelos, tehat jelen esetben a jegyzd, bocsathatja 3. szemely reszere az anyagot 
megtekintesre. Ha a Kepviseld-testiilet arrol dbnt, hogy szeretne targyalni, akkor ezt iigyrendiben 
megteheti, akkor zart iilest kell elrendelni. Polgarmester ur ugye nyilt iilesen szerette volna ezt az 
anyagot targyalni. Tajekoztato kesziilt, amennyiben erre igeny van, akkor termeszetesen megfelelo 
ido biztositasaval rendelkezesre allunk.

Piko Andras
Tehat amennyiben eloterjesztik, hogy zart iilesen szeretnek megtargyalni a teljes anyagot, akkor 
keriink egy ugyrendi javaslatot erre. Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Egyreszt szeretnem kemi, hogy akkor jegyzd asszony hivatkozza be azt a kormanyzati passzust, 
ami alapjan ennek zart ulesnek kell lennie, mert nem kell annak lennie. Tehat mondjanak egy olyan 
indokot, egy olyan indokot mondjanak, ami, ami zart iilest tesz indokoltta ebben a kerdesben. Es 
mondjanak egy olyan indokot, amikor egyebkent a Kepviselo-testulet 3. felnek szamit ebben a 
relacidban, mert nem annak szamit. Ugyhogy ezt nem tudom elfogadni, ezt az indoklast. Es 
tenylegesen egy olyan botranyos szituacio fele haladunk, de gozsebesseggel, a szo atvitt es 
klasszikus ertelmeben is, hogy, hogy az, az nyomdafesteket nem tur. Ugyhogy azt javaslom, hogy 
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baromi gyorsan kezdjek el nyomtatni azokat az ellenorzesi jelenteseket, es hozzak ide a 3. 
napirendre.

Piko Andras
Meg mielott elszabadulnanak az indulatok, remelem, hogy jegyzo asszony vilagossa teszi, hogy 
gozuk nincsen a kepviseloknek anol, hogy mi a jogi szabalyozas, ugyhogy, legyen szives 
tajekoztasson benniinket, jo?

dr. Sajtos Csilla
Koszonom, tehat a vonatkozo kormanyrendelet nem, a zart, tehat a zart ulesrol nem a vonatkozo 
kormanyrendelet rendelkezik, hanem az onkormanyzati tbrveny szabalyozza a zart iilest, a 
Szervezeti Mukodesi Szabalyzat szabalyozza a zart tiles eseteit. Ebben az anyagban olyan 
szemelyes adatok vannak, ami miatt zart iilest kell tartani, hogyha ezt.. (kozben valaki beszel, a 
hanganyagon nem hallhato) Egyeldre az anyagot, azt en ismerem a terembol, illetve a kollegaim, 
akik keszitettek. En tudom, hogy milyen adatok vannak benne. Az en megftelesem szerint az Motv. 
szerinti zart ulesen kell targyalni.

Piko Andras
Juharos kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
1116 tisztelettel, en mindent el tudok fogadni, egy dolgot nem, hogy mi ezt a jelentest ne lassuk. 
Kbriilbeliil 2 testiilet ota indokolt lett volna ennek a jelentesnek a megtargyalasa. Eddig mindenfele 
indokokkal csuszkalt ennek a napirendnek az erdemi targyalasa. En azt gondolom, hogy az, hogy 
tegnap sikerult a JKN vezetojet kimenteni a felelosseg, erdemi felelossegvonas alol, ezt, ez 
vilagosan latszik, tehat ezt azert mindnyajan, mindnyajan ertjiik. Nem kezdok vagyunk, hogy itt az 
tortent, hogy kimentettek a feltehetden felelossegre vonhato 1. szamu vezetot. Majd utana kapunk 
egy ilyen osszefoglalot tajekoztatasul, tehat azt gondolom, hogy ez igy meltatlan a Kepviselo- 
testiilethez. Annak a technikai megoldasa, hogy akar egy onallo napirendi pont vagy alpont kereten 
beliil megkapjuk ezt, amit hivhatunk akar zart iilesnek is, szerintem erdsebb erdek fuzodik ahhoz, 
hogy mi ezt megkapjuk, ezt a belso ellendri jelentest, es tisztaban legyiink a belso ellendri 
jelentesnek a tartalmaval. Majd a, nyilvanvaloan annak tartalmatol fuggetlenul a megfeleld 
nyilvanossagrol ugyis gondoskodni tudnak a kiilonbozo partok. Tehat ennek, ennek igazabdl a ket 
dolog nagyon ossze nem fiigg egymassal. Ertelemszeruen a zart iilesnek a targyalasara vonatkozo 
szabalyokat mindenki be fogja tartani. Tehat azt gondolom, hogy ha polgarmester ur nyilt ulesen 
akaija targyalni magat ezt az osszefoglalot, akkor azt egy onallo napirend kereteben. Mi meg 
szeretnenk mindenkeppen hozzajutni a beszamolohoz, illetve hat ahhoz a jelenteshez, amit a belso 
ellenor keszitett. Szerintem ez nem megkeriilhetd, sot, olyannyira nem megkerulheto, hogy a mai 
ulesen valo reszveteliinknek ez ertelemszeruen feltetele, mert hogy nem eloszor kertiik ezt. A 
feliigyelobizottsagot nem tudtuk osszehivni, ugye tobbszor tortent erre is kiserlet, a 
felugyelobizottsag sem tudtamegtargyalni, (gong) tehat...

Piko Andras
Mi a javaslat, meg egyszer elmondana?
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Dr. Juharos Robert
Bocsanat, lehet, hogy hosszabbnak tunt az indoklas, de tartalmazott javaslatot. Az, hogy magat a 
belso ellendri jelentest, azt targyaljuk meg. Ha ragaszkodnak a zart iileshez, majd megvizsgaljuk 
annak a fennallasanak a felteteleit az adott napirendi pont targyalasanal. Ha kell, akkor valasszuk 
kette a napirendi pontot. Tehat a belso ellendri jelentest targyaljuk, akkor zart tiles keretein beliil, a 
jelentest meg lehet akkor nyflt iilesen targyaljak. Tehat erre van technikai megoldasunk, nekem ez 
lenne a javaslatom. Mindenkeppen ragaszkodnank tehat a, a, a megtargyalashoz.

Piko Andras
Jo, akkor az ugyrendi javaslatrdl mindjart szavazunk. Azonban az indoklashoz szeretnek hozzafuzni 
par valaszt. On azt fogalmazta meg, hogy kimentettiik Gdz Gabriellat. Lehet, hogy ez igy latszik, en 
nem tudom, hogy mibol vontak le ezt a kovetkeztetest. Ahhoz kepest, hogy az Onok idejeben most 
is, elkovetett buncselekmeny-gyanus esemenyek miatt, most is nyomozas zajlik, az Onok felelds 
vezetoi, az akkori vezetoi, csak jelzem, hogy kibeleztek a Jdzsefvarosi Onkormanyzatnak a 
szerkesztoseget. 10 millids ertekii, erteku, nagyerteku informatikai eszkozok tuntek el, es ebben az 
iigyben meg mindig most is renddrsegi nyomozas zajlik. Ehhez kepest az Onok akkori vezetoi most 
felelds pozicidban vannak. Es ezen kivul pedig 10 millids, 10 millids lelepesi penzekkel mentek el. 
Mi ez, hogyha nem kimenekites? Onbknel ez igy zajlik, minalunk meg, minalunk meg ugy zajlik, 
hogyha valaki vetkezett, vagy hogyha valakinek az ideje alatt nem volt megfelelo a, megfelelo a 
mukodese a vallalatnak, akkor levonja a kovetkeztetest, es lemond. Ez tbrtent, ez a ket kurzus 
kozotti kiilonbseg. Koszonom szepen! Jegyzo asszony, mi a velemenye?

dr. Sajtos Csilla
Hat, azert az ugyrendirol ugye vita nelkul kell donteni.

Piko Andras
Itt egy ketteosztas lenne.

dr. Sajtos Csilla
Szerintem annak tehat, ugy gondolom, hogy nines jelentosege, szerintem egyiitt targyalhato.

Piko Andras
Jo, akkor az ugyrendi javaslat ertelmeben szavaznunk kell arrol, hogy nem a jegyzo asszony 
jelenteserdl fogunk vitatkozni, hanem a teljes belso vizsgalati anyagrdl. Tessek? (valaki mond 
valamit, a hanganyagon nem hallhato) De ennek nines ertelme. Tehat ket kulon... Joi ertem, hogy 
eloszor a jelentesrol fogunk vitatkozni, marmint a zart iilesen megismerjiik, es utana pedig nyilt 
iilesen meghallgatjak ennek az osszegzeset a jegyzo asszonytdl, es majd utana nyilt iilesen 
lefolytatjuk ugyanazt a vitat? Ennek, ennek Onok szerint van ertelme? (valaki mond valamit, a 
hanganyagon nem hallhato) Nem, szerintem vagy-vagy, tehat hogyha, hogyha zart iilesen akarjak 
targyalni a teljes anyagot, akkor azt tegyuk lehetove, az, az ellen nincsen semmi kifogasom, 
parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Azt gondolom, hogy ha a jegyzo asszony ragaszkodik hozza, 
hogy zart iilesen lehet csak a belso anyagot megismemi, kerdeseket fbltenni, akkor jaijunk el igy, de 
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az a mostani helyzet, hogy a jegyzd asszony egy fogalmazast keszitett az o szajize szerint egy 
anyagrol, es ertelmezeseket vont le, de majd egyebkent enol is fogunk, most ebbe hosszabban nem 
megyek bele. Ez egyebkent megcsufolasa transzparencianak es a Kepviselo-testiiletnek is, mint 
tulajdonosnak a tajekoztatasanak. En azt gondolom, hogy azt megtehetjuk, hogy a belso ellendrzesi 
anyagot zartan targyaljuk, majd utana jon a JKN-es tulajdonosi dontesek, ahol majd meglepetten 
meghallgatjuk, hogy tegnap keso este a Goz Gabriella lemondott, es mar a mai napon nem kivan 
kerdesekre valaszolni a testuleten. Ugye, mert valoszinuleg tegnap este mar ezert, mar utolso 
pillanatnal tovabb nem mehetett huzni, meg ma reggel 8-kor lehetett volna elmondani. Es akkor a 
tulajdonosi dontesek meghozatalanal Goz Gabriella lemondasa es az uj vezetd kinevezesenel 
ertekelni fogjuk Goz Gabriella lemondasat, es az ahhoz vezetd belso ellendrzesi jelentest. Mert 
azert a ketto kozott, azt gondolom, mindenki latja az osszefuggest.

Piko Andras
Ez teljesen mas, mar ne haragudjon, mint amit javasoltak. Ez azt jelenti, hogy zart iilesen targyaljuk 
a belso ellenori vizsgalat teljes anyagat, es utana pedig, fuggetleniil attol, hogy, hogy a jegyzd 
elkeszitett egy jelentest, a szemelyi dontes kapcsan le fogjuk folytatni a sziikseges politikai vitat. 
Szerintem enol szol a dolog. Akkor, akkor vagy akkor nincsen szukseg a jegyzd altal elkeszitett 
tajekoztatonak a vitajara. Enol, enol van szd. En ezt, jo, akkor enol szavazzunk most. Jo azt, azt 
nem tamogatom. (hatterben hozzdszoldsok, nem ertheto) Jo, vita indult el ugyrendi ugyben. Tehat 
az elso ugyrendi javaslat, az az, a lenyeget mondom, hogy zart iilesen targyaljuk meg a teljes belso 
anyagot, utana nyilt iilesen targyaljuk meg a jegyzd asszonynak a tajekoztatojat, es utana hozzuk 
meg a szemelyi dontest. En ezt igy, ebben a formaban nem tamogatom. Szavazzunk. 4 igen, 10 
nem, 1 tartozkodassal ezt leszavaztuk.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
566/2021. (X. 21.) hatarozata

(4 igen, 10 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testiilet ugy dont, hogy nem fogadja el Dr. Juharos Robert ugyrendi javaslatat, mely 
szerint a Kepviseld-testiilet zart iilesen targyalja meg teljes belso ellendrzesi anyagot, utana nyilt 
iilesen targyalja meg jegyzd asszony tajekoztatojat, es ezt kovetoen hozza meg a szemelyi dontest a 
JKN Zrt.-vel kapcsolatban.

Piko Andras
A 2. ugyrendi javaslat, amit Egry Attilatol hallottunk most, hogy zart iilesen targyaljuk a teljes belso 
ellendrzesi anyagot, majd utana a szemelyi dontesrol nyilt iilesen fogunk vitatkozni. Ezt 
tamogatom, enol jojjdn szavazas. 15 igen szavazattal, akkor igy fogunk tovabbmenni.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
567/2021. (X. 21.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Egry Attila iigyrendi javaslatat, mely szerint a 
Kepviselo-testiilet zart iilesen targyalja a teljes belso ellendrzesi anyagot, majd utana a szemelyi 
dontest nyilt iilesen vitassak meg.

Piko Andras
Voros Tamas kepviselo umal van meg iigyrendi.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Most az iigyrendi privilegiumokrol valo kerdesre eleg, hogyha irasban 
kapok valaszt, mert szerintem most nem ez a lenyeges pont. Szeretnem kemi jegyzd asszonyt, hogy 
szovegszeruen olvassa fel azt a jogszabalyi hivatkozast, amely alapjan a zart ulest szuksegesnek 
tartja. Tehat ez mindenkeppen fontos. Legyen kedves, es olvassa ezt a reszt fel. Akar az Motv.-bol, 
akar az SZMSZ-bol, akar mindkettobol. A masik pedig, nem igazan ertem polgarmester urat. Most 
az iment elismerte, hogy van osszefiigges az igazgato asszony tavozasa es a jelentes kozott. Ebben 
az esetben kiilondsen fontos, hogy ha On annyira, mert itt kifejtette, hogy milyen fontos, hogy ezt 
nyilt iilesen targyaljuk, akkor nem ertem, hogy miert nem lehet megtalalni azt a technikai 
megoldast, hogy zart iilesen atnezziik, hogyha egyaltalan sziikseg van ra. Tehat ez majd mindjart 
kideriil, velelmezem, hogy igy van-e. Es, es utana pedig nyilt iilesen magarol enol a konkluziorol, 
ami gondolom, a Hivatalnak az allaspontja enol a kerdesrol, tehat ilyen szempontbol nem 
feltetleniil ugyanaz, mint maga a, a, az a kialakult helyzet, hogy most vezetd nelkul van a JKN. Az 
On politikai vadaskodasara pedig azt tudom mondani, hogy tegyek meg a feljelenteseket, folytassak 
le az eljarasokat, es hogyha van eredmeny, akkor erre visszateriink. De egyebkent az, hogy ott 
milyen visszaelesek tortentek, ezt bizonyitani kell, mert ezt hallgatjuk mar 2 eve, hogy itt micsoda 
csontvazak estek ki a szekrenybol, de meg semmit nem tudtak bizonyitani, mikozben Onok nyakig 
allnak a korrupcios ugyekben, a menzabotrannyal, ezzel a vitorlas mutyival kapcsolatban es a belso 
jelentessel is. Tehat el lehet fogadni 22847 nyilatkozatot a transzparenciarol, meg kodexeket, meg 
mindenfelet, (gong) csak csinalni is kene valamit ebben a kerdesben, mert jelenleg ennel...

Pik6 Andras
Voros Tamas kepviselo ur mindenaron elotte akar vitatkozni, azert hadd valaszoljak arra, hogy a 
vitorlas mutyit, hogyha On emlegeti, akkor majd nyilvan el fogja olvasni a belso jelentesben, Onok 
2016-ban a magyarkuti gyerektabort munkasszallo celjara, mindenfele kepviselo-testuleti es 
bizottsagi felhatalmazas alapjan kiadtak. Kiadtak, anelkiil kiadtak. Annyira lelakottan kaptuk meg, 
hogy fol kellett ujitani. Es Onok beszelnek vitorlas mutyirol? Mirdl beszelnek? Tenyleg, tehat hogy 
mi alapjan merik, merik egyaltalan ezt a dolgot? Errol fogunk majd beszelgetni, ezert szerettem 
volna peldaul nyilvanos vitat, es enol fogunk majd vitatkozni. Csak azert, hogy mennyire vagyunk 
tele mutyival. Ne haragudjon, azt nem kell bizonyitani, hogy, hogy a Jozsefvaros ujsagot ugy egy 
kibontott, ize, kibontott szamitogepekkel teljesen le, szomyu allapotban kaptuk meg. Abban meg 
mindig zajlik az ize. Es az a felelds vezeto, az most tudjuk, hogy hoi van, es tudjuk, hogy mit csinal, 
es tudjuk, hogy mennyivel lepett le. Ez az Onok gyakorlata. Szilagyi Demeter kepviselo ur, 
parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
Jegyzd asszony iment azt mondta, hogy egyedul 6 ismeri a jelentest, de akkor ugy latszik, hogy ez 
nem igaz, mert csak a polgarmester ur, mar a polgarmester is ismeri. De megvamam, migjegyzd 
asszony megmondja a jogszabalyi hivatkozast, hogy a zart tiles az milyen, milyen ok miatt all fonn.

Piko Andras
Megadom jegyzd asszonynak a szot.

dr. Sajtos Csilla
A koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol szolo 370/2011. evi (XII. 
31.)-es kormanyrendelet 44. §-a szabalyozza, hogy ki lathatja a belso ellenorzesi jelentest. „A 
koltsegvetesi szerv vezetoje a lezart ellenorzesi jelentest vagy annak kivonatat megkuldi, iranyitott, 
illetve feltigyelt koltsegvetesi szerv ellenorzese eseten az ellenorzott szerv vezetojenek, illetve 
annak, akire vonatkozoan a megallapitast vagy javaslatot tartalmaz, es szukseg eseten felkeri az 
intezkedesi terv elkeszftesere.” Ugyanez a szakasz (3) bekezdese pedig azt mondja, hogy „a 
koltsegvetesi szerv vezetoje a belso ellenorzesi vezeto velemenyenek kikeresevel donthet ugy, hogy 
a lezart ellenorzesi jelentest vagy annak kivonatat nyilvanossagra vagy 3. fel tudomasara hozza az 
adatvedelemre vonatkozd jogszabalyok figyelembevetelevel,” Ergo, nyilvanossagra nyilvan csak 
ugy lehet hozni, hogyha a megfelelo anonimizalast az anyagon elvegzi valaki. Az ugye nem 
ketperces munka. A Kepviselo-testulet targyalhatja, de ehhez ugye az a dontes kell, hogy a 
Kepviselo-testiilet tagjai megtekinthetik. Errol kell kesziteni egy feljegyzest. Koszonom!

Piko Andras
Szeretnem kiegesziteni azzal, hogy az elozo ev JKN-es belso vizsgalat eseteben is ugyanigy jartunk 
el, tehat egyetlen egy nev nem olvashato benne, anonimizalt volt, pedig tudtuk, tudjuk, hogy kikrol 
van szo, nyilvanvaldan, de ez a szabaly, ennek kell megfelelni. Veres Gabor kepviselo ur, 
parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom, polgarmester ur szot! En abban szeretnek erdeklodni a jegyzd asszonynal, hogy az 
Motv. melyik pontja alapjan van a Kepviselo-testuletnek hataskore ezt targyalni. En nem, nem, ezt 
nem innen kerdeztem direkt (a jelenlevoknek szol), hanem onnan kerdeztem, mert a, a legutobb 
megismert jogi velemeny szerint a KT-nek ebben a kerdesben nines hataskore, koszonom.

Piko Andras
Parancsoljon, jegyzd asszony!

dr. Sajtos Csilla
A belso ellenorzessel dsszefiiggesben a Kepviseld-testiiletnek nines hataskore.

Piko Andras
Kepviselo ur, parancsoljon! Ugyrendi.
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Egry Attila
Igy van! Ugyrendben kerdeznem jegyzo asszonyt, hogy a kis fogalmazvanya szerint a jelentes 
vegleges valtozata oktober 13-an elkeszult.

Piko Andras
Bocsanat, meg a napirendet sem fogadtuk el. Tehat On meg most bele, belemegy most a ... ?

Egry Attila
Igen-igen, mert a kerdesem az, hogy mi az oka, hogy helyszinen kerult kiosztasra az anyag, ha a 
jegyzo asszony kis fogalmazvanya szerint a jelentes vegleges valtozata oktober 13-an elkeszult. 
Tobb, mint egy hete. Ki tilt rajta egy hetig?

Piko Andras
Bocsanat, mi az ugyrendi javaslata? Nem, ez egy kerdes. Mi az ugyrendi javaslata?

Egry Attila
Miert helyszini kiosztassal keszult el az anyag, ha mar egy hete ott van a vegleges anyag?

Piko Andras
Ez egy kerdes. Mi az ugyrendi javaslata? Mit kellene tenniink?

Egry Attila
Varom az indoklasat a jegyzo asszonynak, hogy miert nem tudta rendesen, rendesen megkuldeni az 
anyagot a Kepviselo-testulet szamara, hogy megismerhesse.

Piko Andras
Bocsanat, mi az, amirol, mi az, amirol szavaznunk kellene, mi az, amirol szavaznunk kellene?

Egry Attila
A masik meg az, hogy javaslom az iilesvezetesre kapcsolatban, igen, a masik ugyrendi javaslat 
pedig, hogy elso napirendkent targyaljuk a belso ellendrzesi kerdest. Ugy latom, most a napirendek 
koziil ez a legfontosabb es legegetobb. Kdszdnom!

Piko Andras
Nem ertunk egyet, de ezt meg fogjuk most szavazni. Tehat hogy elso napirendi pontkent ugyan mar 
szavaztunk arrol, hogy harmadikkent. Kerem, hogy szavazzunk rola. Nem tamogatom. 3 igen, 11 
nem szavazattal leszavaztuk ezt az ugyrendi javaslatot.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
568/2021. (X. 21.) hatarozata

(3 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dbnt, hogy nem fogadja el Egry Attila ugyrendi javaslatdt, mely szerint a 
Kepviselo-testulet elso napirendi pontkent targyalja a belso ellenorzes kerdeset.
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Piko Andras
Kemem szepen Egry Attila kepviseld urat, hogy az elso iigyrendi javaslatat fogalmazza meg oly 
modon, hogy arrol szavazni lehessen. Tehat, hogy a kerdest fogalmazza meg, azt tudjuk, hogy egy 
kerdes, tehat igy van, jo. (Egry Attila beszel a hdtterben, nem hallhato) Voids Tamas kepviseld ur, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Szeretnem polgarmester ur figyelmebe ajanlani, hogy iigyrendi kerdesben, nem minden iigyrendi 
kerdesrol kell szavazni. Hogyha olyan a kerdes vagy keres, iigyrendi, akkor arrol egybol szavazni 
kell, de az iigyrendi hozzaszdlas, az nem feltetleniil szavazas. Az iilesvezetessel kapcsolatos, illetve 
a kiilonbozo, a Testiilet mukodesevel kapcsolatos kerdesekre is vonatkozhat, ugyhogy tovabbra is 
varjuk azt a kerdest. Egyebkent jegyzd asszony tovabbra sem valaszolt arra, hogy miert nem 
sikeriilt 13-a ota ezt se a bizottsagoknak megtargyalniuk, akar zart iiles kereteben. Ez egy kerdes. Es 
most szinten miert nines itt eldttiink ez az ulessel es a meghivoval szorosan osszefiiggd iigyrendi 
kerdes. En pedig csak egy olyan jo tanacsot hadd tegyek: en nem tartanam szerencsesnek, hogy ha a 
jegyzoi tevekenysegbe az elozo jegyzd altal meghonositott munkafelfogas megvalosulna. Az akkor 
sem vezetett jora, tehat a peldat latjuk. En javaslom ennek a minel tavolabbrol torteno elkeriileset 
minden erintett szereplo reszerol. En azt gondolom, hogy ez az iigy, ez borzasztoan kellemetlen 
Onoknek, es most egyre nagyobb slamasztikaba keriilnek, mert mindent megprobalnak annak 
erdekeben, hogy eltereljek. On, polgarmester ur, emlitette, hogy a korabbi jelentest anonimizalva 
sikeriilt nyilvanossagra hozni. Ezt miert nem?

Piko Andras
Jegyzd asszony, valaszoljon, legyen szives!

dr. Sajtos Csilla
Az anyag tartalmazza a valaszt egyebkent a vegen. Figyelemmel arra, hogy itt meg kellett tbbb 
szempontot vizsgalni a kovetkezo intezkedesek vonatkozasaban, jdmagam nem vagyok biinteto 
jogban jartas jogasz, benne van az anyagban, hogy kikertem ebben gyakorlattal rendelkezo kollegak 
velemenyet. Az anyag igy keszult, igy tudott elkesziilni.

Piko Andras
Koszonom, nem latok tobb hozzaszolast, ugyhogy szavazzunk a napirendrol. Az SZMSZ 16. §-a 
(1), (2) bekezdese ertelmeben a modositott meghivoban kikuldott napirendi javaslat szavazasa 
kovetkezik, siirgossegi inditvanykent felvett napirendi javaslati ponttal, es az elhangzott, es 
elfogadott modositasokkal a Kepviseld-testiilet vita nelkiil egyszerii tobbseggel hataroz a napirendi 
pontokrol. Kerem, a napirendi javaslatrol szavazzunk most! Megallapitom, hogy a napirendet 11 
igen es 4 nem szavazattal elfogadtuk.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
569/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 4 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet az SZMSZ 16. § (l)-(2) bekezdese ertelmeben a meghivoban kikuldott es az 
elhangzott modositasok szerint az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend:

1. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldteijeszto: Kovacs Otto igazgatosag elndke

2. Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es 
gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu onkormanyzati 
rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

3. Tajekoztato a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso ellenorzesrol 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzd

4. Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

5. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022., 2023., 2024., 
2025. evi koltsegveteseit erinto dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

6. Javaslat a 2021. evi kozbeszerzesi terv 2. szamu modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

7. Javaslat Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kozbeszerzesi 
Szabalyzatanak, Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi 
Szabalyzatanak jovahagyasara, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei SZMSZ-enek 
modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

8. Javaslat a Tarsashazaknak adhato onkormanyzati tamogatasokrol szolo 49/2017. (XII.20.) 
onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester
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9. Javaslat a Tolnai Pihend kert hasznalatanak modositasara
(irasbeli elotegesztes)
Eldterjeszto: Radai Daniel alpolgarmester

10. Javaslat az Orczy ut - Kobanyai ut - Kbnyves Kalman korut - Ulldi ut altal hatarolt 
terulet (a Ganz negyed egy resze es a Tisztviseldtelep) Keriileti Epitesi Szabalyzatarol 
(GTKESZ) szolo 36/2019. (VIII. 22.) onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

11. Javaslat botlatokovek elhelyezesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

12. Javaslat terfigyelo rendszerrel kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloteijeszto: Piko Andras polgarmester

13. Javaslat a Deri Miksa utca megujitasa kereteben megvalosulo kozvilagitas halozat 
atepitesehez kapcsolodo tulajdonosi dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

14. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel kapcsolatos 
tulajdonosi hozzajarulas megadasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloteijeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

15. Javaslat az egeszsegugyi alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. (XII.21.) onkormanyzati 
rendelet modositasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

16. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak 
modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

17. Javaslat Jozsefvaros Kozbiztonsagaert Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

18. Javaslat alapitvanyok tamogatasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo

19. Javaslat a jozsefvarosi lengyel, nemet es ukran nemzetisegi onkormanyzatok kiegeszito 
mukodesi tamogatasi kerelme targyaban
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester
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20. Javaslat a Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Etikai Szabalyzatanak elfogadasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

21. Javaslat onkormanyzati eldvasarlasi jog torleserol a Corvin Setany Program teriileten 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

22. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. kerulet 
Prater utca 30-32. pinceszint Pl. szam alatt talalhato tarolo megjelolesu ingatlan 
vonatkozasaban
(irasbeli eldterjesztes) ZART ULES
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

23. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. kerulet 
Szentkiralyi utca 5. 2. em. 15. szam alatt talalhato lakas megjelolesu ingatlan 
vonatkozasaban
(irasbeli eldterjesztes) ZART ULES
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

24. Javaslat a kozterulet-hasznalati hozzajarulas ugyeben hozott 05/358-13/2021 iktatoszamu 
hatarozat ellen benyujtott fellebbezes elbiralasara
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES, ZART ULES
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

25. Tajekoztato a 2021. evi kdltsegvetes elso felevi teljesiteserol
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

26. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozd ules ota tett fontosabb 
intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany 
lekoteserol
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Pikd Andras polgarmester

27. KOZMEGHALLGATAS

Helyszin: Obudai Egyetem, Bp., VIII Tavaszmezo u. 14-18. G. ep. Fl 7 eloadoterem
A helyszin akadalymentes. A kozmeghallgatds 20 drdig tart.

1. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Kovacs Otto igazgatosag elnoke

Pikd Andras
Az 1. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam 
alatti lakdepulet kiiiritesevel kapcsolatos dontes meghozatalara”. Az eloterjeszto Kovacs Otto, az 
igazgatosag elnoke, a JGK elnoke. A Szigony utca 39., a Berkocsis utca 30. es a Tolnai Lajos utca
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37. szam alatti epuletek kiuritesehez kapcsolddo penzbeli megvaltas fedezetenek biztositasahoz a 
Kepviselo-testiilet dontese sziikseges. Az eloteijesztest a bizottsagok (a Koltsegvetesi es a 
Tulajdonosi) megtargyaltak, a napirend vitajat megnyitom. Megadom a szot, amennyiben kivan 
szdbeli eloterjesztessel elni, Kovacs Otto igazgatosagi elnok umak, parancsoljon! Nem, koszonom! 
Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. Szilagyi Demeter 
kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Egy olyan kerdesem van, hogy a ket emlitett, a Berkocsis es a Tolnai Lajos utcai 
epuletek kiuritesenek a fedezete, az feltetlenul onkormanyzati forrast igenyel-e vagy adott esetben 
egyebkent azt, hogyha egyebkent azt valaki megvenne, azokat a teruleteket, akkor az az o koltsege 
lenne. Tehat miert kell nekiink onnan elvonni barmit, es megy-e tovabb majd ott barmilyen munka 
vagy lesz-e barmilyen sorsa azoknak az epiileteknek? Tehat jelent-e ez a Berkocsis es a Tolnai 
Lajos utca tekinteteben valtozast, es miert van oda fedezet egyebkent megallapitva? Vagy annak a 
forrasnak, annak a fedezete az honnan taplalkozik, milyen forrasbdl? Egyeldre ennyi, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem, hogy mas kerdese van-e kepviseldknek. Hogyha nines, akkor a 
kerdeseket lezarom, megadom a szot Kovacs Otto igazgatosagi elnok umak a valaszra, 
parancsoljon!

Kovacs Otto
Koszonom szepen a szot! A Berkocsis es a Tolnai, a sziikseges penz tovabbra is kene, hogy 
rendelkezesiinkre alljon, hiszen elkezdtuk azt a munkat, ami a kiiiritessel kapcsolatos. A Szigony 
utca 32. egy varatian esemeny, de a Berkocsis 30. es a Tolnai 37., arra mar fel tudtunk keszulni, 
tehat el is kezdtuk az egyeztetest a berlokkel. Ugyanugy, mint ahogy egyebkent elkezdtuk 
egyeztetest a Szigony 39. berloivel is. Ott a 14, azt hiszem 14 lako van, abbol 11 vagy 12-vel mar 
felvettiik a kapcsolatot annak erdekeben, hogy amennyiben berleti megvaltast kemek, azt minel 
gyorsabban tudjuk rendelkezesre bocsatani, az ehhez sziikseges fedezetrol keijiik ma dontest. 
Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! A kepviselocsoportok vezetoinek hozzaszolasa kovetkezik. Kerdezem a 
kepviselocsoportok vezetdit, hogy kivannak-e a napirendi ponthoz hozzaszolni. Satly Balazs 
kepviseld ur? parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nagyon rbviden csak: a Kozosen Jozsefvarosert frakcio 
tamogatja igazgatosagi elnok ur eloterjeszteset. Nem csak azert is, mert a veszelyesse valo hazbol a 
berloket indokolt kikbltbztetni, segitseget nyujtani nekik, hanem ez a lepes megalapozza azt is, 
hogy Jozsefvaros teriileten egy mindannyiunk szamara, valamint az egesz orszag szamara hasznos 
fejlesztes is meg tudjon valdsulni. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Vorbs Tamas kepviseld urat kerdezem, parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Termeszetesen azt mi is tamogatjuk, hogy minel hamarabb megoldodjon 
a Szigony utca 39. lakoinak a sorsa. Az mondjuk erdekelne, hogy mikor deriilt ki, hogy szukseg van 
erre a kiuritesre, tehat hogy ez ennyire siirgos, hogyha ezt meg kaphatnank meg valaszban, azt 
megkoszonnenk. Tehat hogy mikor kerult, az eletveszelyesse nyilvanitas mikor tortent meg? 
Mindazonaltal nem igazan ertjuk, hogy miert kell forrasokat elvonni ket masik kiuriteshez 
kapcsolodoan. En elhiszem, hogy elkezdtek az egyezteteseket, de hat a forras az most kerul eppen 
atcsoportositasra egy masik kerdesbe. Tehat ezt nyilvanvaloan nem fogjak tudni ebbol a forrasbol 
megcsinalni. Szerintem nem feltetlenul sziikseges ez a fajta elvonas. Raadasul mind a Tolnai, mind 
a Berkocsis kiiiritesevel kapcsolatos, es nyilvan ezek a lakasfelujitasokhoz kapcsolodo koltsegek, 
tehat a kikoltozo lakok kartalanitasa, illetve felujitasaval kapcsolatos koltsegek, ezeket... Ennel az a 
problema velemenyiink szerint, hogy ezek az eljarasok meg el sem indultak, tehat azert tudjuk 
elvonni a forrast is. Igazabol ezt sem igazan ertjuk. Rekord bsszegben nyujt tanacsokat az 
Onkormanyzatnak, a multkori testuleti ulesen kideriilt, egy kozbeszerzesi tanacsado. Onok is 
hivatkoztak ra, hogy megndvekedett a munkaterhe, holott ezt a kozbeszerzesi tervekbol egyaltalan 
nem latni, semmi nem tamasztja ala. Es latjuk, hogy ezek a kozbeszerzesek el sem indultak, hiszen 
most forrast tudunk elvonni. A mi javaslatunk az, es ez egy modosito javaslat, hogy az 
atcsoportositas ne tortenjen meg, tehat ne ennek, ne a Tolnai Lajos utca es a Berkocsis utcai lakok 
karara kelljen a Szigony utca 39. lakoinak az elethelyzetet megoldani, hanem tessek megoldani 
mindharom berhaz lakoinak a problemajat, a kiuriteset es ehhez rendeljen forrasokat a JGK, illetve 
ha sziikseges, akkor az Onkormanyzat. Egesz egyszeruen nem indokolja semmi, hogy tovabb 
huzodjon az egyebkent reg eldontott kiuriteseknek a kerdese a Tolnai Lajos es a Berkocsis utcaban, 
koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Veres Gabor kepviseld umak a hozzaszolasa kovetkezik, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! En a Szilagyi Demeter felvetesevel kapcsolatban szeretnek egy 
par szot vagy gondolatot elmondani. En onmagaban azt a, azt a, azt a felvetest, hogy a kovetkezo 
tulajdonos fizesse majd meg azt a koltseget, amibe a kiurites kerul, azt en jo dtletnek tartom, es meg 
is probaltunk hasonlot bevezetni. A Tulajdonosi Bizottsagban a kollegaim tudjak, hogy ezt en 
lelkesen tamogattam. Eppen ezert volt megnevezve mind a ket ingatlan ertekesitesenel egy nagyobb 
dsszeg a kezdeti befizetesekre, hogy ezekbol fedezni lehessen ezeket a kiuriteseket. Az egyetlen 
problema az az volt, hogy bar elkertiik vagy elkerhetjuk a vasarloktol az elso nagyobb befizetest, de 
ezeket kozvetleniil nem fogjuk tudni felhasznalni ezekre a kiuritesekre. Olyan penziigyi jogcimen 
erkezik ami, ami kozvetleniil nem atcsoportosithato erre, de onmagaban, onmagaban ezt a felvetest, 
en ezt nagyon megfontolandonak tartanam. Ez viszont nyilvanvaloan elofeltetel, hiszen sokak 
szerint ez egy versenykorlatozo helyzet. Tehat, ha tobb penzt keriink elore, akkor nyilvan kizarunk 
olyanokat, akiknek kevesebb penzuk van. Oszinten szolva, ez engem annyira nem zavama, viszont 
arra a Kepviseld-testiiletnek kell megoldast talalni, hogy hogyan fogjuk tudni ezeket az elso 
befizeteseket atnevezni. Mert ha ez foglalo vagy eloleg, az nem mindegy. Az sem mindegy, hogy 
tenyleg, hogy milyen jogcimen szedjuk be. Ha, ha van erre kozds gondolkodas a Kepviseld- 
testuletben, hogy esetleg az elso befizetesekbol tudjuk finanszirozni a lakasok kiuriteset, az epuletek 
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kiuriteset, akkor azt en szeretettel fogom tamogatni.

Piko Andras
Koszonom szepen, Juharos Robert kepviseld umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
1116 tisztelettel, nekem az a gondom vagy problemam a..., nem az, hogy vannak olyan ingatlanjaink, 
amelyekkel azonnali es nyilvanvaloan surges beavatkozasra van sziikseg, hisz ezt tudjuk, hanem 
inkabb a, polgarmester umak is mondom, hogy tehat amit erdemben most, tehat ami ebbol a 
politikara tartozik, az a strategianelkuliseguk. Tehat hogy, hogy 2 ev utan, azt gondolom, hogy, 
hogy fontos lenne, hogy legyen mar arrdl, arra vonatkozdan valamifele osszefuggo gondolati, meg 
elvi iranymutatas, hogy az ilyen tipusii helyzeteket lehetoseg szerint egyseges elvek menten hogyan 
kezeli az Onkormanyzat. Ugyanis nem errol a 3 ingatlanrol van csak szo, ismereteim szerint ez 
majdnem..., az az allomany, amivel hasonlo problema folmerulhet, polgarmester umak mondom, 
elnezest. Csak tenyleg azt gondolom, hogy van akkora gond ebben a keriiletben, hogy az az 
allomany, amivel hasonlo problema felmeriilhet, az bizony ennek akar a tizszerese is lehet, de 
nyolcszorosa biztosan. Tehat elobb-utobb sorra fognak kerulni, erre valamifele mondast meg kell 
fogahnazni. Elvi ellel, strategiai jelleggel, es akkor nagyjabol az lenne a szerencses, hogyha a 
menten mennenk vegig, es gondolnank vegig a keriilet ilyen epuleteinek a sorsat. Nyilvanvaloan 
ebben tartalek is van, nagy tartalek van benne, mert akar hogyha meg akarjuk ujitani az 
onkormanyzat epuletallomanynak egy reszet, akkor abban is lehet gondolkodni. Lehet, nyilvan sajat 
beruhazasban is lehet gondolkodni. Lehet befekteto bevonasaban gondolkodni, nagyon sok 
mindenben lehet gondolkodni. Az mindenesetre egy koveto magatartas, es ezt nem a JGK-nak 
szanom, mert nem a JGK dolga. A JGK-nak egyebkent az a dolga, hogy amire szdl a szerzodes, azt 
vegrehajtsa. Azt egyebkent megteszi. Hanem a, hanem a politikai vezetesnek a dolga, hogy 
nagyjabol kijelolje azokat az iranyokat, amiben gondolkodni lehet, vagy gondolkodni kell. Itt egy 
ilyen nagyfoku hezitalast latunk, hogy valaki erre akar menni, valaki meg arra akar menni, es ezt 
dssze-vissza rangatjak itt magukat is, meg az egesz Onkormanyzatot. Es marhara nem latszik, hogy 
hogyan akarunk ezekrol az ingatlanokrol ajovoben gondolkodni, mikozben, mikozben biztos, hogy 
minden felevben lesznek hasonlo iigyeink, mert legalabb 18-20 ilyen haz van, ahol hasonlo 
problemakkal nagyon rovid idon belul talalkozhatunk. Ugyhogy en azt, azt gondolom, hogy az 
lenne a helyes, hogyha egy kicsit magukba szallnanak, es gondolkodnanak, meg foglalkoznanak 
azzal is, ami egyebkent a dolguk, meg, ami a varos vezetesenek a dolga lenne. Egy kicsit, hogy 
mondjam, strategiajelleggel, akar egyeztetve ezekrol a kerdesekroi, hogy mi lesz, mi lesz hosszu 
tavon ezeknek az ingatlanoknak a sorsa, meg egyaltalan az ingatlan portfolionak a sorsa. Es ne 
mindig koveto, koveto magatartast tanusitsunk, es akkor ott meg, ott meg ez a latvanyos civakodas 
menjen a vezetesen belul, mert ez (gong) igy nagyon nehezen ertelmezheto, koszonom!

Piko Andras
A vagyongazdalkodasi strategiankrol, amely ezeket a kerdeseket el fogja donteni, decemberben fog 
donteni a Kepviselo-testuletunk. Szarvas Koppany Bendeguznak adorn meg a szot, parancsoljon, 
kepviseld ur!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Egyebkent van jogossaga Juharos kepviseld ur felvetesenek.
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Ertelemszeruen ilyenkor celszerii akkor ugy nekikezdeni az uj vagyongazdSlkodSsi strategia 
kialakitSsSnak, hogy fogjuk az elddeink Sltal rank hagyott, elkeszitett, elerheto vagyongazdalkodasi 
strategist. Osszevetjiik azzal a vagyonkataszterrei, ami ugye rendelkezesre all az elozo rendezett, 
tuchtig preciz keruletvezetes altal, ugye. Ezt kellene, kellene csinSlni. Hat, vegyiik eld azt az elozo 
vagyongazdalkodasi strategist es vagyonkatasztert! Eld tudjuk?

Piko Andras
Voros TamSs kepviselo ur kovetkezik.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En azt kerem, hogy ne prdbSljSk meg a felelosseget SthSritani igazgato 
urra, hiszen o evtizedek dta vezeti ezt a vSllalkozSst kisebb-nagyobb megszakitSsokkal. Ugyhogy 
kerem, errol szokjanak le! InkSbb azzal foglalkozzanak, hogy mikeppen lehet olyan megoldSsokat 
keresni, amit egyebkent Veres GSbor kepviselo ur felvSzolt. Ennekem az lenne a reflexiom arra, 
hogy amit On elmondott, annak semmilyen akadSlya nincsen. TehSt ez egy alapvetoen, ha igy 
lennenek kiirva a pSlySzatok, igy lennenek megkotve a szerzodesek, akkor a folydsitSsrol, a vetelSr 
folydsitSsSrol, illetve az ingatlannak az StadSsSrol alapvetoen ott meg lehetne Sllapodni, es akkor 
ezek a problemSk nem SllnSnak eld. Egyebkent a gondolat kivSlo es jo, ilyen esetekben kifejezetten 
hasznos, hiszen a cash-flow problemSit a JGK-nak ezzel enyhiteni lehet, es nem egyik zsebebol kell 
a mSsik zsebebe pakolni ezeket a forrSsokat. En azt gondolom, hogy, hogy bnmagSban az egy nagy 
kerdes, hogy milyen tervszeruen mukodik az az OnkormSnyzat, aki oktober vege fele meg ki sem 
irta a sziikseges beszerzesi vagy kbzbeszerzesi eljarSsokat a cserelakSsok felujitSsSra. Ezert van 
most forrSs arra, hogy a Szigony utcai kerdest elorehozzSk, mert ez az egyetlen ok, ami miatt ez a 
forrSs, konkretan a Tolnai meg a Berkocsisnak a kiuritesere szSnt bsszegek, ezeket St lehetne 
csoportositani. Mert Onok ezeket nem koltottek el, ezeket az bsszegeket a ... Nem irtSk ki a 
megfelelo beszerzesi eljSrSsokat, bizonytalansSgban tartjSk a cegvezetest, vezetetlen a 
vagyongazdSlkodSsnak a kerdese. En azt gondolom, hogy... es azt hiszem, hogy eleg konstruktiv 
munka szokott bizottsSgi uleseken zajlani, tehSt en nem ott keresnem alapvetoen a, a felelosegi kort. 
Polgarmester umak tobbet kene a vagyongazdSlkodSsi kerdesekkel foglalkoznia, akkor lehet, hogy 
nem ilyen dontesekkel szeretnenk majd, nem ilyen dbnteseket fogunk majd IStni, vagy erre 
javaslatot hozni, hogy az egyik tSrsashSz kitiritese helyett egy mSsik tSrsashSzat... Ezzel nem 
lepttink elore, igazSbol most ketto helyett az egyik, jo, hSt most nem akarom lebontani albetetre, de 
ettol fuggetlenul ez semmikeppen sem elorelepes, hanem tuzoltSs es nem strategia. En arra 
szeretnem Onoket kemi, hogy ilyeneket ne tegyenek, ne tartsSk bizonytalansSgban az ott lakd 
embereket, es legyenek kedvesek forrSsokat, es biztositsak erre. Egyebkent arra nem kaptam 
vSlaszt, hogy pontosan mikor jutott az OnkormSnyzat tudomSsSra, hogy ilyen muszaki Sllapotban 
van az emlitett, szoban forgo ingatlan, tehSt a Szigony utca 39., koszonom!

Piko Andras
Koszonom, erre majd adjunk vSlaszt Voros TamSs kepviselo urnak! Szeretnem jelezni, hogy a 
kozbeszerzesi eljSrSst, akkor lehet kiimi a lakSsok felujitSsSra, hogyha azokat elfogadjSk a felkfnSlt 
lakok. Akkor, annak, igen. TehSt, hogy ezt azert kalkulSlja be, legyen szives akkor, amikor a 
polgSrmester felelossegerol beszel. Veres GSbor, parancsoljon!
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Veres Gabor
Koszonom, polgarmester ur! Ket dolgot szeretnek kemi Voros Tamastol. Az egyik az az, hogy 
legyen kedves, ne dicseijen meg engem, mert nem mosom le magamrol, hogy megbeszeltiink 
valamit. (a hatterben Voros Tamas beszel, nem ertheto) Igen, igen, jo, kosz, jo, igy jobb. A masik, 
hogy mondani szeretnem, hogy, hogy ezt a kerdest a Tulajdonosi Bizottsag targyalta, es 
ellenszavazat nelkiil tamogatta. A kovetkezo, amit szeretnek elmondani, hogy abban viszont 
szerintem van dolga a Kepviselo-testuletnek es a Tulajdonosi Bizottsagnak is, hogy ezekbbl a 
kerdesekbol nagyon messzire elvigyiik a politikat. Tehat a, a, minden olyan tortenet, ami itt 
ingatlanokkal, ingatlangazdalkodassal kapcsolatos, az, arrol nagyon szeretnem, hogyha levenne a 
kezet mindenki, aki, aki politikai kerdest akar ebbol csinalni, mert, mert erzekeny nagyon. Es azt 
szeretnem mondani, hogy amikor megprobalunk minden szabaly betartasaval nyilt kozbeszerzesi 
vagy nyilt beszerzesi palyazatokon vevot talalni ingatlanjainkra, akkor, akkor azt szeretnem, hogyha 
amikor dbnteseket kell hozni, akkor ezek a szabalyok lennenek kizarblag szem elott tartva, es nem 
szeretnem, ha moge magyarazna barki barmilyen egyeb kerdest. Eppen ezert en nagyon szeretnem, 
hogy ezekben az ugyekben a jovoben valtozzon meg a gyakorlat, es legyen egy, legyen olyan 
valtozas ebben, amelyben a Kepviselo-testuletnek nagyobb feladatkore van. Ergo, azoknak az 
ingatlanoknak az ertekesitesenel, mondjuk, amik a 200.000.000 Ft-ot meghaladjak, azokat, azoknak 
az eredmeny-megallapitasa, peldaul, legyen a Kepviselb-testulet dolga. Szerintem ez egy, ez egy 
eleg jo dolog, ami transzparenciat biztosit, mindenki fogja tudni latni, hogy, hogy mit, miert es 
hogyan ertekesitettunk, de hat ez egy kesobbi beszelgetes temaja. Ami viszont sokkal fontosabb, 
hogy, hogy ebben az ugyben is kell, hogy lepjiink eldre, es kell, hogy bizalom legyen egymas irant, 
es kell, hogy egy olyan gyakorlat alakuljon ki, amely kellden biztositja a transzparenciat, es az 
onkormanyzati erdekeket is szolgalja. Ennek megfeleloen fogok egy eloterjesztest kesziteni arra 
vonatkozoan, hogy a vagyongazdalkodas ezen resze az ingatlanertekesiteseknel hogyan nezzen ki, 
es azt a lehetd legrovidebb idon belul a Tulajdonosi Bizottsag, majd a Kepviselo-testiilet ele 
teijesztem. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tamogatom Veres Gabomak a javaslatat azzal, hogy 150.000.000 forintban 
hataroznam meg az ertekhatart, de hat ezt majd nyilvan meg fogjuk beszelni. Radai Daniel 
kepviseld ur, alpolgarmester ur kovetkezik, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom, gondoltam, tisztazzuk kepviselo ur felveteset. A kozbeszerzeseket azutan lehet kemi, 
hogy a lakasokat elfogadjak, a cserelakasokat elfogadjak a lakok, tehat ebben az idotavban en azt 
gondolom, hogy ez nyilvanvaloan nem lehetett lehetseges, koszonom!

Piko Andras
Nezem, hogy van-e mas hozzaszolas. Amennyiben nines, akkor, akkor a kerdesek, a felmeriilt 
kerdesek megvalaszolasara folkerem Kovacs Otto igazgatasi, igazgatosagi elnok urat, parancsoljon!

Kovacs Otto
Koszonom szepen! Az, hogy az epiilet egy gyenge muszaki allapotu epulet, az szerintem evek ota 
kdztudott. A, a, eldterbe is kerult most itt a, a, az egyeb ertekesitesek, illetve a, az allami erdeklodes 
kapcsan. Es az, hogy ennyire rossz az allapota, azt az valtotta ki, hogy szeptember 17-en tortent az 
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egyik lakasban, a foldszint 7. lakasban egy, egy, egy vakolatomlas. Mi azonnal kirendeltuk a 
statikust, aki megallapitotta, hogy az a lakas jelen pillanatban eletveszelyes. A kozvetlen 
eletveszely-elharitas megtortent, es a tobbi lakasban is vegigmentek a JGK munkatarsai 
kopogtatassal, illetve vakolatok leveresevel, es folyamatos ellendrzessel, kethetenkenti 
ellendrzessel, figyelik a lakasok allapotaval kapcsolatos esetleges valtozasokat. A statikai jelentes 
kimondja, hogy az epiilet allapota nem eletveszelyes jelen pillanatban, de erdsen balesetveszelyes es 
eletveszelyes lehet, hiszen a kozelben epitkezes zajlik, es ezt a, es ezt az epiiletet, ezek az 
epiiletmozgasok tovabbi nehezebb helyzetbe tudjak hozni. Emiatt keriilt eloterbe ennek az 
epuletnek a kiiiritese, es az a penz, amit most keriink, es a Kepviseld-testulet jovahagyasat keijiik, 
az ket reszletben ertendo. Az egyik, az egy mostani penz annak erdekeben, hogy amennyiben 
penzbeli megvaltasra kerul sor, arra legyen azonnali fedezet, nehogy meg kelljen, alljunk, illetve 
egy kbvetkezo evi elozetes kotelezettsegvallalas arra vonatkozolag, hogy a lakaskiiiritesekhez, a 
lakascserekhez kapcsolatosan mind a harom epiilet eseteben tudjunk kozbeszerzesi eljarast 
elinditani. Igen, abban a sorrendben, ahogy azt alpolgarmester ur mondta, eloszor meg kell 
mindenkivel allapodnunk, mindenkinek kell tudnunk folkinalni a penzbeli megvaltas helyett vagy 
mellett lakasingatlant is. Azt ossze kell tenniink, be kell vinniink bizottsag ele, mindehhez fedezet 
sziikseges. A masik ket epiilet egyebkent szinten rossz muszaki allapotu, foleg a Berkocsis 30., es 
nagyobb es, mint a, mint a Tolnai 37. Tehat ott is esedekes, de ott nines ilyen statikai szakvelemeny, 
ami ilyen negativ lenne, mint a Szigony utca 39. kapcsan volt, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen a valaszt! Szeretnem megkerdezni a modositd javaslat kapcsan, hogy felelos 
dontest hozzunk, azt, hogy megvan-e a megfelelo koltsegvetesi mozgasteriink ahhoz, hogy 
egyszerre, tehat ugy tudjuk megoldani a, a Szigony 39-nek a gondjait, hogy a masik ket haznak a, 
hazra felretett penziinket, marmint forrast, nem erinti, vagy nem erintenenk? Parancsoljon, Tihanyi 
Arpad vagy Tiszai Arpad, bocsanat!

Tiszai Arpad
Koszonom, polgarmester ur! A koltsegvetes jelenlegi felhalmozasi forrasai tekinteteben nincsen, 
egyelore ez az atesoportositas a jarhatd ut.

Piko Andras
Tehat magyaran, most jelen pillanatban nem tudjuk megoldani ezt.

Tiszai Arpad
Igy van, tehat a jelenlegi allapotban nem.

Piko Andras
Koszonom szepen! Ennek fenyeben akkor a modosito... Tessek? Jo, akkor eloszor a, eloszor a 
modosito inditvanyrdl kell szavaznunk. A modositd inditvany az volt, hogy ne vonjuk el a masik 
ket epiilettol az odarendelt forrast, hanem az Onkormanyzat oldja meg. Errol fogunk most szavazni, 
nem tamogatta a modosito inditvanyt. Nem tamogatom. A modosito inditvany nem tamogatta a 
Kepviseld-testulet 4 igen, 11 nem es 0 tartozkodas szavazat erkezett.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
570/2021. (X. 21.) hatarozata

(4 igen, 11 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy nem fogadja el Vdros Tamas modosito javaslatat, mely szerint a 
Kepviselo-testiilet ne vonjon el forrast a Berkocsis es Tolnay utcai ingatlanoktol, hanem a 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat sajat forrdsbdl oldja meg a Szigony utca 39. szam alatt ingall an 
kiilriteset.

Pik6 Andras
Most szavazasra bocsatom az eredeti javaslatot Budapest VIII. keriilet Szigony... Voros Tamas 
kepviselo ur, ugyrendi, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom! Szeretnek pontonkenti, hatarozati pontonkenti szavazast kemi, koszonom szepen!

Pikd Andras
Kerem szepen akkor az izet, mert nalam nincsen. Eloszor az iigyrendi javaslatrdl szavazunk, hogy 
hatarozati pontonkent fogunk szavazni. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk rola, 
marmint arrol az iigyrendi javaslatrdl, amit az elobb lehetett... Ugyrendi volt. Jo, nem latom az 
eredmenyt, de mindegy! (a hatterben Voros Tamas jelzi, hogy nem kellett volna szavazni) Bocsanat, 
enol kellett szavaznunk? Jegyzd asszony nekem azt mondja, hogy iigyrendi javaslat volt, tehat 
kellett volna szavazni, megyek a jegyzdm utan, ugyhogy... Nem tudom, Egry Attila es Voros 
Tamas nem szavazott, es egyeldre azt latom, hogy a lemaradok listajat latom.

dr. Sajtos Csilla
Ugyrendi javaslat volt, bocsanat!

(vita ajelenlevok kozott)

Pikd Andras
Jo, bocsanat, tudunk rola szavazni vagy most...? 13 igennel megszavaztuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
571/2021. (X. 21.) hatarozata

(13 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Voros Tamas iigyrendi javaslatat, mely szerint a 
Kepviselo-testiilet a hatarozati javaslatrdl pontonkent szavazzon.

Pikd Andras
Tehat 5 pontbol all a hatarozati javaslat. Az 1. pontja igy dont, igy szol: „Kepviseld-testiilet ugy 
dont, hogy 1.) a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti 36204. hrsz-u, 19 lakast es 2 db 
nem lakas celjara szolgalo helyiseget magaban foglald epuletet kiiiritiT Errol szavazunk. Kerem, 
szavazzunk. 15 igen szavazattal az 1. pontot elfogadtuk.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
572/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti 36204. hrsz-u, 19 lakast es 2 db nem lakas 
celjara szolgalo helyiseget magaban foglald epiiletet kiiiriti.

Felelds: Polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Piko Andras
A 2. pont igy szdl: „a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam 
alatti epiiletek kiiiritesehez kapcsolodo berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesitesehez 
sziikseges penziigyi fedezetet az Onkormanyzat a 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 5/1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt eldiranyzati sorrol az 
allamhaztartason..A Kivanjak, hogy felolvassam? Nem, jo, akkor a 2. pontrol szavazunk most. 
Kerem! Nem, nem, nem, kozben rajottem. 11 igen, 4 nem szavazattal a 2. pontot elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
573/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

2 .) a Berkocsis u. 30. szam, a Tolnai Lajos u. 37. szam es a Szigony u. 39. szam alatti epiiletek 
kiiiritesehez kapcsolodo berleti jogviszony penzbeli megvaltas teljesitesehez sziikseges 
penziigyi fedezetet az Onkormanyzat 2021. koltsegvetesrol szolo 25/2021. (11.25.) 
onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 21100 cimen a felujitasi kiemelt eldiranyzati sorrol az 
allamhaztartason kiviili felhalmozasi celu penzeszkozatadas kiemelt eldiranyzati sorra torteno 
atcsoportositassal biztositja az alabbiak szerint:
Csokken a feluj itas kiemelt eloiranyzata:

- Tolnai L.u.37.szam alatti epiilet kiiiritesehez kapcsolodo kiadasok -50.000.000 Ft
Berkocsis u.30.szam alatti epiilet kiiiritesehez kapcsolodo kiadasok -100.000.000 Ft
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Novekszik az allamhaztartason kivuli felhalmozasi celu penzeszkozatadas eldiranyzat 
minddsszesen 150.000.000 Ft osszeggel.

Felelds: Polgarmester
Hatarido:

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Piko Andras
A 3. pontrol fogunk szavazni. Kerem, hogy szavazzunk most. 11 igen, 4 nem szavazattal a 3. pontot 
elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
574/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(11 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
3 .) felhatalmazza a polgarmestert a 2.) pont szerinti eldiranyzat atcsoportositasok vegrehajtasara 

es felkeri, hogy a valtozasokat az Onkormanyzat 2021. evi koltsegvetesrol szold 25/2021. 
(11.25.) onkormanyzati rendeleten vezesse at.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 3.) pont eseteben a koltsegvetesi rendelet kovetkezo modositasa

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., a 3.
pont tekinteteben a Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Piko Andras
Es akkor nezem, hogy, hogy van nekem. Ja, igen. Most jon a 4. pont szavazasa. Kerem, hogy 
szavazzunk most. 15 igen.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
575/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakoepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
4 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 

Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az epulet kiiiritese erdekeben sziikseges intezkedeseket 
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tegye meg, a berleti jogviszonyok megszunteteset, az uj berlakasok kijeldleserol szolo 
eloterjeszteseket az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. 
(VII.22.) onkormanyzati rendelet alapjan keszitse el es terjessze elo tulajdonosi dontes 
meghozatalara.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 4.) pont eseteben 2021. oktober 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Piko Andras
Kerem az 5. pontra a szavazatokat. 15 igen szavazattal elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
576/2021. (X. 21.) hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. 39. szam alatti szam alatti lakdepiilet kiiiritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

5 .) az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek terhere az epiiletek kiuritesenek tovabbi 
kiadasaira 150.000.000 Ft osszegii penziigyi fedezetet biztosit.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 5. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi koltsegvetesenek jovahagyasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: az 5. pont tekinteteben a Koltsegvetesi es 
Penziigyi Ugyosztaly.

Piko Andras
Mivel mindenhol megvolt a minositett tobbseg, gondolom, nem kell egyben szavazni. 
Megallapitom, hogy... Kell egyben szavazni? Akkor most egyben szavazunk a... Igen, akkor 
szerintem sem kell egyben. Megallapitom, hogy a Kepviselo-testiilet a hatarozatot..., csak nem 
tudom elmondani, hogy, hogy milyen aranyban, de akkor az elobb elfogadott, kiilonbozo 
aranyokban elfogadta ahatarozati javaslatot, koszonom szepen!

Napirend 2. pontja
Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyiijto 
szocialis es gyermekjdleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu 
onkormanyzati rendelet modositasara
(irasbeli eldterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester
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Piko Andras
Atteriink a 2. napirendi pont targyalasara, ez pedig „Javaslat a penzbeli es termeszetbeni, valamint a 
szemelyes gondoskodast nyujto szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairdl szolo 
10/2015. (III. 01.) szamu onkormanyzati rendelet modositasara”. Az eloterjeszto Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester. Az Onkormanyzat a tamogatasi program kidolgozasaval osztonzi a keriiletieket, 
hogy oltassak be magukat. A szeptember 10-e ota eltelt 6 het tapasztalatai azt mutatjak, hogy keves 
az eddig egyaltalan nem oltott jozsefvarosit, hogy keves eddig egyaltalan nem oltott jozsefvarosit 
sikeriilt oltasra buzditanunk, ezert a tamogatasi osszeget duplajara, jovedelemhatart pedig 99.700 
Ft-ra emeljiik. Errol szol az eldterjesztes. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem alpolgarmester 
asszonyt, kivan-e szobeli eldterjesztest tenni, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom a szot, polgarmester ur! Azert kertuk, hogy hozzuk elore ezt a napirendi pontot, hogy 
mindenkeppen a mai napon megtargyalasra keriiljon, nehogy athuzodjon a jovo heti testified ulesre, 
hogyha ugy alakulnak esetleg a vitak idotartamai. Azert tettuk mindezt, hogy minel kevesebben 
jarjunk fekete ruhaban. Azt szeretnenk, azt szeretnenk elemi, hogy minel tobb keriileti ember 
beoltassa magat. Harom labon all, mint latjak, az eloterjesztesiink: egyreszt jovedelemhatart 
noveliink, masreszt osszeget novelunk es a 3., amirol nem szolt polgarmester ur, az pedig az, hogy 
visszamendleg is termeszetesen mindazoknak, akik igenybe vettek az eddigi 10.000 forintot, keres 
nelkul kiutalja az Onkormanyzat az ujabb 10.000 Ft-ot, tehat senkit nem fog kar emi azert, mert 
mar beadta ezt a segelyt, es akkor meg csak 10.000 forint volt a megkaphato osszeg. Ezen a, ezt a 
harom pontot valtoztatnank, vagyis kettot, a harmadik az ebbol kovetkezik. Kerem, hogy 
tamogassak az eldterjesztest!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy az eloterjeszteshez kapcsolddoan van-e 
kerdesiik. Amennyiben nines, akkor kerdezem a kepviseldcsoportok vezetdit, hogy kivannak-e 
hozzaszdlni. Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Igazabol az eldterjesztes igen reszletes, csak 
szembeallitva majd a kesobb megtargyalando eloterjesztesekkel, napra lebontva latjuk a kerehneket, 
en meg ilyen, ilyet ritkan latni. Alapvetoen azt gondolom, hogy beigazolddott az, amit a korabbi 
testiileti iilesen is mondtunk, hogy nem sikeriilt atutni az ingerkiiszobot. Es ugye most gyakorlatilag 
a mi eredeti javaslatunk szerepel az eloteqesztesben, ugyhogy ez orvendetes, hogy ezt Onok is ugy 
gondoljak, hogy igazunk volt abban a vitaban. Termeszetesen tamogatni fogjuk az eldterjesztest, 
koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem Satly Balazs frakeiovezeto urat, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Szeretnem elmondani, hogy en rendkiviil biiszke vagyok 
alpolgarmester asszonyra, hogy nehany testiileti iilessel ezelott ezt az orszagszerte is innovativ 
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javaslatot a jarvany elleni kiizdelemben a Testiilet ele hozta, es koszonom a Kepviselo-testiiletnek, 
hogy akkor tamogatta, es ezt kerem most is Onoktol. 30.000 embert vesztettiink el ebben a 
jarvanyban. Nem tudjuk, hogy a 4. hullam meg, meg mit fogok okozni. Szerintem minden eszkozre 
szukseg van, amivel meg tudjuk gyozni az embereket anol, hogy felvegyek az oltast, vedjek meg 
magukat, vedjek meg a csaladjukat. Nekunk pedig az a feladatunk, hogy vedjiik meg a 
jozsefvarosiakat, ugyhogy termeszetesen a frakcio tamogatja ezt a javaslatot a tamogatas 
intenzitasanak kiteijeszteset es a jogosultsagi kor noveleset, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen’ Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy kivannak-e hozzaszblni a napirend 
vitajahoz. Dr. Erdss Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Eross Gabor
Koszonom a szdt, polgarmester ur! Megragadnam az alkalmat, nyilvan amellett, hogy 
termeszetesen tamogatom, es, es oriilok, hogy az ellenzeki frakcio is, a Fidesz frakcio is tamogatja, 
tamogatta az eredeti javaslatunkat, tamogatta az eredeti javaslatunkat, amit nem Onok javasoltak, es 
most tamogatja az emelest es a, a jovedelmi hatar kiterjeszteset. Es arrdl szeretnek szolni viszont 
meg ket mondatot, hogy az eredeti javaslatunkban szerepelt az is, hogy megkemenk a Magyar 
Kormanyt arra, hogy torolje el azt az oltasi regisztracidt, ami az egyik akadalya, mas akadalyok 
mellett, mas akadalya, mas akadalyok mellett annak, hogy az atoltottsag novekedjen orszagos 
szinten. Mi ugye Jozsefvarosban tudunk cselekedni, ezt meg is tessziik, es ezzel utat mutatunk. Az 
viszont, hogy az atoltottsag meg mindig nem eleg magas Magyarorszagon, illetve hogy a 
veszelyeztetett korosztaly, a 60 ev felettiek koreben tomegesen kaptak magyarok olyan oltast, 
amelynek a hatasossaga nem igazolt a 60 ev feletti korosztalyban. Ugye, ez a bizonyos kinai oltas. 
Ezert mindezeket figyelembe veve, es a jarvanyiigyi adatokat figyelembe veve, amik eleg dramaiak, 
en azt kemem a Tisztelt Kepviseld Uraktol itt szemben, hogy hassanak oda, hogy az atoltottsag 
novekedjen orszagosan, akar ugy, hogy atveszik meg fideszes onkormanyzatok is a jozsefvarosi 
Jogyakorlatot”, akar ugy, hogy eltorlik a regisztracidt, akar ugy, hogy 60 ev folottieknek nem 
adnak, nem adnak olyan oltast, amelynek a hatasossaga nem igazolt, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, alpolgarmester umak is valaszolok, de nyilvan fontos az eredeti, tehat az elso 
eldterjesztes a polgarmester feladataul tette azt, hogy jelezztik a kormanynak ezt a szandekunkat, 
marmint hogy ezt a javaslatot. Megkaptuk a valaszt nagyon udvariasan, de a Kormany nem tervezi 
a regisztracidnak az eltorleset. Voros Tamas frakciovezetd ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! En a multkori alkalommal, nem is tudom, melyik napirendnel, megkoszontem 
alpolgarmester umak, hogy a vakcina iigyekben nem csinalt politikat, legalabbis az elso hullamok 
idejen, hiszen lathattuk, hogy polgarmester ur is kiallt amellett, hogy minden oltas eletet ment. 
Erdss Gabor ugy latszik, folytatja azt a halalkampanyt, amit az ellenzek, hittiik, hogy vegre 
abbahagy, foleg azert, mert egyebkent akar az Onkormanyzattal szoros egyuttmukodesben es 
kerulettinkben mukodo Semmelweis Egyetem mereseivel vitatkozik most On. Egyebkent az egy 
sajnalatos dolog, hogy a 65 ev felettieknel minden vakcinanal azt mertek, hogy valamivel 
alacsonyabb, meglepo mddon, mint a fiatal es egeszseges szervezeteknel egyik faktora a 
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vedettsegnek. De Onok folyamatosan figyelmen kivul hagyjak azokat az orvosok altal 
megfogalmazott velekedest, hogy minden vakcina hatasos, es amit Onok kdklerkedtek a fovarosban 
es mertek, azok egesz egyszeruen nem alkalmasak es egy tudomanytalan hangulatkeltes volt, 
amivel egyebkent eleteket veszelyeztetnek. Most, amit Erdss Gabor csinal, es az, az pontosan 
szoges ellentetben all azzal, ami ez a, amit ez a, az eloterjesztes tartalmaz, mert On 
bizalmatlansagot akar kelteni. Azt akarja elemi, hogy emberek feljenek az oltastol, valogat a, a, a, 
megkerdojelezi az embereknek, azoknak az embereknek a szakertelmet, akik ezzel foglalkoznak. 
On mit ert ehhez? Mar ne haragudjon! On immunoldgus, meg szakember? Hat, akkor nem kene 
azokra bizni ezeket a kerdeseket, akik ezt tanultak egesz eletukben es 30-40 eve a palyan vannak? 
Hat, mit gondolnak maguk? Kijelenti, hogy egy gyogyszer, melyik gyogyszer hatekony, melyik 
kevesbe? Hogy jon On ehhez? Fejezze be ezt a halalkampanyt! On eletekkel jatszik, es az egesz 
ellenzeknek ezt a felelosseget szerintem meg nem nyitotta ki, hogy ha mar itt tartunk, es meltatlan, 
hogy errol kell beszelni, de ez hibaja, mert citalta ide, hogy milyen felelossege van a magyar 
baloldalnak az oltasellenes kampany soran, hogy elbizonytalanitott embereket, mert a magyar 
szakemberek altal es egyebkent az europai unids eljarasok altal meghatarozott modon engedelyezett 
vakcinak egyik-masikara, mint egyebkent utobb kideriilt, teljes mertekben valotlan adatokat kozolt. 
Tehat lehet az Egeszsegiigyi Vilagszervezettel vitatkoznia, de azt ne a jozsefvarosi alpolgarmester 
tegye mar meg, legyen kedves, mert ne nevettesse ki magat, koszonom!

Piko Andras
Erdss Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot! Nem akarok hosszan vitatkozni Onnel. Onnel szemben lehet, hogy Onnek ez 
meglepetes, mert On errol meg nem hallott, de a tudomanynak, minden tudomanyteriiletnek vannak 
kozos eljarasmddjai, szabalyai, metodoldgiaja. Az egyik ilyen az az, hogy keszitenek, es aztan 
nyilvanossagra is hoznak, es un. pre-review folyamatnak alavetnek olyan publikacidkat, amelyek a 
double-blind modszerenek alkalmazasaval adott esetben bizonyitjak vagy nem, valaminek a 
hatasossagat. Attdl, hogy valami kicsit hatasos, attol meg nem valik ugyanolyan hatasossa, mint 
valami mas, ami nagyon is az. Errol a kinai vakcinarol, mondom, lehet, hogy On nem hallott meg 
arrol, hogy a tudomany az tenyeken alapul, a kinai vakcinarol kutatasok bizonyitottak, nem a 
fovarosi vizsgalatrol beszelek, nemzetkozi kutatasok, nemzetkozi folyoiratokban, hogy kevesbe 
hatekony. Ugyhogy, ugyhogy sokkal jobb lenne, hogyha inkabb atadnak az iizenetet, amit ugye 
polgarmester is, polgarmester ur is kozvetit, es segitenek novelni az atoltottsagot azzal, hogy jo 
hiret viszik a jozsefvarosi oltasi programnak, amirol most szavazunk, azzal, hogy kozben jamak, 
hogy az oltasi regisztraciot tbrdljek el. Folosleges, es ez akadalyat jelenti annak, hogy, hogy 
beoltassak magukat emberek. Tovabba azzal is, hogy a leheto leghatekonyabb es bizonyitottan 
hatekony vakcinakkal vald beoltast tamogatjak, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Mikozben meg mindig folytatja, es Onok riogattak, addig a Magyar Kormany biztositotta az 
atoltottsagi lehetoseget egy olyan vakcinarol, amirol az ENSZ-nek az Egeszsegiigyi Vilagszervezete 
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mondta ki, hogy hatekony es jo. On ezt megcafolhatja, es nyilvan lehetnek tudomanyos vitak, de 
szeretnem jelezni, hogy a tudomanyos vitakat alapvetoen orvosok es immunologusok, biologusok 
folytatjak le. Ugyhogy szeretnem mindenkinek felhfvni a figyelmet, hogy ha megbetegszik vagy 
egeszsegiigyi kerdese van, ne szociologusokhoz menjen, legyen kedves, rendelesre, hanem 
orvosokhoz, mert ok ertenek hozza. On nem ert hozza, ezert legyen olyan kedves, es hallgasson az 
orvosokra, ne gyartson elmeleteket a kulonbozd, ne vonjon le rossz kovetkezteteseket, bizza ezt a 
szakemberekre, legyen, legyen olyan kedve. On ehhez nem ert. Az, hogy On olyan arrogans, es az 
Onok politikai oldalan szamosan olyan arrogansak, akik onhatalmulag ertelmezik ezeket a, a 
tudomanyos vitakat, es levonjak a konkluziot, ez az onok szegenysegi bizonyitvanya, de ezt ne 
hozza be a Testiiletbe, eddig ez nem volt. Hogy mondjam? Itt 8. keriiletben eddig sikeriilt ezt az 
egesz a meltatlan es Onok altal gerjesztett vitat elkeriilniink. Minden vakcina hatekony, ez a 
tudomany jelenlegi allaspontja, ez az Egeszsegiigyi Vilagszervezet allaspontja, ez a tapasztalat is 
ezt mutatja, hiszen semmi nem tudta kimutatni, hogy azokban az orszagokban, ahol egyik vagy 
masik vakcinaval oltottak, melyik a hatekonyabb, melyik a kevesbe hatekony. Minden vakcinaval 
kapcsolatban erkeztek rosszabb velekedesek, jo velekedesek, de Onok csak az egyiket osztjak meg. 
En azt szeretnem Onto! kemi, hogy konzultaljon szakemberekkel, ertelmezze es probaljon meg 
okulni. Ne politikai kerdesse tegyen egyebkent termeszettudomanyos vitakat, amihez On nem ert. 
En sem ertek, de en nem is szeretnek ebben a kepben tetszelegni. Legyen olyan kedves, es ezeket az 
ismereteket, ezekkel az ismeretekkel vertezze fel magat, es akkor talan ezeket a butasagokat nem 
kell itt elviselniink Ontol. Raadasul meltatlan, tenyleg, azokkal az emberekkel szemben is, akiknek 
ez a szakmaja, erre eskiidtek fel, emberek gyogyitasara eskudtek fel, es arrol beszelnek, hogy 
minden vakcina hatekony, es mindenki, aki beoltatta magat, az biztonsagban van. Onnek ebben 
nincsen, ne haragudjon, jogosultsaga ebben a kerdesben velemenyt formalni. Pontosabban, 
velemenyt formalhat, csak korulbelul az annyit er, ne haragudjon, mint, es itt nem folytatom a, a 
gondolatmenetet, mindenki kepzelje oda a megfeleld kepi hasonlatot. De egesz egyszeruen nem 
kompetens ebben a kerdesben, politikat csinal egy termeszettudomanyos kerdesbol, halalkampanyt, 
oltasellenes kampanyt folytat. Fejezze be, emberek eletet veszelyezteti azzal, hogy elbizonytalanitja 
az embereket az oltasok tekinteteben.

Piko Andras
Satly Balazs kepviselo urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen! Csak szeretnem visszaterelni ezt a temat oda, amirol ez valojaban szol. Es ez 
arrol szol, hogy ha valaki eddig barmilyen okbol nem oltatta be magat, mert azt gondolta, hogy 
lehet, hogy nem hatekony valamelyik vakcina, mert valamiert igy gondolta, vagy csak siman fel a 
tutol, vagy nem szeret orvoshoz menni, vagy a gyikemberek miatt, barmiert, most adunk neki 
20.000 forintot, hogyha egyebkent ezeknek a felteteleknek megfelel. Hatha ez az utolso lokes arra, 
hogy megteszi azt sajat magaert, a szeretteiert, a barataiert es egyebkent a tagabb lakokozossegeert, 
hogy felveszi az oltast, es kuzd a virus teijedese ellen, meg annak a negativ hatasai ellen. Enol szol 
ez a javaslat, a Jozsefvarosi Onkormanyzat az oltas mellett van, erre buzdit mindenkit, erre 
tamogatja a polgarokat, es most meg oltaspenzt is fizet. Errol van szo, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, amennyiben nem, nines... Voros Tamas kepviselo urnak. Azt iija, hogy SZMSZ
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szerint nem engedelyezett hozzaszolas. Ebbe beleszamoltuk azt, hogy frakciovezeto urnak van egy 
frakciovezetoi hozzaszolasa? Akkor sajnos... Koszonom szepen! Tovabbi hozzaszolasok, 
amennyiben nincsenek, ugy szavazasra bocsatom a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek a penzbeli es termeszetbeni, valamint a szemelyes gondoskodast nyujto 
szocialis es gyermekjoleti ellatasok helyi szabalyairol szolo 10/2015. (III. 01.) szamu 
onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 2 §-bol allo rendeletet. Az elfogadasahoz mindsitett 
tobbseg szukseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy szavazzunk most! Megallapitom, hogy 15 
igen szavazattal elfogadtuk a rendeletet.

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT 
KEPVISELO-TESTULETE 15 IGEN, 0 NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES 
MEGALKOTJA BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 30/2021. (X. 21.) SZ.
ONKORMANYZATI RENDELETET A PENZBELI ES TERMESZETBENI, VALAMINT A 
SZEMELYES GONDOSKODAST NYUJTO SZOCIALIS ES GYERMEKJOLETI 
ELLATASOK HELYI SZABALYAIROL SZOLO 10/2015. (111.01.) ONKORMANYZATI 
RENDELET MODOSITASAROL.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzbi Kabinet Szervezesi Iroda

Piko Andras
Technikai sziinetet fogok elrendehii. Meg ha jol lattam, akkor van nehany tisztazando kerdes a 3. 
napirendi pont zart uleses targyalasa elott, meg meg most zajlik a masolas, es utana pedig meg kell 
allapitanunk, hogy mekkora olvasasi sziinetet kemek a Tisztelt Kepviselok, hogy 
megismerkedjenek a teljes anyaggal, tehat 20 perc technikai sziinet.

SZUNET 10.31 -12.00
Napirend 3. pontja

Tajekoztato a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-nel vegzett belso ellenorzesrol 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: dr. Sajtos Csillajegyzo

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Folytatjuk a munkat, a 3-as napirendi ponthoz erkeztiink, amely arrol 
szol, hogy az eredeti eldterjesztesunk, ajegyzo altal keszitett tajekoztato megtargyalasa es vitaja 
volt a belso ellenorzesi jelentes vizsgalat eredmenye alapjan. A napirend vitajaban ezt az 
eloterjesztest ugy mddositottuk, hogy a Kepviselo-testiilet meg akarja ismerni a teljes belso 
ellenorzesi anyagot, ugyhogy ennek az eldterjesztesnek a modositojakent mellekletkent a 
Kepviselo-testiilet megkapja a teljes belso ellenorzesi anyagot. Most szamozzak a kollegak atveteli 
elismervennyel. Mivel komoly adatvedelmi szabalyok kotnek benniinket meg zart iilesen is, ezert 
azt az inditvanyt tettiik a frakciok fele, hogy, hogy legyen titoktartasi szerzodes, titoktartasi 
nyilatkozat, illetve mas szabalyok is. A frakciok vezetoi ugy nyilatkoztak, hogy zart iilesen 
szeretnek mindenfajta korlatozas nelkiil ezt a vitat lefolytatni, amit en akceptalok azzal, hogy errol 
kerek egy ugyrendi szavazast, hogy ezen feltetelek mellett vallalja a Kepviselo-testiilet buntetojogi 
es minden mas feleldsseggel azt, hogy nyilvan betartjuk a szabalyokat, es nem fogunk 
nyilvanossagra hozni olyan adatokat, amelyek nem valok a nyilvanossagra. Ennek ellenere azok a 
titoktartasi nyilatkozatok, amelyek elkesziiltek, ott vannak, azok a kepviselok, akik ugy gondoljak, 
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hogy ezt, ezt, ezt ala tudjak imi, es vallalni tudjak, azoknak kerem, hogy tegyek meg. Ezzel a 
javaslattal elnek, tehat, tehat magyaran, zart ulesen mindenfajta korlatozas nelkul, a politikai es mas 
torvenyi szabalyok betartasanak a felelossegevel fogunk tehat targyalni errol. Kemek szepen most 
egy szavazast. Bocsanat az iigyrendihez johet kiegeszites? Parancsoljon! Szilagyi Demetemek lenne 
egy javaslata vagy kiegeszitese.

dr. Szilagyi Demeter
Igen, koszonom, csak annyi ugyrendi javaslatom lenne, hogy az anyaghoz, tehat mindenfele 
nyilatkozatok, meg etc. van hozza, rendben, de hogy legyen mellette egy teljessegi nyilatkozat is a, 
ajegyzd reszerol, hogy ez az anyag, amit, amit megismeriink, teljes.

Piko Andras
Teljesen rendben van, jo, hat, mar minthogy, hogy megadjuk termeszetesen a teljessegi 
nyilatkozatot, akkor... Jegyzd asszony?

dr. Sajtos Csilla
Elnezest kerek, azt szeretnem kerdezni, hogy eleg-e, ha most en ezt nyilvan a jegyzokonyvbe 
mondom, hogy teljessegi nyilatkozatot teszek a, a kiosztando anyag vonatkozasaban. Amennyiben 
igeny van ra, akkor termeszetesen irasban is. Csak, hogy ezzel mar ne huzzuk az idot, tehat hogy 
nyilvan elkeszitjiik, de, de az anyag az teljes, jo? Koszonom!

Piko Andras
Jo, akkor eloszor azert ugyrendi javaslatomrdl kernek szepen egy szavazas, tehat hogy a Kepviseld- 
testiilet nyilatkozzon, hogy ezekkel a feltetelekkel vallalja a zart ulesen a teljes terjedelmu es a 
jegyzd altal is teljesnek mondott vizsgalati anyagnak a megtargyalasat. Inditsuk a szavazast most. 
14 igen szavazattal a Kepviseld-testiilet elfogadta, tehat akkor igy fogjuk targyalni.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
577/2021. (X. 21.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Kepviseld-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester ugyrendi javaslatat, mely 
szerint a Kepviseld-testiilet tagjai nyilatkoznak, hogy biintetojogi es minden mas folelosseggel 
vallaljak azt, hogy zart ulesen a teljes terjedelmu es a jegyzd altal is teljesnek mondott vizsgalati 
anyagnak a megtargyalasakor a testiilet tagjai betartjak a szabalyokat, es nem hoznak 
nyilvanossagra olyan adatokat, amelyek nem tartoznak a nyilvanossagra.

Piko Andras
Voros Tamas kepviselo urnak van ugyrendi javaslata, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom a szot! A teljessegi nyilatkozattal kapcsolatban, szamunkra egyebkent elfogadhatd, nem 
tudom, hogyha jegyzd asszony a jegyzokonyv szamara nyilatkozik, es kesobb kertil kiosztasra 
irasban. Tehat, hogyha ez gyorsit az eljarason, ez szamunkra megfeleld, tehat hogyha ezt meg 
tudjuk majd ejteni, akkor igy ebben a formaban jo lehet, teljesen megfeleld. A masik pedig, ugye, 
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latjuk, hogy az ido sziikeben vagyunk a mai kozmeghallgatas miatt. Ennekem az lenne a 
tiszteletteljes keresem, hogy tekintettel, hogy velhetoleg egy vaskos anyagrol van szo, hogy 
biztositsa a Tisztelt Polgarmester Ur a megismereset ennek a dokumentumnak erdemben, ha mar 2 
hetet vartunk ra az elkesziiltet kovetoen. Azt kerem, hogy ez lehetoseg szerint, ha van ra mod, akkor 
akar a holnapi napon, akar egy kozelebbi idopontban keriilhessen megtargyalasra. Tekintettel ana, 
hogy erdemben nem fogjuk tudni ezt megismeme, ezt az anyagot, tehat ezzel Onbk is tisztaban 
vannak. Es akar egy masik napon probaljuk meg ezt megvitatni, de valamilyen formaban talaljunk 
megoldast arra, hogy a dokumentumokat megismereset, a dokumentum megismereset kovetoen 
tudjunk rola beszelni, mert erdemben ezt nem tartom, akar egy egyoras szunetet is nem tartok 
megfeleldnek arra, hogy egy szazvalahany oldalas anyagot, velelmezem, hogy valami ilyesmi 
nagysagrendrol van szo, hiszen mar csak a fenymasolasnak a hosszabol is kovetkezik, erre most 
keriiljon sor. Tehat egesz egyszeruen, ha mar ennyi idot huztunk ezen a tbrteneten, akkor probaljuk 
meg. Az is jo, hogyha kbvetkezo testuleti ulesre hagyjuk, de nyilvanvalo, hogy vagnunk kell az 
ulesbol, mert nem fogunk a vegere emi, ha kozmeghallgatast akarunk tartani. Azt pedig 
velelmezem, hogy szeretnenk, tehat nem biztos, hogy (gong) az ott megjelenteket mozgatnank, 
tehat erre megoldast kell talalni.

Piko Andras
Eldzetesen arrol beszeltiink, hogy alljunk neki ennek a, ennek a napirendi pontnak a targyalasanak. 
Tehat hogyha a Kepviseld-testiilet elfogadja, akkor tolem lehet masfel oras vagy ketoras is az az 
olvasasi sziinet, csak kezdjunk neki. Ugye, ezzel ment el nagyreszt az idonk, hogy ezt meg tudjuk 
oldani. Nem tudom, Satly Balazs frakciovezetd urnak a velemenyet kemem ebben az ugyben.

Satly Balazs
Koszonom szepen! Nekem az lenne az iigyrendi javaslatom, hogy ebben a pillanatban rendeljen el 
polgarmester ur masfel ora olvasasi szunetet, es haladjunk ennek az anyagnak a targyalasaval.

Piko Andras
Jo, jegyzo asszony?

dr. Sajtos Csilla
Elnezest kerek, iigyrendi javaslatok hangzanak el, mindegyikrbl vita nelkul donteni kene, tehat a 
Voros Tamas urnak volt egy iigyrendi javaslata, amirol szavazni kene. Konkretizalni kene talan az 
idopontot.

Piko Andras
Elegge tag, tag, sza... Tessek? Jo, azt kemem akkor Voros Tamas kepviselo urtol, hogy 
konkretizalja az iigyrendi javaslatat. Tehat, hogy azt javasolja, hogy halasszuk el most ezt a vitat, es 
28-an teijiink visszara? Azt javasolja...?

Voros Tamas
Akar holnap. Kapjuk meg az anyagot, nyilvan akkor van ertelme ennek, es akar a holnapi nap 
folyaman folytassuk.
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Piko Andras
Magyaran az ugyrendi javaslat az az, hogy ne most targyaljuk, hanem egy, hanem egy kesobbi...

Voros Tanias
De az anyag megismerese nyilvan a mai napon megtdrtenik.

Piko Andras
... a kesobbi idopontban...

Voros Tanias
Annak nines ertelme.

Piko Andras
..es ezt kovetoen szavazni Satly frakeiovezeto umak a javaslatarol, ami pedig azt mondja, hogy egy 
masfel oras olvasasi sziinet utan kezdjunk neki a vitanak. Akkor eloszor Voros Tamas frakeiovezeto 
umak a, az ugyrendi javaslatarol fogunk szavazni. 5 igennel, 9 nemmel, 1 tartozkodas mellett 
elutasitottuk ezt az ugyrendi javaslatot.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
578/2021. (X. 21.) hatarozata

(5 igen, 9 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testiilet ugy dont, hogy nem fogadj a el Voros Tamas frakeiovezeto ur ugyrendi 
javaslatat, mely szerint 2021. oktober 21-en vagy egy kesobbi idopontban kerulhessen 
megtdrgyaldsra a belso ellenorzes anyaga annak erdekeben, hogy a Kepviseld-testiilet tagjai 
erdemben megismerhessek a belso ellenorzes teljes anyagot.

Piko Andras
Most Satly Balazs frakeiovezeto umak az ugyrendi javaslatarol szavazzunk. 11 igen, 4 
tartdzkodassal ezt elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilet 
579/2021. (X. 21.) hatarozata

(11 igen, 0 nem, 4 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont, hogy elfogadja Satly Balazs frakeiovezeto ur ugyrendi javaslatat, 
mely szerint Piko Andras polgarmester ur azonnal rendeljen el masfel ora olvasasi sziinetet, es ezt 
kovetoen targyaljak meg a belso ellenorzes anyagat.

Piko Andras
Masfel ora olvasasi sziinetet rendelek el. Amennyiben a Kepviseld-testiilet nincsen, nincsen teljes 
letszamban vagy hatarozatkepesseggel jelen, akkor nyilvanvaldan ez azt fogja jelenteni, hogy nem 
volt elegendo az olvasasi sziinet. Bocsanat! Es zart ules, igy van! Talalkozunk tehat 13 ora 40
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perckor. Jo, ebedsziinettel egyiitt 14 orakor talalkozunk. Az anyagok az aljegyzd asszonynal 
vehetok at hatul.

A 3. NAPIREND!PONT TARGYALASA ZART ULESENFOLYTATODIK.

SZUNET12.10- 14.14

Napirend 4. pontja
Javaslat a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi 
dontesek meghozatalara
(irasbeli eldterjesztes) SURGOSSEGI
Eloterjesztb: Piko Andras

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet! A 4. napirendi pont targyalasa kovetkezik, ,,Javaslat a Jozsefvaros 
Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek meghozatalara*; Irasos 
eldterjesztes, az eldterjesztb a polgarmester. Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy az 
eldterjesztest helyszinen kaptak meg siirgossegi inditvanykent. Az eldterjesztest igy tehat bizottsag 
nem targyalta. A napirend vitajat megnyitom. Eloterjesztokent, eloterjesztokent kivanok elni, 
bocsanat, segitseget. Amirol donteniink kell, az a JKN Zrt. uj megbizott vezerigazgatdjanak a 
kinevezese, amelyre az elozo vezerigazgatd lemondasa miatt valt sziikseg. A ceg uj vezeteset egy 
olyan emberre szeretnenk bizni, akinek az dneletrajza egy szdban foglalhato ossze: integritas. 
Kozgazdasz, a Belso Ellendrok Magyarorszagi Szervezetenek korabbi elnbksegi tagja, az Allami 
Szamvevoszek korabbi fotanacsaddja. Ivanyos Janos az Allami Szamvevoszek koztulajdonu 
tarsasagok integritasi helyzeterdl kesziilt 2018-as elemzesenek a szerzdje, politikan feliilallo 
integritas melletti elkotelezettsege. Az uj vezerigazgatot a tulajdonos fel szeretne kemi a cegnel 
tapasztalt esemenyekkel kapcsolatos szemelyi es sziikseg szerint biintetojogi konzekvenciak 
levonasara is. Nyilvanvaloan az uj vezerigazgatonak az elsodleges feladata kovetkezik mindabbol 
az elozo napirendben targyalt jelentes kovetkezteteseibol, illetve a sziikseges intezkedesek 
megtetelebol tett, tehat ez lesz az elsodleges feladata. Megnyitom a napirend vitajat, es kerdezem a 
Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesuk. Ivanyos Janos egyebkent ott ill, akar hozza, akar az 
eloterjesztohoz. Satly Balazs.

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Ivanyos ur, ne vegye sertesnek ezt kerdest, de muszaj 
feltennem: Ivanyos Janos kinek az embere?

Piko Andras
Nem tudom, Ivanyos ur kivan-e valaszolni? Vagy szerintem egy egyszeru egyszavas is, hogy 
senkinek. Tudom, hogy az elozmenyek ismereteben nehezen ertelmezhetd a kerdes, vagy az 
elozmenyek ismerete nelkiil, de amennyiben kivan valaszolni, akkor termeszetesen. Nyilvan arra 
vonatkozik a kerdes, hogy van-e politikai partban vagy barhol masutt viselt tisztsege? Mikrofon 
kellene.

Ivanyos Janos
Tisztelt Kepviselok! Polgarmester ur! Soha semmilyen partnak nem voltam sem tagja, sem
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elkbtelezettje. Tobb mint 20 eve, vagy tobb mint 20 evet tbltbttem el gazdasagi tarsasag 
vezetojekent, tulajdonos tigy vezetojekent, ami egy 50-60 fbs szamviteli-informatikai szolgaltato 
ceget jelentett, ami a 90-es evek elejen, kozepen a legnagyobb ilyen magyar tulajdonu ceg volt. 
Tobb mint 20 evet foglalkoztam belso kontrollal, szervezetfejlesztessel, szervezetiranyitassal, 
illetve integritassal kapcsolatos kerdesekkel, tanacsadassal. Voltam pandur is, meg rabid is, tehat 
tobb mint 20 evet tbltottem europai unios projektek vezetojekent, es az Europai Unio megbizasabdl 
vegeztem ellenbrzeseket is unios projektek kapcsan. Azon kivul 2 evet az Allami Szamvevbszekben 
is eltbltbttem. ’ 12-ben Rooz Jozsef baratommal alapitottuk meg a Magyar Tudomanyos Akademia 
Felelbs Vallalatiranyitas Szakosztalyat, amit ASZ-ba valb belepesemig vezettem, illetve hat 
iranyitottam. Nagyjabol ennyit szeretnek elmondani a multamrdl. Kbszbnbm!

Pik6 Andras
Meg annyival kiegeszitenem a valaszt, most sugta ide nekem jegyzb asszony, hogy a jegyzb 
embere, merthogy idaig a hivatalunkat erbsitette, mint belso kontroll koordinator, ugye, jol 
mondom? Juharos Robert kepviselo umak kerdese, parancsoljon! Akkor most maradjunk a 
kerdeseknel, hogyha van meg, Erbss Gabor kepviselo urkent kerdes!

Dr. Erbss Gabor
Kbszbnbm szepen! Nyilvan nehez ebben a helyzetben, meg a kepviselo urak, fbleg az urak mar 
nagyon faradtak, es lehet, hogy nem tudnak bsszpontositani. A kerdes meg nehez, de megis hadd 
tegyem fol, es persze rbvid valasz is eleg. Nyilvan most beugrik ebbe a szerepbe, de megis hat 
atveszi egy fontos cegiinknek a vezeteset, hogy akar egesz rbviden, hogy megis mik az elkepzelesei 
Ivanyos umak a JKN Zrt.-vel kapcsolatosan, mint leendb vezetb?

Ivanyos Janos
Hat, nagyon rbviden bsszefoglalva, az egyik a, hat, a mostani allapotoknak a rendbetetele. Az a 
legsurgetbbb es legfontosabb feladat. Ez rbgtbn alapszabaly-mbdositast, SZMSZ-modositast fog 
igenyelni. Ugye, szemelyi kerdesekben kell nagyon gyorsan dbnteni, illetve ezzel kapcsolatos, hat, 
szemelyfelveteli vagy szemelycserekrbl kell, hat, szemelycsereket le kell bonyolitani. Magaval a 
ceggel kapcsolatban ugyan, ugye ez egy ideiglenes megbizasnak szamit hatarozott idbre, de ugy 
kepzelem, a korom miatt is, hogy ezzel a ceggel szeretnek a jovbben is foglalkozni. Tehat 
mindenkeppen szeretnek a ceg jbvbbeni allapotaval, illetve a strategiai iranyok meghatarozasaval is 
foglalkozni, es ebben mindenkeppen szeretnem, hogyha szamitanak, szamitananak ram, kbszbnbm 
szepen!

Piko Andras
Amennyiben nines tobb kerdes, akkor jbjjenek a frakcibvezetbi hozzaszblasok. Vorbs Tamas 
kepviselo ur, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Kbszbnbm szepen a szot! Azt gondolom, hogy a kialakult helyzetben, amelyet nem reszleteznek, 
nyilvan megoldasra van sziikseg. Mi meltanyolni kivanjuk azt a gyakorlatot, hogy ugyan ismetelten 
palyazat nelkiil, de megiscsak egy limitalt idbtartamra keriil kinevezesre az uj vezetb, es mi 
szeretnenk adni a bizalmat, ha minden igaz, akkor a leendb igazgatb szamara. Azt mindenkeppen 
szeretnenk kerni, es nyilvan nem volt jelen, meg nem lehetett jelen a zart iilesen, de... es nem, 
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termeszetesen nem az On hibaja, de arra a rabid es a pandur szavaknak a hasznalata az az elozo 
napirend ismereteben igencsak erzekeny mostanaban. Tehat igazabol, de ezt a rossz viccet, hogyha 
felretessziik, nagyon kitarto es magunk reszerol sikeres munkat kivanunk, es tenyleg abban bizunk, 
hogy vegre ez a ceg azt a feladatat, amit eredetileg szantak neki, azt be tudja tolteni, szabalyosan 
mukodjon, transzparensen, atlathatoan mukodjon, es elolvasva az On eletutjat, ebben mi latunk 
garanciakat. Remeljiik, hogy igy alakul, es jo iranyt fog venni a JKN Zrt.-nek a mukodese, 
atlathatobb lesz, ugyhogy a Fidesz-KDNP frakcid neveben tamogatni fogjuk, pontosabban 
mondhatom, hogy tamogatni fogjuk az eldterjesztest es a, talan ez nem lenne tisztelettudd, azt 
mondanom, es az ideiglenesen kinevezett igazgatot, mert azert masrol van szo, de ajovo ev junius 
30-aig kinevezesre keriilo igazgato szemelyet. Koszonom szepen!

Pikd Andras
Koszonom szepen, frakcidvezeto ur, Satly Balazs frakcidvezeto ur!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szdt, polgarmester ur! Sajnalatos esemenyek miatt van sziikseg, uj ideiglenes 
vezerigazgatd megbizasara. En egyetertek Voros Tamas kollegammal, hogy Ivanyos ur szerintem 
erre a tuzoltd- es atmeneti szerepre maximalisan alkalmas. En azt kerem a frakcid neveben a leendo 
vezerigazgatd urtol, hogy biztositsa a JKN mukodokepesseget, allapitsa meg, akar a jelentes, meg 
akar a sajat tapasztalatai alapjan azokat a hianyossagokat es rossz gyakorlatokat, amik ezt a ceget 
most mar nagyon-nagyon hosszu idd ota jellemzik. Hajtsa vegre azokat a szukseges mddositasokat, 
amik megakadalyozzak, hogy olyan szomoru dolgok tortenjenek, mint amilyen szomoru dolgok 
tortennek ebben a cegben. Jo munkat kivanok az egesz frakcid neveben, es termeszetesen tamogatni 
fogjuk az eldterjesztest.

Pikd Andras
Koszonom szepen, kepviseloi hozzaszdlasok kovetkeznek, Juharos kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Igen, egy rem kellemetlen es kenyelmetlen helyzetben, azt kell mondjam, hogy egyebkent az 
onkormanyzat torteneteben is igen csak ritkan es remelem, hogy nem tul suriin eldkeriild helyzetben 
kell most szemelyi dbntest hozni. Azt gondolom, ugy helyes, hogy egy ilyen helyzetben megadjuk 
azt a bizalmat, ami ahhoz szukseges, hogy rendet lehessen tenni itt a JKN-nek a haza tajan, erot, 
egeszseget kivanva es munkajat segitve. Polgarmester ur itt folvetette, hogy bilntetojogi meg nem 
tudom, miben szamit a tanacsaimra. En nem szeretnek semmilyen, nem szeretnek btintetojogi 
kerdesekben tanacsot adni. Nem igazan szakteriiletem, meg azt gondolom, nem is biztos, hogy 
ebbol a szempontbdl helyenvalo lenne vagy izleses lenne. Meg nyilvanvaldan nem is konnyu kerdes 
ez. Azt viszont meglehetosen nehezmenyeztem, es igazabol ez ugy az elozo napirendhez tartozik, 
meg a jelen napirendhez is tartozik, mert nyilvan akkor nem keriilt volna sor most ennek a 
napirendnek a megtargyalasara, hogyha az elozo vezeto vallalta volna azt a felelosseget, hogy a 
Testulet ele all, es ezekre a kerdesekre, amelyeket itt folvet ez az anyag, erdemben valaszt tud adni. 
Tehat en azt gondolom, hogy... es nekunk ugye az volt a felelmiink, es, es szerettiik volna, hogyha 
erre hamarabb kerul sor, hogy ne keriiljunk abba a helyzetbe, amibe azaltal kerulttink, hogy az elozo 
vezeto a tegnapi napon beadta a lemondasat. Szerintiink lett volna lehetoseg ennek a korabbi 
targyalasara. Az csomo, tehat tud olyan lenni, hogy egy vezeto hibazik, tehat ezen, van ilyen. Van 
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olyan, hogy rossz szemelyi dontest hoz egy Kepviselo-testiilet, ilyen is van. Csak itt tul sok volt az 
ilyen furcsa koriilmeny, amely azt a latszatot kelti, hogy az a transzparencia, amit itt hirdettek, az itt 
nem nagyon oltott testet. Azt gondolom, most a mostani dontesben nyilvanvaloan a palyaztatas 
kerdese az fol sem merul, hiszen atmenetileg vinnie kell ezt a ceget. De azert azt gondolom, hogy az 
ugy lenne helyes, hogyha ugy bocsatanank utjara az erre vallalkozo, egyebkent nem konnyu feladat, 
es nem kellemes feladatot vallalo uj vezert, hogy, hogy azert a tarsasagnak az alapfeladatai kbreben, 
es az ellatasi felelosseget, es a, a tarsasagnak az egyebkent kozszolgaltatasi szerzodeseben vallalt 
feladatainak az ellatasa iigyeben is tenne lepeseket. Tehat nagyon helyes, hogy foltaijuk ezt a konok 
multat, meg a dramai jelent, de azert ennek a tarsasagnak van egy feladata, amit az Onkormanyzat 
kozszolgaltatasi szerzodes utjan finansziroz, tehat az se lenne baj, hogyha azt a feladatat betoltene. 
Akar ugy is, hogy ujragondolni a szerepet. Egyebkent nem hiszem azt, hogy egy tarsasag maga a 
bunosseg kerdeseben, hogy mondjam, tehat nines ilyen, hogy bunds tarsasag (gong)^ olyan van, 
hogy, es, es nem lehet a kontrollt sem eroltetni egy tarsasag...

Dr. Juharos Robert
Bocsanat, de ezt lenyegesnek gondoltam, mert Satly kepviselotarsamnak a felvetesebol, nem 
helyreigazitas vegett, mert szerintem ugyanazt gondoljuk, tehat egy gazdasagi tarsasag az bir 
bizonyos autonomiaval, ezert van a feliigyelobizottsag. Ezert nem volt szerencses, hogy a 
feliigyelobizottsag nem tudott kepbe kerulni. A feliigyelobizottsag utjan gyakorlunk kontrollt. Az 
egy dontes kerdese, hogy mi magunk akaijuk ellatni a feladatot az Onkormanyzat sajat hivatalaval 
vagy intezmenye utjan, vagy pedig gazdasagi tarsasagon keresztul latja el ezt a feladatot. Ha ugy 
dont, hogy gazdasagi tarsasagon keresztul, ez legitim dolog, onnantol kezdve a gazdasagi 
tarsasagnak van egy viszonylagos onallosaga. Ezt reszben a szerzodeses rendszeren keresztul tudja 
szabalyozni, reszben pedig a, a kijelolt szervezeten keresztul ellendrizni, ez a feliigyelobizottsag, 
ugye erre szolgal, tehat ezt a celt szolgalta volna az, hogy mondjuk peldaul egy ilyen jelentessel 
elso korben mondjuk a feliigyelobizottsag talalkozzon. Ugyhogy azt gondolom, hogy dnmagaban ez 
nem egy elrugaszkodott dolog, hogy egy gazdasagi tarsasaggal latunk feladatot. En el tudom 
kepzelni ajovoben ezt is, hogy maradt gazdasagi tarsasag, at is lehet alakitani, barmilyen megoldas 
lehet. Nyilvanvaloan felmeriil a kerdes, hogy, hogy strategia van-e mogotte. Tehat itt azert majd a 
keriilet vezetesetol vamank valami strategiai elgondolast, hogy ezt a teruletet, amit a JKN visz, ezt 
milyen feladatellatassal kivanjak a jovoben. Strategiai celkituzes, nem azert, mert most volt egy 
olyan vezetd, aki belebukott ebbe a feladatba, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Azert a Satly kepviseldtarsam, amit itt a kerdesek soran 
foltett, hogy kinek az emberek Ivanyos ur, azert az is elhangzott, ugye az elozo napirendnel 
hangzott el ezzel kapcsolatba tobb allitas. Szerintem erdemes azert ezt idehozni, es, es csak, hogy 
kepbe helyezni Ont is, hogy mire vallalkozik, hogy azert az egyertelmiien latszik, hogy 
Jozsefvarosba beette magat Gyurcsany Ferencnek, Gyurcsany Ferencnek a bizalmi kore, es egy 
botranyos, botranyos esemenyek sorozata van mogottiink az elmult idoszakban, amit az ellendrzesi 
jelentes reszletesen targyal. Es azt gondolom, hogy ennek komoly kovetkezmenyei kell, hogy 
legyenek, es az jo, hogyha egy olyan ember veszi at ezt a, ezt a szerepet, aki latott mar ilyet 
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kozelrol, es tudja, hogy ilyenkor mit kell tenni. Azt gondolom, hogy az, amit polgarmester ur is 
mondott, hogy itt kokemeny jogi lepeseket kell inditvanyozni es tenni, az, az nem varathat magara 
napokat se, mert azt gondolom, hogy tenyleg, tenyleg egbekialto, amit, amit itt latunk sok esetben. 
Azt gondolom egyebkent hogy, hogy azonnal el kell kezdeni nemcsak a szemlezett 14 darab 
VEKOP-os eljarasnak a, a vizsgalatat, hanem az osszes tobbit, mivel a minta alapjan egy 100%-os 
talalat volt, ahogy Satly kepviselotarsam is mondta, hogy mindegyik, mindegyik szabalytalan volt, 
ugyhogy lesz feladat boven. Kivanunk hozza erot, kitartast! En bizom benne, hogy egyebkent az 
egesz, ami itt zajlik most mar hetek ota itt a Goz Gabriella es a, es a baloldali varosvezetes, meg 
ugye az egesz koriil, ez nem csak egy szinjateknak a resze. Nagyon bizom benne, hogy sikeriil itt 
rendet rakni, de az mindenesetre beszedes, hogy ez milyen hirtelenseggel, meg milyen korulmenyek 
kozott vagyunk kenytelenek vezerigazgato-valtasrol targyalni. En nagyon remelem, hogy, hogy 
annak ellenere fogunk egyebkent bizalmat szavazni, hogy azert azt latjuk, hogy a varosvezetesnek 
az ilyen tipusu humanpolitikaja azert hagy kivannivalot maga, maga utan, ahogy ezt a mellekelt 
abra is mutatja, de bizunk benne, hogy ez, ez jobb lesz. Ugyhogy, ugyhogy jo munkat kivanunk!

Piko Andras
Koszonom szepen, Egry Attila kepviselo ur, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Csak roviden csatlakoznek az elottem szdlokhoz. En is sok 
sikert kivannek es kitartast! Most egy reszrol, mint kepviselo, masreszrol pedig, ahogy mar 
bemutatkoztunk egymasnak, a feliigyelobizottsag elndkekent is. Amit tudunk a felugyelobizottsag 
reszerol, termeszetesen minden segitseget es tamogatast meg fogunk adni vezerigazgato umak. 
Szamitunk a munkajara, es ami itt elhangzott a bevezetoben, hogy a folyamatoknak a szabalyozasat, 
illetve a cegnek a vezeteseben is nagy tapasztalata van, en azt gondolom, hogy ez egy nagyon jo 
kiut lehet a JKN szamara, hiszen amint leszabalyozzuk a folyamatokat a cegen beliil, es egy jol 
atlathato mukodese keletkezik, akkor onnantol kezdve, azt gondolom, hogy mar lehetoseg sem lesz 
az ilyen tipusu hibaknak az elkovetesere, es sikeriil megszilarditani ennek a tarsasagnak a 
mukodeset, hiszen egy nagyon fontos szerepet lat el itt a keriiletben a JKN, amire tovabbiakban is 
sziikseg van. Most ennek az ellatasi formanak a vitajarol, hacsak itt most erintolegesen is 
beszeltiink, a forma az egy kerdes, arrol lehet vitazni, meg dontest is hozni. Jelen pillanatban ez a 
forma adott. En azt gondolom, hogy itt a napi mukodest kell biztositani, egy rendrakast vegre kell 
hajtani. En nagyon oriilok, hogy ez a dontes most meg tud sziiletni. En azt gondolom, hogy most 
kifejezetten egy jo dontes kovetkezik a sorban a JKN-nel kapcsolatban, es sikeriil lezami azt az 
elmult 1 evnek a bizonytalansagat, amit itt erzekeltiink es tapasztaltunk a, a tarsasaggal 
kapcsolatban. Ha nehezen is sziiletett meg a dontes, azt gondolom, hogy most mar ez nem volt 
tovabb halaszthato, es most tortenhet egy olyan iranyvaltas, ami azt gondolom, hogy megnyugtato 
lesz az, az itt eldknek es a Kepviseld-testiilet szamara is. Es ahogy itt, tehat az elozo napirendre mar 
tobben visszautaltak, en is csak roviden utalnek vissza: azt latom, hogy ebben szerencsere 
egyetertes van minden Kepviselo-testiiletben uld part reszerol, hogy ezeket a folyamatokat rendbe 
kell rakni, es egy tiszta mukodest varunk a tarsasagtol. Ehhez a Testulet minden tamogatast megad, 
es mar nekem is sokkal konnyebb dolgom lesz a feliigyelobizottsagban ezzel a tamogatassal es a mi 
egyiittmukodesunkkel ezt biztositani. Koszonom szepen es sok sikert kivanok meg egyszer!

Piko Andras
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Koszonom szepen, Voros Tamas kepviselo ur!

Voros Tamas
Koszonom szepen! En szeretnem majd a leendo igazgato ur segitseget kemi abban, amit nem 
titkolunk, hogy velemenyunk szerint kulonbozo ugyek folytan sziikseges lesz buntetofeljelentes 
megtetele is. Es szeretnenk kemi igazgato urat, hogy minden lehetoseget ragadjon meg a 
tekintetben, hogy sikeriiljon mind a multat tisztazni, mind a jelent rendbe rakni, hogy aztan legyen 
jovoje is a tarsasagnak, hogy igy keretbe foglaljam. De mindenkeppen szeretnenk kemi a segitseget 
abban, hogy ezek az egyebkent rendkivul sziszifuszi eljarasok, amik egy ceg menedzsmentjenek a 
kooperacioja nelkiil egyebkent joval nehezebben lehetnek visszamenolegesen is tisztazhatok, no, 
plane, hogyha jogi eljarasra sort keritunk, amire szeretnem itt deklaralni, hogy szerintem, szerintiink 
sziikseg van, abban, abban termeszetesen egy kooperaciora hajlando, egyuttmukodo menedzsment 
az nagyon fontos szerepet tud vinni. Es bizunk benne, hogy ezzel egyutt le tudjuk zami az elmult, 
hat, mondhatom, dicstelen idoszakat ennek a tarsasagnak, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok ujabb hozzaszolasokat, ugyhogy a napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi 
dontesek meghozatalarol szolo 4 pontbol allo hatarozati javaslatot. Az elfogadasahoz egyszeru 
tobbseg szukseges, minositett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, szavazzunk most. 
14 igen szavazattal egyhanguan elfogadtuk a 4 pontbol allo hatarozati javaslatot.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
581/2021. (X. 21.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
meghozatalarol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Nonprofit Zrt. vezerigazgatoi feladatainak ellatasaval 2021. oktober 22. napjatdl 
hatarozott iddre - az errol szolo palyazat eredmenyes elbiralasaig, de legfeljebb 2022. junius 30-aig 
- megbizza. Ivanyos Janost, aki a tarsasag iigyvezeteset munkaviszony kereteben latja el;
2. Ivanyos Janos megbizott vezerigazgato munkaberet brutto 1.234.981,-Ft/ho osszegben, egyeb 
juttataskent koltsegteriteset brutto 179.491,-Ft/ho es cafeteria juttatasat brutto 29.156,-Ft/ho 
osszegben allapitja meg;
3. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 1. szamu mellekletet kepezo munkaszerzodes 
alairasara;
4. elfogadja a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. Alapszabalyat az eldterjesztes 2. szamu 
melleklete szerinti tartalommal.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a 3. pont eseteben 2021. oktober 22.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi Kabinet, 
Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.
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Piko Andras
16 h 18 perc van. Az ez evi 4. rendes iilesunket, mi a helyes kifejezes, felfuggesztem, elnapolom, 
szunetet rendeliink el, folytatjuk a kozmeghallgatason, es utana is egy sziinetet fogunk tartani. Es 
mivel ebben a kerdesben a kepviseiokkel nem sikertilt egy konszenzusos allaspontot kialakitani, 
hogy oktober 28-an, vagy november 4-en, vagy esetleg a novemberi elso heten valamelyik napon 
tartsuk a 2. fordulojat ennek az ulesnek, arra kerem a kepviseldcsoportoknak a vezetojet, hogy 
egyeztessenek ebben az ugyben, es talaljunk egy kozos targyalasi napot. Koszonom szepen, tovabbi 
jo munkat mindenkinek!

A jegyzokonyvet keszitette:

Jegyzoi ^Cabinet Szervezesi Iroda 
ugyintezdje

Kepviseld-testulet jegyzokonyvenek mellekletei:

1. szamu melleklet: Az Mvoksbol kivett adatokbol szavazasi lista
2. szamu melleklet: Jelenleti iv
3. szamu melleklet: Meghfvd
4. szamu melleklet: Eldterjesztesek
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