
JEGYZOKONYV

Kesziilt Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
2021. november 18-an (csiitortok) 09.00 oratol

a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as targyalojaban megtartott 5. rendes NYILT 
iileserol

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

valamint a jelenlevo meghfvottak:
dr. Sajtos Csilla -jegyzd, dr. Voros Szilvia - aljegyzo, Horich Szilvia - gazdasagi vezeto, dr. 
Bojsza Krisztina - Jogi Iroda vezetoje, 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 Mezofi Krisztina - 
Szemelyiigyi Iroda irodavezeto-helyettes, Barta Ferenc - Foepitesz, Varosepiteszeti Iroda, Borbas 
Gabriella - Gazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje, Tiszai Arpad - Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly vezetoje, Dr. Korodi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje, Bednar JJanos - Igazgatasi 
Iroda vezeto-helyettese, Nagy Ibolya - Csaladtamogatasi Iroda vezetoje, Nemes Gabor Istvan - 
Humanszolgaltatasi Ugyosztaly vezetoje, Pokornyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje, 
Bajusz Ferenc - Kozteriilet-feltigyeleti Ugyosztaly vezetoje, Sztanek Endre - JGK Zrt. 
Varosuzemeltetesi igazgato, Novaczki Eleonora - JGK Zrt. Vagyongazdalkodasi igazgato, Magyar 
Balazs - JGK Zrt. Parkolasi igazgato, Dr. Koroknai Andras - Jozsefvarosi Szent Kozma 
Egeszsegtigyi Kozpont foigazgatoja, Aisson Erzsebet - Jozsefvarosi Ovodak (JOK) 
intezmeny vezetoje, Takacs Gabor - Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
intezmeny vezetoje, Koscsone Kolkopf Jndit - Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
intezmenyvezetoje, Lenkey Petrosz - Jozsefvarosi Gorog Onkormanyzat elnoke, Oszi Eva - 
bizottsagi tag, Dr. Varga Szilvia - jogasz, Horich es Varga Ugyvedi Iroda

Piko Andras
Jo reggelt kivanok! Elkezdenenk a munkat. Tisztelettel koszbntom a megjelent kepviseldket, a 
meghivott vendegeket es valamennyi jelenlevot. Tajekoztatom Onoket, hogy Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2021. evi 5. rendes iileset megnyitom, a tavolmaradasat 
jelezte Santha Peterne kepviselo asszony, aki kesni fog, remeljiik, ideer! Kerem a Tisztelt 
Kepviseloket, hogy a hatarozatkepesseg megallapitasa erdekeben kapcsoljak be szavazogepeiket. 
Mindenki bekapcsolta, megallapitom, hogy jelen van 15 kepviselo, hianyzik egyelore harom. A 
Kepviselo-testiilet hatarozatkepes, a minositett tobbseghez 10 egybehangzo szavazat, az egyszerii 
tbbbseghez jelenleg 8 szavazat sziikseges. Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy egy stirgossegi 
inditvanyt kaptak 2021. november 17-en, tehat szerdan potkezbesitessel. Az SZMSZ 11.§ (3) 
bekezdese ertelmeben a napirendre tbrteno felvetelrol a Kepviselo-testiilet egyszerii tobbseggel dont, 
ez pedig „Javaslat a Budapest, VIIL keriilet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi vedette 
nyilvanltasara”. A siirgosseget napirendi pont, 4. napirendi pontkent javaslom megtargyalni. Kerem, 
a stirgossegi indltvany napirendre vetelerol szavazzanak most! Megallapitom, hogy 14 igen, 1 nem 
szavazattal a stirgossegi inditvanyt napirendre vettiik.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselld-testulet
608/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy el fogadj a Piko Andras polgarmester iigyrendi javaslatat a 
„Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi vedette nyilvanitasara” 
clmu surgdssegi inditvany napirendre vetelerol, es annak 4. napirendi pontkent torteno targyalasarol.

Piko Andras
A koltsegvetesi, a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag elnoke javaslatara inditvanyozom 
siirgosseggel napirendre venni, ugyhogy a zart napirendek vegen targyaljuk, ket osszeferhetetlensegi 
iigyet: „Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett osszeferhetetlensegi 
eljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara”, es egy bar mas kepviselot erinto hasonlo, ugyancsak 
„Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meltatlansagi eljarassal kapcsolatos 
dontes meghozatalara”. Kerem, hogy ezt siirgosseggel targyaljuk, tehat a zart tiles vegen. Kerem, 
hogy a siirgosseggel napirendre vetelrol szavazzunk most! Megallapitom, hogy 15 igen szavazattal a 
2 napirendet siirgosseggel, napirendi pontot siirgosseggel napirendre vettiik.

Budapest Jozseffvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
609/2021. (XI. 18.) hatarozata

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester inditvanyat a „Javaslat 
onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett osszeferhetetlensegi eljarassal kapcsolatos 
dontes meghozatalara” es a „Javaslat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett 
meltatlansagi eljarassal kapcsolatos dontes meghozatalara” clmii siirgossegi indltvanyok napirendre 
vetelerol.

Piko Andras
A napirend szavazasa elbtt tajekoztatom kepviseldtarsaimat, hogy a meghivo szerinti 4. napirendi 
pontot, „Javaslat a Katolikus Szeretetszolgalat tamogatasara” - az eloterjeszto Szili-Dardk Ildiko 
alpolgarmester asszony visszavonta. A meghivo 6. napirendi pontja, „Javaslat a Somogyi Bela utca 
felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara” potkezbesitesu eloterjesztes 
eloterjesztoje Piko Andras a polgarmester mellett Radai Daniel alpolgarmester is. Tajekoztatom 
Onbket, hogy a meghivo szerinti 8. napirendi pont eloterjesztesenek cime a meghlvoban kikiildotthoz 
kepest valtozott: „Javaslat a Karacsony Sandor Kbzalapftvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalara”. Es tajekoztatom Onoket arrol is, hogy a meghivo szerinti 14. napirendi pont: 
„Javaslat a Kaptalanfuredi gyermektabor fejlesztesevel kapcsolatos tulajdonosi dontesek 
meghozatalara”, ez a napirendi pont is visszavonasra kertil. Ennek megfeleloen a meghivo szerinti 15 
- 23. napirendi pontok szamozasa 14 - 22. kozotti napirendi pontokra valtozik. Ket iigyrendi
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felszolalasi igenyt latok, Satly Balazs frakciovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgannester ur! 2 ugyrendi javaslatom lenne. Az egyik az, hogy a 
surgdsscggel felvett 2 napirendet abban a sorrendben targyaljuk, hogy eloszor az osszeferhetetlensegi 
es masodikkent a meltatlansagi eloterjesztest. Egyebekben szeretnem inditvanyozni vagy a 15., 16., 
17.. 18., 19. szamu napirendi pontokat egyuttesen targyalja a Kepviselo-testiilet, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Ugyrendi javaslatrdl vita nelkiil dont a Kepviselo-testiilet. Mindket javaslatot 
tamogatom. Kerem, hogy szavazzunk most! Megallapitom, hogy 16 igen szavazattal az ugyrendi 
javaslatot, mindket ugyrendi javaslatot elfogadta a Kepviselo-testulet.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulet 
610/2021. (XL 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testulet ugy dont. hogy elfogadja Satly Balazs frakciovezeto ur ket ugyrendi javaslatat, 
mely szerint a surgdsscggel felvett 2 napirendet ugy targyalja a Kepviselo-testulet, hogy eloszor az 
osszeferhetetlensegi es masodikkent a meltatlansagi eloterjesztest, a meghivo szerinti 15., 16., 17., 
18.. 19. szamu napirendi pontokat pedig egyuttesen targyalja a Kepviselo-testiilet.

Piko Andras
Voros Tamas kepviseld umak, frakciovezeto umak van ugyrendi javaslata, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Satly kepviseld ur elmondta a 66%-at az en inditvanyaimnak, a maradek 33 
az lenne. hogy a zart tiles kereteben targyalt eloterjeszteseket vegyiik eldre az tigyek termeszeteboi 
fakaddan, hiszen itt pout azert vontuk ossze, inert viszonylag egyszerii technikai dbntesekrol van szd, 
illetve ketto, ami azt gondolom, szinten fontos, es jo lenne ezeken a kerdeseken megnyugtatdan 
tullendiilni.

Piko /Andras
Tamogatom az ugyrendi javaslatot, 10 perc sziinetet kerek.

Voros Tamas
Szavazzunk rola, termeszetesen, bocsanat!

Pikb Andras
Szavazzunk rola, termeszetesen bocsanat. 16 igennel elfogadtuk az ugyrendi javaslatot.
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
611/2021. (XI. 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ligy dont, hogy el fogadj a Vorbs Tamas frakcidvezeto ur iigyrendi javaslatat. 
mely szerint a zart ules kereteben targyalt elbteijeszteseket az iigyek termeszetebbl fakadoan a 
napirend elejen targyalja a Kepviselo-testiilet.

Piko Andras
Technikai sziinetet rendelek el, es 10 perc mtilva talalkozunk.

SZUNET 9.27 - 9.58

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Folytatjuk a munkankat. Azonban ahhoz, hogy folytassuk a munkankat, 
elbszbr dbntenunk kell a napirendrol. Amennyiben nincsen mas javaslat, akkor az SZMSZ 16. §-a(1) 
es (2) bekezdese ertelmeben a napirendi javasiat szavazasa kovetkezik az elhangzott modositasokkal. 
Vita nelkul egyszeru tdbbseggel dontunk. Kerem, hogy szavazzunk most! 14 igennel megallapitom. 
hogy elfogadtuk a napirendet.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete
612/2021. (XI. 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend:

1. Javasiat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett dsszeferhetetlensegi 
eljarassal kapcsolatos ddntes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI, ZART LTLES
Eloterjesztb: Piko Andras polgarmester

2. Javasiat onkormanyzati kepviselovel szemben kezdemenyezett meitatlansagi eijanissal 
kapcsolatos ddntes meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI, ZART LLES
Eloterjesztb: Piko Andras polgarmester

3. Javasiat eldvasarlasi jogrol lemondo nyiiatkozat megtetelere
a Budapest VIII. keriilet u. szam alatt talaihato Sakas megnevezesii
ingatlan vonatkozasaban
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a Budapest X. keriilet _ u. ajtd alatt talaihato szamu
gepkocsibealid megnevezesu ingatlan vonatkozasaban
a Budapest VIII. keriilet u. . ajtd alatt talalhato teremgarazs
megnevezesii mgatlan vonatkozasaban 
Budapest VIII. keriilet utca ‘ 
iogatlan vonatkozasaban
a Budapest VIII. keriilet u.
vonatkozasaban
(irasbe 1 i eioterj esztesek)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

. szam alatt talalhato lakas megjeiol^su 

emelet ' szam alatt talalhato Sakas 

zart Oles

4. Javaslat a Bursa Humgarica Felsooktatasi Onkorm^niyzati Osztondfjpalyazat 
elbiralasara
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eloterjesztd: dr. Eross Gabor alpolgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgamester

5. Javaslat fakivagas engedelyezese, potlasa ugyeben hozott iktatoszamii
hatarozat eHen benyujtott fellebbezes elbiralasara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES, ZART ULES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

6. Javaslat fellebbezes elbiralasara telepiilesi tamogatasi kerelem eijarasban 
(irasbeli eloterjesztes) ZART ULES
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

7. Eloterjesztes az egyes dukormanyzati adorendeletek modosltasarol
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

8. Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkorminyzat vagyonarol es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakoriasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasara, valamint ingatlan haszn^lati szerzddesek megkotesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester

9. Javaslat "Komposztlada-program int^zmenyek reszere" palyazat kiirasara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: dr. Eross Gabor polgarmester

10. Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bokay J^nos u. 34. szam alatti epiHet helyi vedette 
nvilvanitasara
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

11. Javaslat a Corvin Arehaz homlokzat felujitas tamogat&saval kapcsolatos donttsek 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

12. Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
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Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

13. Javaslat emlekt&blak (Farkas Gyula, Komoiy Otto) elhelyezesere 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Erdss Gabor alpolgarmester

14. Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapttvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(Irasbeli eldterjesztes) pOTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

IS. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
intezmenyvezetoi palyazat elbiralasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

16. Javaslat a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgiltato es Gyermekjoleti Kozpont szervezeti es 
mukodesi szabalyzatanak jovahagyasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

17. Javaslat a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es IntezmSnyeivel, valamint a 
Menhely Alapitv^nnyal egyiittmukirdesi megaliapodas megkotesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

18. Javasfet a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli es 2022. evi nyari 
nyitvatartdsi rendjenek jovahagyasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

19. Javaslat az egtesegiigyi alapelMtdsi korzetekrdl szold 42/2018. (XII. 21.) 
onkormanyzati rendelet modositasara 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

20. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testisleti hatArozatok es a veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgarniesteri dontesek vegrehajtasardl, az eiozo life ota tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jekntosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany flekoteserol 
(irasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Ahogy a napirend szavazasa, illetve a sziinet elott megdllapodtunk, most zart iilest rendelunk el. 
Eldszbr az osszeferhetetlensegi eljaras kapcsan fogunk ddnteni, utana a meltatlansagi eljaras kapcsan 
fogunk ddnteni, es utana pedig a Satly frakcidvezetd ur javaslata alapjan, dsszevonva az elovasarlasi 
jogrol.

A KEPVISELO-TESTULET ZART iiLESEN folytatja az ulest
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Napirend 7. pontja
Eloterjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek modositasarol
(Irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Nyilt iilesen folytatjuk a munkankat. Az eredeti szamozas szerinti 1., az uj szamozas szerinti 11. 
napirendi pont targyalasa kovetkezik, „E16terjesztes az egyes onkormanyzati adorendeletek 
modositasarol”. Az eloterjeszto a polgarmester. A 2022. evi koltsegvetes beveteleinek novelese 
erdekeben sziiksegszeru, hogy az Onkormanyzat a megengedett, torvenyben megengedett mertekig 
eljen az adobevetel novelesi lehetosegekkel, hogy meg tudja teremteni a 2022. evi koltsegvetes 
egyensulyat. Errol fogunk most vitatkozni, illetve kesobb majd donteni. Az eloterjesztest a 
Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom es eloterjesztokent 
szobeli kiegeszitest tennek az eloterjeszteshez, megindokolva azt, hogy miert is sziikseges ez az 
adoindexalas, adoemeles. Azt tudjuk, hogy errol, ennek az adoemelesnek egy reszerol a 
Kepviselo-testiilet 20020-ban dontott, azonban kormanyzati intezkedes hatasara ezt a dontest el 
kellett halasztani, 2022. januar 1 -jetol lephetne eletbe. Egy tovabbi 3%-os adoemelest inditvanyozok, 
megpedig azert, mert menet kozben sem allt meg az elet. Az Onkormanyzat koltsegvetesi 
egyensulyahoz, illetve biztonsagos mukodesehez sziiksegesek a, az adoforrasok, az adobevetelek. 
Tovabbra sines, nem rendelkezhettink a gepjarmuadorol, a reklamhordozokra kivetett epitmenyadot 
is elvontak. A kozteriileti parkolas veszelyhelyzeti ingyenesse tetele is bevetelkiesest eredmenyezett. 
Az idegenforgalmi ado szinte teljes mertekben, ezt olvashatjak is, kiesett a beveteleink koziil, es a 
kozteriilet-hasznalati dij, hasznalati dijbevetelek, valamint az iparuzesi ado mertekenek 1%-ra torteno 
merseklese is megesappantotta az Onkormanyzat beveteleinek, beveteleit. Az Onkormanyzat ezeket 
az adobeveteleket kozszolgaltatasok biztositasara forditja, a kozszolgaltatok, kozszolgaltatasok 
biztositasa megkoveteli azt, hogy a beveteleinket karbantartsuk, mikozben az inflacio 6 es fel 
szazalekos, tehat ehhez is alkalmazkodnunk kelk Ezert kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy 
tamogassa az eloterjesztest! Koszonom szepen! Kepviseloi kerdesekre van lehetoseg. Kerdezem a 
Tisztelt Kepviseloket, hogy kivannak-e kerdezni. Latok 2 jelentkezest, Voros Tamas frakeiovezeto 
umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Az elso kerdesem az az lenne, hogy a, a, hogyan teljesiilnek ebben az evben a, az 
adobevetelei az Onkormanyzatnak a tervezetthez kepest? A masik pedig az en emlekezetem szerint 
kaptunk valaszt, legalabbis egzakt modon, arra a kerdesre, hogy masfel milliard forint all tartalekkent 
rendelkezesre az Onkormanyzat kbltsegveteseben, amely jelen pillanatban ugy tunik, hogy egy 
elkbltheto, szabadon elkoltheto forras. Hogyha ilyen forrasokkal rendelkeziink, mi ertelme van 
adokat emelni, hogyha a, hiszen az a jovo evi koltsegvetes soran ugyanugy betervezesre keriilhet es 
felhasznalhato? Es tobbszoroset teszi ki az adoemelesbol es ebbol a megszoritasbol fakado 
koltsegvetesi eldnyoknek. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom! Juharos Robert kepviselo ur, kerdes? Hozzaszolas, akkor azt kesobb. Akinek kerdese 
van, kerem, az jelezze! Szilagyi Demeter kepviselo ur, parancsoljon!
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dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Egy olyan kerdesem volna, hogy a, a 2021 juniusatol 
kezdodoen, tehat junius 30-tol, az idegenforgalmi adok vonatkozasaban hogyan teljesiiltek az 
adobevetelek? Tehat ugye azt tudjuk, hogy a junius 30-ig nem volt ilyen tipusu bevetele az 
Onkormanyzatnak, de hogy azt kovetoen milyen aranyban teljesiiltek a tervezetthez kepest a, az 
idegenforgalmi adobevetelek? Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e meg kerdes. Ezeket mind 
bevarjuk. Amennyiben nincsen, akkor a kerdeseket lezamam, es kernek segitseget Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto asszonytol. 3 kerdest kaptunk. Az elso az, hogy hogyan teljesiilnek az adobevetelek 
altalanossagban, es a masik konkretan, amiben kerem a segitseget, hogy a 2021 juniusatol az 
idegenforgalmi adobevetelek hogyan teljesiiltek. Es megkoszonnem, megkoszonnem azt is, hogyha a 
masfel milliard forintos mindig elokeriilo tisztazando koltsegvetesi tetelrol is adnanak beszamolot, 
hogy hogyan allnak annak a rendbetetelevel, illetve tisztazasaval. Koszonom szepen, Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto asszony, parancsoljon!

Horich Szilvia
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Kepviselo-testiilet! Az eloterjesztes 3. oldala, 
oldalan a szovegkozi tabla bemutatja a 2020-2021. evi tervezett adobevetelek teljesiileset. Az idei 
evben, tehat van a 2020. evi teny, a zarszamadasi rendelet szerinti osszehasonlito oszlopkent 
beletettiik. Ugye, jelenleg a, az adobevetelek oktoberi teljesitessel vannak lekonyvelve, de 
keszitettiink egy varhato teljesiilest, amibol lathato, hogy atlagosan osszesen, mindosszesen 100 es fel 
szazalekban varhato az adobeveteleink teljesiilese. Viszont ezen beliil a megoszlas, az ugye ettol 
jelentosen elter. Epitmenyadoban 2.716.546.975 Ft-ot prognosztizalunk az ASP adoadatai alapjan. 
Az eloiranyzatunk 2.579.000.000 volt, ez egy 105%-os teljesiiles. Telekadoban 65.594.469 Ft, a 
varhato teljesiiles, ez 109% a 60 millios eloiranyzattal szemben. Kommunalis adoban 82.633.573 a 
varhato teljesiiles a 106 millios eloiranyzattal szemben. Ez egy 77%-os teljesiiles. Es az 
idegenforgalmi adoban 67.243.155 forint a teljesiiles a 173 millios eloiranyzattal szemben. Ez egy 
39%-os teljesiiles. Ugye, az eloterjesztesben kiilon kitertem, hogy a maganszemelyek kommunalis 
adojanal az egyik ok, hogy, hogy sokan atkeriiltek az epitmenyado hatalya ala, tehat ez az egyik ok 
ennek, az oka ennek a csokkenesnek. Az idegenforgalmi adonal pedig, amit a Szilagyi kepviseld ur is 
emlitett, ugye a, a, a nyar elejeig bevezetett mentesseg volt, ami alapjan sem bevallani, sem 
megfizetni nem kellett az adot. Es hat azert a jarvany gazdasagi hatasakent azert az idegenforgalom, 
azert nem futott fol olyan mertekben, bocsanat, mint amire lehetett szamolni. Na, most nezem itt az 
adobeveteleink teljesiileset bemutato tablazatot. Az idegenforgalmi ado augusztus, juliustol 
40.579.517 Ft-ban teljesiilt, tehat az mar benne van ebben a szamban, ebben ugye, nyilvan ebben az 
ev vegi teljesiiles szamban. Tehat azert, azert lathato, azert lathato, hogy a julius-augusztus, ott 
szeptemberi idoszak, ott okozott egy, egy nagyobb felfutast, de osszessegeben veve jelentosen el 
fogunk maradni a 173.000.000 forintos eloiranyzattol, ahogy lathato. Tehat igy mindosszesen fognak 
100 es fel millioban teljesiilni a beveteleink. A masfel milliard forint elkbltheto, gondolom, ez a 
fiiggo tetelek rendezese celtartalekrol beszeliink, a 3-as modositas, a koltsegvetesi rendelet 3-as 
modositasa a december 16-i testiileti iilesre keriil eloterjesztesbe. Ebben mar javaslatot fogunk tenni. 
Tehat latjuk azt mar, amit most biztonsaggal meg tudunk allapitani, hogy ebbol mennyi eloiranyzatra 
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lesz sziikseg, es fogunk ra javaslatot tenni. Folyik ennek a tisztazasa, ezt a Penziigyi Bizottsag 
targyalta. Ugye, errol volt egy anyag, kesziilt egy tajekoztato, ahol elmondtuk, hogy milyen 
nagysagrendu tetelek vannak osszegben is, illetve szamossagaban is, hogy milyen nagysagrendu 
teteleket kell tisztaznunk. Megmondom oszinten, hogy ezt, ehhez igenybe fogjuk venni a JGK 
segitseget is, ugye a parkolasi bevetelek es a, az ovadekok kitisztazasa teriileten, de ahogy jeleztem ez 
december 31 -eig el fog tartani. Es en ugy erzem, hogy meg a jovo evre is kell majd erre nemi 
fedezetet biztositanunk, amit esetleg iden nem kell, nem sikeriilt kitisztazni. Koszonom szepen!

Piko Andras
Bocsanat, nem vagyok a szoszdloja a fideszes frakcidvezeto urnak, de ha jol ertem a kerdes az volt, 
hogy vagyunk-e abban a helyzetben, hogy az 1.400.000.000 forintos fiiggo tetelek sorsaval, 
felhasznalasaval kapcsolatban biztosat mondjunk abban a tekintetben, hogy az fedezetet 
biztosithatna-e arra, hogy a tervezett adoemelessel szemben egy kevesebb adoemelest fogadjunk el. 
En ezt ereztem ki a kerdesbol. Hogyha errol tudunk valamit mondani.

Horich Szilvia
Hat, en azt gondolom, hogy ezt, hat, nagyon nehez ezzel osszefuggesbe hozni, hiszen erre mi a 
kotveny terhere biztositottuk a fedezetet. Alapvetoen en azt gondolom, hogy a kotvenybol befolyo 
beveteleket nem szeretnenk az Onkormanyzat mukodesere elegetni, tehat ebbol tartos felhalmozasi 
kiadasokat szeretnenk teljesiteni. Es ugye az adobevetelei, az Onkormanyzat adobevetelei a 
legnagyobb tetelben a mukddesi beveteleknek, tehat ezek teszik ki a legnagyobb szazalekat. Es hat 
mindenki elott ismert mar a jovo evi minimalber, garantalt berminimum osszege, hogy ez milyen 
emelkedest okoz. Es ugye az sem, az is teljesen, hat, kozerdeku adat, hogy az energiaarak milyen 
szinten szabadulnak el. Ez egy nagyon komoly, nagyon komoly tetel lesz a jovo evi koltsegvetesben, 
ugy erzem, tobbletkiadaskent. Es a magas inflacio. Tehat ezek azt jelentik, hogy az Onkormanyzat 
mukodesere az Onkormanyzat mukddesi beveteleit kell forditani, nem szeretnenk felhalmozasi es, es 
tartos, tartos forrasokbol nem szeretnenk mukddesi kiadasokat finanszirozni. Tehat en azt gondolom, 
hogy ez nem szolgalhat fedezeteiil esetlegesen az adoemeles mertek megsporolasanak, hiszen ez a 
kotveny, ez az Onkormanyzat vagyonanak a novekedesere van azert elkiilonitve.

Piko Andras
Koszonom szepen! A kerdesek utan... Szerintem vagyunk abban a hiszemben, hogy igen.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! En egy pontosito kerdest szeretnek foltenni ahhoz, amit, amit foltettem, mert 
eppen arra lennek kivancsi, hogy, hogy a, a tervezett idegenforgalmi adobevetel, ugye, ott, ott junius 
30-aig nem folyt be a tenyleges adobevetellel a vonatkozo kormanyrendelet okan. Igy ott, ott maradt 
ugye a vallalkozasoknal, hogyha ilyen termelodott vagy egyaltalan nem is termeloddtt, mivel nem 
volt idegenforgalom. De engem az erdekelne, es kifejezetten azert egyebkent, hogy ez egy alapvetoen 
nem egy hosszu tavu dolog, es megis hosszu tavon terveziink adokat emelni, hogy egyebkent azok az 
adobevetelek, amik elmaradtak adobevetelek, es ugye bevetelkieseskent jelennek meg itt az 
idegenforgalmi ado, az prognozisban hogyan nez ki hosszu tavra. Es ezert lenne egy erdekes adat az, 
hogy egyebkent, amikor viszont teljesiiltek az addbevetelek, akkor ott az adott honapokra 
vonatkozoan, prognozis mi volt, es milyen aranyban teljesiiltek, tehat a 
julius-augusztus-szeptember-oktdber honapban, amikor teljesiiltek az addbevetelek, akkor egyebkent 
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(gong) annak a megfeleld prognozis mivoltuk es milyen aranyban telj esiiltek, kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Valasz? Gazdasagi vezetb asszony, parancsoljon!

Hbrich Szilvia
Kbszbnbm szepen! Ugye, itt nalunk most nem %-os, egy szamszaki tabla van. Itt januartol-juniusig 
bsszessegeben veve 15.817.622 Ft teljesiilt ebbbl a varhato idegenforgalmi adobol ugye, ami 
67.243.155 Ft. Igen! Es ugye itt nyar elejen elindult az idegenforgalmi adoban is egy jelentbs 
felderitesi tevekenyseg, ami egyebkent az epitmenyadoban is volt, illetve telekadbban, tehat ezek a 
tbbblet-teljesitesek a, a felderitesi tevekenysegnek kbszbnhetbek, ami azt jelenti, hogy tbbb ezer 
felszolitas ment ki azon adozoknak, akik sem bevallasi, sem a befizetesi kbtelezettsegiiket addig nem 
teljesitettek, es ebbol azert volt, volt bevetel. Tehat ami itt realizalbdott, az nagyreszt ennek 
kbszbnhetb. Ha itt ezeknek az adatoknak a reszletesebb elemzese, trendek felrajzolasa sziikseges, 
akkor arra azert kemenk egy kis idbt. En azt gondolom, hogy arra mindenkepp irasban szeretnenk 
reagalni. Egy biztos, hogy az idegenforgalmi adobeveteleket ajbvo evben, tehat ajbvb evi tervszamot 
biztos, hogy lejjebb kell venni. En azt gondolom, hogy a jelenlegi adatok alapjan nyugodtan lehet 
szamolni a jarvanynak a, a, a tovabbi, turizmust korlatozo hatasaval, es biztosan, hogy alacsonyabb 
bsszegben kell meghataroznunk a, az elbiranyzatot. Az idegenforgalmi ado novelesere egyebkent 
nem tesz javaslatot jelenleg a rendeletmodositas. Kbszbnbm szepen!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Atteriink a kepviselbcsoportok vezetbinek a hozzaszblasara. Kerdezem, hogy 
kivannak-e hozzaszolni. Satly Balazs frakciovezetb ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Kbszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! Vannak halasabb temak is a Kepviselb-testulet 
napirendjen, mint adomertekeknek a valtoztatasa. Viszont mielott felvazolnak az ellenzeki 
kepviselbtarsaim, hogy itt milyen rendkiviili dolog tbrtenik feltehetben rossz szandekbol, szeretnek 
nehany gondolatot megosztani a nyilvanossaggal. Az nagyjabol kbztudomasu teny most mar egy eve, 
hogy sajnalatos modon mas europai orszagok gyakorlataval ellentetben, Magyarorszag Kbzponti 
Kormanyzata az haboruzik az bnkormanyzatokkal, es az bnkormanyzatok penziigyi 
ellehetetlenitesere tbrekszik. Az elmult evekben elvettek, elvettek a, a gepjarmuadot, kompenzacio 
nelkiil elvettek az iparuzesi adobeveteleinket, parkolasi adobeveteleinket, es mindezek ahhoz jarultak 
hozza, hogy az Onkormanyzat penziigyi egyensulyanak fenntartasa erdekeben sajnos beavatkozo 
intezkedesekrbl kellett dbntenie ennek a Testiiletnek, illetve a Testiilet helyett polgarmester umak 
meg a veszelyhelyzet alatt. Ez a, ez a kontextus, ahonnan indulunk, de ami most tbrtenik, az 
egyaltalan nem egy rendkiviili dolog. Ezek az adotetelek ugye nominalis ertekben vannak 
meghatarozva, egy konkret szamot kell fizetni, es sajnos van a gazdasagban egy olyan jelenseg, amit 
bar elszoktunk tble, de az elmult evben vagy evekben most mar ujra tapasztalnak a jozsefvarosi 
polgarok es a jozsefvarosi vallalkozasok, ez pedig az inflacio. Es annak erdekeben, hogy ezeknek az 
adobeveteleknek a realerteke szinten maradjon, vagy legalabbis attol ne maradjon el, sziikseg van 
ezeknek a nominalis adomertekeknek a megvaltoztatasara. A javaslatban szereplo valtoztatas, az 
egyebkent nem eri el az idei inflaciot, nem, ezt nem teljes mertekben ervenyesiti a, az Onkormanyzat, 
pont azert, hogy az indokoltnal nagyobb terhet ne tegyen a gazdasagi szereplbkre. Viszont az
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Onkormanyzat penztigyi stabilitasanak megorzesehez sziikseg van az 6 szerepvallalasukra is. Ezek az 
adbk a jozsefvarosi polgarok 99 szazalekat kozvetleniil nem erintik. Akiket erint, es ebben, ebben egy 
politikainak nevezheto dbntes van, az a kommunalis adot fizetbk korenek a bbvitese. 2019-ben hozott 
az akkori onkormanyzati vezetes egyebkent egy, egy ehhez hasonlo nominalis adoindexalast, 
adoemeles mellett hozott egy olyan rendelkezest, hogy a kommunalis ado alol mentesiilnek az 
ingatlantulajdonosok, de nem csak azok, akik az ingatlanban laknak, hanem azok is, akiknek akar 
4-5-6-7 ingatlanja van Jbzsefvarosban, es ezeket minden bizonnyal iizleti cellal hasznositja. Ezen 
kedvezmenynek a fenntartasa ez az igazsagossagi szempontjaink ervenyesitese erdekeben a 
tovabbiakban nem tunik indokoltnak. Ennyiben politikai ez az eloterjesztes. Az adomertekeknek a 
valtoztatasa, az pedig kizarolag a bevetelek realertekenek a megorzeset szolgalja egy olyan 
mertekben, hogy ne jelentsen tulzottan nagy tobbletterhet a jozsefvarosi vallalkozok szamara. Arra a 
felvetesre, amit Voros Tamas kepviselbtarsunk kerdezett, hogy miert nem a fiiggo tetelek tartalekbbl 
rendezziik, vagy tehat miert nem abbol kbltjiik el ezt a penzt, amit adoemelesre szanunk, erre a 
gazdasagi vezeto asszony azt gondolom, hogy korrekt valaszt adott. A mukodesi kiadasunkra, 
hogyha, hogyha leforditjuk egy hetkoznapi peldara, akkor otthon a rezsit, azt celszeru, hogyha 
fizetesunkbbl fmanszirozzuk, folyamatos beveteliinkbol es nem a tartalekainkbbl, vagy nem abbol a 
penzbol, amibol egyebkent a, a lakasfelujitasunkat terveztiik. Ugyhogy ezt az elvet fogja kovetni az 
Onkormanyzat akkor is, amikor a remelhetoleg minel hamarabb felszabadulo fiiggo tetel 
celtartaleknak a sorsarol dont. Azt termeszetesen Jozsefvaros erdeket szolgalo fejlesztesekre kell 
forditani es nem mukodesi kbltsegekre, (gong) koszonom szepen, es le is jart az ido!

Piko Andras
Koszonom szepen! Vbrbs Tamas kepviselo ur, frakciovezeto ur kovetkezik, parancsoljon! Juharos 
Robert kepviselo ur 5 percben fog beszelni, tehat 6 a frakcibvezetoi hozzaszolo, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Koszonom szepen, igyekszem belefemi! Satly ur szavaihoz csatlakozva, egy kicsit megcafolva 
mindazt, amit mondott, en azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a, az ev egyik legfontosabb 
dontese minden politikai testiiletben, parlament, onkormanyzatok egyarant, ugye ket nagyon fontos 
politikai dbntes van. Az egyik ugye a kbltsegvetes, a masik ugye, ami ezt megelozi, az az ado, 
ado-megallapitas kerdese. Lehet itt szakmazni, meg fontos is, fontos, hogy szakmailag jol 
megalapozott dontesek legyenek, de a, amit en itt most Onoknek alapvetoen felrovok, mar a 
hozzaszblasomban, az az, hogy egyaltalan semmifele vegiggondolt, jol vegiggondolt filozofiat nem 
latok az eloterjesztes mogdtt. Es ezt azert allitom, mert az Onkormanyzatnak olyan a gazdasagi 
helyzete, amilyen, egyebkent egyaltalan nem rossz. Az Onbk altal benyujtott elbterjesztesben is 
latszik, hogy az adobevetelek teljesiilese osszessegeben is es a fontosabb adobevetelek tekinteteben is 
meghaladja a tervezettet. Ezt ugye nehez cafolni, mert le van irva, az Onbk elbterjeszteseben 
szerepel. Peldaul az epitmenyado tekinteteben 105%, bsszesen pedig meghaladja a 100%-ot, nem 
sokkal, egy fel szazalekkal, de akkor is meghaladja. Tehat mindaz, amit Onbk itt mondanak, hogy a 
Kormanyzat igy, meg ugy, meg egyebkent, mindemellett, es egy covidos ev mellett ugye, egy, egy 
jelentbs, jelentbs gazdasagi, az egesz tarsadalom jelentbs gazdasagi ervagasa mellett, az adobevetelek 
teljesiilese meghaladja a tervezettet. Na, most a, ugye ez az egyik, egyik allitas. A masik allitas az az, 
hogy ha lenne filozofia ambgbtt, gazdasagi, politikai ertelemben is, vagy barmilyen politikai 
ertelcmben vett filozofia mbgbtte, akkor nem a, a, a, hogy mondjam, tehat a felesleges kbltsegek 
fmanszirozasara emelnek adot, ahelyett, hogy vegiggondolnank, hogy hogyan tudjuk azokat a 
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felesleges kbltsegeket lebontani, amelyeket jelen pillanatban adoemelessel kivannak finanszirozni, 
mert szinten akarjak tartani a nominal erteket, a, az ado, a, a koltsegvetesnek finanszirozasi oldalrol. 
Mit mondok ezzel? Azt mondom ezzel, hogy jelen pillanatban ez a, peldaul az epitmenyado, egyik 
legjelentosebb adoteteliink, fmanszirozza a vagyongazdalkodasnak azt a mintegy masfel milliardos 
veszteseget, ezen beliil azt a koriilbelul fel milliardos veszteseget, ami csak az iiresen allo helyisegek, 
a ki nem adott helyisegnek a, a vesztesegeit jelentik. Ugye, amit az Onkormanyzat befizet ugye a 
tarsashazaknak kozbs koltseg cimen. Tehat olyan dolgok fmanszirozasara hasznaljuk az adot, amire 
egyebkent az nem valo, mert ez az ado, ez nem erre a celra lenne felhasznalando. Onok megis erre 
hasznaljak. Tehat en azt gondolom, hogy itt az alapproblema az, hogy jelentos filozofiai kiilonbseg 
van akbzott, amit a Kormany csinal, amikor azt mondjuk, hogy egy gazdasagelenkitesre, egy erds 
gazdasagelenkitesre lenne sztikseg, itt helyben is arra lenne sziikseg. Tehat itt a kisvallalkozokat a 
legjobban, a legmagasabb merteken kivetett epitmenyado igenis sujtja. Senkiben nem meruit fol, 
tobbszor szorgalmaztam mar, hogy gondoljuk at, hogy Covid idejen nem lenne-e ugyanugy erdemes 
es ertekes gondolat vegigvinni azt, hogy a helyi kisvallalkozasainknal az epitmenyadobol adunk 
kedvezmenyt, merseklest, engedmenyt, barmit, barmit azert, hogy, hogy, hogy a talpon maradasukat 
segitsiik. Ugyanis ok fogjak megtermelni azt az, azt az adobevetelt majd, amibol az Onkormanyzat 
tartosan elni kivan. Ebben a, ebben a kerdesben teljesen mas a szemlelet, mint a, a Kozponti 
Kormanyzatnal, alapvetoen mas a, a filozofiaja es a kimenetele. Tehat Onok 
vesztesegfmanszirozasara kivannak, tartos vesztesegfmanszirozasra kivannak. Elmult 2 esztendo. 
Tudom, hogy vannak drokolt strukturak, ne hivatkozzunk ra, elmult 2 esztendo. Elmondtuk, hogy 
vannak olyan rendszerek, amibe bele kell nyulni. Mi is belenyultunk volna. Nem latjuk a nyomat 
ennek, ennek a, ennek a gondolkodasnak. Azt latjuk, hogy adot kivanunk emelni covidos evben, helyi 
vallalkozas, helyi kisvallalkozas, alapvetoen helyi kisvallalkozasokat sujto adot kivanunk emelni, 
ahelyett, hogy adtunk volna nekik normalis berleti dij kedvezmenyt, ahelyett, hogy adtunk volna 
nekik az epitmenyadobol barmifele (gong) lehetoseget a tulelesre, tamogatasra, hosszu tavu 
gazdasagstrategiara, gazdasag...

Piko Andras
Kovetkezo hozzaszolasban. Koszonom szepen, van lehetoseg ujabb hozzaszolasra. Satly Balazs 
kepviselo ur! A frakciovezetoi megszolalasok utan atteriink a kepviseloi hozzaszolasokra, 
parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur, es koszonom Juharos kepviselotarsamnak, hogy a 
lehetoseghez kepest kulturalt mederben tartja ezt a beszelgetest. A, tulteljesiiltek-e az adobevetelek? 
Igen. Tehat nines takargatnivalo, azok az adobevetelek teljesiiltek tul egyebkent minimalis 
mertekben, amelyeket meg nem vett el a Kormany. Ugyhogy ezt felve is mondom, nehogy otleteket 
adjak meg itt ilyen karacsonyi ajandekesomag keszitesehez a Kozponti Kormanyzatnak. Az, hogy a, 
hogy mas a, mas a szemlelete a Fidesznek, meg mas a szemlelete nekiink, hat, ez igy van. Emiatt, 
emiatt nem fogunk tudni elnezest kemi vagy, vagy szegyenkezni, azert szeretnenk Onoket levaltani, 
mert mas a hozzaallasunk az elethez, es mas politikakat kivanunk folytatni. Nagyon, nagyon jol 
hangzanak azok a felvetesek, hogy a, az epitmenyadot inkabb elengedni kellene a, es lam, lam a 
Kormany ezt, ezt, ezt tartja kivanatosnak. Egyetlen egy kiilonbseg van a Kozponti Kormanyzat es az 
Onkormanyzat gazdalkodasa kbzbtt, hogy a Kormanynak lehetosege volt brutalis merteku 
devizahiteleket felvenni, es abbol finanszirozni egyreszt az osztogatast es a, a gazdasagelenkitesi 
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politikat. Az Onkormanyzatnak meg sajnos, de egyebkent nem sajnos, mert szerintem jol van ez igy, 
de egyensulyi koltsegvetest kell keszitenie, es az ilyen gazdasagelenkito lehetosegei beszuktiltek. 
Megnyugtatom kepviselotarsamat, hogy mi itt mindannyian azon dolgozunk, hogy segitsiik a 
vallalkozasokat, egyebkent Stettner tanacsnok ur kifejezett javaslatot is tett a, ezen adomertekek 
csokkentesere, de sajnos ennek a vegigszamolasanal arra jutottunk, hogy nemhogy, nemhogy 
adocsbkkentesre nines lehetosegiink, hanem sajnos ezt az indexalast is meg kell lepnunk. Es tenyleg 
a, mi minden, minden kritikat el lehet mondani az Onkormanyzat mukodesevel kapcsolatban, de 
amikor Onok 2019-ben ugyanilyen adoemelesrol dbntottek, akkor, akkor vajon miben volt mas, mas 
az a helyzet? Nem volt Covid. Budafokon 2 hettel ezelott dontott az ottani kepviselo-testiilet a helyi 
adoknak a megemeleserol, azt kerem, akkor ezt, ezt a velemenyiiket iitkoztessek az ottani fideszes 
kollegaikkal is. Koszonom szepen!

Piko Andras
Magamnak adorn meg a szot, es folytatnam azt, amit, azt, amit Satly Balazs mondott, kiegeszitve 
nehany, nehany ujabb elemmel. Tehat azok az adobevetelek teljesiiltek, amelyeket a Kormany nem 
vont el. Amelyeket elvont, azok egyertelmu hianykent jelentkeznek meg. Masreszt, ugy tekintiink 
ezekre az adobevetelekre, minthogyha ezek 2021-es bevetelek lennenek, mikozben ezek 2019-es 
bevetelek. Azert ezt ne felejtsiik el! Tehat nem tudunk szamolni azzal, hogy 2020-ban es 21-ben, 
hogyha nem vonta volna el a Kormany, es hogyha nem tortentek volna meg ezek a kiilso hatasok, 
akkor hogyan teljesiiltek volna. De nem is erre akarok igazan reflektalni, hanem arra, amit Juharos 
kepviselo ur mondott, es amiben tokeletesen egyetertiink, hogy igaza van, szerintem az egy nagy 
adossag, szerintem kozos adossag, es ezt nem, nem sajat mentegetesiinkre mondom, hanem, hanem 
mert ez teny. Ugye, On azt mondja, hogy a tartos veszteseget probaljuk meg fmanszirozni 
adoemelessel, Onok azt csinaltak, hogy a tartos veszteseget meg se probaltak fmanszirozni semmivel 
sem, hiszen azok az anomaliak vagy azok a vagyongazdalkodasi problemak, amelyekre On utal, azok 
az Onok idejeben keletkeztek, es ugyan mi nem tudtuk oket megvaltoztatni, de... Vilagos, j6, akkor 
Onok sem tudtak megvaltoztatni, megengedem. Szoval, azt tudom erre mondani, es kerem, hogy 
tamogassak majd, hogy a 2021. decemberi kepviselo-testiileti iilesen behozunk egy 
vagyongazdalkodasi strategia koncepciot, amelyet vitara kivanunk bocsatani. Abban vazolni fogjuk 
az elkepzelesiinket arra, hogy hogyan lehet kijonni ebbol a 30 eves csapdabol, es amennyiben 
lehetseges, akkor azt hiszem, hogy talan meg is lehet teremteni annak a lehetoseget es felteteleit, hogy 
Stettner tanacsnok umak a tervei teljesiiljenek. Magyaran, hogy legyenek olyan beveteleink, 
amelyeket el tudunk engedni, mert olyan jol fog allni majd az Onkormanyzat. 2021 decembereben 
visszateriink majd erre, koszonom szepen! Szilagyi Demeter kepviselo urnak adorn meg a szot, 
parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En egy picit, picit azert maskepp latom ezt a kerdeskort, 
mert ugye most az tortenik, hogy Onok megideologizalnak egy adoemelest kiilbnbdzo okokra 
hivatkozva. Lenyeget tekintve ugye 300, nagyjabol 300.000.000 forintos tobbletbevetelt vamak 
ezektol az adoemelesektol, ami, ami azt jelenti, hogy Onok azokat a tipusu koltsegeket, amik adott 
esetben folmeriilnek az Onkormanyzatnal, miikodesi tipusu koltsegeket, ezeket probaljak a, a 
jozsefvarosiakon behajtani. Az, hogy ezt miert teszik, arra most nyilvan adtak egy, egy kepet, hogy 
Onok ezt hogy latjak, de azert en azt gondolom, hogy erdemes ezt abbol a szempontbol kontextusba 
helyezni, hogy milyen rengeteg olyan lehetoseg volna, mas lehetoseg volna arra, hogy ezt a forrast 
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elbteremtsiik. Azert is kerdeztem egyebkent, hogy a, hogy a, az, az idegenforgalmi ado bevetelei 
hogy allnak, mert ezek olyan tipusu kiesesek, amelyekkel nyilvan szamolni kell hosszu tavon, de 
talan nem ilyen mertekben. Mert ugye nem az a legfajsulyosabb resze a, az adobeveteleinknek, es 
megis olyan adoterheket ndveliink egyebkent, amik viszont fajsulyos tetelei, amik egyebkent most is 
ugyanugy teljesiilnek, es tovabbiakban is teljesiilni fognak valoszinuleg. Itt egyebkent azt leirjak, 
hogy, hogy az Adbiigyi Iroda szukds kapacitasai miatt nem tudnak, nem tudjak olyan mertekben 
ellatni ezt a feladatot, hogy az addbehajtas teljes mertekben teljesuljon. Tehat gyakorlatilag azt 
mondjak, hogy, hogy ahelyett, hogy itt egy kicsit tobb kapacitast biztositanank arra, hogy az addban, 
az egyebkent a most levo adoterheket be tudjuk hajtani, es abbol tobbletbeveteliink legyen, ahelyett 
inkabb adot emeliink. Enszerintem ez nem jb. Ahogy azt sem tartom egyebkent, ahogy Satly 
kepviseldtarsam mondott, elfogadhatbnak, hogy azt mondja, hogy ez a jbzsefvarosiakat nem fogja 
erinteni. Hat, hogy a turdba ne erintene? Hogyha a kisvallalkozasokat megterheljiik adbval, akkor 
sokkal nehezebben fognak tudni munkat adni az itt eloknek, es ez, ez egyenes kovetkezmenye lesz 
annak, hogyha a kisvallalkozasokat ellehetetlenitjuk tovabbi adbterhekkel, hogy az ilyen tipusu 
problemak eld fognak keriilni. Es azt gondolom, hogy ez egy nagyon helytelen magatartas. Sokkal 
helyesebbnek gondolnam azt, hogyha akar a politikai koltsegeiken, akar a rengeteg kiszabott 
kozbeszerzesi birsagon, akar a, a szabalytalan unibs felhasznalasbbl eredd helytallason, az ilyeneken 
spbrolnank, nem pedig azok, azokon a, a teteleken prbbalnanak meg penzt behajtani, ami kozvetleniil 
ajbzsefvarosiak penztarcajat erinti. En azt gondolom, ez az ado, adbemeles semmi mast nem jelent, 
mint azt, hogy Onok az el nem vegzett munkat, vagy pontosabban az elhibazott donteseiket, a 
jdzsefvarosi lakoson, lakosokon probaljak behajtani. Es ez szerintem elfogadhatatlan!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ure a szo, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen, polgarmester ur! Hat, a gazdasagelenkitesrol, ha szo van, akkor az engem arra 
emlekeztet, hogy a Kormany egyreszt Dunaba hord vizet, amikor Meszaros Lorinc szallodait 
tamogatja, masreszt, amikor pedig a, a bezarasra kenyszeriilt kisvallalkozasoknak csokkenti az 
adojat, meg hatosagi arral tamogatja a benzinkutakat, akkor az olyan, minthogyha egy kihult hullara 
eroltetne a defibrillatort. Sajnos, ez a szomoni helyzet! A gazdasagelenkitessel, nines, tehat nines mit 
elenkiteni. Az add, adbcsdkkentes, az nem segiti ki azt a vallalkozast, amelyiknek nincsen bevetele, 
amibbl adozhatna. Ujfent megemlitem, hogy azbta se nyitott ki ujra a kocsma a 
valasztokeriiletemben, ami a Covid alatt kinyitott. Arrdl van szo, hogy ha nines rnibdl, akkor nagyon 
kedves, hogy kedvezmenyt adnak be, de nines, nines rnibdl a kedvezmennyel elni. Es, ha mar 
filozbfiarbl beszeliink, most a Kormanynak, hat, ha van filozofiaja, es nemesak a haracsolasra kiepiilt 
parazita rezsim az EU-s penzek elosztasara, ha van filozofiaja, akkor az az, hogy arra biiszkek, hogy 
nem emelnek adbt. Altalaban tenyleg igyekszik elkeriilni, elkeriilni az addemelest, csak ezt ugy 
oldjak meg, hogy kozben meg szolgaltatasokat leepitenek. Lehet ezt csinalni, lehet ezt csinalni, 
Thatcher-ek is ezt csinaltak, csak b kozben bszintek voltak. Margaret Thatcher azt mondta, hogy 
nines olyan, hogy tarsadalom, es lehetett tudni, hogy ott az ember nem szamithat senkire nagyjabdl. 
Csak kozben meg Orban Viktor azt mondta, hogy senki nem hagyunk az ut szelen, ami viszont 
hazugsag. Bar persze azt is mondta, hogy ne azt figyeljek, amit mond, hanem amit csinal. Tehat a 
Magyar Kormany az nem leepit, bszinten bevallva, szolgaltatasokat, hanem lerohaszt. Lerohaszt 
kdrhazat, postat, rendbri allomanyt, nem emel illetmenyalapot, csak neha valami premiumot oszt ki, 
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meg ugye valasztasi evben extra nyugdijat es egyeb materi alizacioj at a valasztasi krumplinak. Az a 
helyzet, hogy ha a magyar ember, szerintem, ha a magyar ember valaszthatna akozott, hogy 
adocsokkentese legyen, szemelyi jovedelemado-csokkentese legyen, vagy mondjuk ne meghalni 
menjen be a korhazba, idoben megerkezzen a posta es legyen render az utcan, akkor valoszinuleg 
inkabb az utobbit valasztja, de egyebkent hamarosan lesz is alkalma a magyar embereknek valasztani 
aprilisban, es ott majd el fogjak donteni, hogy melyiket szeretnek. Mi azt a filozofiat kovetjiik, hogy 
elvegezziik a szolgaltatasokat, amiket vallalunk, ugy is, hogy annak kell egy finanszirozasanak 
lennie, de az a kepmutatas az nem mukodik, hogy nem csinalja meg a dolgat az Allam, es ugy csinal, 
minthogyha ezert nem kerne penzt. Akkor mar legyen ez a dolog nyilt, akkor csinalna ugy a 
Kormany, ahogy, ahogy az allitolagosan konzervativ kormany. Csinaljon ugy, ahogy a tenylegesen 
neokonzervativ Thatcher-ek csinaltak, (gong) es mondja ki. A kepmutatas az nem jo!

P5k6 Andras
Koszonom szepen, Juharos Robert kepviselo urnak adorn meg a szot!

Dr. Juharos Robert
Koszonom szepen! Felhivnam a figyelmet arra, hogy volt mar ennek az Onkormanyzat, ennek az 
Onkormanyzatnak a 30 eves torteneteben volt egyszer egy valsagkezelesi csomag, ahol 
vegiggondolva egy strategiai anyag kertilt elokeszitesre, es el is fogadta akkor ezt a Testiilet. Ez a 
2007-es valsag idejen volt. Ott legalabb volt arra torekves, hogy osszeszedetten, vilagos csokorba 
szedve, egy strategia menten vegiggondolva a helyi vallalkozasok helyzetet hoi tudunk elenkiteni. 
llyet most a, a Covid alatt nem lattunk. Azt gondolom, hogy erre egyebkent nagy sziikseg lenne! 
Hozza kell tegyem azt, hogy ugye a kormanyzati adocsokkentesek, adocsokkentesek, nem szinten 
tartas, adocsokkentesek valojaban a gazdasag novekedeset celozzak, es egyebkent eredmenyesen 
celozzak, mert sikeriilt a gazdasagi novekedest ismetelten beinditani, novekvo palyara allt, es ott, 
ahol nyilvanvaloan vannak, az igy, az igy meg, az igy megtermelt novekmenybol, jelen pillanatban 
7%-os novekedesrol beszelgetiink a valsag utan kozvetleniil, ebbol tudunk vissza, visszaadni 
egyebkent ugy a raszorultak, mint a, mint az embereknek, valasztoknak. Tehat ez egy egeszen mas 
hozzaallas. Itt egy neoliberalis iskolat latunk. Nekem ebben egyebkent meg, sajnalom, hogy Atkari ur 
mar nines itt a kotelekeinkben, mert egyebkent hosszu vitank volt, tobb evtizedes vitank volt meg a 
Fovarosi Kozgyulesben is annak idejen, ugyanis o neki volt ez az alapelve, hogy minden lehetove tett 
adot maximalis adokulcson kivetve probaljunk forrasokat szerezni a varos szamara, mikozben 
allandoan azzal szembesitettuk, hogy tulajdonkeppen eleviilhetetlen erdemeket szerzett akkor az a 
Demszky-adminisztracio az agglomeracio fejleszteseben, kulbnosen igy Budaors es az osszes tobbi 
feltorekvo kis agglomeracios telepules fejleszteseben. Hiszen minden nagy multi odament, es ott 
fizette a, az adojat, az iparuzesi adojat, ahol jelentos kedvezmenyeket es mentessegeket kapott, 
ahelyett, hogy a fovaros gazdagodott volna belole. Tehat azert az, azt gondolom, hogy onmagaban 
csak az, az, hogy hiany finanszirozasanak a, a szempontjat vessziik figyelembe, a helyi gazdasagot 
meg nem, ez nem egy hosszu tavu epitkezesnek az alapja. En azt gondolom, hogy a helyi 
adoztatasnak is kell, hogy legyen gazdasagpolitikai filozofiaja helyben is, igen, nagyon sok helyi 
kisvallalkozasnak nagyon komoly, komoly tetel peldaul az epitmenyadd megfizetese. Nyilvan nem 
mindenkinek, tehat ezt egy differencialt modon vegig lehetne gondolni, hogy peldaul a, a helyi 
kiskocsmak, a helyi kisvallalkozoknal, adott esetben lehet, hogy nem is lenne, akkora nagy 
bevetelkieses, hogyha ezen a teriileten valami tamogatast tudtunk volna adni. Nyilvan nem a 
nagyoknak a, a megsegitese itt az elsodleges cel, ott a Kormany megteszi, ami, amit tud, viszont
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(gong) mivel az bnkormanyzatok nem partnerek, nem partnerek ebben, ezert nyilvanvalban 
bnalloan...

Piko Andras
Kbszbnbm szepen, Egry Attila kepviselo urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Egry Attila
Kbszbnbm a szot, polgarmester ur! Hallgatva a vitat, annyi deriil ki szamomra, hogy konkret 
kerdesekre nem tudnak konkret valaszt adni, hanem helyette elkezdenek orszagos kerdest idecitalni, 
mindenfele propaganda, momentumos propagandaszoveget idehozni. Szakmai kerdesre vagy 
szamszaki kerdesre, tiszteljiik mar meg egymast annyival, hogy akkor szakmai valaszt adunk, vagy 
szamszaki valaszt adunk. Es en azt gondolom, hogy egy ado kerdesre Meszaros Lorinc nem lehet 
valasz. Hat, ez, ez gyermeteg, azert ennel itt komolyabban kene az iigyeket kezelni. Raadasul a 
Jozsefvarosban mukbdd vallalkozasokrol beszelgettink itt ennek a napirendnek a kerdeseben. Van 
egy nagyon nehez gazdasagi helyzet, amiben a jozsefvarosi kisvallalkozasok probalnak tulelni. A 
Covid leginkabb a kisvallalkozasokat iitotte meg, akarhogy is nezziik itt a gazdasagi vizsgalatokat. 
Azt gondolom, hogy nekiink elemi erdekiink lenne, hogy a kisvallalkozoknak, a jozsefvarosi 
kisvallalkozoknak a lehetd legtobb segitseget adjuk, hogy talpra alljanak, es tovabb tudjanak 
mukodni, hiszen itt helyben a motort csak nekik kene biztositani, illetve en azt gondolom, hogy 
nekiink felejiik kell igazan elkbtelezodni, es rajuk kell leginkabb figyelni, hisz ahogy kepviselotarsam 
is mondta, a nagyokkal egyreszrbl orszagos kormanyzati szinten megkapjak a segitseget, vagy jobban 
tudnak reszesiilni a segitsegbbl, masreszrbl stabilabban is tudnak mukodni. Ezeket a teteleket, amit 
Onok itt felvetnek, ezek egy kisvallalkozasnak nagyon komoly tetelek. Ezek lehet, hogy azt fogjak 
jelenti, hogy a kovetkezo evben jozsefvarosi kisvallalkozasok megszunnek. En azt gondolom, hogy 
ez nem vezet sehova, fbleg ha belegondolunk, hogy egyebkent ennek a, ezeknek a 
kisvallalkozasoknak van multiplikatorhatasa. Ha mukbdik, az a helyi gazdasagon keresztul a 
Jozsefvarosi Onkormanyzatot is gazdagitana, tehat egy fblbsleges olyan terhet tesziink a rendszerbe, 
aminek a tobbszoroset szenvedhetjiik el a vegen. Raadasul ugy, hogyha most kitekintiink, hosszu 
eveket megnezve, a trendeket, 2019. ev vege, 2020. ev vege, es most a 21-es ev vegen is vastag 
tobblet van az bnkormanyzati biidzseben. Ez megint csak tenykerdes. Milliardok maradnak szabad 
penzmaradvanykent a biidzseben. Most Onbk itt nehany 100.000.000 extra sarcot szeretnenek meg 
bevasalni, anelkul, hogy megmondanak, hogy mire szeretnek felhasznalni. Legalabb egy konkret celt 
megneveznenk, hogy miert akarunk meg egy bort lehuzni a Jozsefvarosban miikodo 
vallalkozasokrol, es mire akarjuk ezt a 300 milliot ugy elkolteni, hogy milliardok vannak ev vegen a 
biidzseben szabadon, kbszbnbm!

Pike Andras
Kbszonom szepen, Satly Balazs frakcibvezetb ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Kbszbnbm szepen, polgarmester ur! Ketmondatos valasz, Juharos kepviselotarsam lehet, hogy 
bsszetevesztett ket szazalekot, mert az inflacio lesz 7 % es nem a gazdasagi nbvekedes, ugyhogy e 
tekintetben sajnos nem annyira jo a helyzet. Es olyannyira nem jo a helyzet, hogy azt az egyensiilyi 
gazdalkodast, amit az Onkormanyzat folytat, Matolcsy Gybrgy jegybankelnbk keri szamon a 
Kormanyon most mar honapok ota. Es probalja Onbket arra biztatni, hogy ne kbvessek el azt a hibat, 
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amit mas kormanyok korabban elkbvettek, hogy hagyjak elszallni az allamhaztartasi hianyt, es 
kbltsegvetesi egyensulytalansagokat okozzanak a kbzponti kbltsegvetesben. Csak erre szerettem 
volna felhivni a figyelmet.

Piko Andras
Kbszbnbm szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kbvetkezik, parancsoljon, kepviselo ur!

Szarvas Koppany Bendeguz
Kbszbnbm szepen! Hat, Egry Attila kepviselo ur most a konkret valaszt hianyolta. Az a helyzet, hogy 
Juharos kepviselo ur meg a filozofiat hianyolta, tehat mindenre kene valaszolunk elmeletileg, de az 
ugy nem megy, hogy amire valaszolunk, akkor azt mondjak, hogy miert nem a masikra valaszoltunk. 
Tehat igy, igy megy ez a dialogus, hogy a nagy keprbl is beszeltink, meg a, a kis keprbl is. Egyebkent 
nagyon kbszbnbm a neoliberalis hozzaallast Juharos kepviselo urnak, megszoktam, hogy mindket 
oldalrol neoliberalisozva vagyok, szoktam mondani, hogy neoliberalis az a centrista, akit a komcsik 
nem szeretnek. Es, ha mar emliti a raszorulokat, eszembe jut, hogy igen a raszoruloknak is mi 
juttattunk, ugye peldaul 20.000 forintos oltasi segelyt. Vagy egyebkent amint ki lehetett nyitni a 
teraszokat, egybbl hozzajarultunk a kisvallalkozo vendeglbknek, hogy 2 parkolohelyet ingyen 
terasznak hasznalhassanak, ezzel is nbvelve a forgalmat. Amit lehet, itt azt helyben megtessziik, csak 
az a helyzet, hogy amikor igy neha random hatosagi arasit valamit a Fidesz Kb., akkor, akkor olyan 
bizonytalan helyzet van, hogy muszaj felkesziilniink arra, hogy barmikor beiithet barmilyen menkii, 
es nem tudom, kitalaljak, hogy ingyen lesz a, a parkolohely megint, vagy nem tudom hatosagi aras 
lesz a nyomtatoba a tinta, es akkor arra kell meg tartalekolnunk, hogy az elbterjesztesekhez legyen. 
Szoval, muszaj egyszeruen ezekre felkesztilni, de az a helyzet, hogy amit meg lehet, azt megtessziik. 
Tenyleg, elvegezziik a munkat, es segitjiik a kisvallalkozokat erbnkhbz merten, de akarmilyen 
gazdasagi segitseg van, azt sajnos tenyleg felzabalja az inflacib, es mar viccek is sziiletnek, hogy 
ugye a Fidesz Magyarorszagan az apa ferfi a benzinar no. Kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Tisztelt Kbzbsen Jbzsefvarosert Frakcib! Azt hiszem, hogy Onbknek fogok 
beszelni. Szoval, arrbl van szo, csak egy peldat szeretnek mutatni, hogy hogy mukbdik ez a 
valbsagban. A Kormany a helyi ipariizesi ado 1%-os elvonasabbl fmanszirozza, kivanja finanszirozni 
a kbzszfera, illetve altalaban a minimalber-emelest, amelyet a Jbzsefvarosi Onkormanyzatnak 
kompenzacio nelkiil ki kell gazdalkodnia. Egyik oldalrol elvonnak toltink jelentbs bevetelt, masik 
oldalon az inflacib es mas mellett nbvelik a kiadasainkat. Amikor azt kerdezik a fideszes kollegak, 
hogy mire kbltjiik, hogy mire kivanjuk kblteni a penzt, peldaul arra, hogy megfizessiik azokat a 
dolgozokat, akik a jbzsefvarosiakert dolgoznak. Legyenek bk akar a, a Hivatalban, legyenek akar a 
szocialis szferaban vagy barhol masutt. Van egy masik ellentmondas, amire szerintem erdemes 
folhivni a figyelmiinket. Most el kell dbnteni, hogy vagy diibbrbg a gazdasag vagy nem diibbrbg a 
gazdasag. Amennyiben diibbrbg a gazdasag, akkor en nem latom az ertelmet, plane ilyen elvonas es 
ilyen jatszmak utan, hogy egy inflacib alatti mertekii emeles vajon egy diibbrgb gazdasagnal, egy 
nagyon nbvekedo gazdasagnal miert okozna ilyen rettenetes gondokat. Csak szeretnem jelezni, hogy 
a tbrvenyek szerint, haj61 tajekoztatott engem gazdasagi vezetb asszony, 17%-os adbemelest tudnank 
tbrvenyen belul, tehat tbrvenyi szabalyokon beliil, ervenyesiteni. Nem ezt tettuk, hanem 
tulajdonkeppen szinten tartjuk a, az adbbeveteleinket, de hogyha azt kerdezik, hogy miert, es hogy 
mire fogjuk kblteni, arra, hogy mukbdjbn az Onkormanyzat. Abban a helyzetben vagyunk, hala az
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Onok Kormanyanak, hogy ezert kell dolgoznunk. Koszonom szepen, Voros Tamas frakciovezeto ur 
kovetkezik, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En is azt gondolom, hogy ez egy menekiilout az Onok reszerol, hogy ilyen 
nagypolitikai kontextusba helyezik a dolgot. Azert azt szogezziik le, hogy ez nem egy velemeny, 
hogy a magyar gazdasag fejlodik, hanem ez egy tenykerdes, amiben mind Meszaros Lorinc, mind 
Bige Laszlo, hogy 2 peldat emlitsek, prospered, es nem kell feltetleniil ezeket a kerdeseket ilyen 
szemelyi szintre lefeszegetni. Azt hiszem, mindenki jol jar azzal, hogyha a magyar gazdasag boviil. 
Ez onmagaban egy, egyebkent minbsitese is a, tehat nehez olyan jo gazdasag, arrol, arrol a 
gazdasagpolitikarol pozitivan beszelni, amiben nincsen gazdasagi, nincsen gazdasagi novekedes, 
vagy a gazdasagi novekedes nem megfelelo szamokat hoz. Tehat ne haragudjanak, de ezeken kar 
vitatkozni, a Magyar Kormany gazdasagpolitikaja sikeres. Ez egy tenykerdes. A, a masik, ami sokkal 
inkabb, es ezt le is kene zami, mert nyilvan azert iiliink itt, hogy a helyi adokrol beszeljiink, es nem 
arrol, hogy eltereljuk a figyelmet a, az Onok megszorito intezkedeseirol, hogy igazabol azert 
erthetetlen ez a tetel, es egyebkent tokeletesen egyetertek azzal, hogy bizonyos tartalekokat, 
fejlesztesi penzeket, azokat nem mukbdesre kell forditani, tehat ez teljes mertekben osszevag, a mi 
gyakorlatunkkal is korabbi idoszakbol, meg ugy alapvetoen az elemi logikaval. A problema abbol 
van, hogy egy olyan bnkormanyzat probal, kesziil adoemelesre, aki meg azert jelen pillanatban 
masfel milliardos tetelekrol nem adott beszamolot a Testiiletnek, legalabbis irasban stb., errol nem 
kesziilt, pedig kertiik, nem kesziilt tajekoztatas. Tehat en azt gondolom, hogy igy ezert adokrol 
donteni, emelni nem feltetleniil szerencses, amikor a sajat koltsegvetesiinkben szereplo tetelekrol 
utana kell nezni masfel milliard forintnak, hogy vajon mi lehet az. Azert ez nem egy idilli allapot, ezt 
azert mondjuk el, ez szakmailag nem szerencses. A masik, amit egyebkent Szilagyi kepviselo ur 
kivaloan ravilagitott, hogy addig, amig a, az adobeszedes nem er el egy bizonyos szintet, addig adot 
emelni nem igazan jo iizenet, hiszen jelen pillanatban arrol beszelgetiink, hogy azoknak, akik 
tisztessegesen, maguktol, mindenfele felszolitas nelkiil befizetik az adot, meg plusz terhet adunk, 
akin meg nem tudjuk behajtani, hat, az igy jart, az szerencses. Ez nem jo folyamat. A harmadik 
szempontrendszer az, hogyha a jelenlegi evben ilyen modon teljesiiltek, mint latjuk, vagy teljesiilni 
fognak az adobevetelek, azert lehet azzal szamitani az idegenforgalmi ado, meg egy olyan, csomo 
olyan addbevetel, ami nem a kormany, hanem a, a jarvany miatt, adott esetben, nem olyan beveteleket 
produkalt, mint a jarvany elbtti idoszakban. Ez meg fog valtozni, es onmagaban noni fog. Mi sziikseg 
van erre az adoemelesre akkor, kerdem en? Koszonom!

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

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! A kerdeseimre nem kaptam valaszt, nagyon sajnalom! Tehat arra 
a kerdesre, hogy ha minden ev vegen vastag tobblet van a biidzseben, tehat sikeriilt az 
Onkormanyzatot mukbdtetni a 20-as evben is, meg a 21-es evben is most sikeriil, es marad boven 
penz a kasszaban, akkor miert kcllene most adot emelni Onkormanyzat mukbdesere hivatkozva? 
Hiszen nem latszodik az igeny. Es miert akarjuk, megint csak megkerdezem, megsarcolni a 
jozsefvarosi vallalkozasokat ugy, hogy meg el se tudjuk nekik mondani, hogy ezt a penzt mire 
hasznalnank? Annyiban hadd pontositsam mar a beszelgetest, hogy Onok osszekeverik
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Magyarorszag teljesitmenyet, meg a jozsefvarosi vallalkozasok teljesitmenyet. Ez a ketto nem biztos, 
hogy korrelal egymassal. Azert ezt ugy dszinten gondoljunk bele, ugye, hogy fogadjuk el tenykent, 
hogy a magyar gazdasag most nagyon elindult, nagyon szep nbvekedes alatt all, de azert azt most igy 
mindenki egeszen biztosan azt gondolja, hogy a jozsefvarosi kisvallalkozasok is erre a repuldpalyara 
tudtak allni ilyen gyorsan? Nekem azert ezzel kapcsolatban van aggodalmam, es en azt gondolom, 
hogy ilyen szempontbol haza kene beszelniink mindannyian, es azt kene mondani, hogy a 
jozsefvarosi kisvallalkozasokat es az itt mukodo vallalkozasokat tamogatni kell minden 
lehetosegunkkel. Mi lenne akkor, miert lenne az akkora problema, ha a helyi vallalkozasok jobban 
fejlodnenek, mint az orszagos atlag? Szerintem az meg jobb lenne! Ezt nem szabad elfelejtenunk! 
Egyreszrol a kisvallalkozasok tamogatasa, masreszrol, hogy kivanunk Budapesten beliil 
versenyeldnyt elemi mi, mind keriileti onkormanyzat, ha nem biztositjuk annak a felteteleit? A 
kbltbzo vallalkozasok megnezik ezeket a terheket, az alapjan fognak lokaciot valasztani. Ha ezeket a 
lepeseket megtessziik, fennall a veszelye, hogy azok a vallalkozasok, akik most szekhelyet vagy 
telephelyet keresnek, azok el fogjak a jovoben keriilni Jozsefvarost. Ez megint csak duplan vagy 
triplan fog karosan hatni a Jozsefvarosi Onkormanyzat eletere, es egyebkent a biidzsere is sokkal 
nagyobb kart fogunk elszenvedni. Nekem az lenne a javaslatom, es azt gondolom, hogy ezt modosito 
javaslatkent is szeretnem felvetni, hogy a kisvallalkozasok tamogatasa akkeppen tudjon megjelenni, 
ahogy most az epitmenyadoban szerepel a negyzetmeter megbontas, ugy a kis negyzetmeteres 
helyisegeknel az emelessel semmi esetre se eljiink. Azt gondoljuk, hogy a nagyobb vallalkozasoknal 
elfogadjuk, hogy a nagy multi cegek, akik a keriiletben dolgoznak, azok elertek az orszagos gazdasagi 
novekedest, de a helyi kisvallalkozasokat segitsiik, es ott adoemeles ne tudjon megtortenni. (gong)

Piko Andras
Koszonom szepen! Juharos Robert kepviseld ur, utolso hozzaszolas.

Dr, Juharos Robert
Utolso hozzaszolas, tudom. Azert azt elmondanam, hogy a gazdasag novekedesehez nyilvanvaloan 
nem Jozsefvarosnak van koze, hanem koze lesz annak a, vagy koze van annak a kozel 8000 olyan 
megallapodasnak, amit a Szijjarto miniszterelnok ur kotott, kiilonbdzo beruhazas-vedelmi 
megallapodasok. Alapvetoen nyilvan a, az autogyartas szegmens az erintett ebben. Egyertelmu, hogy 
ez a szektor hozza jelen pillanatban a legnagyobb novekedesi potencialt a kozponti koltsegvetesbe, de 
hozza kell tegyem azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen befektetesi klima kedvezo legyen, ahhoz kellett az 
a 9%-ra csokkentett tarsasagi ado is, amely, vagy adott esetben akar az iparuzesi adohoz is ezert kell 
hozzanyiilni hosszabb tavon is, mert jelen pillanatban a, a, a kozponti celkituzeshez egy megfeleld 
befektetesi klimanak az elerese. Ezt helyben lekepezni ugy lehetne, hogyha vegiggondolnank, hogy 
mitol lesz jo, kiszamithato egy adoklima, es egy megfeleld beruhazasi kornyezetet a keriiletben mi 
milyen intezkedescsomaggal tudunk tartosan, stabilan elemi, illetve ezt kinalni. Ugye, nekiink 
nyilvanvaloan ez lenne, tehat en driilnek neki, hogyha lenne a helyi gazdasagpolitikaban, helyi 
gazdasagpolitikai vezetesben ezzel kapcsolatban erdemi gondolat, amivel tudnank foglalkozni. 
Erdemes lenne megvizsgalni, egyebkent tennenk javaslatot, polgarmester umak is mondanam, hogy 
tehat el tudnank peldaul azt kepzelni, hogyha azt mondanank, hogy mondjuk a 300 negyzetmeter 
alatti epitmenyeknel felfuggesztjiik, mondjuk a Covid idejere a, az epitmenyado fizetest. Ez peldaul 
jelentos, nyilvanvaloan nem az itt levo multikat tamogatnank vele, nyilvanvaloan nem a jelenlevo 
plazakat tamogatnank vele, vagy a nagyvallalkozasokat tamogatnank vele. Erdem, erdemben 
szerintem nem lenne lenyegesen kevesebb az adobevetel. Nehany szazmillio forintrol beszelgetnenk 
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adott esetben, viszont lehet, hogy sok kisvallalkozasnak meg a tuleles eselyet adnank meg azaltal, 
hogy, hogy, hogyha ezt vegiggondolnank, es biztositanank a szamukra. En igazabol azt javasolnam, 
hogy ezt a, ezt a szegmenst vagy ezt a szempontrendszert gondoljuk vegig. Lehet, lehet egyebkent 
nagyon sok mintat, lehet ezt arbevetel szerint is, lehet, lehet adott esetben tehat differencialtan 
kivetni, lehet differencialtan gondolkodni. Mondom, epitmenyado eseteben akar 
negyzetmeter-aranyosan. Az elfogadhatatlan, hogy semmifele gazdasagelenkitesi, megfeleld 
gazdasagi klimateremtesi lepese nines az Onkormanyzatnak, es az egyetlen szempont az, hogy a 
tartosan vesztesegesbe tervezett mukodest, illetve vagyongazdalkodasi vesztesegeket finanszirozzuk 
differencialatlanul. Az nem a helyi vallalkozasoknak felrohato, hogy az onkormanyzati 
vagyongazdalkodasban jelentos veszteseg van. Gondoljuk vegig, (gong) hogyan szabadulunk meg a 
fenntarthatatlan uzlethelysegeinktol, es mar rogton...

Piko Audras
Koszonom szepen, Voros Tamas frakeiovezeto ur, nem tudom, hanyadik.

Voros Tamas
Koszonom szepen! Egry kepviselo ur javaslatat nyilvanvaloan tamogatjuk. Annyiban pontositanank, 
vele egyeztetve, tehat konkretizalnank, hogy kifejezetten a 300 negyzetmetemel kisebb helyisegek 
vonatkozasaban szeretnenk kemi az adomentesseget. Ezen kiviil pedig, a teljes adomentesseget, 
illetve a keruleti maganszemelyek eseteben, tehat keruleti lakcimmel rendelkezo maganszemelyek 
eseteben, a lakhelyul szolgalo ingatlanon feliili ingatlanok eseteben is szeretnenk egy korlatot adni, 
ami alatt mar nem kell osszessegeben adot fizetni. Tehat ne az legyen, hogy valakinek adott esetben 
van 2 albeteten egy lak, en ismerek olyat, a Dioszegi utcaban lakik, 2 albetet tulajdonosa, egy 
lakaskent funkcional, nyocvanvalahany negyzetmeter, es, es jelen pillanatban akkor ezaltal 6 2 
lakasnak lenne a, a tulajdonosa. Es tudjuk, hogy az albetet-modositas az egyebkent meg tarsashazi 
hozzajarulas sziikseges, tehat en ezt nem tartom feltetleniil szerencses megoldasnak. Hogyha lehet, 
termeszetesen meg tudunk beszelni olyan megoldast is, vagy nyitottak vagyunk ra, ahol 
negyzetmeterhez kotjiik, tehat valamilyen, nem tudom en, ott is negyzetmeterhez. En azt gondolom, 
hogy addig, amig ez nem keriil kidolgozasra, es nem feltetleniil itt kell megfejteni, jelen pillanatban 
maradjon a jelenlegi szabalyozas, tehat, hogy ajozsefvarosi lakcimmel rendelkezo maganszemelyek 
szamara a 3 ingatlanon tuli, tehat ahol laknak, azon tul, mondjuk 3 albetet vagy 2, bocsanat, 3 
albetetig ne kelljen semmilyen adot fizetni, se kommunalis adot, hiszen oket ez erinti. En azt 
gondolom, hogy ez meltanyos, ez nem.... A kommunalis adok eseteben nem gondolnam ezt egy 
vegleges megoldasnak, de addig a pillanatig, amig ezt nem tudjuk valamilyen modon ertelmes 
mederben tartani, addig szerintem sokkal jobban jarunk, hogyha ehhez a reszhez nem nyulunk hozza, 
vagy valamilyen nagyon keveseket erinto maximalassal. Ugyhogy ezt ilyen modon terjesztenem eld. 
Egry kepviselo urral egyeztetve, de nyilvan majd nyilatkozik rola, hogy a modositast befogadja-e. En 
azt gondolom, hogy ez egy megfelelo modozat. Nem az a celunk, hogy a keleti kis, legalabb is en azt 
gondolom, hogy nem kell, lehet cel, hogy a keruleti kisvallalkozasokat ilyen adoteherrel meg, 
megterheljiik. En bfzok abban, hogy Onok is igy gondoljak. Valoszinuleg nbvekedni fognak jovdre 
az adobeveteleink, minden jel erre utal. A jarvany utani idoszak, a turizmus, stb. A gazdasagi fejlodes 
is nyilvanvaloan a vagyongazdalkodasunkra is ki fog hatni, es szamos kerdesben egyszeriibb ev 
(gong) kbvetkezik. Nines sziikseg adoemelesre, koszonom!
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Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur! Magunk is azon gondolkodtunk, hogy van-e arra mod, hogy a 
valoban kisvallalkozasok szamara az adoemelestol eltekintstink, es mi is arra jutottunk, hogy a, tehat 
ebben erdemes differencialni. Tehat jol meg kell nezni, hogy kik azok a kisvallalkozasok, azok 
mekkora helyisegben vannak. Itt kiilonosen ugye az epitmenyado es a hasonlo kerdesek tekinteteben 
ez nem mindegy. Es az sem mindegy, hogy mondjuk milyen arbevetelbol gazdalkodik egy ilyen, egy 
ilyen vallalkozas. Tehat abbol egyszeruen eldonteni, hogy mekkora ingatlanban vannak, abbol nem 
feltetlentil konnyti, de erre tegytink azert egy kiserletet, hogy a, hogy a, a mondjuk, a plaza, meg a 
dohanybolt kozott nyilvan van nemi kiilbnbseg. Mondjuk mind a ketto a Fidesz, Fidesz kezeben van, 
de nem ez a lenyeg. A lenyeges, a lenyeges az, hogy... Ez egy vice volt, nem tudom atjott-e. A, a 
ami a javaslat lenyege, az az, hogy en ugy modositanam a jelenlegi elbterjesztest, hogy a 100 
negyzetmeter alatti berlemenyek tekinteteben vagy tulajdonok tekinteteben a, az adoemelestol a 
Kepviseld-testiilet tekintsen el. Ez az en modosito javaslatom, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Lassan a vegere eriink a vitanak, jegyzo asszonynak megadom a szot.

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! A modosito inditvanyokkal kapcsolatban szeretnem felhivni a, a Szervezeti 
Mukodesi Szabalyzatunk 25 § (4) bekezdesere a figyelmet, hogy egyreszt ugye irasban kell leadni, 
masreszt azert, mivel jogszabalyrbl van szo, tehat itt azert a meglevb rendelet-tervezethez 
szbvegszeru, tehat ahhoz, hogy a jogalkoto dbnteni tudjon felelosen rola, tehat tudja, hogy mirbl dbnt, 
ahhoz szbvegszeru modosito inditvany sziikseges, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, ugyrendi, Vbrbs Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Vbrbs Tamas
Kemek szepen szbveget, bonyolult modositasi javaslat pedig nem volt, csak mondom, de szilnetet 
szeretnenk kemi, 10 percet.

Piko Andras
Igen, Egry Attila, ugyanaz. Mindket oldalon van modositasi szandek, hogyha jol ertem, akkor nezek a 
kepviselbcsoportok vezetbire, hogy a sziinetet, a sziinet merteket mennyiben hatarozzuk meg? 
Negyedora, negyedora. Jo, negyedora szunet! Koszonom!

SZUNET 11.19 -12.22
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Piko Andras
Tisztelt Kepviselbk! Megvagyunk? Folytatnank a munkat, az elsb napirendi pontnal tartunk meg, es 
sziinetet tartottunk azert, hogy a modosito inditvanyokat ki tudjuk dolgozni. Az egyiket lattam, hogy 
a Kozosen Jozsefvarosert Frakcio modosito inditvanya elkesziilt, tehat irasosan. Kerdezem, hogy a 
Fidesz ffakcibnal volt, ha jol emlekszem Egry Attilanak volt. Ugye, az az egyetlenegy van, marmint 
hogy modosito inditvany Reszetekrol? Hogy leirtatok? Bocsanat, leirta kepviselo ur? Egy mondatot 
mond csak.

Egry Attila
Koszonom a szot, polgarmester ur! Amit itt szoban megfogalmaztunk tobb kepviselo altal, az most 
egy irasos javaslatban lett lerogzitve, es Szilagyi kepviselo ur at tudja nyujtani, koszonom!

Piko Andras
Jo, kerdezem, hogy van-e, van-e, ugye vitaban vagyunk meg, tehat ott hagytuk abba, es ott kertek a 
frakciok sziinetet, hogy van-e tovabbi kepviseldi hozzaszolas. Szilagyi Demeter kepviseld umak van 
egy iigyrendije is, es egy rendes hozzaszolasi jelentkezese is. Akkor eloszor az iigyrendit hallgatjuk 
meg, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Igen, koszonom szepen a szot! Az a kerdesem, hogy akkor az a modosito inditvany megismerhetd, 
amit a Kozosen Jozsefvarosert Frakcio tett?

Piko Andras
Szerintem megismerhetd. Jegyzo asszony, a kepviseld ur szeretne megismerni a Kozosen 
Jozsefvarosert Frakcio modosito inditvanyat, hogy fol tudjuk-e elolvasni? Akkor meg 5 perc 
targyalasi sziinet.

SZUNET 12.25 -12.36
Piko Andras
Folytatjuk az ulest. Az ASP rendszer, ami egy iratkezelo gazdalkodasi szofitver azt a modosito 
javaslatot, amelyet Vbrbs kepviseld ur beterjesztett, nem biztos, hogy tudja kezelni. Keriink egy 
technikai sziinetet, itt a napirendet felfiiggesztenenk. Az iigyrendi javaslatrol kerem, hogy 
szavazzunk. Megallapitom, hogy 17 igennel elfogadtuk az iigyrendi javaslatot. Tehat az ebedsziinet 
utan fogjuk az 1. napirendi pont targyalasat folytatni.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiiet
623/2021. (XI. 18.) hatarozata

(17 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy a 7. napirendi pont „Eldterjesztes az egyes onkormdnyzati 
addrendeletek modositasdrol” targyalasat felfiiggeszti, es a „& Javaslat a Budapest Jdzsefvdrosi 
Onkormdnyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 
13.) onkormdnyzati rendelet modositdsdra, valamint ingatlan haszndlati szerzodesek megkotesere” 
cimu elbterjesztes megtargyalasat kovetben folytatja.
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Napirend 8. pontjja
Javaslat a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 
modositasara, valamint ingatlan hasznalati szerzodesek megkotesere 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Audras
A jegyzokonyv szamara: tevedttink, az elozo napirendi pont nem all., hanem a 7. volt, most a 8. 
napirendi pontnal tartunk. A kozvetltest kovetok szamara mondom, amennyiben meg itt vannak 
veliink, hogy az eloterjesztes az ingatlanertekesitesekre vonatkozoan a tulajdonosi bizottsagra 
atruhazott hataskor ertekhatarat 500 millio forintrol 150 millio forintra modositja. Az elovasarlasi 
joggal valo rendelkezes jogkoret netto 100 millio Ft ertekhatarig bizottsagi hataskorbe ruhazza at. 
Ezen kiviil a koltsegvetesi szervek hasznalataban levo onkormanyzati vagyon nyilvantartasi 
szabalyainak pontositasat tartalmazza. Az eldterjesztest a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Eloterjesztokent 
szdbeli kiegeszitesem nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdesiik az 
eloterjeszteshez. Kerdesiik! Voros Tamas kepviselo urnak iigyrendije van, parancsoljon!

Voros Tamas
Igen, csak egy rovid kerdes. Polgarmester ur mondta, hogy megtargyalta a bizottsag, de nem tudok 
rola.

Piko Andras
Bocsanat, a bizottsag napirendjen szerepelt, hogyhajol tudom, akkor vegiil a vitat nem fejeztek be, 
ugye?

Voros Tamas
Nem hozott dontest.

Piko Andras
Nem hozott dontest, igy van, tehat a napirendjen szerepelt, de a bizottsag nem hozott enrol dontest. Ez 
igy pontos, mert hatarozatkeptelenne valt. Kerdese van-e a kepviseloknek? Veres Gabor kepviselo ur, 
kerdes? Nem kerdes. Voros Tamas kepviselo urnak kerdese van-e?

Voros Tamas
Igen, en azt szeretnem megkerdezni, hogy melyek azok a szakmai indokok, amelyek ez azert, ezt az 
ertekhatart allapitottak meg, illetve a masik hogy tapasztaltak-e barmifele problemat a bizottsag 
mukodese soran, hiszen a dontesek minosegevel volt-e problema a korabbi idoszakban, hogy 
indokolja valami ezt a fajta valtoztatast? Koszonom szepen!

Piko Andras
Kerdezem, hogy masnak van-e kerdese. Juharos kepviselo ur, kerdes? Hozzaszolas lenne. Ha masnak 
nines kerdese, akkor eloterjesztokent, kerdeseket lezarva, valaszolok. Ugye, ennek a tortenetnek 
nagyon egyszerii a, a tortenete. 2018 majusaig 100.000.000 forint volt az ertekhatar ebben az iigyben. 
Akkor dontott az akkori Kepviselo-testiilet arra, hogy folemeli 500.000.000 forintra, azzal a 
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szerintem teljesen komolytalan ervvel, hogy mivel havonta iilesezik a, a Kepviselo-testiilet, lehetnek 
olyan hirtelen jott eladasi szandekok, amik miatt ket kepviselo-testiileti tiles kozott is indokoltta valik 
a, a dontes. Eddig nem hoztunk ilyen iigyekben donteseket. Egyetlenegy esetben, pontosabban ket 
esetben akkor, amikor a, a rendkivuli felhatalmazassal a polgarmester 2 ingatlanertekesites kapcsan 
hozott ilyen dontest, egyeztetve egyebkent a bizottsagi velemennyel. Most viszont, amikor elkesziil a 
vagyongazdalkodasi strategiank, es kijelbljuk azokat az epiileteket, amelyeket bontasra es 
ertekesitesre szanunk, mivel az elmult evekben olyan mertekben romlott le az allapotuk, nem 
koltottek ra, hogy ezek az onkormanyzati hazak fenntarthatatlanok, ezert tobb ilyen dontesre lesz 
sziikseg. Minden ilyen vagyonertekesitesi jog az a Kepviselo-testiilete. Ez a Kepviselo-testiilettol, ez 
a vagyonertekesitesi jog bizottsagra harult vagy haramlott at. Szeretnem visszavinni, egyszeruen 
azert, mert transzparensebb, nyitottabb, jobb dontesek szulethetnek. Termeszetesen a bizottsagi 
elokeszitest nem nelktilozhetik a kepviselo-testiileti dontesek is, sem, tehat bizottsagi eloterjesztes 
utan keriilhetnenek mind a palyazati kiirasok, mind pedig a Testiilet dontesei, marmint a palyazat 
elbiralasarol ide. Nyilvan figyelembe vetttik, ahogy az eloterjesztesben is olvashato, hogy Budapest 
22 tovabbi keriileteben mi a gyakorlat, s azt talaltuk, hogy a XII. es a III. keriilet eseteben a 
legmagasabb az ertek, ez a 150.000.000 Ft. Mindeniitt masutt ennel alacsonyabb. Azt gondolom, 
hogy semmi nem indokolja azt, hogy ez bizottsagi hataskorben maradjon az elobbi okok miatt. En azt 
gondolom, hogy a legfontosabb es legnagyobb ertekii dontesekrol az a helyes, hogyha a 
Kepviselo-testiilet osszessege, tehat minden kepviselo dbntesen mulik ez. Bizottsagban nines bent 
minden part, minden kepviselo. Ezek voltak azok az okok, amelyek az inditvanyt motivaltak, 
koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, hogy kivannak-e... Nem, ezek nem 
kerdesek, azokat lezartuk. Most vagyunk a frakciovezetoi hozzaszolasoknal, kivannak-e 
hozzaszolni? Veres Gabor, elnok ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur, es koszonom Balazs a lehetoseget. A Tulajdonosi Bizottsag 
elnbkekent es kepviselokent szeretnek nehany szot szolni ennek a rendeletnek a modositasarol. Az 
egyik ilyen fontos elmondanivalo az az, hogy valoban a vagyonrendelet szamos pontjan erdemes 
lenne uj fejezetet nyitni, es erdemes lenne atdolgozni, atolvasni, hogy mik azok a pontok, amik 
aktualizalasra szorulnak, mik azok a jelenleg mar elavult rendelkezesek, amiket erdemes lenne 
ujragondolni. Az, hogy az ertekhatarok hoi vannak, az ebbol a szempontbol az en szemelyes 
velemenyem szerint, teljesen mindegy, tehat a, a vagyon hasznalataval vagy a vagyon atruhazasaval 
kapcsolatos kerdesek ilyen szempontbol lenyegtelenek, reszletkerdes. Lehet a bizottsag hataskore 
akar 1 Ft is, ez sem, ez sem szamit. Ennel, de a vagyonertekesiteseknel. Az eddigi 2 eves 
tevekenysegiink alatt ez a bizottsag osszesen 2 darab ingatlannak az ertekesiteserol targyalt es 
dontott, amelyek koziil mindket ingatlan ertekesitesenek eredmenyhirdetesekor a bizottsag egyhangu 
dbntesevel visszavontuk a palyazatot, mert at kellett csoportositanunk olyan penzosszegeket, 
amelyek azoknak az ingatlanoknak a kiiiritesere kellett, amelyek eletveszelyesek lettek, ezert nem 
maradt a koltsegvetesben fedezet arra, hogy a, az ertekesitett vagy ertekesitendo ingatlanokat 
palyazat utjan ertekesitsiik, es a gyoztes palyazot, igy nem tudtuk kihirdetni. Ennek megfeleloen 
mindket ingatlan tekinteteben viszont sziiletett olyan dontes, hogy, hogy ujra kiirasra keriilnek ezek a 
palyazatok. En magam a bizottsagon mar azt kertem, ismerve a, azt a szandekot, hogy a, a 
keretosszeg az 150 millioban legyen meghatarozva, hogy ezeknek az ingatlanoknak a palyazat 
eredmeny-megallapitasa mar Kepviselo-testiilet elott tortenjen. Ezt most is szeretnem rogziteni, hogy 
amennyiben erre jogi lehetosegunk van, marpedig ugy tudom, hogy van, a Kepviselo-testiilet ezt a 
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jogositvanyt vonja magahoz azon az iilesen, amikor az eredmeny-megallapitasrol dbntenie kell, 
megallapitja az eredmenyt, vagy nem allapitja meg az eredmenyt. Ennek fenyeben azt gondolom, 
hogy az a rendeletmbdositasi javaslat, ami elottunk van, az biztos, hogy egy dologrol nem szol, vagy 
nem szolhat, hataskorok osszegi, osszegszerusiteserol. Ennek semmi ertelme nines, a bizottsagnak 
nem ez adja a rangjat, meg a, nem ez adja a mozgasteret, hanem az, amiben en gondoltam nehany 
modosito javaslattal elni a jelen elbterjesztessel kapcsolatban. Mindket vagy minden modosito 
javaslat elorevivo, jo celt szolgal, es azt gondolom a jozsefvarosiak erdekeben sziiletik vagy sziiletett 
meg. A bizottsagi hataskorok, bar ott volt nemi vitank, hogy termeszetesen bizottsag is egy testulete, 
szerve, bocsanat, a, a Kepviselo-testuletnek, es tulajdonkeppen korlatlanul ruhazhato a bizottsagra 
kepviselb-testiileti hataskor, mondjuk szinte korlatlanul. Ennek ellenere az ilyen jellegu vagyoni 
dontesek tekinteteben en is jobbnak latom azt a felelbsseget megosztani a teljes Kepviselo-testulettel, 
ami egyiitt jar egy ekkora bsszegu ertekesitessel. En, en az elmult idbszakban, amiota ilyen 
dbnteseket hozunk, szemelyesen is elszenvedtem nehany, a becsuletemet ert tamadast ezzel 
kapcsolatban, amit vegteleniil rosszul vettem. Eppen ezert azt gondolom, hogy az a felelbsseg, amit 
egy ilyen tekintetben viselni kell, sokkal jobb helyen van a Kepviselo-testuletnek Nem fogom, eddig 
sem tettem, es ezutan sem fogom semmilyen szinten senki masnak az erdekeit szolgalni, kiveve 
jozsefvarosiakat es a Jozsefvarosi Onkormanyzat erdekeit. Ennek megfelelben jartam el, amikor a 
modosito javaslataimat megfogalmaztam. Azt viszont nagyon szeretnem, hogyha a bizottsag, nem 
ugy, ahogy Juharos Robert fogalmazott, nem uriilne ki, ellenkezbleg, az a jogositvany, ami egy 
bizottsag szakmai munkajat illeti, az megerbsitest nyerne, es ez a gyakorlatban is manifesztalodna. 
Ennek megfelelben, hogyha megengedik, akkor a szo szerint ismertetnem azt a javaslatot, amelyet 
irasban is benyujtottunk jegyzb asszonynak tegnap deli hataridbig. Egyeni, tehat egyeni kepviselbi 
modosito inditvanykent termeszetesen, miutan a Bizottsag tegnap nem tudott rola dbnteni 
hatarozatkeptelenseg miatt, ezert eszerint ertelmezendb a, a beadvany: „J6zsefvaros Onkormanyzat 
vagyonarol es a vagyon feletti jogok gyakorlasarbl szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati 
rendelethez (gong) kapcsolodoan...

Piko Andras
Ilyen keves volt 5 perc? Azt kemem, hogy mivel kepviselb ur, bizottsagi elnbk ur bent van egy 
modosito inditvanynak a felolvasasaban, egy hozzaszolas erejeig adjuk meg neki a szot!

Veres Gabor
Tisztelettel kbszbnbm, polgarmester ur, a lehetbseget! Tehat az onkormanyzati rendelethez 
kapcsolodoan az alabbi modosito inditvanyt teszem: a 15 a § 2. pontja a kbvetkezbkeppen modosul - 
„a kbzeptavu vagyongazdalkodasi terv legalabb 3, a hosszu tavu vagyongazdalkodasi terv legalabb 5 
evre keszul. A terveket a Kepviselb-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlb Bizottsaga javaslatara az 
Mbtv. 59. § 1. es 2. pontjanak felhatalmazasa alapjan a Bizottsag elbterjesztese alapjan a 
Kepviselb-testulet fogadja el.” Ez az 1-es szamu modosito. A 16. §: „A Kepviselb-testulet a 
tulajdonosi joggyakorlb a netto 150.000.000 forint feletti ertekti vagyon tulajdonjoganak es 
ertekhatartbl fuggetlenul az Onkormanyzat tbrzsvagyonaba tartozo elidegenithetb vagyon 
tulajdonjoganak atruhazasa es a netto 500.000.000 forint feletti ertekti vagyon hasznositasa eseten.” 
Ezzel a modositassal az a cel, hogy az 500.000.000 Ft alatti vagyon hasznositasanak lehetbsege 
tovabbra is a bizottsag hataskbreben maradjon ugyanugy, ahogyan eddig gazdalkodtunk ezekkel a 
tetelekkel. Al6. § a) pontja a kbvetkezbkeppen modosul: „a 16. §-ban felsorolt hataskbrbkben a 
Kepviselb-testulet tulajdonosi jogokat gyakorlb Bizottsaga javaslatara a Kepviselb-testulet dbnt.”
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Ergo, itt azt szeretnem elemi, az a jogalkotasi szandek, hogy a Kepviselo-testiilet elve az Motv. 59. § 
1., 2. felhatalmazasaval, csak tulajdonosi bizottsagi eloterjesztes alapjan targyalhassa ezeket az 
ingatlanertekesiteseket. A 17. § 1. pontja szerint: „a Kepviselo-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
bizottsaga a tulajdonosi joggyakorlo a netto 150.000.000 forintot meg nem halado erteku, az 
onkormanyzat torzsvagyonaban nem tartozo vagyon tulajdonjoganak atruhazasa es az 500.000.000 
forintot meg nem halado erteku vagyon hasznositasa eseten.” Ezek ktilonbozo pontok, de mind 
ugyanarrol szolnak, tehat 500.000.000 forintig a hasznositas az a Bizottsag hataskoreben van, ezt, ezt 
meghaladoan pedig a Bizottsag eldterjesztese alapjan a Kepviselo-testiiletnel van. 45. § „a 
Kepviselo-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo Bizottsaga dont az 1. bekezdes szerinti szerzodes 
targyat kepezo ingatlan hasznositasarol, amennyiben az meghaladja a 12 honapot vagy a szerzodes 
osszege a netto 1.000.000 forintot.” Ennek a modositasnak az a lenyege, hogy a, az intezmeny, 
bocsanat, igen, az intezmenyeinknel levo ingatlanallomany kezelese kapcsan ne tortenhessen olyan, 
hogy a Tulajdonosi Bizottsag nem jarul hozza, vagy nem dont ezeknek az ingatlanoknak vagy 
ingatlanreszeknek a hasznositasarol, keriiljdn egy hosszu tavu szerzodes (gong) vagy ami 1.000.000 
forintot meghaladja, a Tulajdonosi Bizottsag ele.

Pik6 Andras
Adjuk vissza a szot elnok umak!

Veres Gabor
Koszonom, polgarmester ur! A 49. § 5. pontja: „a Kepviselo-testiilet tulajdonosi jogokat gyakorlo 
Bizottsaga dont az Onkormanyzat gazdasagi tarsasagaval kdtott ingatlanhasznalati szerzodes targyat 
kepezo ingatlan hasznositasarol, amennyiben az meghaladja a 12 honapot vagy a szerzodes osszege a 
netto 1.000.000 forintot.” Itt pedig arrol van szo, hogy a gazdasagi tarsasagainknal levo 
ingatlanvagyon hasznositasaval kapcsolatban is a Tulajdonosi Bizottsag dontson a hataskoreben. Ez, 
ahogy nezem, ez fuggetlen attol, hogy ennek az ingatlannak mekkora az erteke. Itt, amit neziink, az 
az, hogy a szerzodes targya az mi, az, az a, az a fontos, hogy a 12 honapot meghaladja-e a szerzodes 
vagy pedig a netto 1.000.000 forintos ertekhatart atlepi-e. Tisztelettel, ezeket a modosito 
inditvanyokat kivantam megfogalmazni. Koszonom a lehetoseget, polgarmester ur, hogy ezt ilyen 
hosszan tehettem!

Piko Andras
Koszonom szepen! Jegyzo asszonynak van hozzaszolnivaloja, parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Koszonom szepen! Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Kepviselo-testiilet! A bizottsagi elnok ur altal 
ismertetett kepviseloi inditvanyok valoban a Hivatalba beerkeztek, ezek azonban a, nem a modosito 
rendelet-tervezetre vonatkozo modosito inditvanyok, hanem valojaban a rendeletre. Jomagam ezt, 
vettem a batorsagot es kodifikaltam, hogy, hogy ez a tervezetre vonatkozo modosito inditvanyok 
legyenek, amit vagy felolvasok, vagy, vagy kiosztjuk, ahogy... (hdtterbol: Osszukki!) Jo, akkor ezt 
el kell kiildjem a kollegaknak. Nem, csak, hat, mas, csak kodifikacio szempontjabol mas, tartalmaban 
teljesen azonos, mert azok a modosito inditvanyok, azok az alaprendeletre, tehat a vagyonrendeletre 
vonatkoznak, es nem a, a tervezetre, az azt modosito rendelet-tervezetre. Jo? En, en ezt igy 
atdolgoztam, megkerem a kollegakat, hogy ha lehet, hogy szinesbe nyomtassak, mert a kekkel szedett 
szovegresz, az a, az a tulajdonkeppen a, a modosito resze, a tobbi a, a norma szovegresz. Akkor 
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megkuldom a, a kollegaknak is. nyomtatjuk.

Piko Andras
Jo. Addig javaslom, hogy folytassuk a vitat. Ha jol ertem, akkor Voros Tamas helyett most Juharos 
Robert ismet, parancsoljon, kepviselo ur!

Dr. Juharos Robert
Igen, koszonom szepen, ugyis mint ennek a bizottsagnak az alelndke. Csak azert arra ravilagitanek, 
hogy a mi szemszbg, semmit nem fogunk javasolni, tehat ez megint, megint egy olyan ossze-vissza, 
kusza, atlathatatlan, vegig nem gondolt dontesi mechanizmus, aminek semmi mas indoka nines, mint 
azok, az, hogy maguk a sajat frakeiojukon beliil itten csatazgatnak, meg szorakozgatnak egymassal, 
es jelen pillanatban azert mindenki szamara vilagos legyen, arrol szol, hogy most a polgarmester 
eppen biintibe akarja helyezni a bizottsagot, illetve a bizottsag helyett inkabb a bizottsag elnbket. Es 
gyakorlatilag ez hatarozza meg a jogalkotasi komyezetet. Tehat azert ez kicsit gaz szerintem. Tehat 
gondoljak mar vegig, hogy mi a fenet csinalnak ebben az Onkormanyzatban, gondoljak mar vegig a 
fennallo felelossegiiket. Ha rendszert akamak kiepiteni, lehet jo rendszert epiteni igy is, meg ugy is, 
de azok koherensek. Amit Onok csinalnak, egy nagy biidos csapkodas, semmi mas. Es ami a, ez 
latszik ebbol az egesz tortenetboL Az, hogy van egy, hogy mondjam, szerintem komoly 
kozigazgatasi, kozigazgatas-tudomanyi erdek, ertek is van amellett, hogy legyen az 
Onkormanyzatnak olyan operativ testiilete, amely a Kepviselo-testiilet helyett valoban tud erdemben 
dontest hozni, ha barmi is van. Tehat ez, ez igy volt mar a tanaesrendszerben, akkor azt vegrehajto 
bizottsagnak hivtak. Ez igy van, de, de ennek volt, volt akkor is allamigazgatasi, 
kozigazgatas-tudomanyi hattere is. Volt annak is, amikor a mi ciklusunkban volt egy olyan eros 
bizottsag, amelyben nyilvan, nyilvan elengedhetetlen, hogy a polgarmestemek, ugye, az elso szamu 
embemek, kommunizmusban a tanacselnbknek, megiscsak volt valamifele bizodalma. Hatha van 
bizalom, akkor mi a baj azzal, hogy egy testiilet, megiscsak egy testiilet hoz meg atruhazott 
hataskorben donteseket. Fol lehet hozni minden dontest a Kepviselo-testiilet ele, ezzel nem a 
transzparenciat novelik, hanem a miikodeskeptelenseget. Nezzek meg, mit csinalnak. Egy napirendet 
nem tudtunk letargyalni delelott, pedig egyebkent csak az elokeszitesen mulik. Ha jol van elokeszitve 
egy bizottsag iilese, kerem szepen, volt, hogy 100, 100 napirenddel le tudtunk nyomni egy bizottsagi 
iilest 15-20 perc alatt, mert jol volt elokeszitve, jol volt elokeszitve. Ha szarul van elokeszitve, 
marpedig ezek az anyagok igy vannak elokeszitve, akkor, akkor sajnos ennek ez a kovetkezmenye, 
hogy sem a Kepviselo-testiilet nem miikodik, sem a polgarmester nem miikodik, sem a, a bizottsag 
nem miikodik. Jelen pillanatban ez egy szinjatek, amit Onok csinalnak. Ez a sajat belso meccsiik. Az, 
hogy hogyan szivatjak meg egymast kontra vagy rekontroll, hat ezt nem tudom. Szerintem erdek 
fuzodik ahhoz, hogy legyen miikodokepes Onkormanyzat. Ez a mi erdekiink is az lenne. A 
bizottsagban ott vagyunk, mi latunk ebben garancialis elemet. Ami jelen pillanatban zajlik, az, az 
tenyleg csak a maguk belso haboruja. Ne haragudjanak mar, de hozza kell tegyem, hogy a 
polgarmestert tokeletesen megertem a tekintetben, hogy nem bizik a bizottsagaban, tekintettel arra, 
hogy rendszeresen hatarozatkeptelen, vagy mi, az ellenzek biztositja a hatarozatkepesseget. Ez 
egeszen odaig fajult tegnap, hogy meg, meg Bendeguz baratunk nem mondta el, hogy a fideszesek 
nem jarnak bizottsagi iilesre, es a 3 fideszes fol nem allt, hogy na, ebbol aztan vegkepp eleg volt. 
Abban a pillanatban hatarozatkeptelen lett a testiileti iiles. Ezert nem sikeriilt elfogadni Veres Gabor 
urnak ezeket a fantasztikus modosito inditvanyait, amik egyebkent szerintem nem is jogszeriiek. Na, 
hat most es most, most tenyleg enrol targyalunk itt? Hat, komolytalanna teszik az egesz testiileti 
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munkat. Viszontlatasra!

Piko Andras
Koszonom szepen! Meg mielott elmenne, azert azt mondanam, hogy nagyon, nagyon szeretnek 
gratulalni Juharos kepviselo urnak, hogy mint pozitiv peldat hozta tanacsrendszert, ez igazan 
felemelo. Tanacs VB fele azert nem mennenk el. Azt azert megkerdeztem volna egy 2018 majusaban 
vajon hirtelen akkor, amikor uj polgarmestere lett a Testiiletnek, miert kellett egy bizottsag 
gyamkodasa ala tenni, es elotte miert volt jo 100.000.000 forint fblbtt a, a, mint, ahogy minden mas 
keriiletben a Kt. dontes. Az a helyzet, hogy Onok csinaltak ebbol politikat, mi csak visszateriink a 
rendes iigymenethez. Ilyen nagy erteku ingatlanvagyoni dbntesekrol minden tekintetben mindeniitt a 
kepviselo-testiiletnek kell donteni. Nincsenek ebben semmi mas, persze, ertem en, a remeny hal meg 
utoljara. Erdemes osszeeskiives-elmeleteket megfogalmazni nagy nyilvanossag elott is, de nincsen 
olyan helyzet, amirol Onok beszelnek. Es kar is amellett ervelni, hogy most bizottsagi jogok vagy 
bizottsagi elojogok seriilnek, bocsanat, nem a polgarmesterhez keriil semmilyen jog, hanem ide a 
Kepviselo-testiilet szine ele. Helyes, koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen! Bar reagaltam volna Robertre igy Bendeguzkent mielott elviharzott volna, mert 
teljesen pontatlanul idezett, bar nem az elsb eset, hogy felreertelmezi, amit mondtam. Pont azt 
mondtam, hogy megszoktuk a bizottsagon, hogy ott lelkiismeretesen reszt vesznek a fideszes 
kollegak, es a testiileti iilesre nem szoktak bejami, de most vegre idetalaltak mindannyian, ezert jar a 
keksz, hoztam is, de csak annak jar, aki vegiguli a testiileti ulest. Tessek, egyiitt, ugyhogy Robert mar 
kiirta magat azok koziil, akik kekszet kaphatnak. (a hatterben elcelddes a raccsolds miatt) Jo, hat 
akkor eleresztem „ Lobertet ”,

Piko Andras
Tbbb komolysagot, Tisztelt Kepviselbk!

Szarvas Koppany Bendeguz
Igen, az en idombol megy sajnos. A szinpadias kivonulassal megalapozta a hangulatot egyebkent a 
kepviselo ur. Most, ha azt mondom, hogy Juharos kepviselo ur, azzal sem vagyok feltetleniil elorebb 
igy raccsolva, de szoval, lenyeg, hogy nem azt mondta most sem, hanem amazt, illetve egyebkent a 
kiilsos bizottsagi tag is volt olyan egyebkent a bizottsagban, aki udvbzolte ezt a, a leszallitast, a 
hatarszam-leszallitast. Udvozblte, mert ugy erezte, hogy mint kiilsos bizottsagi tag, es nem mint 
valasztott kepviselo, mar nagy lenne a felelbsseg az 6 vallan ilyen ertekhatarok eseten. Peldaul 6 is 
oriilt annak, hogy ilyen esetekben a Kepviselo-testiilet fog donteni. Tehat teljesen megvolt alapozva 
ez a valtoztatas. A krimiirast meg tudom hogy nagyfokuan, nagy szinten miivelik a fideszesek, a 
Soros-terv utan, akkor most nem tudom, a Piko-terv a bizottsagoknak a ritkitasa. Lehet sci-fi.... 
(hatterben nevetes) Tudom, tudom, hogy Ferencz kepviselo asszony inkabb a miiszaki tipusu 
sci-fiket szereti, es a Diine se jott be neki, de ez most egy ilyen, hat, a kepviselo asszony a miiszaki 
sci-fi-ket szereti, ahol technika van es nem ilyen, nem ilyen noir sci-fiket. (Ferencz kepviselo asszony 
reagdl, nem erthetd) Nem, nem, tarsadalmi sci-fi van, Diine az ilyen. Igen, meg ezek a belharcok a 
bizottsag es polgarmester kozott, ez a tarsadalmi sci-fi amikor, amikor nem a technika jatssza a 
szerepet, hanem a kepzelt konfliktusok a szereplok kozott. Azt hiszem, akartam valamit mondani, de 
ugy gondolom, hogy tenyleg az itt marado kepviseloknek jar a keksz, es hogyha viselkedni is tudnak
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(gong) a kbvetkezb honapban, es nem csivitelnek a padtarsaikkal, akkor mar matricat is fogok 
hosszanjo magaviseletert.

Piko Andras
Mi is koszonjiik! Nagyon bizom Konczol David kepviselo ur iigyrendjeben, mert kiilbnben kenytelen 
leszek felfuggeszteni ezt a napirendet.

Konczol David
Az egeszsegiigyi sziinetet szeretnem kemi, amit igert a polgarmester ur, mert szerintem ezutan 
sziiksegunk van.

Piko Andras
De bocsanat, 5 percenkent sziinetelunk, tehat hogy legalabb az egy...

Konczol David
Egy ora van, azert gondoltam.

Piko Andras
Legalabb egy napirendi pontot probaljunk meg.

Konczol David
Jo, akkor visszavonom.

Piko Andras
Koszonom! Meg nem osztottuk ki a modositbt, Voros Tamas kepviselo ur hozzaszolasa kovetkezik! 
Koszonom!

Voros Tamas
En azt szeretnem elsb korben jelezni, hogy amit Onok csinalnak, az nem munka. Tehat ha valaki azt 
gondolja, hogy az Onkormanyzat vagyonarbl szolo dontes az ezen a szinvonalon megtargyalhato, az 
szerintem adj a vissza mandatumat, nagyon siirgbsen. En azt hiszem, hogy mindannyiunkhoz, ehhez 
az intezmenyhez es az itt eld emberekhez is meltatlan, hogy errol a kerdesrbl igy beszelgetiink. Hat, 
ne haragudjanak mar, de hoi erzik magukat? Egyik resze, amit most muszaj volt elmondanom. A 
masik resze az az eldterjeszteshez kapcsolbdik. Szeretnem vilagossa tenni, hogy a Fidesz-KDNP 
frakcio szamara dnmagaban azzal az egvilagon semmilyen problema nines, ha a Kepviselo-testiilet 
bizonyos hataskordket magahoz van, de azzal sines, ha bizonyos hataskoroket bizottsagi szintre 
helyez. Ez egy legitim dolog, errol erdemes beszelni. Egyvalamit nem szabad. Tudom, hogy Onbk 
koziil azert sokan ezt meg fogjak erteni, amit mondok, valoszinuleg paran nem, de egesz egyszeruen 
nem ez a lenyeg egy-egy dbntesnel egy, egy mukodb, kepviselb-testuleti mukbdes szempontjabol, 
hogy egy-egy dbntesnel hoi vannak, mert mindegyik lehet jo rendszer. Lehet olyan 
Kepviselb-testuletet mukbdtetni, ez a tbbbsegnek egyebkent legitim joga, lehet, hogy jol is 
mukbdtetni. Ha bk mondjuk hetente, kethetente szeretnenek testiileti iilest tartani, ahol 50-60-70-80 
napirendi pont van adott esetben, termeszetesen errol lehet dbnteni, ezekrbl a kerdesekrbl lehet 
vitatkozni testiileti iilesen, hosszu-hosszu testiileti iileseken, ez nyilvan, ez legitim dbntese a 
tbbbsegnek, hogy ilyet szeretne. De ezzel parhuzamosan akkor merlegelni kell, hogy mi a turbnak tart 
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fenn ennyi bizottsagot az Onkormanyzat. Ugye, az a legnagyobb problemank, hogy a bizottsagok, es 
ezt Onbk is kivaloan tudjak, es mindenki a teremben, jelenleg kifizetohelykent mukodnek, erdemi 
munka ezekben a bizottsagokban nem zajlik. Egyetlen egy bizottsag volt talan, bocsanat, masfel, 
Satly kepviselo ur bizottsaga es Veres kepviselo ur altal elnokolt bizottsagok voltak, ahol erdemi, 
valds hataskor volt, amit mondjuk, tenyleg azt tudom mondani, hogy erdemes volt bizottsaghoz 
telepiteni. Az osszes tobbiben nem. En azt gondolom, hogy ezt talan meg kene sziintetni. Hat, hogyha 
egy olyan bizottsagi strukturat hozunk letre, ami valoban fontos, es relevans kerdesekrol tud donteni, 
akkor lehet beszelni arrol, hogy a Kepviselo-testiiletnek milyen jogositvanyai vannak. A mi 
reszunkrol az eredeti eloterjesztes nem ezt tiikrozi, (gong) es bocsanat, egy mondat a mddosito 
inditvanyhoz: velemenyiink szerint nem is...

Piko Amdras
Koszonom szepen! A jogszeruseget ajegyzonek kell vizsgalnia, es nem adott olyan jelzest, hogy nem 
lenne jogszeru. Minden olyan kritikat, ami a Kepviselo-testiilet mukodesenek a meltosagat ovja, 
fontosnak tartom, de akkor ezt mindket oldal vegye figyelembe, mind a hozzaszolasoknak a 
minosegeben, mind pedig akkor, amikor egy hozzaszolast az ellenoldalrol hallgatnunk kell. Az sem 
megy, hogy vegignevetiink egy napirendi pontot, meg ertekeziink kiilon, mikozben az adorendeletrol 
van szo. Ezt csak azert mondom, hogy ne legyiink abban a helyzetben, hogy a masik szemeben a 
gerendat, a mi magunkeben a szalkat sem latjuk meg. Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! Most sokkal rovidebb leszek. Csak megindito volt Szarvas 
Koppany Bendeguz hozzaszdlasa, hogy a, abban a tekintetben szeretnek egy nemileg vitatkozni vele, 
hogy, hogy kiilsos bizottsagi tag, aki nines felkesztilve arra, hogy 500.000.000 Ft-rol dontson, az ne 
legyen kiilsos bizottsagi tag. Az, az ne tegyen eskiit, az, az ne is jarjon bizottsagi iilesekre, mert akkor 
semmi ertelme nines az 6 tagsaganak, tehat arrol kell dontson, amiert feleldsseget vallalt akkor, 
amikor az eskiit letette. Ebben egyaltalan nem ertek egyet kepviselo urraL Nem ez, es egyaltalan nem 
ez az indoka annak, hogy a bizottsagtol atkeriil a Kepviselo-testiilethez ez a, ez az ertekhatar, hanem 
az, hogy a Kepviselo-testiilet nyilvanossaga elott ezt a feleldsseget osszuk meg azokkal, akik a 
legszelesebb korben hozzak meg ezeket a donteseket, es a, a kdzvelemeny nyilvanossaga elott tegyiik 
mindezt, elkeriilve minden olyan kellemetlenseget, ami ezzel egyebkent egyiitt tudna jami, ha nem 
igy tennenk. Tehat ez az oka. Ha mar itt jarunk, a kiilsos bizottsagi tagok tekinteteben, en igenis 
elvarom mindenkitbl, aki egy bizottsagi iilesre bejon, hogy ott olyan felelosseggel iiljdn, amely 
felelossegre o maga eskiit tett. Ezt szeretnem, ha elmondana azoknak is, akik esetleg az On 
velemenye szerint ebbe a korbe nem tartoznak bele. Az iilesek hatarozatkepessege es keptelensege 
kapcsan pedig azt szeretnem jelezni, hogy a Tulajdonosi Bizottsag eddig minddssze ketszer volt 
hatarozatkeptelen. Mindket esetben azert, mert a fideszes kollegak tavoztak az iilesrol, a, megpedig 
azert, mert nyilvan ezt tettek volna, hogy ne legyen hatarozatkepes, hogy egy fricskat toljanak rank, 
amit kdszbndk szepen, mert jogos, ugyanis itt a bizottsagi iileseken hatan kell reszt vennie ennek az 
oldalnak, ha mar hatan vagyunk. Erre ajovoben igyekszem egy kicsit szigorubb rendet kialakitani a 
mi oldalunkon, amit Onoktol is tisztelettel kerek, hogy tiszteljek meg az iileseket teljes letszamban, es 
akkor, akkor ez nem fordulhat eld. Lehet, hogy a mi dolgunk biztositani a tobbseget, de a bizottsagi 
dontesekben ugyanugy fontos, hogy az ellenzek is reszt vegyen, es kepviselje, kepviselje a valasztoit. 
En azt gondolom, hogy ez igy helyes, ebben kell egyiittmukbdniink. A bizottsag az nem a 
Kepviselo-testiilet, ott szakmai munka folyik, eddig sem politizaltuk tul a bizottsagi iileseket, es arra 
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kerem Onbket, hogy ezutan se tegyiik. Szakmai kerdesekben dontsiink ott, ahova valo, az meg a 
bizottsagi ules. Es egyebkent ezek utan is ugyanugy meg fogjuk vitatni, ugyanezeket a kerdeseket, 
ugyanugy eld fogjuk kesziteni a szerzodeseket, ugyanugy meghatarozzuk a, a palyazati kiirasokat. 
Annyi a kiilonbseg, hogy a Kepviselo-testiilet ezt jovahagyja, vagy nem hagyja jova, de hat, ugye 
azert az viszonylag ritkan fordul eld, hogy a Kepviselo-testulet a sajat bizottsagat leszavazza. 
Ugyhogy a gyakorlatban ez lesz, legalabbis en ezt kerem, az en modositom erre vonatkozott. 
Polgarmester urral ebben egyetertettunk, azt hiszem, hogy (gong) nines semmi, ami kozenk allna. 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Konczol David kepviselo ur, parancsoljon!

Konczoi David
Koszonom szepen, polgarmester ur! En csak arra szeretnem felhivni a figyelmet, es jelenleg eppen az 
antikorrupcios strategianknak nagyon fontos reszeit teljesitjiik ezzel a rendeletmodositassal, raadasul 
a megadott hatarido elott egy evvel is. A cselekvesi tervben meg lehet talalni a tulajdonosi szemlelet 
erositese a vagyongazdalkodasban levo pontnal ezt az egesz reszt. Javaslom, olvassak at az egesz 
strategiat, es azt is erdemes megnezni.

Piko Andras
Koszonom szepen, Satly Balazs kepviselo ur, parancsoljon!

Satiy Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csak azt szerettem volna elmondani, reszben, amit Veres 
kepviseldtarsam kifejtett, hogy en azert jobb velemennyel vagyok a ktilsos bizottsagi tagokrol, es 
szerintem azert felkesziiltek ahhoz, hogy ezeket a donteseket meg tudjak hozni. Egyebekben viszont 
azt szeretnem visszautasitani, Vbrds kepviselotarsamnak ezt az allitasat, hogy a bizottsagok 
kifizetohelyek. Azert mondjuk a Szocialis Bizottsagot lekifizetohelyezni, amelyiknek a munkajat az 
adja, tobbek kozott, hogy a jozsefvarosiak szamara onkormanyzati berlakasokat juttat, joval, joval 
tbbbet idoaranyosan, mint amennyit Onok 10 ev alatt megtettek, szerintem meltatlan ezt 
kifizetbhelynek nevezni. Ezert ezt tisztelettcl visszautasitom. A bizottsagi strukturarol szolo vitat 
szerintem lefolytattuk mar ebben a Testtiletben, ebbol csak egyetlen egy dolgot szeretnek ideidezni, 
hogy pont annyi bizottsag van, mint egy hasonlo meretu telepiilesen szerte az orszagban. Szerintem 
ezen nevetseges ujra es ujra vitatkozni. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom! Akkor visszaterve a komolysag es erdemi kritika talajara, azzal kezdenem, hogy 
szerintem a kivonulas, az nem munka, ha mar Voros Tamas ur arrol beszel, hogy mi a munka szerinte 
es mi nem. Es az nem dontes-elokeszites kerdese, hogy szazaval szavaznak meg percek alatt 
eloterjeszteseket, akkor az igazan kifizetohely a bizottsag, hogy ha annyi a dolga, hogy nyomja az 
igen gombot minden erdemi vita nelkiil bizottsagi ulesen, csak fejbolinto testuletkent lepecsetelve az 
eloterjeszto szandekait. Akkor igazan kifizetohely. A bizottsagokon most erdemi vita folyik, erdemi 
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munka folyik, kontroll van, es altalaban egyebkent a hatarozatkepesseg is megvan. Es ami pedig itt a 
munkaszervezest illeto kritikat erinti, azert minimum 2 oldala van az eremnek, hiszen erkezett 
modosito javaslat peldaul az adokat erinto hatarozathoz a tuloldalrol is. Az is ugyanugy ido- es 
adatigenyes modosito javaslat, amire ra kell szanni a munkat, es amivel foglalkozni kell, azert is 
kellett a sziinet. Mikozben a tervezet megjarta peldaul a Penziigyi Bizottsagot, hogyha akkor es ott 
lett volna bedobva Egry Attila kepviselo ur otlete, akkor valoszinuleg most lett volna ido elokesziteni, 
tehat ugyanugy magukeva rendelte a fideszes kollegaknak, amikor az elokeszitest hianyoljak. Talan 
nem sertodni, meg kivonulni kene a bizottsagi iileseken, hanem tenylegesen a dontes-elokeszitesre 
fokuszalni, amire tobbek kozott van a bizottsag kepviselo-testiilet elott, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e meg hozzaszolasi igeny. Szilagyi 
Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nagyon nehez, hogy mondjam, higgadtan fogalmazni, 
amikor ilyen hozzaszolasok utan kell megszolalni. Egesz egyszeruen az a bizottsagi struktura, amit 
Onok mukbdtetnek, az egy, az egy vice. Eves szinten sok 10.000.000 forintba keriil a jdzsefvarosi 
valasztoknak, ezeket a lukakat Onok adoemelessel probaljak betomkodni, es azt gondolom, hogy ez 
igy nem helyes. Foleg azoknak, annak a tiikreben, hogy Onok elvallaltak, hogy ezt a keriiletet vezetik, 
elvallaltak, hogy ezeket a bizottsagokat vezetik, es a sok, a sok bizottsag eseteben erdemi dontesek 
sem sziiletnek, 1-2 tingli-tangli napirenddel megyiink heteken keresztiil ugy, hogy egyebkent a sajat 
frakeiojuk sem kepes ezeknek a bizottsagoknak a tobbseget biztositani. Azt gondolom, hogy ez 
onmagaban mindent elmond arrdl, ahogy Onok ezt a varost vezetik. Ez az elottunk levo napirend is 
egyebkent pont abba az iranyba hat, hogy a, az a feladatstruktura, amit Onok folallitottak, az nem 
mukodik, nem megfelelo, at kell gondolni, de ennek azt gondolom, hogy nem ez a modja. Vegre 
szembe kellene nezzenek azokkal a tenyekkel, hogy a, amit Onok kitalaltak mukodesi modellkent, 
vagy amit a partkozpontok Onbkre eroltettek, hogy minel tobb bizottsag legyen, minel tobb 
kifizetohely mukodjon, az nem eletkepes, nem tud mukodni a gyakorlatban sem. Rendszeresen fordul 
eld, hogy bizottsagi tilesek egymasra esusznak, rendszeresen fordul eld, hogy bizottsagi tilesek hoi 
ebben, hoi abban az idopontban vannak, rendszeresen fordul eld, hogyha mi egyebkent nem vagyunk 
ott, akkor nem tudjak hatarozatkepesse tenne a bizottsagokat. Es azt gondolom, hogy ez igy nem 
mukodes. Tehat en azt, en azt kerem tisztelettel Onoktbl, hogy tartsanak egy megbeszelest, 
frakcidulest, nyilvan nem most, es, es gondoljak vegig ezt a helyzetet, mert egesz egyszeruen kritikan 
aluli. Es tenyleg a, a, es akkor utana Szarvas Koppanynak az ilyen hozzaszolasai a kepviselo-testuleti 
iilesen, megkoronazzak mindezt az egeszen elkepeszto attitudot es hozzaallast, ahogy a, ahogy a 
varosvezeteshez hozzaallnak. En ezt nem tartom elfogadhatdnak, mar csak azert sem, mert, mert 
ennek az intezmenynek azert van egy tisztelete, van egy, ennek a, ennek a hivatasnak van egy 
becsulete, es, es ennek menten, ezt minden nap ertekelve kene Onoknek, azt gondolom, hogy a 
munkajukat vegezni. Az elottunk levo eloterjesztest, en ebben a formajaban nem tudom tamogatni, 
mert nem nyul erdemben hozza ahhoz a rendszerhez, amihez az elbbb elmondtam, es nem segiti azt, 
hogy azt, hogy a bizottsagi strukturank jobban mukodjenek, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Ferencz Orsolya kepviselo asszony, parancsoljon!
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dr. Ferencz Orsolya
Koszonom! Nem akartam hozzaszolni, de nagyon roviden annyit szeretnek kemi, es elsosorban most 
Szarvas Koppany Bendeguz kepviselotarsamtol, hogy sem a jegyzokonyvon kivul, sem, no, plane, es 
kiildnosen jegyzokonyvbe, en mar most ugy erzem, probaltam adni egy ujabb eselyt arra, hogy egy, 
egy emberibb kommunikacio alakuljon ki, de ha meg egyszer elofordul, hogy ilyen inszinuacio er 
minket, amit itt az elozo hozzaszolasaban, „a jar a keksz” es egyebek, ami a dehumanizacidnak egy 
bizonyos foka, es amire, nem lehet arra az a reakcio, polgarmester ur, hogy mi mikrofonon kivul se 
reagaljunk. Tehat van egyszeruen a provokacionak egy szintje, amit nem koteles az ember lenyelni. 
Akkor en nem fogok tobb zsetont adni, jo? Akkor most en is, en nem fogok tobb eselyt adni arra, 
hogy itt emberi kommunikacio ki tudjon alakulni. Es azert mondom ezt el felszolalasban, hogy 
jegyzokonyvben legyen rogzitve, hogy visszautasitom egyszer es mindenkorra a magam es a 
frakciom neveben, es azoknak a neveben, akik rank szavaztak ebben a keriiletben, es akiket 
kepviseliink, es az egesz jozsefvarosi lako, itt elo emberek kbzbssege neveben, hogy ilyen szintre 
vigye le ezt a testiileti iilest a hozzaszolasaibol elhelyezett mindsithetetlen megjegyzesekkel. 
Koszonom!

Piko Audras
Koszonom, Verbs Tamas kepviseld ur, parancsoljon!

Vbrbs Tamas
Koszonom szepen! En is szeretnem kemi majd Satly frakeiovezeto urat, hogy legyen kedves es sajat 
berkein beliil csinaljon rendet vegre valahara a frakeion beliil, mert elfogadhatatlan az a fajta 
viselkedes, amit egyes kepviselok tanusitanak. En azt gondolom, hogy tulmegy minden hataron. A, 
arrol meg nem is beszelve, hogy a munka es a munkahoz valo hozzaallas kerdeseben a Fidesz-frakcio 
barmely tagjat, szivesen elfogad barkitdl kritikat, pont az emlitett kepviseld urtol viszont biztos, hogy 
nem. Tehat nem, munkabol kbszbnjiik, nem Onok fognak minket kioktatni. Kbnczdl kepviseld ur 
megjegyezte, hogy az antikorrupcios csomag reszekent dbntenek igy errbl. Ez egy uj informacio. Ez 
azt jelenti, hogy eddig korrupciot, vagy legalabbis korrupcioveszelyt gyanitottak a Tulajdonosi 
Bizottsag mukbdesenel. Ez nemileg ellentmond polgarmester ur mondatainak. En most nem ertem, 
akkor tehat attol felnek, hogy korrupcio zajlik a bizottsagban, es ezt igy kell, ilyen modon kell, tehat 
az antikorrupcios csomag reszekent kell ezt ertekelni? Ez nagyon furcsa dolog, mar csak azert is, mert 
a bizottsagi iilesek pontosan ugyanolyan nyilvanosak, mint a testiileti iilesek, tehat semmifele 
kuldnbdzbseg nincsen. Satly kepviseld ur prdbalta vedeni a munder becsiiletet. Mondta, hogy a 
Szocialis Bizottsag. Hat, akkor most maradjunk annyiban, hogy akkor annyi vita van kbzdttunk, hogy 
szerintem 2 bizottsagban folyik nemileg erdemi munka, On szerint pedig 3-ban. Akkor az minimum a 
kbzelitd, tehat akkor 3, ez mar kbzelitd allaspont ahhoz, amirol mi beszelgetiink. Tehat On se mer 
tbbbet felsorolni, hiszen pont az emlitett uriember vezet egy bizottsagot, aminek aztan tenyleg, no, 
plane, semmi ertelme, mert evente, tan, ketszer, ha bsszeul, ugyhogy a munkahoz igy ennyit 
szeretnek hozzafuzni meg. Azt szeretnem meg, ugye, a lakasbizottsagnal nem biztos, hogy az egy jo 
pelda volt, hogy mennyi szocialis lakast rendel ki. En jobban szeretnem a normativ szabalyozast, 
tehat en azert azt gondolom, hogy a palyazati rendszer stb. az egy sokkal jobb, mint az ad-hoc, ha mar 
antikorrupciordl beszelgetiink, akkor nem lenne hatranyos, hogyha adott esetben egy normativ 
donteshozatal lenne. Az egy masik kerdes, hogy nyilvan bizonyos esetekben van errbl szo, de ezt, ezt, 
rendszer csinalni belble, nem hiszem, hogy egeszseges vagyongazdalkodasi szempontbol, es a 
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korrupcio es transzparencia szempontjabol sem. A masik, a tobbi onkormanyzattal valo 
osszehasonlitas teljesen szakmaiatlan. Tehat ez nem egy ilyen egyszerii dolog, most 3 van, akkor itt is 
legyen 3. Az SZMSZ-en mulik minden, milyen hataskorok vannak telepitve Kt.-hoz, milyen 
hataskorok a bizottsagokhoz, nem szamszeruleg bsszeadni. Ne haragudjanak, ez annyira ilyen 
gyermeteg hozzaallas egy SZMSZ-hez. Ez nem arrol szol, hogy ha szomszed keriiletben is van 6 
bizottsaga, akkor itt is legyen 6. Lehet, hogy ott mas a hataskore. Megneztek azt is? Hat, ne, ne 
mondjak mar nekem, hogy mekkora az ertekhatar, es akkor mi van? Meg egy mondat: az ertekhatar 
az semmit nem jelent. (gong) Az a lenyeg, hogy milyen a mukodes, es hogy miert volt 2018-ban, 
miert emelkedett...

Piko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendegiiz parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendegnz
Koszonom szepen, azt hittem, hogy mar nines tobb hozzaszolasi lehetosegem, tehat gondoltam, a 
vegen szemelyes megszolitas kapcsan mondom, de akkor elmondom igy is, hogy...

Piko Andras
Ez igaz, tulvagyunk? Igen, jo, akkor szemelyes megszolitas.

Szarvas Koppany Bendegnz
Akkor majd a vegen.

Piko Andras
Koszonom, Konczol David kepviselo ur!

Konczoi David
Koszonom szepen, polgarmester ur! Azt visszautasitom, amit Voros Tamas kepviselotarsam 
implikalt, nem azt mondtam, hogy a bizottsagban van korrupcio, azt mondtam, hogy az 
antikorrupcios es atlathatosagi strategiat hajtjuk vegre. De ez nem azt jelenti, hogy jelenleg van, 
hanem az elozo mukbdesbol fennmarado ilyen karok, meg az elozo vezetesbol, amik rank maradtak, 
azok igy kikuszobolhetoek, illetve az atlathatosagot noveljiik. Meg a kiilbnbseg, hogy bizottsag es a 
testiileti tiles kozott ugye, itt van elo felvetel es kozvetites, a bizottsagokon nines. A masik, amit 
viszont nagyon, szerintem kepviselo ur olvassa, nezze meg a Szocialis Bizottsagnak a 
jegyzokbnyveit. Minden paly.., lak.., minden lakas palyazathoz van kotve. Szamszeruleg nem tudom 
pontosan, hogy mennyi, de ha jol tudom, mar 60 folotti lakast palyazaton megnyertek a keriileti 
emberek. Mi nem utalunk ki lakast ugy, hogy palyazat, palyaztatason ez nem megy vegig. Szoval, ez 
egy, erdemes olvasgatni, es esetleg neha bejami ezekre bizottsagi iilesekre.

Piko Andras
Koszonom szepen, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Gyakorlatilag elmondta Konczol kepviselo ur, amit szerettem volna mondani 
Voros kepviselo ur szamara. Csak kizarolag normativ alapon utaljuk ki a lakasokat, csak kizarolag 
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palyazati rendszer alapjan lehet ebbe a keriiletbe most lakashoz jutni. Megszuntettiik a, 2019 
decembereben megszuntettiik a meltanyossagi alapon kiadando lakaslehetoseget. Oreg vagyok,.....  
(nem ertheto) voltam akkor, amikor kilora mentek a lakasok, akkor meg sovanyabb is voltam. Hal’ 
Istennek, minden ilyen gyakorlatot megsziintettiink, ami az utobbi 20 evben volt. Meg sokkal-sokkal 
tobb lakasosztogatas volt, aztan evi 12-re csbkkent ezeknek a szama. Ezt is, ezt is megszuntettiik, 
csak kizarolag palyazati uton, atlathatobb pontrendszer alapjan lehet lakashoz jutni. Es a 
pontrendszert pedig a, a JGK kesziti, szamolja ki es a pontrendszer alapjan kapnak az emberek lakast 
ebbe a keriiletben, tehat a raszorultsagi alapon.

Piko Andras
Kbszbnom szepen! Kerdezem, hogy van-e mas hozzaszolas. Majd szemelyes meg... Voros Tamas 
kepviselo ur, parancsoljon! Kerem, Szarvas Koppany Bendeguz, vettem, hogy szemelyes 
megtamadtatas kapcsan.

Voros Tamas
Kbszbnbm!

Piko Andras
Voros Tamasnak SZMSZ szerint nem engedelyezett, mar till van, biztos, jol szamoltunk? Akkor 
sajnos. Kerdezem, hogy van-e mas hozzaszolas. Amennyiben, amennyiben nines, a napirend vitajat 
lezarom, es szemelyes megjegyzes okan megadom a sz6t Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo 
urnak, parancsoljon! Egy perc erejeig.

Szarvas Koppany Bendegnz
Na, hat, akkor szeretnek jegyzokonyvbe menni azzal, hogy kifejezetten nem allt szandekomban a 
Ferencz Orsolya kepviselo altal adott zsetonnal visszaelni, azt eljatszani. Sajnalom, hogyha ezt igy 
tekintette. Az a helyzet, hogy en ugy gondoltam az eddigi tevekenysege alapjan, hogy a 
Fidesz-frakcio rendbenvalonak tartja a geg-politizalast, a latvanypolitizalast, a botranypolitizalast, 
rendbenvalonak tartjak a kivonulast, rendbenvalonak tartjak a, a, a masiknak a munkajanak a 
bekicsinyli minositeset. Rendben van a geg-politizalas koreai zaszloval, kishajoval, mehalaku 
sapkaval, akkor most pont egy zacsko keksz ne lenne. Vagy epp... Igen, tehat csak azt kapjak neha 
vissza a fideszes kepviselbk szerintem, amit adnak. Aztan megbeszelhetjiik, hogy miben kiilbnbbzik 
ez, meg megbeszelhetiink akar kozbs minimumban is. En abban is benne vagyok. Megbeszelhetjiik 
peldaul, hogy a kozbs minimumba nem fer bele szerintem a masikba valo folyamatosan 
kbzbedumalas, beszelhetiink errbl. Akkor legyen az lefektetve, csak azt kerem, hogy olyan (gong) 
normakat kerjenek rajtam szamon, amit be is tartanak, kbszbnbm!

Piko Andras
Bocsanat, Ferencz kepviselo asszonynak mondom, hogy az SZMSZ-iink szerint a, a napirend utani 
szemelyes megtamadtatasra adott kepviselo hozzaszolasra sajnos nem lehet reagalni. Sajnalom!

dr. Ferencz Orsolya
De megemlitett engem. Akkor altalaban szeretnek, mert nekem meg van egy hozzaszblasom.
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Piko Audras
De azt mar lezartam, sajnos, ne haragudjanak. Nem, de hat a, igy akkor gyakorlatilag mindenki 
benyomja a masiknak a nevet es 3 ev, 3 evig itt maradunk. Voros Tamas kepviseld ur, iigyrendi, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom! En iigyrendben szeretnem kemi a vita megnyitasat azert, hogy lehessen reagalni ezekre a 
serto megjegyzesekre, amit kepviselotarsuk, aki nem igazan ismeri a jdmodort es a munkamoral 
szavaknak a jelenteset, intezett felenk. Koszonom!

Piko Andras
Ugyrendi, iigyrendi volt, ugyrendirol szavaznunk kell, tamogatom egyebkent Voros Tamasnak a, az 
iigyrendijet. Kerem, hogy szavazzunk. 16 igennel, egy perc erejeig akkor viszontvalasz Ferencz 
kepviseld asszonynak, parancsoljon!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
624/2021. (XL 18.) hatarozata

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy el fogadj a Voros Tamas kepviseld ugyrendi javaslatat, hogy 
nyissak meg ujra a napirend vitajat azert, hogy lehessen reagalni a serto megjegyzesekre.

dr. Ferencz Orsolya
Koszonom, nem kivanok visszaelni senki tiirelmevel. En csak annyit szeretnek reagalni arra, amit On 
elmondott, hogy, es azert regebb 6ta vagyok ebben a politikai eletben, hogy annyit hadd mondjak, 
hogy a politikai eszkbztar hasznalata es az alpari, dehumanizalo, a messze mar az udvariatlansag 
szintjen is tulmutatdan durvulo megjegyzeseket azert szet kell tudni valasztani. En erre hivtam fel a 
figyelmet, ezen nem kivanok valtoztatni, ezen a dbntesemen. Az a keresem, hogy tekintettel arra, 
hogy ma ismet es sokadszor tulment az a megjegyzese minden hataron, ettdl a jovoben tartdzkodjon, 
amennyiben velem akar jegyzokbnyv szintjen testuleti iilesen, akar azon kiviil kommunikalni kivan. 
Egyebkent pedig, hogy ki mit hoz be ide testuleti iilesre, szeretnem jelezni, hogy joval korabban 
keriilt be, peldaul On altal ebbe az epiiletbe vizelet vizeletes poharban, minthogy barki behozott volna 
a testuleti iilesre ide barmit. Tehat ezt azert mondom, mert en elfogadom, hogy On egy (gong) 
velemenybuborekban el, de ez keves az igazsaghoz.

Piko Andras
Koszonom szepen! A napirend vitaja utan szavazas kovetkezik. Bocsanat, szavazni fogunk. 
Szavazasra bocsatom a „Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl” szolo 
66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasa” cimii 9 §-bol allo rendeletet. Elfelejtettem 
mondani, hogy eloterjesztokent befogadtam Veres kepviseld urnak, a bizottsagi elnbk umak a 
mddosito javaslatat, tehat az ezzel, bocsanat, csak itt azert tortent egy s mas. Szoval az elfogadott es 
befogadott modositasokkal egyiitt tehat 9 §-bol all a rendelet. Az elfogadasahoz minbsitett tobbseg 
kell. Kerem, hogy szavazzunk most! 11 igen 5 nem szavazattal megallapitom, hogy a 
rendelet-modositas atment, tehat megszavaztuk.
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BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 11 IGEN, 5
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 35/2021. (XL 18.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT VAGYONAROL ES A VAGYON FELETTH TULAJDONOSI JOGOK 
GYAKORLASAROL SZOLO 66/2012. (XII. 13.) ONKORMANYZATI RENDELET 
MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jegyzoi Kabinet 
Szervezesi Iroda

Piko Andras
Szavazasra bocsatom a „J6zsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes 
megkotesere” cimu 2 pontbol allo elso hatarozati javaslatot. Egyszeru tbbbseg kell az elfogadasahoz, 
kerem, hogy szavazzunk! Megallapitom, hogy 15 igen es 1 tartozkodassal a hatarozati javaslatot 
elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfiletenek 
625/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

(15 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt.-vel az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerint 

ingatlan hasznalati szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 2. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 

szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvaros 
Kozossegeiert Nonprofit Zrt.

Piko Andras
Most szavazasra a ..Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes 
megkotesere” cimu 2 pontbol allo 2. hatarozati javaslatot. Szinten egyszeru tbbbseg kell az 
elfogadasahoz. Kerem, hogy szavazzunk! Megallapitom, hogy 12 igen es 4 nem szavazattal atment, 
elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
626/2021. (XL 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-vel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Nonprofit Zrt.-vel az eldterjesztes 3. szamu melleklete 
szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 3. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 
szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

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

Piko Andras
Most szavazasra a „Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal ingatlan 
hasznalati szerzodes megkotesere” cimii 2 pontbdl allo 3. hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell 
az elfogadasahoz. Kerem, hogy szavazzunk! 12 igen es 4 nem a szavazati arany, elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
627/2021. (XL 18.) hatarozata

a Budapest Fovaros VOL keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal ingatlan hasznalati 
szerzodes megkotesere

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatallal az eldterjesztes 4. szamu 
melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kot;

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 4. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 
szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, 
Polgarmesteri Hivatal
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Piko Andras
Most szavazasra a „J6zsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal ingatlan 
hasznalati szerzodes megkotesere” cimu 2 pontbol allo 4. hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell 
hozza. Kerem, hogy szavazzunk most! 11 igen es 5 nem, elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
628/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaitato es Gyermekjoleti Kozponttal ingatlan hasznalati szerzodes 
megkotesere

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozponttal az eldterjesztes 5. szamu 
melleklete szerint ingatlan hasznalati szerzodest kbt;

2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 5. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 
szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi 
Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kbzpont

Piko Andras
Most szavazasra a ..Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkei ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere” 
cimu 2 pontbol allo 5. hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 
11 igen es 5 nem a szavazati arany, atment a hatarozati javaslat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
629/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkei ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

(1 1 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodekkei az eldterjesztes 6. szamu melleklete szerint ingatlan 

hasznalati szerzodest kbt;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eldterjesztes 6. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 

szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi 
Egyesitett Bblcsodek
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Piko Andras
Most szavazasra a „J6zsefvarosi Ovodakkal ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere” cimu 2 
pontbol allo 6. hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell hozza. Kerem, hogy szavazzunk! 11 igen 
es 5 nem a szavazati arany, elfogadtuk a hatarozati javaslat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
630/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Ovodakkal ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere

(11 igen, 5 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Ovodakkal az eloterjesztes 7. szamu melleklete szerint ingatlan hasznalati 

szerzodest kot;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 7. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 

szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi 
Ovodak

Piko Andras
Vegul szavazasra a „Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal ingatlan hasznalati 
szerzodes megkoteserol” cimu 2 pontbol allo 7. hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell hozza. 
Kerem, hogy szavazzunk most! 12 igen, 4 nem a szavazati arany, elfogadtuk a 7. hatarozati javaslat 
is.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
631/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal ingatlan hasznalati szerzodes 
megkoteserol

(12 igen, 4 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozponttal az eloterjesztes 8. szamu melleklete szerint 

ingatlan hasznalati szerzodest kbt;
2. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 8. szamu melleklete szerinti ingatlan hasznalati 

szerzodes alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 15.
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A dontes vegrehajtasat vegzb szervezet, szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly, Jozsefvarosi 
Szent Kozma Egeszsegiigyi Kbzpont

Piko Amdras
Tisztelt Kepviselo-testiilet. 13 ora 33 perc van egy ora ebedsziinetet rendelek el, talalkozunk 14 ora 
30 perckor.

SZUNET 13.33 -14.51

Napirend 7. pomtjja - folytatas
Eloterjesztes az egyes bmkormainiyzati adorendeletek modosftasarol 
(irasbeli eloterjesztes)
Elbterjesztb: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Tisztelt Kepviselo-testiilet! Folytatjuk a munkankat, visszateriink a sziinet utan, ahogy a modosito, 
iigyrendi modositoban eldontottiik a, az 1. napirendi pontunkhoz, ez pedig a helyi adok, pontosabban 
a szamozas alapjan a 7.-hez, „ a helyi adokrol szolo onkormanyzati rendelet modositasarol” szolo 
rendeletrol, rendelethez. Es ott tartottunk a vitaban, hogy megkerdeztem a kepviselocsoportokat, 
hogy keszen allnak-e s modositokkal. Szilagyi Demeter kepviselo ur egy kerdest tett fel, hogy 
hallhatjak-e, ha jol emlekszem, Szilagyi Demeter volt, hogy hallhatjak-e a Kozosen Jozsefvarosert 
Frakcio modosito javaslatat. Ugye, ekkor kertiink egy technikai sziinetet, mert fblmeriilt az, hogy a, 
az iratkezelesi rendszer vajon tud, tudja-e kezelni a modositas utani allapotokat. Az deriilt ki, hogy 
igen, ugyhogy jegyzo asszonynak adnam meg a szot, es kerem, hogy akkor olvassa fol a Kozosen 
Jozsefvarosert Frakcio modosito javaslatat.

dr. Sajtos Csilla
Koszonbm szepen! A, ugye, ez a modosito, ez a rendelet-tervezethez, tehat a modosito 
rendelet-tervezethez erkezo, amiben ugye a, a rendelet-tervezet 3. § bekezdes, tehat mar a modosito, 
3. § (2) bekezdese helyebe a kbvetkezo (2) bekezdest javasoljak a modositassal. A modositott 
epitmenyado rendelet 3. § (2) bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (3) bekezdeset, tehat itt 
csak a (3) bekezdeset modosito rendelkezese a ,,2018 forint/negyzetmeter/ev” szovegresz helyett 
,,2048 forint/negyzetmeter/ev” szovegresz, szoveggel lep hatalyba. Ezt kbvetben a rendelet-tervezet 
3. §-a kiegesziilne a kbvetkezo 3 bekezdessel, egyidejiileg a (3), (4) bekezdesek szamozasa (4), (5) 
bekezdesre valtozna. Es akkor mondom a, a, az uj bekezdest: tehat egy uj (4)-es bekezdes lenne a, az 
epitmenyado 7. §-aban a, a rendeletnek (4) bekezdese. Az epitmenyado eves, amit ugye a jelen 
rendelet 3. § (3) bekezdese allapit meg, az epitmenyado eves merteke, bocsanat, a (3) bekezdes a 
modositott epitmenyado rendelet 3. § (2) bekezdesenek az epitmenyado rendelet 7. § (4)-es 
bekezdeset modosito rendelkezese, a kbvetkezo a) es b) ponttal, pontban foglalt szoveggel lep 
hatalyba: Es akkor most kbvetkezik az eredeti rendelet 4, 4-ben, 7. § (4) bekezdese) „az epitmenyado 
eves merteke - a (2), (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel - a) az adoalap a 100 negyzetmeter vagy 
annal kisebb teruletii ingatlanok eseteben 500 forint negyzetmeter/ev, b) az adoalap a 100 
negyzetmetert meghalado teruletii ingatlanok eseteben az ingatlan 100 negyzetmetert meg nem 
halado resze utan 548 forint/negyzetmeter/ev, az adoalap az ingatlan 100 negyzetmetert meghalado, 
de 500 negyzetmetert meg nem halado resze utan 1736 Ft negyzetmeter/ev, az adoalap az ingatlan 
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500 negyzetmetert meghalado resze utan 2800 forint/negyzetmeterert /ev.” Ugye, ami azt jelenti, 
hogy kulonvalasztja 100 negyzetmeteres savot aszerint, hogy 100 negyzetmeter vagy annal kisebb. 
Ott ugye, ami nem haladja meg a szazat vagy annal kisebb, ott akkor 500 forint lenne az per 
negyzetmeter per ev az, az ado eves merteke. Mig, ha a 100 negyzetmetert meghaladja, ott a 100 
negyzetmeterig tarto adosav, tehat a savozasnal, ott az valtozna 548 forintra a tavalyi 530 helyett, ami 
nem birt hatarba lepni.

Piko Audras
Ha jol ertem, akkor, akkor most a lenyeg az az, hogy a 100 negyzetmeter alapteriiletig 
visszacsokkentettiik, tehat az eredeti javaslatunkhoz kepest visszacsokkentettiik 500 
forint/negyzetmeterre, koszonom szepen! Ez igy rendben van, ez volt a szandek, igen. Szilagyi 
Demeter kepviseld ur, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Az egyfelol, hogyha lehet igy mondani, udvozlendo, hogy 
itt az unszolasunkra vegiggondoltak, hogy kell-e sarcolni a jozsefvarosiakat vagy nem kell sarcolni. 
Az mar kevesbe udvozlendo, hogy milyen kovetkeztetesre jutottak ebbol. Mert azt gondolom, hogy 
ez a tipusu ado-megallapitas, amit most itt tesznek, kozel sem eri el azt a celt, hogy a helyi kis- es 
kdzepvallalkozasokat megfelelo mertekben tudjuk tamogatni a kovetkezo evben annak erdekeben, 
hogy a, ebben a, a Covid-dal terhelt idoszakban tudjanak jol mukodni es a jo mukodesiik zalogakent 
egyebkent a jozsefvarosiak szamara munkalehetoseget biztositsanak, egyebkent mas egyeb 
formakban pedig Jozsefvaros kozosseget epitsek. Ugyhogy en a magam reszerol, mondom, oriilok, 
hogy, hogy azert itt a, a vita kapcsan, azert ezt vegiggondoltak, es nem az eredeti eldterjesztesiikkel 
mennek tovabb, de ettol fuggetlentil ezt kevesnek tartom. Es ezert a, a kiegeszito modosito inditvanyt 
teszek azzal egyiitt, hogy itt a, a frakciotarsaimmal megbeszeltiik, es ez egyseges, a Fidesz frakcionak 
ez a modosito es inditvanya, hogy Egry Attila kepviselotarsam mar nines jelen, igy az o modosito 
inditvanyat en magamra veszem, es azt abban a formajaban visszavonom, es egy egyseges javaslatot 
fogunk a Kepviselo-testiilet ele terjeszteni, ami arrol szol, hogy 500 negyzetmeter alapteriilet alatt a 
kovetkezo evben ne kelljen epitmenyadot fizetni annak erdekeben, hogy ezek a vallalkozasok, akik 
ebben erintettek, megfelelo tamogatast kapjanak a helyi onkormanyzattol a mukodesiik es a 
fennmaradasuk erdekeben es a jozsefvarosiak erdekeben. Ugyhogy ez a, a modosito inditvanyunk, 
tehat mind 100, mind pedig 500 negyzetmeter alatt 0 forint epitmenyadot javaslunk. Itt van a, az 
irasbeli javaslat, ez a modosito inditvanyunk. Nem tamogatjuk azt, hogy a, hogy az Onkormanyzat 
adokat emeljen semmilyen formaban, hanem kifejezetten azt tamogatjuk, hogy az Onkormanyzat 
adocsokkentessel a helyi vallalkozasokat tamogassa, koszonom!

Piko Audras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo urnak adorn meg a szot, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur! A Szilagyi Demeter altal elmondottakhoz szeretnek hozzafuzni 
nehany sajat, sajat gondolatot. A, kezdjiik onnan, hogy az en ertelmezesemben az adok beszedese es 
ujraelosztasa az kimondottan feladata es felelossege is az Onkormanyzatnak. Abban nem ertiink 
egyet, hogy az adokedvezmeny biztosan a legmegfelelobb formaja-e annak, hogy tamogassunk egy 
vallalkozast. Nem lehet-e mas modon ezt megtenni? Es, hogy adokiveteskor tudjuk-e kelloen 
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differencial™, hogy mondjuk milyen vallalkozasokat tamogatunk? Tehat ha az epitmenyado 
mondjuk egy adoero-vizsgalatot megelozne annak kivetese, tehat pentosan tudnank, hogy, hogy egy 
akar 300 negyzetmeteren mukodo cegnek az eves arbevetele mondjuk meghaladja a 900.000.000.000 
dollart, akkor azt gondolom, hogy arra az ado kivetese nem ugyanolyan szinten kell, hogy 
vonatkozzon, mint egy alacsonyabb bevetelu cegre. Arra vagyunk hagyatkozva, amit a torveny 
enged. A torveny azt engedi, hogy negyzetmeter alapon szabjuk ki ezeket az adokat, es az 
adoelengedes, meg egyszer mondom, nem biztos, hogy a legmegfelelobb modja az ujraelosztasnak. 
Arrol lehet beszelni, hogy hogy kapjanak tamogatast ezek a vallalkozasok, hogy a Covid-helyzethez 
vagy a Covid-helyzetben esetleg jobban jarjanak. Masrol en nem szivesen kommunikalnek olyan 
szempontbol, hogy ami mar ilyen drasztikus valtozas az eredeti javaslathoz kepest, amit Onok itt 
most kepviselnek. A masik, amit szerettem volna elmondani, hogy akik most, amit most mi itt 
tesziink, az gyakorlatilag egy adocsokkentes ennek a 4200 vallalkozasnak. Tekintve, hogy utoljara 
ezt az adoformat Onok emeltek, es jelenleg is azt javasoljuk, hogy azt az allapotot allitsuk helyre, 
amit Onok 2019-ben elfogadtak, tehat az 500 forintos dijon legyen megallapitva ez a, ez az 
bsszeghatar. Azt, hogy ezt adoemelesnek aposztrofalja, az meg viccesnek tunik nekem. A mas es 
egyeb ingatlanformakra vonatkozd emeleseknel vagy bocsanat, indexalasnal, mert nem is neveznem 
adoemelesnek, ezeknel az indexalasoknal pedig egy tavaly sem ervenyesitett bevetelnovekmenyt 
kivan az Onkormanyzat realizalni, tekintve, hogy mukodnie kell. Es ezek a bevetelek jelentik az 
onkormanyzati bevetelek jelentos szazalekat. Tehat azt gondolom, hogy amikor arrol beszeliink, 
hogy hogyan tudunk segiteni az onkormanyzati vonalon ezeknek a vallalkozasoknak, akkor talaljunk 
ki erre egy olyan megoldast, ami, ami esetleg mar a befolyo bevetelekbol ujra eloszthato, (gong) 
differencial es igazsagos.

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

Vorbs Tamas
Koszonom szepen a szot! En azert szeretnem emlekeztetni az itt iiloket, hogy jelen napirend 
targyalasa az onnan indult, hogy Onok addt akartak emelni mindenkinek. Amikor a Fidesz-KDNP 
frakcioja jelezte, hogy ez ebben a formaban szamara nem elfogadhato, akkor Onok kertek egy kis 
idot, atgondoltak, rajbttek, hogy tenyleg tarthatatlan es rossz javaslat az, amit ide ele vezettek a, ide 
terjesztettek a Kt. ele. Zarojelbe jegyzem meg, hogy olyan szuper lenne, hogyha, ha legalabb Onok 
kozott lenne valamilyen osszhang ebben a kerdesben, mert akkor ezeket a vitakat mar megsporolta 
volna a Kepviselo-testulet, es adott esetben a, a tobbsegi frakcio tudna valamiben egyseges 
allaspontot kialakitani. Azzal a politikai vitat le tudnank folytatni, de az, hogy meg Onok egymassal 
is vitatkoznak, a Hivatalt is szetszedik, azert ez egy kicsit, kicsit azokra a mukodesi anomaliakra hivja 
fel a figyelmet, amit egyebkent az SZMSZ targyalasakor egyebkent is jeleztiink. A, a lenyeg azert 
megiscsak az, hogy iidvozlendo, hogy az adoemelesiikon megprobalnak valamit fmomitani, de ez 
korantsem eleg, es egyaltalan nem, meg csak meg sem kozeliti azt a javaslatot, amit mi korabban 
megtettiink. Egyebkent szeretnem jelezni, hogy a 2019-es evi adora valo visszaallitas nyilvan 
iranyaiban helyes, de 2019-ben nem volt Covid-jarvany, es nem szorultak segitsegre azok a 
kisvallalkozasok, amelyekert azt gondolom, hogy mindannyian felelosseggel tartozunk. Tehat 
segitsegre van sziiksegiik, nagyon sok esetben ezek vendeglato-ipari, kereskedelmi uzlethelyisegek, 
uzletek stb. Nckiink kutya kotelessegiink segiteni ezeket a vallalkozasokat, es egyebkent mivcl 
vegigvettiik a korabbiakban az, az Onkormanyzat gazdalkodasi helyzetet, semmi nem is indokolja 
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igazsag szerint, hogy ezekkel a vallalkozasokkal ne, valamilyen formaban ne, ne tamogathassa az 
Onkormanyzat, ne tehessen szamukra pozitiv kivetelt. Ugyhogy ezt en egy nyilvanvaldan inkabb a 
kommunikacios temek szolo iizenetnek ertekelem, amit Onok a sajat eloterjesztesiikhbz 
modositaskent most itt, nem tudom en, 6 ora alatt vagy mennyi, itt ki sikeriilt valamilyen formaban 
dolgozni vagy benyujtani, de ez nem elegseges, ez nem fogja elemi azt a celt. Es egyaltalan nem arrol 
szol, hogy a kisvallalkozasokat a keriileti kkv-kat megsegitse, hanem inkabb egy ilyen 
kommunikacios elovagas arra, hogy Onok valdjaban adot akamak emelni, es ilyen mddon prdbaljak 
meg ebbol a helyzetbol magukat kirantani, koszonom! (gong)

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom, polgarmester ur! En vegteleniil csodalkozom, hogy a, a kepviselotarsam igy a fejiinkbe 
lat, hogy mi mit akartunk, meg hogy akartuk, meg, hogy az altalaban, hogy van. De ugy megis azon 
gondolkodom, hogy amikor, tehat, ha megeloz valaki engem egy, egy javaslat megtetelevel, amelyre 
nem azt mondjuk, hogy nem az tortent, ahogy mondta, tehat ugye az ugy volt, hogy jott onnan egy 
javaslat, ami nem az volt, amit en elmondtam. En elmondtam, hogy mi is gondolkodtunk azon, hogy 
kellene ezen modositani meg itt a kepviselo-testiileti iilesen. Majd felrevonultunk valoban, sziinetet 
kertiink, de nem azert, hogy ezt megvitassuk egymas kozott, hogy ezt szabad-e vagy nem szabad, 
Kedves Gabor, hanem azert, mert ezek a javaslatok, amikor ado, gyakorlatilag torveny vagy 
jogszabaly megalkotasanal uldogeliink, akkor az nem egy vice. Tehat a, abban olyan komoly 
szamitasokat kell vegezni, amely szamitasoknak a, a megalapozottsaga nelkiil vagy a, a szamitasok 
nelkiil nem nagyon tudunk elorelepni. Sot, azt is meg kellett tudnunk, mint ahogy azt On nyilvan 
tudja, hiszen On is tajekoztatva lett arrol, hogy konkretan az a helyzet allt eld, hogy azt kellett 
megnezni, hogy egyaltalan informatikai szinten lehet-e kezelni, hogy ugyanazon adonemben 2 
kiilonbozo savban, illetve egy, egy savon beltil 2 kiilonbozo ado legyen kivetve. Tehat ezeket a 
problemakat, ezeket mind meg kell oldani, es azert a Kedves TV nezok vagy, vagy kozvetitest nezok 
kedveert is mondanam, hogy nem az tortent, hogy itt vitatkoztunk, hanem technikailag probaltuk 
megoldani ennek a javaslatnak a, a tartalmi megvalositasat. Amit pedig mondani szeretnek, hogy, 
hogy ezt most tenyleg ilyen politikai jelleggel, hogy tenyleg az a helyzet, hogy a legtobb 100 
negyzetmeter alatti ingatlan, erre a valoban igaz, hogy a, a trafikosok vannak a legtobben, tehat hogy 
Onok most tenyleg itt azert allnak ki, hogy a trafikosoknak ne kelljen fizetni? Mert ebben a 
pillanatban ugy, ugy nez ki a helyzet, hogy meghatarozhatatlan komek lobbiznak, amit most nem 
ertek, hogy miert csinaljak, koszonom!

Pilko Andras
Koszonom szepen, Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ur, parancsoljon!

Szarvas Koppany Bendegwz
Koszonom! A szerintem az egyebkent kezelheto es egesz hasznosnak tund javaslatukat a fideszes 
kollegak, hogyha nem most helyben, hanem mondjuk a bizottsagi iilesen nyujtottak volna be, akkor 
peldat mutattak volna abbol a konstruktiv ellenzekisegbol, amit meg az alakulo testtileti iilesen 
beigertek. Meg lehet, hogy talan bemutattak volna azt az allitolagos jo dontes-elokeszitest, amire 
szinten szoktak hivatkozni, de legalabb az irany helyes, vegre vannak konstruktiv javaslatok, mar 
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csak az idozitesen kell dolgozni, en drukkolok.

Pik6 Andras
Koszonom szepen, Stettner Istvan kepviselo ur, parancsoljon!

Stettaer Ustvan
Koszonom a szot, polgarmester ur! Hat, enszerintem azert egy kicsit tegyiik a szivunkre a keziinket, 
elteriink nagyon a tematol. Adoemelesre sziikseg van, es mar sziikseg volt a mult evben is. Ugye, 
szerettiik volna a kormanyzati megvonasok vegett, ugye, potolni kell azokat a kiadasokat es a 
vallalkozasok fejleszteset, vagyis tulajdonkeppen a tarsashazak fejleszteset valamibol allni kell. Ez az 
egyik. A masik, hogy a kedvezmenyeket megtartsuk vagy meghagyjuk. Az, hogy a nagyobb 
negyzetmeteru ingatlanu vallalkozasok fizetnek tobb adot, szerintem belefer a biidzsejiikbe, 
egyaltalan nem fogja oket tonkretenni. Viszont az a 300.000 plusz, amit ugye evvel az Onkormanyzat 
nyer, az nem egy olyan nagy osszeg, es ez az adotetel se egy olyan nagy osszeg, amivel ekkora vitat 
kellene folytatni. Arra viszont eleg, hogy tudjuk modositani, vagyis hat tudjuk a tarsashazakat is, 
ugye, tamogatni, ami ugye hat, ne felejtsiik el, hogy honnan indulunk. Onnan indulunk, hogy a 
kormanyzati megvonasok, azok folytatodni fognak tovabbiakban, jovore is, es nemcsak a 
kormanyzati, hanem ugye a gazdasagi inflacio a jovoben meg nagyobb lesz, hiaba akarjuk ezt 
eltitkolni. Es ehhez nekiink meg ugye, mivel eddig nem volt adoemeles, ezt ha modositva is, de meg 
kell tenniink, es ezt mindenki jol tudja, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen a hozzaszolast, Szilagyi Demeter kepviselo ur kovetkezik, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A DK-s kepviselotarsamnak jeleznem, hogy nem, tehat 
300.000.000 Ft, amirol beszelgettiink lett a 300 ezret mondott talan, ha jol hallottam. 300.000.000 
forint az, amit az Onkormanyzat szeretne kivetni a jozsefvarosiakra adoemeles formajaban. Ugye, 
elmondta, hogy adoemelesre sziikseg van, mert hogy ebbol akarjak a tarsashazakat finanszirozni, 
meg vallalkozasfejlesztest. Ezt tenyleg oszinten megmondom, nem nagyon ertettem, hogy mire 
gondol a kepviseldtarsam. Azt viszont igen, azt tudjuk, amikor a baloldal van hatalmon, akkor 
adoemelesre lehet szamitani, ez, ez, ez jol latszik, es ezuton most meg is erositettek, koszonom 
szepen! Osszessegeben azt, azt kell, azt kell, hogy elmondjam, hogy a, amit most benyujtottak 
modosito inditvanykent az egy, az egy, az egy kommunikacios sebtapasz. Valodi, valodi hatasa nem 
igazan lesz. Eppen azert kezdemenyeztiik azt, hogy ezeket az, ezeket a, az adonemeket a kovetkezo 
evben 500 negyzetmeter alatt teljes mertekben engedjuk el, mert az az igazi vallalkozasfejlesztes, 
amikre egy vallalkozasnal ott marad az adoforint, es tud belole egyebkent akar fejleszteni, tud beldle 
akar egyebkent, hogy ha olyan helyzet van, bert fizetni, es tud, tud vele sajat maga gazdalkodni. Az 
nem mukodokepes, amit Onok, Onok itt allitanak. A, en nem lattam azt az eloterjesztesben, hogy ezt 
a 300.000.000 forintot tarsashazfejlesztesre gondolnak kolteni. Ezt kerem, hogy akkor azt erositsek 
meg, hogy ez tarsashazfejlesztesre fog menni, hogy, hogy akkor ezt tudjuk a kesobbiekben, akkor 
nyomon kovetni, hogy lassuk, mert arra is nagy sziikseg van, hiszen az, az, arra se nagyon koltottek az 
utobbi idoben. Sok helyen lenne egyebkent helye ennek a penznek, de azt gondolom, hogyha 
300.000.000 forintot a jozsefvarosiakon be akamak vasalni, akkor elotte sokkal inkabb a sajat 
koltsegeiken kene megprobalni faragni. Nem kene bsszeszedni kozbeszerzesi birsagokat 60 millios 
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nagysagrendben, nem kene 6 bizottsagot mukodtetni eves szinten 50-60.000.000 forint 
pluszkoltseggel a korabbi evekhez kepest, nem kene tanacsadok garmadajat alkalmazni sok millios 
tetelben havonta, es szamtalan olyan koltseget megsporolhatnanak, amibol ezt a 300.000.000 forintot 
elo lehetne teremteni, nem a jozsefvarosiakon kell behajtani. Es itt van egyebkent az is, amit Egry 
Attila kepviselotarsam meg az, a vita elejen elmondott, hogy az Onkormanyzatnak a bcvetelei 
teljesiiltek, jelenleg is vannak olyan tartalekok a rendszerben 1,4 milliard forint ertekben, amirol 
tovabbra sem kaptunk erdemi beszamolot, hogy annak mi a sorsa. De ettol fuggetleniil Onok ugy 
gondoljak, hogy az adoemeles a megfelelo gazdasagpolitikai lepes ebben a helyzetben. Nem tudom 
tamogatni!

Piko Andras
Koszonom szepen! Tovabbi hozzaszolasokat nem latok, a napirend vitajat lezarom, es eloszor 2 
modosito inditvanyunk van. A Veres Gabor altal eloterjesztett modosito inditvanyt befogadtam, arrol 
nem kell kiilon szavazni, viszont szeretnem, hogyha kiilon szavaznank a Szilagyi Demeter kepviselo 
ur altal mondott modosito inditvanyrol most, hogy legyen vilagos a tamogatasa. Kerem a szavazast! 4 
igen, 10 tartozkodassal nem ment at, tehat elutasitottuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfiletenek 
632/2021. (XL 18.) hatarozata

(4 igen, 0 nem, 10 tartozkodas szavazattal)

A Kepviseld-testulet ugy dont, hogy nem fogadj a el dr. Szilagyi Demeter kepviselo ur modosito 
javaslatdt, miszerint a Rendelet 3 § (1) bekezdes a), b) pontja az alabbiak szerint modosuljon:

a) az 530 Ft/m2/ev szovegresz helyett 0 Ft/m2/ev
b) az 1648 Ft/m2/ev szovegresz helyett 0/m2/ev.

Piko Andras
Jegyzo asszony jelezte, hogy ujbol felolvasna a modosito inditvanyt vagy a modosito javaslatot, 
parancsoljon!

dr. Sajtos Csilla
Csak a, csak az utolso 4 bekezdest. Tehat a, ami a rendelet-tervezet 3, 3 § (3) bekezdeseben szerepel, 
mert felreerthetd volt az adoalap szo hasznalata az ingatlannal egyiitt. Ketszer mond, ketszer mond, 
tehat a (4) bekezdes az epitmenyado eves merteke a (2), (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel a) 100 
negyzetmeter vagy annal kisebb teriiletu ingatlanok eseteben 500 forint/negyzetmeter/ev, b) 100 
negyzetmetert meghalado teriiletu ingatlanok eseteben az adoalap 100 negyzetmetert meg nem 
halado resze utan 548 forint/negyzetmeterert/ev az adoalap, 100 negyzetmetert meghalado, de 500 
negyzetmetert meg nem halado resze utan 1736 forint/negyzetmeter/ev, es az adoalap 500 
negyzetmetert meghalado resze utan 2084 forint/negyzetmeter/ev. Elnezest koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Most akkor szavazasra bocsatom Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseldtestii... Voros Tamas kepviselo urnak iigyrendije, parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen! Az lenne a tiszteletteljes keresesem, es mivel modosltast nem lattam, a segltseget 
is szeretnem kerni, hogy a vonatkozo reszt a modositasban, talan ez a 7 paragrafus (2) bekezdesnel 
van, ahol a 100 negyzetmeter meg nem halado reszerol szolo passzus szerepel, tehat az, ahol arrol 
beszeliink, hogy a modositott rendelet-tervezet szerint 500 forint/negyzetmeterre valtozna. Arrol 
szeretnek kiilon szavazni, kiilon hatarozati pontkent.

Piko Andras
Ugyrendi, egyetertek, szavazzunk! Ugyrendi.

Voros Tamas
Bocsanat, tehat egy picit, tehat en tenyleg nem szeretnek egy iigyrendbe bonyolodni, de ez nem 
szokas. Ha kiilon szavazast ker valaki, akkor azt, azt nem szavazunk rola, azt illik, sot szerintem kell 
is biztositani.

Piko Andras
Jo, formailag ugyrendi javaslat, de megertem, ertem, mit mond.

Voros Tamas
Hat, ugyrendi, de nem minden ugyrendi javaslatrol kell szavazni, az ugyrendi javaslat, az nem 
feltetleniil... Ha ugyrendi, mindegy, de Onok, jegyzo asszony kivaloan...

Piko Andras
Szerintem elfogadhato, abszolut.

Voros Tamas
Jo, oke, koszi!

Piko Andras
Bocsanat! Hadd kerdezzem...

dr. Sajtos CsiHa
Most az a vita targya, hogy iigyrendirol kell-e mindig szavazni vagy nem.

Piko Andras
Jo, most nem ertem. Szerintem a kepviseloi akarat ugye az volt, hogy arrol a kiilon pontrol, ami, igy 
van, arrol az alpontrol kiilon, kiilon hozzunk hatarozatot. Lehetseges?

dr. Sajtos CsiHa
Lehetseges, de onmagaban azert felborlthatja itt a jogszabalyt, tehat hogyha, eloallhat az a helyzet, 
hogy ha ezt mondjuk nem fogadja el a Testiilet, utana pedig egybe szavaz az egesznek, szeteshet a 
rendelet, hogyha itt kiilon szavazunk. Ez Igy koherens, ez a modoslto javaslat, tehat ha ez Igy keriil be 
az eredeti rendeletbe, akkor, akkor nem borul fel a rendje. Az, hogy, hogy kiiiriilhet az egyik resze a, 
a rendeletnek.
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Piko Andras
Jo, en, en nagyon bizom, bocsanat, nagyon bizom abban, hogy a Kozosen Jozsefvarosert Frakcio meg 
fogja szavazni a sajat maga altal eloterjesztett modosito javaslat lenyeget, ugyhogy... Tovabbi 
iigyrendi? Parancsoljon!

Vdros Tamas
Bocsanat, tehat nem, nem, nem iiriil ki, hanem akkor nyilvan az eredeti maradna hatalyban, hogyha 
ezt valamiert elutasitanak, tehat nem uriil ki egy rendelet, tehat jogilag semmilyen koherencia zavart 
nem okozna, de azert velelmezem, hogy mar csak a dolog termeszetenel fogva, ez nem fog felallni.

Piko Andras
Jo, tegyiink egy klserletet szavazasra. Tehat szavazasra bocsatom Budapest Jozsefvaros...

dr. Sajtos Csilla
Most mirbl szavazunk?

Piko Andras
Most arrol az egy pontrol fogunk szavazni, amirol Vdros Tamas kepviseld ur kerte azt, hogy arrol 
kiilon legyen szavazas. Olvassuk fol, ugye az a) pont.

dr. Sajtos Csilla
Az eredeti rendelet 7 § (4) bekezdese ugye a) es b) pontra az eredeti sima 4 bekezdes helyett: az 
epitmenyado eves merteke a (2), (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel a) a 100 negyzetmeter vagy 
annal kisebb teriiletii ingatlanok eseteben 500 forint/negyzetmeter/ev.

Piko Andras
Koszonom szepen, enrol fogunk most szavazni. Kerem a szavazast! 14 igennel elfogadtuk ezt az I. 
pontot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
633/2021. (XL 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy elfogadja Vdros Tamas 
iigyrendi inditvanyat az eredeti rendelet 7 § (4) bekezdese helyett, hogy az epitmenyado eves merteke 
a (2), (3) bekezdesben foglaltak kivetelevel a) a 100 negyzetmeter vagy anndl kisebb teruletii 
ingatlanok eseteben 500forint/negyzetmeter/ev.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Adoiigyi 
Iroda

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom a 4 paragrafusbdl allo modosltassal, befogadott modositassal modositott 
rendeletet, az elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges. Kerem a Tisztelt Kepviseldket, hogy 
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szavazzunk most! 11 igen es 3 nem szavazattal elfogadtuk a rendeletmodositast, koszonom szepen!

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 11 IGEN, 3 
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 36/2021. (XL 18.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET AZ EGYES HELYI ADOKROL SZOLO 
ONKORMANYZATI RENDELETEK MODOSITASAROL.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Adoiigyi 
Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 9. pontjja
Javaslat "Komposztlada-program intezmenyek reszere" palyazat kiirasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: dr. Erdss Gabor polgarmester

Piko Andras
A 9. napirendi pont targyalasa kovetkezik, „Javaslat "Komposztlada-program intezmenyek reszere" 
palyazat kiirasara. Az eldterjeszto Erdss Gabor alpolgarmester. Az eloterjesztes lenyege, hogy a 
maganszemelyekhez es tarsashazakhoz hasonldan intezmenyek reszere is palyazati lehetoseget nyit a 
komposztladak beszerzesere. Az eloterjesztest a bizottsagok megtargyaltak. A napirend vitajat 
megnyitom, kerdezem az eloterjesztot, hogy van-e szdbeli kiegeszitese.

Dr. Erdss Gabor
Igen.

Piko Andras 
Parancsoljon.

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot, polgarmester ur. Az eloterjesztest csak egesz roviden egeszitem ki, es pedig azzal, 
hogy a Teleki teri kozossegi komposztald koriil osszegyult civil csapatnak a javaslata alapjan 
szeretnem kiegesziteni a lehetoseget annak, hogy ahogy az eloterjesztesben az szerepel, hogy 
muanyag komposzt kereteket kaphatnak ezek az intezmenyek, tehat jozsefvarosi bdlcsddek, ovodak, 
iskolak, ezt szeretnem azzal kiegesziteni, es akkor szo szerint is mondom, de egyebkent bizottsagi 
iilesen mar ugyanezt felolvastam, tehat: „maximum 2 darab egyenkent 300 literes muanyagbol 
kesziilt hazi komposztald lada vagy maximum 2 darab egyenkent legfeljebb 500 literes fa komposzt 
keret.” Szivesen megindokolom, hogy szakmailag ez miert javasolt, de hogyha a kepviseldk 
eltekintenek ettol, akkor en is eltekintek. A vitat pedig drommel varom, es oriilok, hogyha mindenki 
tamogatja, hogy a bdlcsddek, ovodak, iskolak kaphassanak lehetoseget a komposztalasra. 
Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesek kovetkeznek, kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e az 
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eloterjeszteshez kerdesiik. Amennyiben nines, kerdezem a kepviselocsoportok vezetoit, hogy 
kivannak-e hozzaszolni a napirendhez. Satly frakeiovezeto ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A Komposztlada Program lathatoan uj szakaszaba er, 
eddig is nagy sikere volt, ugyhogy a Kozosen Jozsefvarosert Frakcio tamogatja.

Pik6 Andras
Koszonom szepen! Voros Tamas frakeiovezeto ur?

Voros Tamas
Az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy a tobbsegi frakcio nagyjabol a helyzetet nem veletleniil kezeli 
igy. Egyebkent en azt gondolom, tamogatni fogjuk, tehat szeretnem jelezni, hogy tamogatni fogjuk 
ezt az eloterjesztest, de, es akkor itt jon a de, es azt gondolom, hogy ezert kell alapvetoen itt errol 
beszelniink. Alapvetoen Onoknek az egyik legfontosabb politikai, vagy talan a legfontosabb es 
legartikulaltabb politikai igerete az volt, hogy egy zold gondolkodast es egy zold, nem tudom, a 
klimavaltozas problemajat eloterbe helyezo stb. politikat fognak folytatni, sot, sokkal inkabb azt, 
mint az elozo varosvezetes. Ahol egyebkent nyilvan a zbldites nagyon-nagyon, tobb cikluson at 
kiemelt projekt volt. Igertek Onok 5000 negyzetmeter zoldteriiletet, 5000 negyzetmeter zoldteriiletet, 
ami nem kesziilt el. Ugye, ezt evente igertek, most mar tobb mint 2 eve vannak Onok hatalmon. Ebbol 
igazabol semmi nem latszik. Azt hiszem, hogy talan a legkomikusabb resze a klimavedelmi, nem is 
tudom, valami akeioterv volt, amit szinten Eross alpolgarmester ur terjesztett be elenk. Gyakorlatilag 
arrol szolt, hogy Jozsefvaros hogyan fog kiizdeni a klimavaltozas ellen, ami onmagaban is egy 
abszurd vallalas, hiszen ezeket nem ezeken a szinteken kell eldonteni, de raadasul olyan dolgok is 
szerepelnek benne, amik, amik azert a mai napig gyakorlatilag meghatarozzak a pesti viccek egyik fo 
forrasat, hogy itt a mehlegelokre, vagy bocsanat, itt a buszmegallokba telepitett mehekre gondolunk. 
Aztan termeszetesen ezekbol a nagy igeretekbol gyakorlatilag egy ilyen Komposzt Program maradt. 
Tehat most itt vagyunk, parszazezer forintrol gondolkodunk, komposztladakrol. Meg azt en vartam 
volna, hogy benne van valahol, hogy ugye nagyon fontos, hogy ezeknel a teriileteknel, mert legyiink 
oszintek, mert annak aztan tenyleg semmi ertelme nines, hogy 30 vagy nem tudom en hany 
kiilonbozo telephelyen komposztaljanak. Ezt a hulladekot ossze kene gyujteni, es egy kozponti 
helyen komposztalni. Ez a gazdasagos, ez a professzionalis. Nyilvan, ha van edukacios celja, akkor 
viszont, ez peldaul az eloterjesztesbol alapvetoen kimaradt, lehetett volna ra programokat szervezni, 
valamit. Csak az a helyzet, hogy olyan szereny osszegeket koltenek a, zold, a zolditesre 
Jozsefvarosban, olyan elkepesztoen nevetsegesek a ra szant forrasok es a vallalasok, hogy azt nagyon 
nehez igazabol szo nelkiil hagyni. Tehat mikozben tenyleg arrol beszeltek, hogy Onoknek ez az egyik 
legkiemeltebb feladata, legkiemeltebb tema, a legfontosabb tema, ehhez kepest, tobbet koltenek ma, 
nem tudom, olyan programokra, olyan projektekre, adott esetben a korabbi JKN-es kiilonbozo, 
embert erdemben nem is erdeklo, tehat kozonseget nem is erdeklo programokra, mint a zold 
politikara. Tehat, ez annyira aranytalanul all szemben az Onok ambiciozus vallalasaival, meg a 
valasztasi programjaival, hogy igazabol ezt nekiink szova kell tenniink, es mondom onmagaban, ez 
egy jopofa kezdemenyezes, de az egesznek a meretei stb., ez nem egy kepviselo-testiileti anyag. 
Tehat 100.000 forintokrol dontiink, meg palyazatokrol, hat, miert nem raknak bele normalisan penzt, 
hogyha ez akkora siker? Ha pedig kudarc, mert ugye azert lassuk be, hogy a lakossagi, azert nem volt 
egy sikertortenet, akkor viszont valtoztatni kell rajta, mas tipusii megoldasokat kell keresni. Adott

50



esetben a kozdssegi kerteket kell valamilyen modon bevonni, tehat sok lehetoseg van ezeknek a 
fejlesztesere, de azert alapvetden a fo celokrol nem tudjak elterelni a figyelmet, amelyeket vallaltak. 
Nincsen 5000 negyzetmeter evente, most 10.000 negyzetmeterrel tobbnek kene lenniink, vagy az 
utolso pillanatban fognak egyszer csak elohuzni 25.000 zold negyzetmetert a mellenyzsebukbol? 
Tehat ezeket nem gondolnam, hogy ezek, ezek realis dolgok, es mondom, maga az eldterjesztessel en 
egyet is ertek, nincsen vele semmi gond. Csak ennel tobb kene. Tehat, ha Onok komolyan gondoljak 
a zoldpolitikat, akkor nem csak beszelni kene rola, hanem tenni is. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Eross Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

Dr. Erbss Gabor
Koszonom szepen ismet a szot! Koszonom a tamogatast is, meg koszonom a biztatast is. Remelem, 
hogy a kovetkezo evi koltsegvetesbe, ebbe mindig egyet szoktunk erteni, hogy zoldbol sosincs eleg, 
tehat valoban, remelem, hogy egyre zoldebb es zoldebb lesz Jozsefvaros. Egyebkent ezen dolgozunk, 
es nem csak ez az egy eldterjesztes a bizonyitek ra. Egyebkent meg az idei evben tovabbi 3 
klimavedelmi palyazattal fognak talalkozni a Tisztelt Kepviselo Urak es Holgyek. Es az egyben lesz, 
es nem szazezrek, hanem milliok. De abban mindig egyetertettiink, kepviselo ur, hogy, hogy a 
zolditest azt fel kell porgetni. Alpolgarmester urral is, Radai alpolgarmester urral is ezen dolgozunk, 
ugyhogy ebben nines vita. Egyebkent a masik felvetesere pedig, de tulajdonkepp megvalaszolta a 
sajat felveteset, tehat hogy valoban, onmagaban nem esupan a komposztalas onmagaban, hanem a 
kornyezeti neveles, ami az egyes intezmenyekben zajlik e koriil, az is indokolja, hogy a bolcsodek, 
ovodak es iskolak legyenek ennek a, ennek a szinterei, ugyhogy, ugyhogy egesz roviden ennyi. Es a 
zold iigyekre meg majd meg visszateriink, es latni fogja kepviselo ur, hogy szerencsere nyitott 
kapukat donget. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Camara-Bereczki Ferenc Miklos kepviselo ur, parancsoljon!

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! A Voros Tamas frakeiovezeto ur mindig, mindig ugy erzi, 
hogy magas labdat adunk neki, es mindig hosszasan probalja bizonygatni az igazat azzal 
kapcsolatban, hogy ezt mennyire nem vessziik komolyan ezt a temat, de kepviselo ur, ez nem igaz. 
Csak mi esupan azon szoktunk ilyenkor jot deriilni, hogy Ont ez az egesz tema mennyire izgatja, 
mennyire sziven viseli es hogy milyen jo dolgokat szokott mondani. Emlekeztetnek egy nagyon 
hangzatos es emlekezetes kiszolasra, ami a tavalyi evben ugy hangzott, hogy mi garantalja azt, hogy 
nem fognak a komposztladakba akkumulatorokat juttatni a lakok es ilyen hasonlo dolgok, de kicsit 
arrol beszelve, hogy mi garantalja. Itt peldaul ebben az esetben, intezmenyek eseteben szerintem eleg 
sok garanciaja van, de akkor is ajanlottam kepviselotarsamnak, hogy egyfajta komposzt rendorseget 
folallitsunk, es kezen fogva elmenjiink, es ezeket ellendrizziik rendszeresen, de nem gondolom, hogy 
ez ilyen, ez ilyen sulyu ez a tema. Az allampolgaroknak van egy felelossegerzete es szerintem 
mindannyian a helyen tudjak kezelni. Nyilvan a kornyezeti neveles eseteben arra is toreksztink 
peldaul a Teleki teren, hogy hogyan is kell komposztalni. De hogy meg egy gondolatot folvessek, 
tehat hogy hogyan kell megoldani? Ez nyilvan egy globalis problema, nyilvan orszagszintu 
megoldasok is kellenek, meg kontinensszintu. De minden egyes telepiilesnek, minden egyes 
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varosnak meg kell tennie azt, amit meg tud tenni, es mi azon vagyunk, hogy ez minel hangsulyosabb 
legyen itt a VIII. keriiletben. Nyilvanvaloan tobb forrast kellene szanni, bizzunk benne, hogy a jbvo 
evben ez sikeriilni fog, de lattam, a nagyra becsiilt agrarminiszter, Nagy Istvan is telepitett az 
agrarminiszterium erkelyere mehkaptarakat. Mi ezzel szemben nem akartunk a buszmegalloban 
mehkaptarokat telepiteni, de Onok itt eloadtak egy performanszt, meg volt mindenfele, hogy is 
mondjam, remhirterjesztes. Szoval, hogy ezt a temat szerintem nem mi vicceljuk el, hanem Onok, 
aztan pedig gorbe tiikrot akamak allitani elenk, mikozben, hat, na, nehez, nehez ez a kerdes, de 
oriilok, hogy jot szoktunk ezen mi egyiitt szorakozni, holott egyebkent a tema valoban nagyon 
komoly, es egyre tobb forrast igenyel. Ugyhogy bizom benne, hogy a jovo evben, ahogy 
alpolgarmester ur is mondta, tobbet fogunk tudni aldozni erre a temara is. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Szarvas Koppany Bendeguz Kepviselo ur.

Szarvas Koppany Bendegiiz
Koszonom szepen! Szerintem az egy, nem biztos, hogy onmagaban sikerre vezeto hozzaallas 
egyebkent, hogyha egy projektnek a sikeret, azt, a rakoltott penzben merjiik, nem biztos, hogy azert 
lesz jo a projekt, mert sok penz van ra, kicsibol is lehet jo dolgokat csinalni. Mi, akik dolgozunk 
ezekkel az ugyekkel, munkat vegziink bizottsagon kivul es beltil, azzal szembesiilunk, hogy ez 
egyebkent egy nepszeru otlet volt, hiszen termekenyen hatott, mint a komposzt, termekenyen hatott 
az emberek gondolkodasara, es kozossegi komposztladakra is felmeriilt az igeny. Es az is egyfajta 
siker egyebkent, hogy az intezmenyek is csatlakozni akartak a programhoz, szoval, az is egyfajta 
siker, hogy inspiraloan hat masokra az otlet, a projekt, es reszt vesznek benne. Ugyhogy en ebbol a 
szempontbol mindenkeppen ugy gondolom, hogy sikeres ez a program, meg hogyha 
koltseghatekonyan is sikeriilt elinditani ezeket a folyamatokat. Valoban, hogyha penzben memenk a 
sikert, elkoltott penzben memenk a sikert, akkor tenyleg erdemes lehetne komposztorseget 
felfogadni, hogy mondhatjuk, hogy milyen sok penzt elkoltottiink klimavedelemre, de mi nem penzt 
kolteni akarunk kolteni a klimavedelemre, hanem erdemi, hasznos lepeseket tenni, es ez meg is 
tortent. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviselo ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Csakhogy, ha mar sikerekrol beszeltink, akkor tegyek meg nekem legyenek 
szivesek, hogy eldicsekednek irasban is, jo? Nem muszaj most, hogy eddig hany negyzetmeter uj zold 
feliiletet hoztak letre 2019 novembere 6ta. Irasban tokeletesen megfelel a valasz, koszonom! Meg 
egyebkent egy kis sikemek lehet ertekelni, hogy azert nagyon a mehlegelok utan diiborog a 
kozteriileti kozossegi komposztalas, mert hogyha jarunk a keriilet utcain, akkor latszik, hogy bokaig 
er az avar, ugyhogy ez is, gondolom, ez is az Onok sikerenek tudhato be. Mindenesetre mi tudjuk 
azert tamogatni ezt az eloterjesztest. Koszonom!

Piko Andras
Voros Tamas kepviselo ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Szilagyi kepviselo ur lehet, hogy nem eleg kreativ. El kell nevezni siinfeszeknek, vagy valami 
ilyesminek, es akkor maris is eladhato a rendezetlen kozteriilet, a mehlegelo analogiajat alapul veve. 
A helyzet az, Tisztelt Kepviselo-testiilet, hogy azert, azert eleg komolytalan hozzaallas, amikor arrol 
beszelgetiink, hogy ez mennyire fontos dolog, es hat eves szinten, de javitsanak ki, hat, nem koltiink 
el 10.000.000 forintot a klimavedelmi akciotervben szereplb dolgokra, talan meg annyit se. Tehat ha 
azt mondjuk, hogy ez egy top prioritas az Onkormanyzat szamara, ne haragudjon, Eross kepviselo ur, 
bocsanat, alpolgarmester ur, Ont, Ont megvezetik a sajatjai, hogyha azt mondjak, hogy Ont 
tamogatjak ebben, mert lathatolag nem biztositanak eleg forrast az On elkepzeleseire. Es nem 
mondom, hogy az On elkepzelesei hiba nelkiil valok, mert nem azok, tehat szerintem egy csomo 
butasag volt abban az akciotervben. De az ambicidja meltanylando, meg az elkotelezodese a tema 
irant, de egesz egyszeruen a koltsegvetes tervezesekor erre a teriiletre az Onkormanyzat nem biztosit, 
nem allokal eleg forrast. Hogy ez Onnek szol, vagy a temanak, vagy egesz egyszeruen ugy altalaban 
igy allnak hozza ezekhez a dolgokhoz, azt nem feltetlenul kell most itt megitelnem, meg tudnam, de 
most nem teszem meg, de megis azt gondolom, hogy a felreertesek elkeriilese vegett tisztesseges 
forrasokat es programokat allokaljanak erre a teriiletre, ha azt akarjak, hogy barki komolyan vegye a 
nagy ivii terveiket, mert a tervekbol, meg az ambiciokbdl nincsen hiany, csak amikor meg kene 
csinalni, akkor hianyzik mogiile az a politikai akarat, hogy penzt is koltsenek erre a teriiletre. Onok 
nem foglalkoznak zold politikaval a keriiletben. A politikai PR megvan, tehat az a resze az megvan, 
de valos penziigyi kereteket es penziigyi alapokat nem biztositanak ezekhez a forrasokhoz. Ez 
nincsen jol, hogyha a koltsegvetesben, a jovo evi koltsegvetesben tobb penzt koltenenek erre a 
teriiletre, ezt mi mindenkeppen iidvbzlendonek talalnank. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom, megadom a szot Radai Daniel alpolgarmester umak, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom, polgarmester ur. Kepviselo urak, azert ugy nehez kovetkezetesseget es egy bizonyos 
konstans vonal melletti ervelest es vitat folytatni, hogy amikor komposztladakrol van szo, akkor 
hirtelen az a kerdes, hogy hany fa lett iiltetve, amikor fakrol beszeliink parkolohelyek helyett, akkor a 
parkolohelyek a problema, hogyha mikromobilitasi pontokrol vagy kerekpartarolokrol beszeliink a 
parkolohelyek helyett, akkor „aut6siildoziink”. Szoval, jo lenne, hogyha eldontenenk, hogy mi is az a 
zoldites, meg mi is az a klimavedelem. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom! Nem latok tobb hozzaszolast. Amennyiben ez valoban igy van, igy van, szavazas 
kbvetkezik. A napirend vitajat lezarom, szavazasra bocsatom a Komposztlada Program intezmenyek 
reszere palyazati felhivas kiirasarol sz616 2 pontbol allo hatarozati javaslatot, az elfogadasahoz 
egyszeru tbbbseg kell. Kerem a Tisztelt Kepviselbket, hogy szavazzunk most! Megallapitom, hogy 
14 igen szavazattal elfogadtuk a hatarozati javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testfiletenek 
634/2021. (XL 18.) hatarozata

a Komposztlada-program intezmenyek reszere” palyazati felhivasanak kiirasarol

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezo „Komposztlada-program intezmenyek reszere” 
clmu palyazati felhivast es annak mellekletet,

2. a hatarozat 1. pontja szerinti palyazati felhivast megjelenteti a www.j  valamint a 
www. jozsefvarosujsag.hu oldalakon.

ozsefvaros.hu

Felelos: polgarmester
Hataridd:

1. pont tekinteteben: 2021. november 18.
2. pont tekinteteben: a palyazati kiiras elfogadasat kbveto 8 napon beliil.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly Keriiletgazdalkodasi 
Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 10. pontja
Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi vedette 
nyilvanitasara 
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEGI
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 10. napirendi pont targyalasara „Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bokay Janos u. 34. 
szam alatti epiilet helyi vedette nyilvanitasara”. Az eloterjesztesrol annyit kell tudni, hogy a C8 
Civilek Jozsefvarosert Egyesiilet kezdemenyezte a Bokay Janos utca 34. sz. alatti haz ideiglenes es 
majd vegleges vedette nyilvanftasat. A Kepviselo-testiilet jogosult a helyi vedette nyilvanitasrol 
donteni, errol fogunk most vitatkozni, illetve a dontes is ebben a targykorben lesz. Tajekoztatom a 
kepviselotarsaimat, hogy a surgossegi eloterjesztest 2021. november 17-en szerdan potkezbesitessel 
kaptak meg. Az eloterjesztest bizottsag nem targyalta. Eloterjesztokent szobeli kiegeszitesem van. Ez 
az epiilet, a Bokay Janos utca 34. szam alatt a Golya epiilete. Kozismert epiilet es ikonikusnak 
mondhato epiilet azon a teriileten. A vedette nyilvanitas kerelme eloszor 2020 decembereben erkezett 
be a C8-tdl, a valaszt 2020 januarjaban kaptak meg, amelyet a civil szervezet nem fogadott el, es egy 
ujabb kerelemmel majusban ujrainditotta ezt az iigyet. A nyari sziinet utan most kesziiltek el a 
szakertoi velemenyek, amelyek indokoltnak tartottak a vedette nyilvanitast, a helyi vedette 
nyilvanitast. Errol kell most dbntenunk. Kerdezem Eross Gabor alpolgarmester urat, hogy van-e 
szobeli kiegeszitese, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom! Csak roviden. Igen, hogy, hogy a jelentoseget ennek az epiiletnek, de termeszetesen, 
ugye, mint Onok is latjak nem elolegezztik meg a dontest, ugye itt most egy ideiglenes helyi vedelem 
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az. amirol a Kepviselo-testiilet dontene. A jelentoseget az adj a meg, hogy, hogy fgy egyre 
fogyatkoznak azok a, a jozsefvarosi epiiletek, amelyek ezek a foldszintes vagy egyemeletes fajta es a 
regi, nem a 100, hanem a 150-200 evvel ezelotti karakteret idezik a, a keriiletnek. Es, es ezert 
gondoljuk azt, hogy legalabbis az ideiglenes vedelem, tul azon, amit polgarmester ur is mondott, 
hogy ez egy kultikus, es a, az epiteszeti erteken is tiilmutato, kulturalis torteneti, helyi torteneti 
jelentosegu epiilet, hogy ez indokolja azt, hogy, hogy most az ideiglenes helyi vedettseget megkapja 
ez az egykori kozossegi haz, illetve meg, meg korabban fogado, a Golya, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesek kovetkeznek, Voids Tamas kepviselo ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! En, mi indokolja a siirgossegi targyalast ebben az iigyben, tehat annyira akut a 
helyzet, vagy holnap mar ott allnak a gepek? Egyebkent, ha igen, akkor is, mindegy, erre legyenek 
szivesek valaszolni, hogy mitol siirgossegi egy ilyen eloterjesztes, mert azert ezt, azert ezt a mufajt 
azert masra szokas fenntartani, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Megadom a szot Barta Ferenc foepitesz umak, parancsoljon! Szerintem ki lett 
kapcsolva.

Barta Ferenc
Most jo, koszonom szepen a szot! A stirgosseget az az indokolja, hogy menet kozben beadtak a 
bontasi engedely iranti kerelmiiket az ingatlan tulajdonosai. Es azzal, hogy egy ideiglenes vedettseg 
keriil a hazra, azzal hivatalosan es a rendeletunk szerint egy evig bontasi tilalmat rendeliink el az 
epiiletre. Ez alatt az idd alatt a Testiilet eldontheti, hogy milyen tipusu vedettseget, bocsanat, helyi 
vedettsegen beliil milyen tipusu vedelmet kaphat ez a haz, hogy pontositsam a, a lehetoseget, Hogy az 
egesz epiilet vagy egy homlokzat, vagy egy relief lesz rajta vedett, ennek a lehetbsege innentol 
kezdve meg tud indulni. A stirgosseget csak a beadott bontasi kerelem jellemezte, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviselo ur kerdese kovetkezik. Most a kerdeseket, a 
kerdeseknel tartunk, ugye? Most a kerdeseket egyben folteszik, es aztan utana valaszolunk, ahogy 
szoktunk.

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Egyfelol szeretnem kerdezni, hogy a, ha jol ertettem polgarmester ur 
szavait, akkor egy ilyen tipusu kerelem mar erkezett az Onkormanyzathoz, de az valamiert utasitasra 
keriilt. Annak mi volt az indoka, indoklasa ? Azt mondta polgarmester ur a felvezetojeben, hogy 
tavaly mar volt egy ilyen tipusu kerelem, amire kapott az egyesiilet egy valaszt, amit nem fogadott el, 
es ment tovabb az eljaras. Itt azert ezt, ezt, ezt, ezt legyenek szivesek ezt megvilagitani, hogy 
pontosan mi, mi tortent itt. Nem ertem azt, hogy mit jelent, hogy eljaras, az eljaras adminisztrativ es 
koltsegvetesi okok miatt elhuzodott, es nem zarult le a folyamatat, tehat mik azok az adminisztrativ es 
koltsegvetesi okok, amik miatt a korabbi eljaras elhuzodott? Szeretnem azt megkerdezni, hogy a, 
amennyiben ezt az Onkormanyzat most vedette vagy ideiglenesen vedelem ala helyezi ezt az 
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epiiletet, okozhat-e barmilyen tipusu karteritesi kbvetelest (gong) a tulajdonosnal?

Piko Andras
Folytassa, kepviselo ur!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom! Tehat, hogy okozhat-e barmilyen karteritesi kbvetelest a tulajdonosnal? Hiszen egy 
jbhiszemu tulajdonos a jelenlegi hatalyos szabalyozasok ertelmeben adott be bontasi engedelyt, es 
kap most erre egy tiltast, hogyha itt ezt a Testiilet megszavazza. A, ugyhogy ez a kerdesem, hogy 
van-e erre, mire lehet szamitani itt a, a kbvetkezbkben a tulajdonos reszerbl? Volt-e kapcsolatfelvetel 
a tulajdonossal, tehat volt-e egyeztetes a tulajdonossal, hogy akkor itt mi fog tbrtenni? Es, ennyi 
egyelbre, koszonom!

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

Vbrbs Tamas
Koszonom! En ilyen szakmaibb kerdest szeretnek feltenni. Hogy en ugy emlekszem, hogy a, eddig az 
volt a szakmai allaspont ugy altalanossagban a, az ilyen egyszintes vagy alacsonyabb epiiletekkel 
kapcsolatban, hogy az kivanatos, hogy ezeknek a, a helyet valamilyen formaban, az nem 
termeszetesen a homlokzatot akar vedve stb. stb., de azert az ereszmagassag az nagyjabol egy 
szintben legyen, es ne alakuljanak ki nagy tuzfal-feliiletek. Es azoknal az ingatlanoknal, amelyek 
ilyenek, azoknal kifejezetten tamogatando azoknak a fejleszteseknek a, az elomozditasa, ami ezeket a 
a fog, kvazi foghijakat eltiinteti. Es hogyha megnezziik azert, akar itt a Vajdahunyad utcaban stb., 
nagyon sok esetben tbrtent meg hasonlo. Most nem a homlokzat ertekerbl vagy ingatlanrbl beszelek, 
csak hogy altalaban ez volt a, hogy ez meg most is igy van-e? Ez az egyik kerdesem, a... (gong) A 
masik kerdesem, hogy a Corvin setanynak a, a teriileten, vagy hat ahhoz, a kbzvetlen kbzelsegeben, a 
szomszedsagaban van, azert ezt a teriiletet az elmult evtizedekben hat szamtalanszor attekintette a, azt 
gondolom, a szakma itt a keriiletben. Mar Csecsei polgarmester ur idejetol kezdve 58-szor, es nem 
meruit fel igenykent ez, ennek az ingatlannak a, a vedette nyilvanitasa. Hogy ez egy akkori szakmai 
hiatus volt az Onbk megitelese szerint, amit most feltetlemil potolni kell, vagy, vagy mi indokolja 
hirtelen ennek az epiiletnek az ilyen tipusu felkarolasat? Mert ez egy szakmai kerdes elsb kbrben es 
varosfejlesztesi, koncepcionalis masodik kbrben. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Santha Peterne kepviselo asszonynak adorn meg a szot! Kerdeseknel tartunk.

Santha Peterne
Igen, koszonom szepen a szot! Az lenne akerdesem, hogy nem lett volna-e jo a fotodokumentacion es 
a kerelmen kivul valamifele szakvelemenyt is csatolni az elbterjeszteshez? Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Meg mindig kerdeseknel vagyunk. Szilagyi Demeter kepviselo ur!
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dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Igen, hasonlo lett volna az egyik kerdesem, hogy, hogy itt ugye tudunk-e barmit 
az epiilet allagarol, allapotarol, hogy, hogy, hogy egyebkent mentheto-e meg, hogyha valamilyen 
tipusu vedelmet tesziink ra, akkor a, akkor abban az allapotaban fenntarthato-e? Tehat hogy en azt 
erzem cbben a, a dontesben, hogy nincsen kellokeppen megalapozva. Es azert is varom erdeklbdve a 
valaszt, mi tortent itt a korabbi honapokban, hogy, hogy errol miert nem tudtunk korabban erdemben 
targyalni es errol beszelni? Es hogy egyebkent tenylegesen a tulajdonost nem hozzuk-e olyan 
helyzetbe, hogy aztan egy jogos karteritesi igenye lesz? Talan ebbol a szempontbol en azt gondolom, 
hogy ez a legfajsulyosabb kerdes, ide kene kilyukadnunk a vegen, hogy az Onkormanyzatot nem 
erheti-e kar egy ilyen dontes meghozatalanal? En ide probalom kifuttatni a kerdeseimet. Es akkor 
ehhcz kapcsolodik meg az is, hogy volt-e, van-e ervenyben barmilyen olyan rendezesi terviink, ahol 
egyebkent, ami erinti itt a Bokay 34-et es adott esetben egy tulajdonos... (gong) Egy tulajdonos 
alappal bizhatott abban, hogy ezen a tertileten 6 beruhazast tud vegrehajtani. Tehat az a kerdesem, 
hogy ez a, ez a kerdeskor altalaban milyen formaban lett korbejarva?

Piko Andras
Koszonom szepen! Vbros Tamas kepviselo ur! Kerdeseknel tartunk meg mindig.

Voros Tamas
Igen, meg, meg 2 kerdest hadd tegyek fel! Az egyik az, hogy jelen pillanatban az epitesi szabalyzat 
milyen beepitett, beepitettseget tesz lehetove ezen a telken? Tehat milyen szabalyozasi, melyik 
ovezeti besorolasba esik? A masik kerdesem, es talan igy osszefoglalva ugye szakmai anyag 
hianyaban, hogy szakmailag mi indokolja a vedettet? Ugye, onmagaban, hogy lebontjak, hat, ez 
szomoru vagy ez megiteles kerdese, de akkor szomoru igazan, ha ennek van valami olyan epiteszeti, 
kulturalis, nem tudom, milyen hattere. Ez viszont az eloterjesztesbol, ez nem deriil ki, csak annyi, 
hogy vedjiik meg, amit, es nem tudjuk igazabol, hogy micsodat, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! A szakmai kerdesekre megadom a valaszadasra a lehetoseget az epitesz, foepitesz 
umak a, hogy mondjam, a politikai kerdest, karteritesi kotelezettseg, koltsegvetesi es adminisztrativ 
okok, azokra pedig majd akkor magam szeretnek valaszolni, parancsoljon!

Barta Ferenc
Koszonom szepen! Akkor egy picit messzebbrol inditanam a kerdes megvalaszolasat, mert hatulrol. 
Igen letezik hatalyos elofras es szabalyozas az adott ingatlanra, tehat a, a jelenlegi, az ovezeti 
besorolast most hadd ne mondjam pontosan a nevet es szamat, mert az fejbol nem megy. Viszont 
ismerve az ingatlant, most is lehet ra olyan epiiletet epiteni, amelyik, amelyet On kerdezett es 
ellenorzott, hogy a parkanymagassagig fol lehet huzni egy uj epiiletet, sot, egy kicsit tovabb is. 
Vannak bizonyos korlatozasok a szomszed magas epiilet miatt, de lehet raepiteni, most is. Tehat 
nincsenek semmifele olyan gatlo tenyezok, ami miatt ne lehetne a mostani ingatlanra is epiteni. Ez 
jellemzoen a mostani szabalyzas a parkanymagassagban definialt magassagi ertekeket jelent. Ez a 
tagabb. A Kepviselo-testiilet joga az, hogy a keriilet ertekeire vedettseget helyezzen el. Jelenleg 
kdrulbelul 150-254 helyi vedett epiilet van a keriiletben, amelyet a Kepviselo-testiilet hozott. Tehat ez 
a fajta korlatozasi jog, az letezett korabban is, es jelenleg is letezik, es remelem, ajovoben is fog 
letezni. Ez valasz a kepviselo urnak is egyben, hogy ez a fajta korlatozasi jog mindig vindikalhat 
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maganak olyan jogot, hogy ez a korlatozas, mit jelent, ezt majd, lehet ezt tovabb ragozni jogi 
ertelemben, de ez a jog eddig is fennallt, korlatozasi jog fennallt. Hogy ez pozitiv vagy negativ, ez 
megiteles kerdese. Szerintem ez pozitiv, szakmailag ertelemszeruen, illetve az ertekek megorzese 
tekinteteben is. Tehat letezik szabalyozas, lehet raepiteni, letezik vedettseg, epiteszeti vedettseg. 
Ennek a megitelese, annak a szakvelemenynek a tartalma, illetve majd bovitese, ami alapjan ezt egy 
kibovitett rendes eljaras kereteben a Kepviselo-testulet majd vizsgalhatja. Hu, milyen kerdes volt 
meg, bocsanat? Mert volt egy par kerdes. Annyi a beepitesi szazalekra vonatkozd valasz, hogy igen, 
letezik jelenleg hatalyos szabalyozas, es lehet raepiteni most is, tehat nines korlatozva ez. A 
szamszakisagot nem tudom pontosan, hogy most 30% vagy 40-45%-os beepitessel bir a telek. 
Kihagytam valamit?

Piko Andras
Nem. (hdtterbol: rendezesi terv) Rendezesi terv.

Barta Ferenc
Igen, a szabalyozasi terv, a rendezesi terv. A szabalyozasi terv tartalmazza azokat az bvezeti 
parametereket, magassag, beepitesi szazalek, szintteriileti mutato, ezek mind benne vannak a mostani 
hatalyos szabalyzatban es rendeletben.

(hdtterbol hozzdszolds, de nem hallhato a tartalma)

Piko Andras
Azt hiszem, hogy a kerdes arra vonatkozik, hogy, hogy van-e olyan szakmai indok, ami a vedettseget 
igazolja azon az erzelmi indokon kivtil, ami nyilvan motivalja a C8 civil szervezetet, hogy szeretik 
ezt az epiiletet, de a szakmai... Tessek? Jo, en is elmondhatom majd, de ugye en nem vagyok epitesz.

(hdtterbol hozzdszdldsok, nem erthetd)

Barta Ferenc
Valaszolhatok egyre?

Piko Andras
Igen.

Barta Ferenc
A vedettseget barki kerheti, tehat On is, en is, megfelelo formatumban beadva barhonnan johet a 
kerelem a Testiilet fele, hogy nyilvanitson barmit vedelem ala. Bejott egy kerelem, aminek el kell 
jarnunk. Az a mostani surgosseg, ami volt egy eredeti kerdes, a mi a surgosseg indoka, amit mondtam 
volt, hogy beadtak a bontasi engedelyt, es ezaltal egy picit begyorsultunk. Ha Onok megszavazzak az 
ideiglenes vedettseget, akkor van egy pici levegovetel, hogy a szakvelemenyek es egyebek 
kifejthetok legyenek, es megismerhessek netan a muszaki allagat. Ez a mostani eloterjesztes az 
ideiglenessegrol, ez a gyors beavatkozas elso lepese. Koszonom!

Piko Andras
Prdbalok valaszolni a feltett kerdesekre. Ha jol ertelmezem, akkor itt van egy nagyon eros erzelmi 
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kotodes ehhez az epiilethez, es van egy olyan indoklas, amely epiteszeti erteket is tulajdonit az 
epiiletnek, valamint egy olyan helytorteneti, kulturtorteneti pluszt vagy erteket, hogy ez az tin. Golya 
vendeglo, ez nem tudom, a 19. szazad vegetol kezdve iizemelt valamilyen modon. Itt forgattak 
ikonikus filmeket, tehat hogy maga a hely, a benne folytatott tevekenyseg megerdemli ezt a helyi 
vedettseget. Ezen lehet vitatkozni vagy nem. Az Onkormanyzatnak le kell folytatnia a helyi 
vedettsegrol szolo eljarast. Es most nem nagyon fogok kontorfalazva, az a helyzet, hogy ezt mi 
elszurtuk. Nem mi, pontosabban az elso 2020-as helyi vedettsegi beadvanynal a sajat rendeletiink 
szerint fol kellett volna tenni a honlapra, el kellett volna kezdeni egy olyan folyamatot, ami 6 honapon 
keresztiil zajlik, s amelyet nem vegeztiink el. Majusban ujrakezdtiik, ott viszont a nyari sziinet jott 
kozbe, meg az elhuzodo szakertoi velemenyek bekerese. En most azt latom, hogy ezzel a csuszassal 
megteremtodott az a lehetbseg, ami valoban folveti azt, amivel most egyebkent maskeppen is 
szembeneziink. Igen, lehet karteritesi igenye a tulajdonosnak. Most eppen benne vagyunk egy 1 
milliardos karteritesi igenyben, pont az Onbk dbntese miatt, amit 2019 nyaran hoztak a Puskin utca 6. 
szam alatti ingatlan-beruhazassal. Ott modositottak a PALOTAKESZ-t egy zbld, valamilyen 
dzsumbuj miatt, vagy latszolag amiatt, ugyhogy most a, most tudjuk, hogy milyen az, amikor, amikor 
egy beruhazo karteritesi igennyel jelentkezik nalunk. Most emiatt a dontes miatt 1.000.000.000 
forintos pernek neziink elebe. Ezt szeretnenk elkeriilni a Golya eseteben. Azt gondolom, hogy a helyi 
vedettsegrol szolo dontes megnyitja azt a lehetbseget, hogy a leheto leggyorsabban leuljiink a 
tulajdonossal targyalni. Megvalaszolom ezzel azt akerdest is, hogy eddig nem volt kapcsolatfelvetel. 
Ma kiildtiik el azt a levelet, amiben en kertem, hogy uljiink le kbzbsen, es talaljuk ki azt a megfelelo 
modot, amivel nem korlatozzuk az ingatlan tulajdonosanak vagy befektetojenek az ingatlanhoz 
fuzodo jogat. Ugyanakkor valamilyen modon, akar a homlokzat valamely reszenek a megorzesevel, 
beepitesevel, tervbevet elevel, akar masmilyen modon a Golyanak, az eredeti epiiletnek az emleket 
legalabb vagy valamilyen reszet, ertekes reszet meg tudjuk orizni. En azt gondolom, hogy ez egy 
megfelelo kompromisszum, es ezt szeretnem, hogyha a helyi vedettseggel vagy az ideiglenes helyi 
vedettseggel megnyitnank a lehetoseget arra, hogy meg tudjunk allapodni a beruhazoval, illetve az 
ingatlan tulajdonosaval, hogy mi az, ami mindket fel szamara megfelelo ebben az esetben. Kbszonbm 
szepen! Kerdesek utan most mar hoz... Bocsanat, hadd kerdezzem meg Veres Gabor kepviselo urat, 
hogy ez kerdes lett volna vagy hozzaszolas? Szoval, a kerdesek utan. Kerdezem a frakciovezetoket, 
hogy kivannak-e hozzaszolni. Parancsoljon, Voros Tamas kepviselo ur!

Voros Tamas
Kbszonom szepen! En szeretnem leszbgezni, hogy mindenfelekeppen tamogatjuk azt, amikor az 
epitett brokseg vedelmerol van szo, tehat veliink ebben a kerdesben nem sok vita lesz. En szeretnem 
arra is emlekeztetni polgarmester urat, ha mar felhozta, hogy a Puskin utcai ingatlan eseteben, ha ugy 
gondoljak, hogy a, akkori tbbbseg rossz dbntest hozott, es ezek, es szeretnek megvaltoztatni vagy 
megvaltoztatni a szabalyozast, akkor nyugodtan tegyek meg, es tegyek lehetove azokat a 
beruhazasokat, amelyek ott eltervezesre keriiltek volna, egyreszrol. Masreszrol pedig, ha meg akarjak 
oldani, akkor en javaslom azt, hogy kormanyzati szereplokkel vegyek fel a kapcsolatot, mert a 
megoldast a Magyar Korman y fogja szallitani minden bizonnyal abban az iigyben is. Az a helyzet, 
visszaterve az eredeti eloterjesztesiinkre, hogy, ami arrol szol, hogy, hogy, hogy ideiglenesen vedette 
nyilvanitsuk. Nekem az lenne az alapvetd problemam, itt polgarmester ur oszinten el is mondott, 
hogy ezekkel a jogokkal azert ilyen visszaelesszeriien elni nem feltetlenul szerencses. Tehat 
nyilvanvalo, egy kiszamithato jogalkotas, amikor van, egy ilyen strategist kovet a, az Onkormanyzat, 
az, az sokkal jobb helyzet, hiszen akkor nem egy-egy ingatlannal keriilnek ezek a kerdesek elo, rwhar 
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lehet latni, hogy egy koncepcio menten dont az Onkormanyzat. Raadasul, es ami szerintem 
problemassa teszi az eldterjesztest, es en azt gondolom, hogy sajat magunk, pontosan azert, amit 
polgarmester ur mondott, hogy adott esetben lehet karteritesi igennyel is elni. En azt gondolom, hogy 
ezt az eloterjesztest egy jo alapos szakmai indoklassal hozzuk vissza, legyen benne olyan 
szakvelemeny, ami alatamasztja. Nem, nem azt mondom, hogy ott ugyanaz az eljaras menjen vegig, 
ami egy rendes vedette nyilvanitasra szol, de valamifele csatolmany, ha letezik, ha letezik ilyen, 
akkor ez megoldhato szerintem egy, perceken beliil, mert jelen pillanatban errol nem feltetleniil 
ertesultiink. Annyit tudunk, hogy a C8 szeretne valamit elemi, de hat ez nem lehet eleg indok. Most 
gondoljanak bele, hogyha meg egyszer jon valami, hogy ezt is. Milyen alapon dontiink? Tehat 
valami azert meg kene, hogy alapozza a dontesunket, valami szakmai indok. En egyebkent ezt el 
tudom fogadni, tehat adott esetben igy elso ranezesre nem tartom egy elvadult dolognak, hogy vedjiik 
meg ezt a homlokzatot. Felreertes ne essek! Csak probaljuk meg ezt ugy csinalni, hogy megalapozzuk 
ezt a dontest, es nem csak azt mondjuk, hogy most ezt az epiiletet, holnap azt az ingatlant, mert nem jo 
iizenet. Tehat megint egy ilyen nem iizemszerii mukodest mutat. En ezt javasolnam mindannyiunk 
szamara, es szerintem akkor, hogyha ez meg, en szerintem, en biztos vagyok benne, hogy mi 
partnerek tudunk lenni egy olyan eloterjesztesnek a kozos elfogadasaban, ami mogott egy szakmai 
indoklas van, de a mostani mogott nincsen, ezt potoljak, legyenek kedvesek, hozzak vissza, es 
dontiink rola vagy potoljak most helyszinen, koszonom!

Piko Audras
Koszonom szepen! Pont erre szolgalna az iigyrendi javaslatom. A foepitesz urral ebben eltero 
velemenyen voltunk. A foepitesz ur egyebkent helyesen, mivel azt gondolta, hogy ideiglenes helyi 
vedelemrol van szo, nem sziikseges becsatolni azokat a szakvelemenyeket, amelyek, amelyek mar 
reszben megvannak es rendelkezesiinkre allnak. En is ugy gondolom egyebkent, hogy a 
Kepviselo-testiilet ugy tud feleldsen dbnteni, hogyha ezeket megismeri. Azt szeretnem kemi, hogy 
ezeknek a sokszorositasa megoldhato-e, es, es attekintheto-e? Azt javaslom, hogy ezt fiiggessziik fel, 
ezt a napirendi pontot, haladjunk tovabb, sokszorositsak le a szakvelemenyt, es legyen egy 10 perces 
olvasasi sziinet, hogyha a... Akozben tovabbmegyiink, jo igy? Koszonom! Kell rola szavazas? 
Ugyrendi volt. Tessek? Nem, most ne, most ne csinaljunk sziinetet, mert nem fogunk haladni, hanem 
menjiink tovabb a kovetkezore. Megkapjuk, es utana lesz egy olvasasi sziinet. Nem, szavazzunk ma, 
azt kemem, hogyha lehetseges, koszonom szepen! Jo, akkor errol is szavazzunk! Kerem, kerem, 
szavazzunk kell errol is jo, tehat mindazt nem mondom el meg egyszer. Koszonom szepen 14 igennel 
elfogadtuk ezt az iigyrendi javaslatot, tehat a szakvelemenyt, szakvelemenyeket megismerhetik a 
kepviselok is, amikor a rendelkezesiikre all, akkor egy 10 perces olvasasi sziinetet fogok elrendelni.

Budapest Jozsefvarosi Oinilkoinnnianyzat Kepviselo-testiiSeteiniek
635/2021. (XL 18.) hatarozata

(14 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Piko Andras polgarmester iigyrendi javaslatat a 
„Javaslat a Bokay Janos utca 34. sz. alatti haz helyi vedette nyilvanitasarol” cimii siirgossegi 
inditvanyra vonatkozoan, mely szerint a kepviselok megismerhetik a szakvelemenyt, 
szakvelemenyeket, amikor az a rendelkezesiikre all, akkor egy 10 perces olvasasi sziinet megtartasara 
keriil sor.
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Napirend 11. pontja
Javaslat a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesck 
meghozatalara
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Tovabb haladunk, a 11. napirendi pont targyalasa kovetkezik. „Javaslat a Corvin aruhaz 
homlokzat-felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesck meghozatalara”. Az eloterjesztes arrol szol, 
hogy a Corvin Aruhaz felujitasanak banki finanszirozoja nem fogadta el az Onkormanyzat altal 
nyujtando tamogatas kotelezo felteteleit, ezert a tamogatast vissza kell vonni. A tamogatasi osszeget 
az Onkormanyzat visszautalja a Beliigyminiszteriumnak. Az eloterjesztest a Koltsegvetesi es 
Penzugyi Bizottsag megtargyalta. Tajekoztatom a Kepviselo-testuletet, hogy az eloterjesztes 
hatarozati javaslata 4-tol 8. pont szamozas helyett egy, ertelemszeruen 1-tdl 5. pont szerinti 
szamozasbol all. A napirend vitajat megnyitom, kiegeszitesem, szobeli kiegeszitesem nines, az 
cloterjeszteshez. Kepviseloi kerdesekre adok lehetoseget. Kerdezem Veres kepviselo urat, hogy most 
idejonne kerdeskent. Nem, az elozohoz, de azt majd, igy van, igy van, en is erre gondoltam. Szilagyi 
Demeter kepviselo urnak kerdese van az eloterjeszteshez, parancsoljon!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur. Szeretnem megkerdezni, hogy milyen tipusu targyalasok 
folytak annak erdekeben, hogy ez a tamogatas felhasznalhato legyen valamilyen formaban, akar a 
beruhazoval, akar a tamogatoval, akar barkivel annak erdekeben, hogy ezt a tamogatast ne kelljen 
ilyen formaban visszafizetni, hiszen megiscsak egy 300.000.000 forintos osszegrdl beszelunk, ami az 
Onkormanyzatnal rendelkezesre all, annak erdekeben, hogy a Palotanegyed egy ikonikus epiilete 
szepiiljon, epiiljon? Ugyhogy ez volna a kerdesem, hogy mit tettek annak erdekeben, hogy ez ne igy 
tortenjen?

Piko Andras
Koszonom szepen! Mas kerdes? Amennyiben nines, a kerdeseket lezarom, es megadom a szot Radai 
Daniel alpolgarmester urnak, aki ezeket a targyalasokat vitte.

Radai Daniel
Hat, az eros tulzas, polgarmester ur! Koszonom szepen a szot, hogy a targyalasokat vittem, bocsanat. 
Foepitesz urat majd meg fogom kemi, hogy egeszitsen ki vagy javitson ki. Az Onkormanyzat a 
Beliigyminiszteriumot nagyjabol 15-szor kerte, hogy targyalasi partnerre valjon es szoban 
egyeztessiink. Irasos megkereseseinkre mindig nagyon egyszeru es pragmatikus, gyakorlatias irasbeli 
valaszok erkeztek, elsosorban hataridd-modositast illetoen. A bank altal jelzett, tehat az allami 
tamogatas, nem is tudom, nem emlekszem pontosan, hogy a TVI elmondta, hogy ezek a keretek 
mindenkeppen igy kell, legyenek, vagy egyebkent az benne volt a tamogatoi okiratba, ami nem volt 
modosithato. Erre reagalva a bank jelezte, hogy ezt 6 nem tudja elfogadni. En azt hiszem, hogy egy 
viszonylag explicit, konkret helyzet van itt. Foepitesz ur ki tud egesziteni. Koszonom!
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Piko Andras
Parancsoljon!

Barta Ferenc
Koszonom szepen! Csak egyeterteni tudok azzal, amit alpolgarmester ur mond. A TVI szamtalanszor 
megkeresve, ragaszkodott azokhoz a tamogatasi okiratban szereplo feltetelekhez, amik abban 
megfogalmazottak voltak. Ezzel nem tudott a bank egyeterteni, ezert tortent a meghiusulas 
alapvetoen. Koszonom!

Piko Andras
Ugye, ebben az esetben, mi, ha jol ertem, akkor kozvetitok vagyunk, tehat nalunk van a penz, a 
penzzel rendelkeziink, de igazabol a beruhazo, illetve a bankja van dontesi pozicioban. Csak, hogy 
mindenki szamara vilagos legyen. Koszonom szepen! Radai Daniel, parancsoljon! De meg 
kerdeseknel vagyunk.

Radai Daniel
Kerdes, valasz.

Piko Andras
Oke, kerdes, valasz.

Radai Daniel
Foepitesz ur, erositsen majd meg pontosabb megfogalmazassal, hogy a TVI, minthogyha azt jelezte 
volna, hogy ez a tamogatas-atadas nem lehet teljesen standard. Jol emlekszem?

Barta Ferenc
A kiegeszites az ugy tortenik meg, hogy a TVI egy olyan, egy olyan okiratot keresett rajtunk, vagy 
kert szamon rajtunk, amelyik a tamogatast megelozte, tehat a kerelmet kerte rajtunk szamon, amit 
ilyen szempontbol nem tudtunk produkalni. A tamogatas ugy jott, hogy a kerelem nem volt beadva. A 
TVI ragaszkodott ehhez az okirathoz, ezert mondtam a tobbek kozt kitetelt. Ezzel nem tudtunk 
rendelkezesre allni, tobbek kozt.

Piko Andras
Bocsanat, a nezok kedveert hadd kerdezzem meg. A TVI mit takar?

Barta Ferenc
Tamogatasokat Kezeld Iroda? Vizsgalo Iroda, bocsanat, a mozaikszavakban en sem vagyok otthon.

Piko Andras
A Beliigyminiszteriumnak egy resze.

Barta Ferenc
A Beliigyminiszteriumnak egy resze, igy van.
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Piko Andras
Vilagos. Koszonom szepen! A kerdesek utan a kepviseldcsoportok vezetoinek a hozzaszolasa. 
Parancsoljon, Voros Tamas. Szilagyi Demeter parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Az a helyzet, hogy amit most itt az elobb elmondtak, abbol 
egy vak hang nines ebben az eldterjesztesben lefrva. Tehat, hogy nem, nem latom azt az 
eloterjesztesbol, es ami a nyilvanossag szamara kikiildesre kerult, szandekosan kerdeztem ezekre ra, 
hogy lassuk a teljes helyzetet, csak ugye ezek most itt elhangzott allitasok, de nem tudom azt hitelt 
erdemloen, bizonyitva latni, hogy mindent elkovettiink volna annak erdekeben, hogy ez a tamogatas 
valamilyen formaban felhasznalhato legyen. Ugye, itt most az tortenik, az Onkormanyzat szamlajan 
van 300.000.000 forint, amelyet a keriilet fejlesztesere lehetne hasznalni, es ezt a 300.000.000 Ft-ot 
most vissza fogjuk fizetni azert, mert en azt latom, hogy hogy nem kovettiink el mindent annak 
erdekeben, hogy ez megtortenjen. Meg hogyha el is kovettiink mindent, akkor ez itt nines rogzitve, 
nem latszik, nem deriil ki ebbol az eloterjesztesbol, hogy, hogy mit tettiink ennek erdekeben. En azt 
gondolom, hogy szamtalan lehetosegiink lett volna meg ana, hogy, hogy olyan targyalasokat 
kezdemenyezziink, hogy ezt a forrast, milyen formaban lehet akar a Corvin Aruhaz, akar a Corvin 
Aruhaz kornyezetenek fejlesztesere szolgalni, hiszen maga a tamogatasi cel, az pont az, hogy ez az 
ikonikus epiilet megujuljon. Hogyha ennek a komyezete, akar a Somogyi Bela utca vagy barmi 
masnak a fejlesztesere lehetett volna hasznalni ezt a 300.000.000 forintot, akkor ezt nekiink ki kellett 
volna jamunk minden eszkozzel. En ezt most itt hianyolom, nem latom, hogy ez megtortent volna, en 
azt javaslom, hogy ezt az eloterjesztest ebben a formajaban most vonjuk vissza, es kovessiink el 
ujabb, tehat fogjunk bele ujabb targyalasokba, kezdemenyezziink, ha kell akkor napestig ujabb-ujabb 
targyalasokat, hogy ezt a forrast fol tudjuk hasznalni. Mert azt gondolom, hogy a palotanegyediek jol 
felfogott erdeke, hogy a Corvin Aruhaz maga es a Corvin Aruhaz komyeke is megujuljon. Ugyhogy 
ennekem ez lenne a javaslatom is egyben, hogy ezt a napirendi pontot ne targyaljuk most, hanem egy 
kdvetkezo alkalommal kiegeszitve. Es nyilvan el tudom fogadni, hogyha van egy olyan pont, amikor 
mar nem lehet tovabbmenni, mindent elkovetiink, elkovettiink, de ez ebbol most nem deriil ki. Es en 
ezt ezert hianyolom, es nem tudom igy elfogadni. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Mint polgarmester szeretnem akkor most inditvanyozni azt, hogy valamilyen 
modon allitsuk eld azt a tamogatast megelozo iratot, ami nincsen, es amelyet, hogyha jol tudom, azert 
errol eleg sokat kommunikaltak, Kocsis Mate vagy polgarmesterkent vagy orszaggyiilesi 
kepviseldkent kijart a Corvinnak, nagyon helyesen, ez 300.000.000 Ft. Ha nincsen ilyen tamogatasi 
iratunk, akkor az eddigi targyalasok alapjan, az eddigi kapcsolatfelvetel alapjan, akarhanyszor kerjiik, 
a TVI ragaszkodni fog ehhez, a bank pedig ahhoz fog ragaszkodni, hogy enelkiil nem fogja befogadni 
ezt a tamogatast. Tehat akkor legyenek szivesek, ha mar igy alakult ez a tamogatas, akkor hozzak 
rendbe, es akkor mi is mindent meg tudunk tenni. Kocsis Mateval kell beszelni. Nem tudom, hogy 
hogyan kesziilt ez a tamogatas, de nincsen nyoma annak, hogy a tamogatast barki is kerte volna. Ez 
valoszinuleg egy telefonhivas volt, vagy nem tudom, hogy hogy tortent, de nincsen olyan iratunk, ami 
azt mutatna, hogy a tamogatast barmilyen modon is szabalyszeriien kerelmeztiik volna. Itt van a penz 
nalunk, es nagyon sajnalom, en aztan tenyleg nagyon sajnalom, hogy nem tudunk vele mit csinalni. 
Ugyanugy, mint ahogy On, annak ott lenne a helye. Meg is tudnank allapodni, beszeltiink arrol a 
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beruhazoval, hogy esetleg ennek fejeben a Somogyi utca felujitasaba is be tudna szallni, csomo 
mindent lehetne azzal a 300.000.000 Ft-tal csinalni, a legrosszabb, ami tortenhet, az az, hogy vissza 
fogjuk utalni a Beliigyminiszteriumnak. Nem tudom, hogy foepitesz ur ki tudja-e egesziteni ezt?

Barta Ferenc
Igen, annyival egeszitenem ki, polgarmester ur, hogy a tamogatas az celzott tamogatas, tehat az csak 
a Corvin homlokzatara fordithato, az a 300.000.000 forint. Ugye, volt egy birosagi per, es annak 
kovetkezmenyekeppen a tamogatasi okirat az meghatarozza, hogy arra lehet. Aztan hogy azt hogyan 
adjak vissza, az egy masik kerdes, termeszetesen. De az nem a tamogatas kerdese. A tamogatas 
celzott tamogatas volt, a homlokzatra vonatkozott. Es meg egyet, bocsassanak meg, csak, hogy en 
masfel eve vagyok foepitesz a keriiletben, amiota itt vagyok, en folyamatosan ezzel foglalkozom 
mindenfele formaban. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Radai Daniel alpolgarmester ur, parancsoljon!

Radai Daniel
Koszonom! Elmondta foepitesz ur, igen, itt celzott tamogatasokrol van szo, a Tamogatasokat 
Vizsgalo Irodanak, ami a Beliigyminiszterium irodaja, vitaja van a Beliigyminiszteriummal, en ezt 
nagyon szivesen bizom a Beliigyminiszterium beliigyere, hogy ezt lejatssza. Viszont en nagyon 
szivesen elek Szilagyi kepviselo ur felajanlasaval, es gond nelkiil tudom tamogatni, polgarmester ur, 
hogy az eldterjesztd vonja vissza ezt az eloterjesztest. Kerdesem Szilagyi kepviselo urhoz, hogy 
vallalja-e az osszekoto szerepet, es ilyen szempontbol ennek az ugy erdekeben egyfajta, mondjuk 
ugy, hogy uzletfejlesztoi szerepet, hogyha vonjuk vissza? Es akkor valoban targyaljuk ujra ennek a 
tamogatasnak a kerdeset, nagyon szivesen, koszonjiik szepen a felajanlast. Koszonom!

Piko Andras
Bocsanat, egy iigyrendi javaslatom lenne. Hori ch Szilvia gazdasagi vezeto asszony elokeszitette, 
elokereste azt a kormanyhatarozatot, amely errbl a 300.000.000 Ft-rol dont, es azt kerem, hogy 
olvassa fol az ide vonatkozo reszt, magyaran, hogy hogy keriilt hozzank ez a penz.

Horich Szilvia
Koszonom szepen. A 2029/2017. (XII. 27)-i kormanyhatarozat kereteben iteltek oda a keriiletnek ezt 
a tamogatast, es ennek a kormanyhatarozatnak az 1. pont g) alpontja szol arrol, hogy a Kormany 
egyetert azzal, hogy a beliigyminiszter az e) alpont szerint a koltsegvetesi torveny egyes melleklet 
9-es fejezet, helyi onkormanyzatok tamogatasai, 57-es pont, Budapest VIII. keriilet, varoskep 
rehabilitacio tamogatasa cim javara atcsoportositott 300.000.000 Ft terhere, kiilon palyazat es 
kerelem benyujtasa nelkiil elofinanszirozas kereteben egy osszegben a tamogatas felhasznalasanak, 
elszamolasanak reszletes felteteleit meghatarozo tamogatasi szerzodes vagy tamogatoi okirat alapjan 
300.000.000 Ft tamogatast nyujtson Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
reszere a tamogatasi szerzodes megkoteset vagy a tamogatoi okirat kiallitasat kovetoen. Tehat ez a 
kormanyhatarozat szovege.

Piko Andras
Koszonom szepen, ugye az a problema, most mar akkor ebbol teljesen vilagos, es sajnalom, hogy 
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egyebkent nem vittiik vegig az egesz eloterjesztesben ezt a szomoru tortenetet, hogy megkaptuk 
tamogatasi kerelem nelkiil a 300.000.000 forintot, majd a Belugyminiszterium TVI-je ezt a 
tamogatast megelozo okiratot, kerelmet keri rajtunk, es egyszeruen nem tudunk tovabbjutni azon, 
hogy ne kerje, hogy ne kerje. Es enelkiil viszont a bank, es ezzel szorakozunk tobb mint egy eve, 
tenyleg. Bocsanat, latom, kepviselo asszony, hogy jelentkezik, nemsokara meg is adorn a szot, csak 
elotte meg voltak hozzaszolasok, amelyek eltuntek. Voros Tamas kovetkezik, hogyha... Kepviselo ur, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Koszonjiik szepen a bizalmat Radai alpolgarmester umak, bar majd nyilvan 
kepviselotarsam is hozza fog szolni ehhez a nemes felajanlashoz. De persze lehet ezen, akar Onok 
szamara is szerencsetlen helyzet, de ezt a keriiletet Onok vezetik, tehat ezt azert szogezziik le, tehat a 
felelosseg is az Onoke, ne probaljak meg ezt attolni. Az a problemam, hogy itt most megint hallottunk 
rengeteg ervet, vagy hat legalabbis allftast, legyiink pontosak, amikrol maga az eloterjesztes az nem 
szol. En azt nem ertem ezekbe a dolgokba, hogyha ennyi mindent fel tudnak sorakoztatni, miert nem 
irjak le? Mert akkor nyilvan ezeknek utana lehet nezni, fel lehet keszulni, es egy kepviselo-testiileti 
ulesen ezt meg lehet vitatni. De jelen pillanatban most kideriilt, hogy itt vannak olyan problemak, 
amik, mar Onok kiszurtak, eredetileg is gondot okoznak, es megis probalkoztak ennek a 
szerzodesnek a megkotesevel. Hogyha ilyen problemak vannak, akkor miert probalkoztak a 
szerzodesnek a tamogatott szamara valo atadasaval. vele valo szerzodessel, hogy ha ilyen 
fundamentalis, dokumentacios problemak allnak fonn? Ez az egyik eszrevetelem. Masik 
eszrevetelem: en azt nem tartanam nagyon szerencses gyakorlatnak, hogy az Onkormanyzat, 
mikozben kiplakatolja, hogy szerinte milyen szornyu serelmek erik, mikozben folynak a milliardos 
allami tamogatasok a keriiletbe, peldaul Kaptalanfured kapcsan, kozben 300.000.000 forintot 
visszautalna a kozponti koltsegvetesbe, mert azt nem tudta fblhasznalni. En elfogadom, hogy adott 
esetben, amit kepviselotarsam megerositene, hogy van olyan pont, de ezt akkor dokumentaljuk, meg 
rogzftsuk, mert jelen pillanatban ez nem megfelelo. Es amikor arrol beszeliink, hogy direkt 
tamogatas, persze, a tamogatas direkt, de a tamogatottal akar telepulesrendezesi, akar egyeb 
szerzodest lehet kotni, tehat azert szeretnem jelezni, hogy ilyen peldak azert leteznek mar az 
Onkormanyzat praxisaban. Nyilvan, ahhoz meg kell kotni ezt a szerzodest. Egyebkent magaval a 
tamogatottrol, maga az eloterjesztes, tehat nem a most elhangzottak, az eloterjesztes ra hivatkozik, 
igazabol egy nyilatkozatot nem latunk, egy e-mailezes van kimasolva 2021 szeptemberebol, hogyha 
jol lattam a keltezest. Az elotte levo elozmenyekrol egy hangot nem mond az eloterjesztes. Tehat 
olyan, mintha akkor indult volna a sztori. Nem akkor indult, ugye 17-be indult, tehat azert valami 
idevezetett, ez nincsen dokumentalva az eloterjesztesbe, en ezt, azt gondolom, ez az eloterjesztes 
ebben a formajaban nem alkalmas arra. hogy a Kepviselo-testiilet errol erdemben dontest hozzon. 
Koszonom!

Piko Andras
Santha Peteme kepviselo asszony, parancsoljon!

Santha Peterne
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! En kozben beszeltem az elozo foepftesz asszonnyal, es o 
megmondta nekem, hogy melyik rendszerben lehet ezt megtalalni. Ezt szeretnem kerdezni gazdasagi 
vezeto asszonytol, hogy az EBR 42 rendszerbol vette ki azt az idezetet? Mert ha nem, akkor valakinek 
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csak van hozzaferese ehhez a rendszerhez, az EBR 42-hoz.

Horich Szilvia
Sima Jogtar.

Santlha Peterne
Sima Jogtar. Az elozo foepitesz azt mondta, hogy itt meg lehet talalni. Bizik benne, hogy, hogy 
valakinek van hozzaferese ehhez a rendszerhez.

Piko Andras
Bocsanat, kepviselo asszony. Mit lehet megtalalni, marmint a kerelmet?

Santha Peterne
Igen. EBR 40-42.

Piko Andras
Koszonom! Esetleg erre tudunk valaszolni most? Kezdiink ilyen helyszini nyomozasba folyni.

Barta Ferenc
Igen, koszonom szepen a szot, szamomra is varatian ez a fordulat, mert az elozo foepiteszt kerdezve, 
pontosan ezert, mert nem talaltuk meg azt a kerelmet, ami ezt megalapozta volna, olyan valaszt 
kaptunk az elozo foepitesztol, hogy ilyen nem letezik, azert vagyok kivancsi.

Santha Peterne
Akkor nyomozas folytatodik.

(hatterben egyeztetesek, nem ertheto)

Piko Andras
Megkerdeztem alpolgarmester urat es foepitesz urat, en minden olyan iigyben, ami ilyen, szivesen 
kommunikalok, akkor legyen az, hogy vonjuk vissza ezt az eloterjesztest. Hozzuk vissza, viszont 
akkor az egesz tortenetet tokkal vonoval, azzal, hogy hogyan tortent ez a tamogatas atadas, mi tortent 
azota? Mi az Onkormanyzatnak a felelossege, illetve mi a Kormanynak, a Beliigyminiszteriumnak a 
felelossege ebben a dologban? Bocsanat, ez sajnos elo kell kertilni, akkor rakjuk ki a szennyest, ki 
fogjuk rakni, es akkor egy honap mulva, nem tudom, hanyadikai, a december 16-ai kepviselo-testiileti 
iilesre, vissza fogjuk hozni, valoban egy olyan eloterjesztessel, amely minden ilyen, minden reszletet 
tartalmazni fog, tehat a, az eloterjesztest visszavonom. En voltam az eloterjeszto. Idezem az 
SZMSZ-iink 16. §-anak 2. pontjat, „az eloterjeszto, barmely dnkormanyzati kepviselo, vagy a jegyzo 
kezdemenyezheti a napirendben szereplo eloterjesztes levetelet, elnapolasat. Errol a 
Kepviselo-testiilet vita nelkiil, egyszeru tobbseggel dont. Akkor most kozos javaslatkent Szilagyi 
Demeterrel levetetnenk ezt, es most indul rola szavazas, egyszeru tobbseg, igen. 13 igen szavazattal, 
1 tartozkodassal elfogadtuk, hogy levettuk a napirendrol ezt a napirendi pontot es mihamarabb, 
decemberi kepviselo-testiileti iilesiinkon szeretnem latni napirendi pontkent.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek
636/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Corvin Aruhaz homlokzat felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek meghozataiaro!

(13 igen, 0 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dbnt, hogy a napirendi pontot leveszi a 
napirendroL es egy kesbbb testtileti iilesen ismet napirendre veszi.

Napirend 12. pontja
Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes) POTKEZBESITES
Elbterjesztb: Piko Andras polgarmester, Radai Daniel alpolgarmester

Piko Andras
A 12. napirendi pont targyalasa kbvetkezik, ..Javaslat a Somogyi Bela utca felujitas tamogatasaval 
kapcsolatos dontesek meghozatalara”. Az Onkormanyzat a Blaha Lujza ter felujitasahoz 
kapcsolodban sajat erbbbl ujitja fel a Somogyi Bela utcat, az ezzel kapcsolatos dontesek meghozatala 
elozetes kotelezettsegvallalas a Kepviselb-testulet kizarolagos hataskbre. Tajekoztatom a 
kepviselbtarsaimat, hogy az eloterjesztest 2021. november 17-en, potkezbesitessel kaptak meg, az 
eloterjesztest a bizottsagok megtargyaltak. Elbterjesztbkent kerdezem Radai Daniel alpolgarmester 
urat, hogy van-e szbbeli kiegeszitese. Megadom a szot, parancsoljon!

Radai Daniel
Kbszbnbm, polgarmester ur! Corvin, Somogyi, akkor szeretnem tisztazni meg az elbzb 
elbterjeszteshez, hogy a Corvin Aruhaz kerelme, amit most kepviselb asszony az elbbb emlitett, az az 
Onkormanyzat kerelmerbl szblt, es nem a Corvin Aruhaz kerelmerbl, amire egyebkent a TVI-nek 
szuksege lett volna. Ez az eloterjesztes arrbl szbl, hogy a fbvarosnak nines penze a Blaha Lujza ter 
kbltsegnbvekmenyei utan a Somogyi Bela utca finanszirozasara, ami korabban a csomag resze volt. 
Ettbl meg opcibs tetelkent szerepelt a Blaha Lujza ter kbzbeszerzesi ajanlataban. Igy aztan van 
lehetbseg november 24-eig azt lehivni, az Onkormanyzat dbnthet arrol, es javaslom, hogy dbntsbn is, 
hogy ezt a kbltseget atvallalja. Ez egy rendkivul kedvezb ar, kb. 4000 negyzetmeter utcaterulet, 
50.000 Ft / negyzetmeteres aron. Itt jegyzem meg, hogy ez egyebkent rosszul van az elbterjesztesben, 
inert 55.000 helyett 50.000 forintrol van szo. Ez egy nagyon kedvezb ar, az Onkormanyzatnak, 
velemenyem szerint, ezt ezen az aron vallalnia kell, es remelem a Kepviselb-testulet tamogatasat ez 
iigyben. A Somogyi Bela utca megujitasa nyilvan muszaki es varosepiteszeti okokbol egyarant 
indokolhato, de minden bizonnyal ebben mindannyian egyetertunk, hiszen ez korabban is szandek 
volt. Kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy van-e kerdes az elbterjesztessel 
kapcsolatban. Amennyiben nines, kerdezem a Tisztelt Kepviselbcsoport vezetbket, hogy van-e 
hozzaszblasuk. Kbnczbl kepviselb ur, nines? Szilagyi Demeter kepviselb ur.
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Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Oriilok ennek az eldterjesztesnek. Hogy mondjam, 
nincsenek hiusagi problemaim, de en szeptember 7-en kiildtem egy hasonlo targyu eldterjesztest a 
Hivatalba, amire nem kaptam valaszt. De nem baj, az a lenyeg, hogy ez itt van. Kiilonosen azert 
egyebkent, mert ugye mi julius honapban korbejartuk a Somogyi Bela utcat, es kozel 200 tamogato 
alairast gyujtottiink ossze az utca felujitasanak megvaldsitasa erdekeben. Tehat azt gondolom, hogy 
hogy vegre, vegre van egy olyan iigy, amikor meghallgatjak az itt lakoknak a velemenyet, es nagyon 
fontos az, hogy ezt most meg tudjuk csinalni, hiszen ez egy, ez egy valos igeny, amire egyebkent 
korabban ott volt a fedezet. Most ugye a Fovaros ezt nem tudja fmanszirozni, akkor majd 
fmanszirozzuk mi. Az mondjuk egyebkent jelzi a keriiletnek a targyalasi poziciojat, hogy ezt nem 
tudtuk elemi, meg iigy is ez az Onkormanyzat, a Fovarosi Onkormanyzat nagyobb bevetelek ele nez a 
kozeljovoben, ahogy azt lattuk. De osszessegeben nem akarom nagyon elvinni itt ebben a fdkuszt, 
mert egy nagyon fontos eloterjesztesnel vagyunk, a palotanegyediek szamara ez meg egy olyan 
utfelujitasi programnak a resze, amit ugye mi annak idejen elkezdtiink, es ez szervesen kapcsolddik 
ehhez a korhoz, ugyhogy ezt en, ennek oriilok, abszolut tamogatom ezt az eldterjesztest. Meg egyszer 
mondom, a Somogyi Bela utcaban lakok neveben is koszonom, hiszen majdnem 200-an tamogattak 
alairasukkal azt, hogy ez megvalosuljon, es azt gondolom, hogy fontos az, hogy az Onkormanyzat 
tudjon reflektalni a lakoknak egy olyan igenyere, ami, ami megvan. Elkerulhetd lett volna az elmult 
par honapnak a csuszasa, hogyha ezt mar eleve egyebkent megvalositjuk, de jobb kesobb, mint soha. 
En udvozlbm es tamogatom ezt az eldterjesztest, es bizom benne, hogy ez mihamarabb meg tud 
valdsulni. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseldket, hogy..., Satly Balazs Kepviselo ur, 
parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Nagyon driiliink ennek az eldterjesztesnek, es nagyon 
driiliink, hogy a Somogyi Bela utca felujitasa, ahogy ez tervezve volt, meg is tortenik. Teljesen 
felesleges volt ilyen hiszteriakampanyt kelteni kbriilbtte, a Somogyi Bela utcat fel akartuk ujittatni, 
megtalaltuk annak a modjat, hogy hogyan csinaljuk meg, most errol dontiink, haladunk, es a 
Palotanegyedben elok egy ujabb felujitott utcaval gazdagodhatnak. Koszonom szepen!

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

Voros Tamas
Oriilok, hogy kepviselo ur, frakcidvezeto ur ilyen eszmeletlen elegedett a fejlemenyekkel. Azert 
rdgzitsiik, hogy az eredeti, fovarosi tervek szerint, ennek az utcanak a felujitasa fovarosi 
koltsegvetesbol valosult volna meg, a Blaha Lujza ter felujitasanak kereteben. Ezt a Karacsony 
Gergely vezette kozgyiiles, lehet, hogy eppen, asszem az meg kozgyiilesi dbntesre, ezt a tervet, ezt 
megvaltoztattak, a miiszaki tartalmat megvaltoztattak. Kikeriilt belole ez az utszakasz, tehat az 
egyebkent allami tamogatasbol, Fovaros altal megujitott Blaha Lujza ter miiszaki terveibol kivettek 
ezt a szakaszt, tehat kivettek a Somogyi Bela utcanak a felujitasat. En azt szeretnem kemi, hogy itt 
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lattunk mindenfele molinot, meg plakatot, velt, Onok szerint valos, most nem akarom ezt kinyitni, 
szbrnyu kormanyzati kivereztetest, mikozben latjuk, hogy az adott tervek hogy teljesiilnek, 
beveteleink, gazdalkodasunk hogy all. De most nem ez a lenyeg, de amikor a Fovaros kihuzza a 
Jozsefvarosi Onkormanyzat zsebebol egy utca felujitasara vonatkozo penzt, azert en siker..., nem 
tudom en, kampanyt nem folytatnek az Onok helyeben. Es minimum elvarnam, foleg a 
polgarmestertol, hogy egeszen oszinte legyek, hogy vesse sulyba a baloldali politikai kozossegben 
levo, velelmezem meglevo tekintelyet, tehat bizunk benne, hogy ott van erre lehetoseg, es jelezze 
fopolgarmester ur fele, hogy nem ert egyet ezekkel a tervekkel, es a Somogyi Bela utcanak a 
felujitasa az fovarosi forrasbol valosuljon meg. Ez ugye nem tortent meg valamiert, vagy 
polgarmester ur mulasztotta el ezt a fajta lobbi tevekenyseget elvegezni, vagy Karacsony 
fopolgarmester ur gondolta ugy, hogy nem fog beavatkozni, vagy nem veszi figyelembe polgarmester 
ur velemenyet. Mindenesetre tortent, ami tortent. Jelen pillanatban ezt sajat forrasbol fogjuk 
felujitani, ami nyilvan sokkal jobb, mint a semmi, tehat olyan szempontbdl, foleg az ott elok, a keriilet 
szempontjabol jo, hogy egy fejlesztes vegbemegy, de mikozben peldaul az elozo visszavont 
eloterjesztes napirendi pontunknal arrol beszeltunk, hogy hogyan kene visszafizetni, szerencsere ez 
nem jott ossze, es majd ujra fogjuk targyalni, 300.000.000 forintot, kozben a Fovaros elvonja azokat a 
lehetosegeket, elvonja azt a forrast, ami a Somogyi Bela utca felujitasahoz sziikseges. Kozben arrol 
beszelni, hogy minden milyen szuper, szerintem nem feltetleniil szerencses hozzaallas. Rogzitsuk 
azert azt, hogy itt a Fovaros kihuzott a jozsefvarosiak zsebebol ketszazvalahany millio, majdnem 
haromszaz millio forintot, es ezt nem adta oda, ezt nem tervezte bele a Blaha Lujza ter felujitasaba, es 
ezzel kart okozott a keriiletieknek. A Fovarosi Kdzgyiiles dbntese karos volt a jozsefvarosiakra 
nezve. Ezt rogzitsuk! Jelen pillanatban ennyivel tobbet kell a jozsefvarosi adofizetoknek a keriilet 
fejlesztesere forditaniuk a Fovaros helyett. A Tarlos Istvan vezette Fovaros terveiben benne volt a 
Somogyi Bela utcanak a felujitasa, azt a Fovaros allta volna ugyanabbol a keretbol, mint amibol a 
Karacsony Gergely vezette Fovarosi Onkormanyzat ezt kivette. En azt latom, hogy a jozsefvarosiak 
nem jartak jol ezzel a valtassal, es szerintem az sem feltetleniil vigasz, hogyha ezeket a forrasokat 
nem tudom en, mondjuk varoshaza eladasabol probalja valaki finanszirozni, tehat ne, nem szeretnek 
btleteket adni. Ezt abbol a penzbol, amit a Magyar Allam tamogataskent odaadott a Jozsefvarosi 
Onkonnanyzatnak, ezt meg kellett volna csinalni es a kivitelezesnek meg kellett volna tortennie. 
Koszonom szepen!

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

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgannester ur! Csak egyetlenegy dolgot szeretnek kiegesziteskent 
mondani, hogy azert a Satly kepviselotarsam hiszteriakeltesnek, vagy nem tudom minek nevezte azt, 
hogy megkerdeztiik az ott lakokat, hogy megis mit gondolnak errol, azert az Onoktol, mint a 
reszveteliseg baberkoszonis bajnokaitol, azt gondolom, hogy ez megiscsak tulzas, es kikerem 
magamnak a palotanegyedi lakok neveben, hogy az d velemenyiik kikerdezeset hiszteriakeltesnek 
minositi. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Satly Balazs Kepviseld ur, parancsoljon!
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Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Tenyleg csak nagyon roviden, meg az idonk is keves. de 
azt azert nehez szo nelkiil hagyni azt, amit Vords Tamas kepviselotarsam itt hosszan-hosszan 
kifejtett. Az eredeti tervekrol csak annyit, hogy az eredeti tervek szerint 2019-re a Blaha Lujza ter 
felujitasanak Somogyi Bela utcastol kesz kellett volna lennie, hogyha a csodalatos Tarlos Istvan 
vezette akkori Fovarosi Kozgyules, Fovarosi Onkormanyzat komolyan veszi a munkajat es dolgozik. 
Ez ugye nem tortent meg, az uj varosvezetesre maradt az a feladat, hogy a Blaha Lujza teret felujitsa 
es befejezze. Es hogyha mar igy tortent, akkor azokat az egyebkent szakmailag es mindenfele 
fenntarthatosagi szempontot nelkiilozo terveket feltilvizsgalja, ami a Blaha Lujza teren folyt. Aztan 
hogy ki vesz ki penzt, kinek a zsebebol, hat, az is egy viszonylag egyszeruen megvalaszolhato kerdes. 
A Kormany veszi ki a penzt a budapestiek zsebebol, illetve a Fovarosi Onkormanyzat zsebebol a 
jozsefvarosi mellett. Csak a Fovarosi Onkormanyzatnal a nagysagrendek is masok, mai napig peldaui 
nem sikeriilt kifizetnie a Kormanynak a BKV miikodtetesere vonatkozo hozzajarulast, a Fovarost ki 
akarja vereztetni a Kormany, mert ez a Kormany valami oknal fogva biinteti es gyuloli Budapestet. 
Ugyhogy errol a tortenetrol ennyit. Szilagyi kepviselotarsamnak csak tenyleg roviden. Az a 
hiszteriakeltes, hogy Onok honapokon keresztiil azon lamentaltak a sajtoban, hogy nem lesz felujitva 
a Somogyi Bela utca, majd mikor most dontiink arrol, hogy fel lesz ujitva a Somogyi Bela utca, akkor 
Vords Tamasnak ehhez annyi hozzafuznivaloja van, hogy oke, oke, hogy felujitjuk, de hat nem igy 
kene. Hat, koszonjuk szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Veres Gabor kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Na, most nem allok, koszonom szepen, polgarmester ur, nem allok messze attol, amit a Balazs 
mondott. Tehat az a baj, az a baj, hogy neha igy neha dsszekeverodnek, osszekeverednek a tortenetek 
kepviselo urnal is. Tehat allami penzen a Fovaros a VIII. kertiletben ujit fel. Oke, oke, es ebbol a 
Fovaros annyit vallalt, hogy kivette belole a Somogyi Bela utcat, ugye, tehat ezt mondja? Jo, hat, ha, 
Onok ugye itt Fidesz tagok mindannyian, meg bizonyara ismerik ezt a nevet, hogy Fiirjes Balazs, 
biztos, jo. Na, akkor azt kerem Onoktol tisztelettel, hogy tessenek odamenni Fiirjes Balazs 
kollegajukhoz, aki a fovarosi fejlesztesekert felelds. Elmondjak neki, hogy Balazs, itt van ez a 
dilemma, a VIII. keriileti Onkormanyzat szeretne felujitani a Somogyi Bela utcat, de sajat penzt kell 
hasznalni, ne haragudj mar, nines naiad veletleniil egy parszaz millio? Mert esetleg nekiink erre volna 
sziiksegiink, nem arra, hogy idejonnek es akkor az osszes olyan tevekenyseget, amit ma itt 
eloremutatoan prdbaltunk Jozsefvaros erdekeben bemutatni, arra azt mondjak, hogy keves, ezt nem 
igy kene, hat persze, ez az ellenzek dolga, en ertem, csak van egy bizonyos pont, amin, amin alljunk 
mar meg, mert ez konkret hazugsag meg csusztatas. Tehat, hogy az pedig az, hogy a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat nem azert nem ujitotta fol, vagy nem azert nem sikeriilt eddig a Somogyi Bela utcat 
megcsinalni, mert nem akarta, hanem azert nem, mert a Kormany az nem adott ra penzt, 
Jozsefvarosnak meg nem volt ra penze. Nem, nem adott. Azok a tervek, amik akkor elkesziiltek, 
amiket nem sikeriilt befejezni az alatt az 5 ev alatt, amig a terv elkeszitesetol Tarlos Istvan bukasaig 
eltartott, azok a tervek a mai napon az aktualitasukat teljes mertekben elvesztettek, ezert csakugy 
mint a Lanchid felujitasa, amit szinten nem akart kifizetni a Kormany, tehat azt tudom mondani 
Onoknek, hogy akkor amikor ilyen hitelessegi kerdeseket feszegetnek, akkor eloszor tenyleg 
nezzenek szet, hogy Onok mit tettek annak erdekeben, a jozsefvarosiak erdekeben, mit tettek azert, 
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hogy ez a projekt menjen. Hat, ismertek a terveket, ezt az eloterjesztest nem most latjak eloszor, vagy 
legalabb tudtak rola, hogy van hasonlo. Volt-e barmi lobbi tevekenyseg, amit a velem szemben ulo 
fideszes urak elvegeztek az elmult 2 evben? Mentek-e oda Kocsis Mateval a Fiirjes Balazshoz? 
Mondtak-e barmit, ami fejlesztesek szempontjabol hasznos lett volna Jozsefvarosnak? Lehet, hogy 
volt ilyen tevekenysegilk, de hogy eredmenye nem volt, az biztos. Kbszonbm!

Piko Andras
Koszonom szepen, maradnek a temanal, hogyan lobbizik a polgarmester a Somogyi Bela utca 
iigyeben. Lobbizik, nem verik feltetlenul nagydobra. Es ebben hasonlban viselkedik, mint mas 
polgarmester. Nagy orommel hallottam azokat a beszamolokat, amelyet az elodbm, Sara Botond IX. 
keriiletben tartott hajlektalaniigyben, s amelybol megtudhattuk, hogy 3-4 hajlektalanszallb 
eltelepiteserol targyalt Sara Botonddal, Tarlos Istvannal, es, hogy mas, fideszes polgarmesterekkel is 
konfliktusba keveredett emiatt. Valamiert ezt nem verte nagydobra. Nem emlekszem arra, hogy errol 
barmilyen modon, barmilyen modon, csakhogy ertse, hogy az, amikor egy polgarmester, en elhiszem, 
Sara Botondnak elfogom hinni, hiszen mindig hiszem neki, elhiszem, hogy 6 ezert nagyon-nagyon 
kiizdott, csak nem sikeriilt neki, meg nem volt neki eredmenye, meg nem is volt neki latszatja. Tehat, 
bocsanat, egy polgarmester ebben a helyzetben megtesz mindent, es aztan vagy sikeriil vagy nem. Ez 
a helyzet ebben az iigyben is. Ez a helyzet ebben az iigyben is. Az, amikor ket szegeny ember 
veszekszik egymassal, hogy ki fogja a semmibbl megepiteni ezt a dolgot, egy ido utan mi, ebbol a 
vitabol kialltunk, es azt mondtuk, hogy akkor at fogjuk vallalni azt a 220.000.000 forintot. Ennyi!

Vorbs Tamas
Nagyon oriilbk, hogy annyira ki van vereztetve Jozsefvaros, hogy csak igy ilyen...

Piko Andras
Annyira fontos ez az ugy.

Vorbs Tamas
Polgarmester ur, most ez az en hozzaszolasom.

Piko Andras
Igaza van, bocsanat.

Vorbs Tamas
A helyzet az, hogy brill6k, hogy olyan helyzetben van Jozsefvaros, hogy csak egy ilyen uri gesztussal 
azt mondja, hogy akkor atvallalja egy utca felujitasat a Fbvaros helyett. Veres kepviselb ur nines itt, 
de azert elmondom valaszkent, hogy az a penz, amit 6 szeretne kilobbizni, az mar megvolt. Tehat ez a 
penz rendelkezesre allt, a Blaha Lujza ter felujitasat fmanszirozta a Kormany. Volt rola egy 
szerzbdes, voltak tervek, igazabol ezeket kellett volna vegrehajtani. A Lanchid iigyeben, aztan 
vegkepp nem ide tartozik, mar beszerzesi eljaras is lefolytatasra keriilt korabban, azt rugta fel a 
jelenlegi varosvezetes, es irt ki egyet, amitbl dragabb lett a Lanchidnak a felujitasa, tehat tbbb 
milliard forinttai kertil tbbbe a fovarosiaknak. Tehat itt mindig arrol beszelgetiink, hogy itt kevesebb 
lesz a muszaki tartalom, miert akadekoskodunk azon, hogy kevesebb a muszaki tartalom egy 
beruhazasnal? Hat, briiljunk neki, Tisztelt Kepviselotarsaim, tapsoljuk meg ezt az elert eredmenyt? 
Egyebkent polgarmester umak igaza van, az eredmenyek minbsitik ezeket a tevekenysegeket, nem 
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feltetleniil a PR. Es ezt most nem sikeriilt, ezt el kell ismemi. Egyebkent, ha mar szoba hozta az On 
elodjet, d is, es egyebkent Kocsis Mate is, pont ugyanabban a szekben mondta el tbbbszbr, hogy o 
akar a sajatjaival is konfliktust vallal annak erdekeben, hogy a hajlektalan-ellatas nyomasa az 
lekeriiljbn a kertiletrol. En szeretnem, ha On is hasonlokepp tenne, es azert megiscsak szomszed 
keriiletekben sikeriilt at, vagy valami modon atkonvertalni azt a nyomast, ami kizarblag eddig erre a 
keriiletre, ezen a regioban erre a keriiletre nehezedett. Uj es korszerubb szallok nyiltak es nem nott uj, 
nem bbviilt, de nem szeretnem ezt a kerdest kibontani, ugyis lesz majd hasonlo elbterjesztes. En azt 
gondolom, hogy azert megiscsak az az eredmenye ennek a lobbi tevekenysegnek, Karacsony Gergely 
varosvezetesenek es ennek az egesz tbrtenetnek, hogy az a terv, amiben benne volt a Somogyi Bela 
utca felujitasa allami tamogatasbol a Fovaros altal, az most lehuzasra keriilt, es helyette az 
Onkormanyzatnak most sajat forrasbbl kell ezt a fejlesztest elvegezni, ez azt jelenti, hogy ezt a 
fejlesztest vegiilis a jozsefvarosiak fizetik, ahelyett hogy masra koltenek. Es eredetileg ez nem igy 
volt, es ez szomoru, ez szomorii, ez nem siker. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen a vegen! A vegen a dicserettbl csak eljutunk odaig, hogy sirva fakadunk azert, 
mert felujitunk egy utcat. Radai Daniel alpolgarmester, parancsoljon!

Radai Daniel
Kicsit hosszadalmasnak erzem, hogy arrol szorakoztatjuk az itt tilb hivatalvezetbket es cegvezetoket 
honaprol-honapra, hogy mikor van penz, mikor nines penz, erre a beruhazasra a Fovarosba nem volt 
akkora keretbsszegben penz, amekkora az eredeti koltsegbecslesek lettek volna, ezert is esett ki pl. 
egy 800.000.000 forintos 100 negyzetmeteres pavilonepiilet a beruhazasbol, de legalabb lesz sokkal 
tobb fa, igy nem lesz akkora terkoplatz, szerintem ezt minden varoslako iidvozblni fogja. Tisztazzuk, 
hogy ezekre a beruhazasokra, ezekre tervekre nem allt rendelkezesre konkret penzforras. Utana a 
Blaha Lujza ter kozbeszerzese 800.000.000 forinttai tobbe keriilt, mint ahogy az kalkulalva volt elore, 
igy aztan a Somogyi Bela utcara, valoban ok jeleztek, hogy nem lesz penz, igy most ezt at kell 
vallaljuk. Koszonom!

Piko Andras
Szilagyi Demeter kepviselb ur, parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot! Nem, tenyleg nem akarom mar tovabb ragozni, mert tenyleg talan a 
legfontosabb az, hogy az utca megepiil vegre valahara. Most itt vitatkozhatunk napestig azon, hogy 
ez, hogy jutottunk el idaig, de megiscsak ez a legfontosabb, hogy ez meg fog ujulni, es ahogy ennel az 
iigynel is, a jbvoben is, mert en azt latom, hogy azert itt ebben nem pontosan ertiink egyet, hogy 
milyen kbriilmenyek vezettek idaig, de abban egeszen biztos vagyok, hogy azert az Onbk szamara is 
sziikseges volt a mi unszolasunk, hogy ez mukbdjbn, ezt meg fogjuk tenni a jbvoben is, mert azt 
latnom, hogy anelkiil azert sokkal nehezebben megy. Egyebkent a szamokra valo visszaemlekezes is, 
mert azert 2019-ben pontosan az a beszerzesi eljaras folyamatban volt, amivel egyebkent 
keretbsszegen beliil mind a kettbt meg lehetett volna csinalni, tehat Radai alpolgarmester ur ebben 
nem ugyanarra gondolt, mint amire Vbrbs Tamas kepviselbtarsam, mert az, hogy 2 evvel kesbbb mar 
dragabb volt, es nem fert bele, az mar egy masik kerdeskbr, es az megint egy masik kerdeskbr, hogy 
egyebkent ott a Fovaros a legkisebb ellenallas fele ment el es a VIII. keriilettbl vette el ezeket a 
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forrasokat. De tenyleg haladjunk is ezen tovabb, mert egyebkent tenyleg az a fontos, ahogy egyebkent 
honapok 6ta mondjuk, hogy az Onkormanyzatnak van penze, tud ilyen tipusu fejleszteseket 
vegrehajtani, mert tartalekokkal rendelkezik, es eppen ezert hivjuk fel erre naprol napra es hetrol 
hetre, testuleti ulesrol testiileti iilesre a figyelmet, hogy igenis, azokat a penzeket, amik az 
Onkormanyzatnal rendelkezesre allnak, azokat hasznaljuk fol es hasznaljuk ilyen eelokra, ugyhogy 
en ezt, ebbol a szempontbol sikerkent ertekelem. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor Kepviselo ur, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom! Egy rovid mondat, hogy a nezok fejeben ne maradjon benne, hogy az Onkormanyzat tele 
van penzzel. (kozbeszolds, nem ertheto) Megengeded, hogy elmondjam azert, Feri? Koszi. Annyit 
szerettem volna csak mondani, hogy ketfele koltsegvetesi tetel van, egyik a felhalmozasi, a masik 
pedig a mukodesi, amirol mi beszeliink, az a mukbdesi koltsegvetes, annak a problemait 
elemezgetjuk. A felhalmozasi koltsegvetesunkben vannak fejlesztesi penzek, ezekrol dbnteni is 
fogunk. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok tobb hozzaszolast. A napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom a 
Somogyi Bela utca felujitasaval kapcsolatos dontesek meghozatalarol szolo 3 pontbol allo hatarozati 
javaslatot, amelynek az elfogadasahoz minositett tbbbseg kell. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy 
szavazzunk most! Koszonom szepen! 16 igen szavazattal megallapitom, hogy a 3 pontbol allo 
hatarozati javaslatot elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilletenek 
637/2021. (XL 18.) hatarozata

a Somogyi Bela utca felujitasaval kapcsolatos dontesek meghozatalarol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Somogyi Bela utca felujitasanak penziigyi fedezetet brutto 220.162.093 Ft osszegben biztositja.
a) Az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben brutto 219.865.911 Ft fedezetet biztosit az 

alabbiak szerint:
netto 171.023.835 Ft felujitasi koltseg,

- a felujitast terheld forditott AFA fizetesi kotelezettseg 46.176.436 Ft,
muszaki ellendri dij 2.098.929 Ft + AFA (brutto 2.665.640 Ft).

b) Az Onkormanyzat 2023. evi koltsegveteseben a Somogyi Bela utca felujitasanak muszaki 
ellendri dijara 233.214 Ft + AFA (brutto 296.182 Ft) bsszegu fedezetet biztosit.

2. felkeri a polgarmestert, hogy a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott eloiranyzatot az 
Onkormanyzat 2022. evi es 2023. evi kbltsegvetesebe terveztesse be;

3. az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal jovahagyja a Budapest Fbvaros 
Onkormanyzataval es a BKK Budapesti Kozlekedesi Kbzpont Zartkoruen Miikodo
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Reszvenytarsasaggal kotendo megallapodast. Felhatalmazza a polgarmestert a megallapodas 
alairasara es a Somogyi Bela utca felujitasahoz sziikseges nyilatkozatok megtetelere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a hatarozat 1. pontja eseteben: 2021. november 18.; a 2. pont eseteben az Onkormanyzat 
2022-2023. evi koltsegveteseinek jovahagyasa; a 3. pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kbltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly (a 
kbltsegvetes tervezese tekinteteben), Varosepiteszeti Iroda

Piko Andras
Kbzben megerkeztek az elozb napirendi ponthoz a Golya Vendeglo epiiletenek vedette 
nyilvanitasahoz a szakvelemenyek, haromnegyed van, 2 szakvelemenyrol van szo. 20 perc olvasasi 
sziinet? Jo, akkor negyedora olvasasi sziinetet rendelek el.

SZUNET 16.47-17.01

Napirend 10. pontja - folytatas
Javaslat a Budapest, VIII. keriilet Bokay Janos u. 34. szam alatti epiilet helyi vedette 
nyilvanitasara 
(irasbeli eloterjesztes) SURGOSSEG1
Eloterjesztd: Piko Andras polgarmester, dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
Tisztelt Kepviselok! Folytatnank a munkat, visszateriink a 10-es napirendi pont felbehagyott 
targyalasara. Emlekeztetoul, ez egy javaslat Budapest 8. keriilet Bokay Janos utca 34. szam alatti 
epiilet helyi vedette nyilvanitasara. A vitaban eljutottunk a kerdeseken tul a frakciovezetoi 
hozzaszolasokig, es ott megalltunk. A 2 elkesziilt szakertoi velemenyt, ugye, ami egy ertekvedelmi 
eljarashoz sziikseges szakvelemeny, ezeket megkaptak a kepviselok, kiosztottak, volt egy olvasasi 
sziinet. Nyilvanvaloan teljes melysegeben nem olvashattak el, de az bsszegzesek egyertelmuek, mind 
a ketto mas, es maskeppen, de tamogatja a helyi vedettseg megadasat. Innen folytatjuk a vitat, es 
kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy van-e hozzaszolasuk, kivan-e valaki hozzaszolni a vitahoz. 
Juharos Robert kepviselo limak adorn meg a szot, parancsoljon!

Dr. Juharos Robert
Csak egy fel mondat erejeig. Darago Laszlonak a szakvelemenye, az egy annyira csodalatos anyag, 
tehat igy vegig, vegigneztem, es olyan komoly forrasmunkak vannak mogotte, hogy az 
onkormanyzati gyakorlatombol nem is tudom hogy lattam-e mar ilyen melysegii vagy minosegu 
anyagot kidolgozva. Nem tudom, mennyibe keriilt, de lenyegtelen is, mert ez nem megfizetheto 
tudas, tehat lenyiigozott, azt kell, hogy mondjam. Ugyanakkor nem lattam benne azt a konkluziot, 
amire utalt a polgarmester ur, de ez, ennek nincsen jelentosege.

Piko Andras
Bocsanat, arra gondoltam, idezem, hogy „az epiilet erteke nemcsak a materiajaban megfoghato, 
hanem abban is, hogy mennyi minden tbrtent benne, hogy mit jelentett egykor es meg a kbzelmiiltban 
is Jozsefvaros eleteben.” Ugye, errol vitatkoztunk, es nagyon sok ilyen epiiletiink van, hala a Jo
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Istennek. Jbzsefvarosnak nagyon gazdag a multja, es az epiileteikhez is kotodik ez. Erdss Gabor 
alpolgarmester umak adorn meg a szot, parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Kbszbnbm, polgarmester ur! Tisztelt Kepviselbk! Igen, en is oriilbk, hogy akkor most mar Onbk is 
lathatjak, es kiilbn oriilbk, hogy Juharos kepviselbtarsunk igy megdicserte az egyik velemenyt. 
Valoban tbrteneti melysegeibe latunk bele a, a keriilet multjanak. En, en igazabol ezeket az 
evszamokat szerettem volna kiemelni, mert azert az megiscsak bnmagaban is lenyugbzb, hogy az 
egyik, pedig alahuztam magamnak, de olyan sok szep terkep van itt, az egyik szakertb ugye 1865 
kbriilire teszi az epiilet keletkezeset, tehat igy is mar tbbb mint 150 eves eszerint. Mig a masik 
szakertb azt valoszinusiti, kiilbnbozo forrasmunkak alapjan jutottak ezekre a kicsit elterb 
kbvetkezmenyek, kbvetkeztetesekre, hogy 1825-1830 kbriil mar az a tulajdonosa volt a telek leir, 
telekbsszeirasok szerint az epiiletnek, Burgess Gybrgy, aki epittethette ezt a hazat. Persze a sokretu 
mindket szakvelemeny, es mindketto kiemeli azt a kulturalis, helytbrteneti erteket, amit az epiilet 
kepvisei, tul azon, hogy egyebkent a homlokzata eklektikus, tehat, es maga az epiilet is tbbb, tbbb 
iitemben epiilt. Ezt valamelyik szakertb le is irta, hogy ez tulajdonkepp szinte sziiksegszerii is, hogy a 
legtbbb ilyen epiiletiink, nemcsak a katedralisok epiiltek 100 es 100 even at, hanem meg az 
egyszeriibb lakohazak vagy vendegfogadbk is tbbb iitemben epiiltek, ugyhogy ez mutat, ez, ez 
okozza a homlokzat eklektikus, de megis, ahogy az egyik szakertb fogalmaz, sarmos kivitelezeset. 
Ugyhogy, csak ezt a nehany mondatot szerettem volna vagy tenyt szerettem volna en is kiemelni, 
illetve meg, meg azt, hogy, hogy nem veletleniil emelte epiteszeti topografiajaba, az epiteszetileg 
emlitesre meltb epiiletek soraba Deri Attila. Kisleptekii, keves kepviselbvel biro epiilettipus egyike. 
Ezzel egyiitt a, a dbntes tetje, ahogy azt mar a vita elsb feleben elmondtuk, az nem az, hogy most 
akkor vegleges vedettseget adjunk-e az epiiletnek, hanem hogy megadjuk-e magunknak es a, es 
minden erintettnek azt az idbt, es azt a lehetbseget, hogy egy normal iitemezes szerint lezajlo 
folyamat kereteben sziilessen meg vegiil az a vegsb dbntes, hogy, hogy helyi vedettseget kap-e, vagy 
ha esetleg valamikor ilyen kompromisszumra jutunk, akkor, akkor, akkor oly modon tudjuk-e 
megbrizni az epiiletnek a ketsegteleniil meglevo ertekeit, kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen, alpolgarmester ur! Santha Peterne kepviselo asszonynak adorn meg a szot, 
parancsoljon!

Santha Peterne
Kbszbnbm szepen a szot, polgarmester ur! Igen, mindenki azt olvas ki a szakvelemenyekbbl, amit 
leginkabb szeretne. Es csatlakozom Juharos kepviselbtarsamhoz, aki mondta, hogy b nem latta 
ezekben a szakvelemenyekben azt a, azt a fantasztikus erbt, amit polgarmester ur latott. Es en a 
sarmos epiilettel kapcsolatban sem azt olvastam ki, amit alpolgarmester ur, hiszen azt mondja, hogy 
„az epiilet ketsegteleniil rendelkezik sarmmal, van abban valami tiszteletremeltb, hogy meg kbztiink 
van. Azonban epiteszszakmai szempontbol, szempontok szerint nem veletlen, hogy eddig nem keriilt 
vedelem ala, hiszen valoban nem egy egyseges homlokzati keppel, epiteszeti keppel rendelkezik.” 
Valojaban ez a szakvelemeny azt is elmondja, hogy jo lenne, a korat pontosan tudni, hogy mikor 
epiilt, mert erre az epitesz nem talalt abszoliit jo idbpontot, vagy amit, ami elfogadhato. A 
helytbrtenesz, tbrtenesz-leveltaros ennel kicsit pozitivabban nyilatkozik, es, es azt mondja, hogy jo 
lenne hogyha, hogyha ezek az epiiletek, hasonlokeppen a VII. keriileti Kazinczy utcai epiilethez es 
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meg mas vendeglato-ipari egyseghez hasonloan megmaradna, de ha megsem, akkor legalabb a 
felkorives, cegeres vagy cegert, azt probaljuk meg megmenteni. Tehat nem annyira egyertelmu 
szamomra, hogy, hogy ennek az epiiletnek mindenkeppen abban az allapotban, abban a 
komyezetben, mert a fotok ezt ragyogoan bizonyitjak. En termeszetben nem lattam mostanaban, tehat 
nem annyira egyertelmu, hogy meg kell maradnia. A kotodest, a lelki kotodest, azt, azt elismerem, 
koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, kepviselo asszony! Veres Gabor kepviselo umak adorn meg a szot, parancsoljon!

Veres Gabor
Koszonom, polgarmester ur! Egy valoban szakmai kerdesrol van szo, tehat azt gondolom, hogy, na 
persze, erzelmi is, de hogy itt a politika az, az messze van, vagy messze kene, hogy legyen. Annak 
fenyeben vagy annak erdekeben, hogy egy picit mindenkinek igaza legyen, itt tobbekkel beszeltiink 
arrol, hogy lehet, hogy egy ilyen eljarast, ami ahhoz sziikseges, hogy itt vegleges allapot alakuljon ki, 
es a vallalkozo sem, es a vallalkozo se ijedjen meg attol, hogy egy evre korlatozzuk az 6 mozgasteret, 
a vedettseget 6 honapban javaslom megadni, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Juharos Robert kepviselo ur, parancsoljon!

Dr, Jnharos Robert
Veletleniil sem a vitatkozas szandekaval. Egyebkent a 6 honapnak olyan tul nagy ertelmet en nem 
latom. Ami a, ami egyebkent izgalmas szerintem, most igy akar ezt a fenykepet megnezve, ahol 
latszik a, a beepitettsege, tehat a, a teriiletnek az osszefuggeseit is sem lenne baj egyebkent elemezni, 
mint ugye itt a varoskepi szempontbol, hogy hogyan ertelmezhetjiik ennek mi a jovojet. Szerintem 
most itt epiteszeti ertekekrol lehetne mindenfele vitakat folytatni, szerintem itt peldaul egy fat, a 
faszadizmusnak nem nagyon van ertelme, nem? Tehat ugye most a Radai alpolgarmesternek ugye ez 
amikor meg, megtartjuk a megtartjuk a homlokzatot es moge varazsolunk valami csodat, ami vegiil is 
a mellette levo toronyhazhoz mert, mert lepteku lehetne. Tehat ennek ugy igazabol nincsen ertelme, 
tehat itt valoszinuleg csak a traktus megtartasa ertelmezheto abban az esetben, ha valoban barmilyen 
ertekkel is bima. Egyebkent arra meg valami javas.., megiscsak valami beepitesi javaslat is kene, 
hogy igen, hogyha nem, akkor meg mi lenne helyette, mert jelen pillanatban ez az utcakep ez 
teljesseggel kusza. Tehat azert ez nyilvanvalo mindenki szamara, hogy ez nem egy hosszu, nem egy 
hosszu tavu fenntarthato gondolat, varosfejlesztesi gondolat, ami ebbol, ebben van, ez egy teljesen 
spontan, spontan kialakult kuszasag, aminek jo lenne veget vetni majd valamikor. Nyilvan ehhez nem 
baj az, hogyha megalapozott dontes szuletik, ugyhogy en ezt ajanlom a figyelmiikbe.

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

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En igazabol arra szeretnem felhivni a figyelmet, hogy, es koszonjiik szepen 
a munkat, mert nagyon hasznos volt, hogy ezt azt hiszem, latjak a kepviseldk. Pontosan azert, hiszen 
itt azert foleg szakmai kerdesekrol van szo, es azert azt illik legalabb figyelembe venni, amikor egy 
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politikai dbntes sziiletik, mert azert megiscsak egy Kepviselb-testiileten iilunk. Ezekbbl a 
szakvelemenyekbbl, hat, minimum velemenyes a, az epiteszeti broksegnek a megitelese. Tehat jelen 
pillanatban a szakvelemenyek ezt nem tamasztjak ala. Van egy apro hiba, Oze Aron helyett Oze Lajos 
volt az 5. pecsetben, de ezt csak mondom, mert szerintem b a fia, de ez egy, ez lenyegtelen, csak ez 
feltunt, vagy ez is feltunt. Ugye, itt tbbb etteremrbl is szb esik, az egyiknel, ahol szinten hasonlb 
modon meg, megmenekiilt vagy ott felhoztak. Ugye, itt azert ennek a belsb teret, ezt mindannyian 
lattuk. Ez az, ez a helyiseg, most azert nem mutatom, tehat azert mondjuk azt, hogy kusza, tehat hogy 
nem feltetleniil ugyanaz a, a, az a helyzet all fenn. En igazabbl mindent el tudok fogadni 
termeszetesen, rbgzitsuk azt, hogy azert az nem egy tervezett allapot, ahogy ez a helyzet ott kialakult. 
Tehat a 70-es evek varos..., 60-as, 70-es evek varosepiteszete a 70-es evek vegen, 80-as evek elejen 
ugye odaalmodta ezeket, vagy odaepitette egesz pontosan ezeket a hazgyari hazakat. Utana egy 
evtizedes politikai konszenzuson alapulo nagy fejlesztes indult el, ugye, a Corvin Setany projekt, ahol 
azert legyiink bszintek, ezek a tipusu epiiletek, sot, ennel sokszor jelentbsebb is, hat, eltuntek a 
felujitas kapcsan. Pontosan azert, mert, es ezen is lehet, mindenen lehet vitatkozni, hogy ez jo-e. 
Szerintem jo, hogy igy tbrtent, ez egy jo projekt. Faj a szivunk? Faj-e szivunk nyilvan nehany 
epuletert, de azert hogyha belegondolunk azoknak az epiileteknek a, meg annak a kbzegnek, azert sok 
kbze nem volt a 20. szazad vegehez, se a 21. szazadhoz. Tehat szbrnyu allapotok uralkodtak azokban 
az ingatlanokban, azokban az epuletekben. Ezert dbntbtt ugy, politikai iranyultsagtol fuggetleniil, a 
korabbi varosvezetesek lancolata, hogy odaalmodja ezt az uj, modem es magas presztizsu 
ingatlan-egytittest, amelynek talan mostanaban fejezbdbtt be, ugye az utolsb tervezett szakasza, par 
evvel ezelbtt. Most itt maradt ez az epulet. Kerdes, hogy ezeket az allapotokat ilyen modon 
konzervalni, ez varosfejlesztesi szempontbol jo-e. Epiteszetileg, mondjuk, ha megengedb vagyok, 
akkor azt mondom, hogy, hogy nem egyertelmuek az allasfoglalasok. Igazabol innentbl kezdve a 
futva azokat (gong) a koncentrikus kbrbket, amiket polgarmester ur emlitett, erdekes, hogy hogyan...

Piko Andras
Tisztelt Kepviselb-testulet! Hadd, hadd idezzek mind a kettbbbl: „talalni kell neki valami jo funkciot, 
mert az eredeti feladatat, ami miatt emlekmuve bnmaganak, mar nem tudja ellatni. Meg kell 
vizsgalni, hogy egy kontextusat vesztett breg epiteszeti elem hogyan tud egyuttmukbdni a modern 
kbrnyezetevel.” Es ugyanezt olvashatjuk ki a masik szakvelemenynek a vegerbl, ahol azt mondjak, 
hogy „mindenkeppen javasoljuk a hazrol a bejarat ives mezoben talalhato golyas relief, illetve a ceger 
megmenteset.” Ez az epulet, en hatarozottabban mondom, pedig nekem nagyon komoly erzelmi 
kbtbdesem van hozza, a Heti Betevb ebben az eptiletben mukbdbtt, es osztott eveken keresztiil 
vasamaponkent a jozsefvarosi szegenyeknek etelt, amiben en is reszt vettem. ez az epulet nem 
rendelkezik epiteszeti erdek, ertekekkel. Valamivel rendelkezik, ami miatt a helyi kbzbssegeknek 
fontos, es nem is hiszem, hogy ertelmes dolog megtartani magat az epiiletet, ami romos, rossz 
allapotban van, csak azert, hogy kimondjunk ra egy vedettseget, es funkcio nelkul a vedettseg alatt ez 
az, ez az epulet tovabb romoljon ott, mindenki csufjara. Tehat, ezt azert mondjuk ki! Ez a, ha nem 
tudunk talalni neki olyan funkciot, ami ezt az epiiletet ebben a formaban megbrizne, mondok valamit, 
valaki lehetbseget latna egy 20. szazad eleji belseju kockas abroszos vendeglb nyitasaban, akkor azt 
mondja, hogy nagyon-nagyon sok penzert fblujitom a Golyat, es megnyitom ezt a vendeglbt. Es vagy 
bsszejbn, vagy nem, ahogy a befektetett erteke az megteriil-e vagy nem. De nem latunk ilyen 
befektetbt most. A tulajdonosnak van egy egyertelmu szandeka, az egyertelmii szandekrol a bontasi 
kerelme bizonyossag. En azt mondom, hogy a helyi vedelem, ideiglenes helyi vedelem, az egy 
lehetbseget ad arra, hogy egy kulturalt megoldast talaljunk arra, es ez nagyon sokfele lehet, lehet az 
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is, amit az egyik szakvelemeny mond, hogy orizziik meg ezeket a, ezeket a kiilso elemeket, amelyek 
erteket jelentenek. Le kell iilni, es beszelni a tulajdonossal es a befektetokkel, hogy mik azok, 
amelyek szamukra egyebkent a sajat terveikbe beepithetok, es amivel helyi emleket tudunk allitani 
ennek az epiiletnek, illetve ennek az epiiletnek a tortenetenek. Es aztan utana engedjiik el azt, hogy 
ezt mindenfelekeppen, en nem is mennek oda egy beruhazohoz, illetve egy ingatlantulajdonoshoz 
azzal a szandekkal, hogy ezt mindenfelekeppen igy orizze meg. Nincsen ertelme neki, meg nem is 
kell korlatozni a tulajdonost, viszont az, hogy ez egy kozosseg szamara fontos emlekhely, tanuhaz, 
nem tudom micsoda, ezt viszont akceptalni kell. Szerintem enrol szol a C8-nak a kezdemenyezese. 
Szerintem egy het alatt meg tudunk allapodni, hogyha az akarat megvan, a beruhazdval is es az 
ingatlantulajdonossal is. Es aztan utana... Arrol, hogy az, amirol itt beszeliink, marmint hogy a 
Golyanak a, a kiilso homlokzatanak bizonyos elemei hogyan keriilhetnek be az epiiletbe, errol 
szerintem erdemes, erdemes targyalni. Erdemes arrol is targyalni, hogy vajon megeri-e azt, hogy ez 
egy helytorteneti jelentosegu epiilet volt, annak tartja a kozosseg egy resze, es enol legyen egy emlek. 
Nem kell meg, megdrizni, mint a Wichmann kocsmat, mert nincsen hozza iizemelteto, de meg kell, 
meg kell orizni a, a haznak az emleket. En nagyon sok helyen lattam olyat, hogy iivegre gravirozott 
fotoval, barmivel azt mondani, hogy itt ennek a haznak a helyen ez es ez allt. Ezt most a tulajdonossal 
kell megbeszelniink. En azt gondolom, hogy ez egy olyan egyezseg lenne, amely nem korlatozza a 
tulajdonosnak a jogat a sajat tulajdonahoz, viszont kielegiti a kezdemenyezoknek azon szandekat, 
hogy ennek a helynek valamilyen modon nyoma legyen a jovoben is. Ezt szeretnem kemi, es ezert 
kerem Onoktol azt, hogy fogadjak el az ideiglenes vedette nyilvanitasi kezdemenyezest, mert ez 
teremt lehetoseget arra, hogy ezeket a targyalasokat lefolytassuk, koszonom szepen! Satly Balazs 
kepviseld ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Csatlakozok Juharos kepviselotarsamhoz, mert rendkiviili 
elmeny volt olvasni ezeket a szakvelemenyeket, elmerengeni benne es radobbenni arra, hogy megis 
mermyire csodalatos ez a, ez a hely, ahol eliink mindannyian. Jozsefvaros micsoda, micsoda 
tortenelmi emlekezet van minden utcaban. Ugye, magarol a Gdlyarol neveztek el a, az utcat is hosszu 
evszazadokon keresztiil, ugyhogy azt gondolom, hogy, hogy valamilyen, valamilyen vajbja van 
ennek az epiiletnek, es ezt erzekelik ajdzsefvarosi helyi kozossegek is, amikor ezt a kezdemenyezest 
megtettek az Onkormanyzat szamara. Es szerintem nem teheti meg a, ez az Onkormanyzat, hogy ezt 
a kezdemenyezest, ezt igy figyelmen kiviil hagyja. Hogyha ajozsefvarosi kozossegek szamara fontos 
ennek az epiiletnek vagy az epiilet emlekezete vagy az epiilet hangulatanak vagy stilusanak 
megorzese, akkor azt a minimalis erofeszitest az Onkormanyzatnak meg kell tennie, hogy valamilyen 
formaban megorizziik. Es, hogyha erre az az eljaras a megfeleld, amit polgarmester ur javasol, es 
Veres kepviseldtarsam modosito javaslattal illetett, amit en egyebkent tamogatok, akkor azt 
gondolom, hogy ezt celszerii megprobalnunk, es celszerii megtenniink azokat a lepeseket, amik 
Jozsefvarosnak egy-egy ilyen ikonikus darabjanak a megorzeset szolgaljak. Kiilonosen akkor, egy 
olyan korszakban, amikor az oroksegvedelem vagy a muemlekvedelem igazabol Magyarorszagon 
kiiiresedett. Legalabb itt helyben figyeljiink oda sajat ertekeinkre, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem nyilatkoztam meg arrol, hogy eloterjesztokent, remelem, hogy a masik 
eldterjeszto is egyetert ezzel. A tizen..., tehat a feleves ideiglenes vedelemmel azert ertek egyet, mert 
ennyi ido alatt kellene egyebkent a rendes vedettsegi, helyi vedettsegi eljarast is lefolytatni, tehat ha a, 
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ez a maximum, ameddig el is varom a Hivataltol, hogy lefolytassak ezt a vedettseg eljarast. Ezen tul 
nem latom az ertelmet a helyi vedettsegnek. Valamilyen dontesre akkorjutni fogunk, ugyhogy en is 
tamogatom azt, hogy 6 honap legyen a helyi, ideiglenes helyi vedettseg. Voros Tamas kepviselo ur, 
parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! En remelem, nem ertettem jol, hogy akkor egy, kvazi egy plexi tablaert 
korlatozunk valakit a tulajdonjoganak a jogos felhasznalasaban? Ezt aranyosnak gondoljuk most 
jelen pillanatban? Mert en ezt egy szornyii iizenetnek tartom. Hat, azert, gondoljunk bele, hogy itt van 
egy ingatlan tulajdonviszony, magan, nem is az Onkormanyzat tulajdona. Azt szeretnek, hogy 
megoriz, vagy van egy ilyen szandek, tegyiik fel, hogy legitim, tegyiik fel, hogy az Onkormanyzat 
ebben egyetert, emleket allitsunk. Es akkor ezert most azt mondjuk a tulajdonosnak, hogy fel evre, 
egy evre az ingatlanod erteke az 30-40%-kal kevesebbet, vagy 50-nel, vagy 60 kevesebbet fog emi? 
Hat, azert ez, azert ez aranyban all, ugy, hogy elmondjuk, hogy ez epiteszetileg nem is megfelelo? 
Talan van egy olyan kedves viszonyulasunk hozza. Szoval, ez, ez nem aranytalan?

Piko Andras
Egyaltalan nem, egyaltalan nem erzem a, aranytalannak ezt a dolgot. Mondtam egy megoldasi 
lehetoseget, lehet egyebkent szamos mas a beszelgetes, illetve a targyalas soran. Ez a minimum, amit 
en gondolok megoldasnak, de ennel sokkal tobbet is el lehet emi majd, akar az egesz homlokzatnak, 
hogyha ugy itelik meg, akar annak egy nagyobb reszletenek a megdrzeset. Nyilvanvaloan errol most 
nem tudunk beszelni, viszont valamit szeretnenk ezzel elemi. Nem akarok visszafele mutogatni, de a 
Puskin 6,-nal nem tudom, hogy Onok mit akartak elemi. Csak azt lattam, hogy ott, ott rendezesi 
tervet, tehat a PALOTAKESZ-t lehetett modositani. Ebben az esetben egyertelmuve tette a 
polgarmester, hogy mi a celja, es azt is egyertelmuve tetttik, hogy, hogy azonnali targyalast fogunk 
kezdemenyezni. Es remeljiik, hogy ezt a folyamatot egyebkent megegyezessel sokkal hamarabb 
fogjuk lezami, mint hogy vegig kellene vinni a feleves procedural. Koszonom szepen, Szilagyi 
Demeter kepviselo ur, parancsoljon!

Dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen! Csak tcnylcg egy mondat, hogy amellett, hogy a, a vedendo ertekek vedelmevel 
egyetertiink, nem latjuk, es ezt polgarmester is elmondta, hogy milyen tipusu karteritesi 
kotelezettseggel lephet fel veliink szemben a tulajdonos, ugyhogy en a magam reszerol csak 
tartozkodni fogok tudni.

Piko Andras
Koszonom szepen, Eross Gabor alpolgarmester ur, parancsoljon!

dr. Eross Gabor
Koszonom szepen! Csak, ha jol ertettem, egy kicsit rossz iranyba ment a beszelgetes, de nem akarom 
most mar tenyleg megakasztani a donteshozatalt. Csak felhivnam a figyelmet arra, hogy ugye mi nem 
az Epiteszkamara vagyunk, tehat onmagaban a helyi vedettsegnek nem egyediili es kizarolagos 
kriteriuma az a bizonyos, hogy mondjam, epitesz-szakmailag elvart tokely, ami a homlokzat 
egyseges voltat es a parkanyzatok harmonikus beosztasat jelenti. Ugyhogy ebben az ertelemben en 
azt gondolom, hogy a szakvelemenyekbol is lehet, hogy egy kicsit mas dolgokat olvasunk, sot, biztos.
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Tehat, hogy onmagaban az a helyi vedettseg, az pont azt jelenti, hogy a helyi kozosseg szamara egy 
epulet, amely, amely egy 100-150-200 eves epulet, ugye, ezt tudjuk. Ez az epiilet, ez onmagaban is 
erteket kepvisel, mindazonaltal en nem elolegeznem meg a folyamat veget, hogyha ezt tamogatjak, 
tamogatjuk ezt a, ezt az eloterjesztest, akkor ezt a folyamatot vegig tudjuk folytatni, es hosszu idore, 
hosszu idore biztosan nem korlatozzuk a tulajdonos jogait sem, ellenben a helyi kozosseg jogait 
megvedjiik, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok mas hozzaszolast, a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a 
befogadott modosito inditvannyal a 3 pontbol allo hatarozati javaslatot, ez tehat azt jelenti, hogy fel 
evre fogjuk, amennyiben ugy dont a Kepviselo-testiilet, megadni az ideiglenes helyi vedelmet ennek 
az epuletnek. A hatarozati javaslat elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges, kerem hogy 
szavazzunk most! 11 igen es 5 tartozkodassal megallapltom, hogy a hatarozati javaslatot elfogadtuk.

Budapest Jozseffvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
638/2021. (XL 18.) hatarozata

a Bokay Janos utea 34. sz. alatti haz helyi vedette nyilvanitasarol

(11 igen, 0 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy
1. helyi vedette nyilvanitja - ideiglenesen 6 honapra - a Bokay Janos utea 34. szam alatti, 36228 

helyrajzi szamu epiiletet; a vedette nyilvanitas celja az epulet helytorteneti erteke;
2. felkeri a polgarmestert, hogy a teleptileskep vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet 1) 

hatarozati pontnak megfeleld modositasat terjessze a kepviselo-testiilet ele;
3. felkeri a polgarmestert, hogy az ideiglenes helyi vedelem ala helyezesrol - a teleptileskep 

vedelmerol szolo onkormanyzati rendelet eloirasainak megfeleloen - ertesitse az erintett ingatlan 
tulajdonosat;

4. felkeri a jegyzot, hogy az ingatlaniigyi hatosagnal kezdemenyezze a vedelem jogi jellegkent valo 
feljegyzeset.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a 3) pont tekinteteben 2021. november 30., a 4) pont tekinteteben: a dontest koveto 15 
napon beliil

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda, a 4) pont tekinteteben a 
Jogi Iroda

Napirend 13. pontjja
JJavaslat emlektablak (Farkas Gyuia, Ko moly Otto) elhelyezesere
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: dr. Eross Gabor alpolgarmester

Piko Andras
A 13. napirendi pont targyalasa kovetkezik „Javaslat emlektablak (Farkas Gyuia, Komoly Otto) 
elhelyezesere”. Az eloterjeszto Eross Gabor alpolgarmester ur. Farkas Gyuia zeneszerzo, karmester a 
Jozsef korut 46., Komoly Otto, memok, az 1944-es eletmento kiizdelem kiemelkedo vezetoje pedig a 
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Scheiber Sandor utca 3. alatt kapna emlektablat. Kerdezem az alpolgarmester urat, hogy kivan-e 
szobeli eloterjesztest, kiegeszitest tenni. Parancsoljon!

dr. Erdss Gabor
Koszonom szepen a szot! Ugye, az adott koriilmenyek kozott nem, tenyleg nem beszelnek hosszan, 
csak annyit szeretnek jelezni, hogy most mar, a most mar a, most mar a honlapon is van egy olyan 
kozertheto utmutato, ami lehetove teszi a jozsefvarosi polgarok szamara, hogy, hogy atlathato es 
egyszeru modon kezdemenyezzenek emlektabla-allitast. Ugyhogy ennek jegyeben varhato, hogy a 
jovoben is viszonylag sok ilyen kerelem fog befutni. Adott esetben nagyon oruliink, amikor a 
kezdemenyezok maguk fmanszirozzak az emlektablat, ez most az egyik esetben igy van, de mindket 
esetben, tekintettel a, a holokauszt idejen eleteket mento Komoly Otto erdemeire, illetve a Rajko 
Zenekart alapito Farkas Gyula erdemeire, azt kerem, hogy tamogassak a javaslatot, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. 
Amennyiben nines, kerdezem a kepviseldcsoportok vezetdit, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Koszonom szepen! Kepviseloi hozzaszolasok? Nem latok. A napirend vitajat lezarom. Szavazasra 
bocsatom a Farkas Gyula emlektabla elhelyezeserol szolo 2 pontbol allo egyes hatarozati javaslatot. 
Elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges, kerem hogy szavazzunk most! 16 igennel elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
639/2021. (XL 18.) hatarozata

a Farkas Gyula emlektabla elhelyezeserol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a Farkas Gyula Tradicio Egyesulettel kozosen elhelyezi az eloterjesztes 3-5. mellekleteiben 
foglaltak szerint Farkas Gyula emlektablajat a Budapest, VIII. keriilet Jozsef korut 46. szam 
alatti lakohaz homlokzatan.

2. felhatalmazza a polgarmestert az emlektabla elkeszitesere es elhelyezesere vonatkozo, az 
eloterjesztes 9. mellekleteben foglalt szerzodes megkotesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: az 1. pont eseteben: 2021. november 18.
a 2. pont eseteben: 2021. december 15.

A dontesek vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Piko Andras
Most szavazasra bocsatom a Komoly Otto emlektabla elhelyezeserol szolo 2 pontbol allo hatarozati 
javaslatot. A napirend elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges, kerem hogy szavazzunk most! 16 
igennel cz is elfogadasra keriilt, koszonom szepen!
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
640/2021. (XL 18.) hatarozata

a Komoly Otto emlektabla elhelyezeserol

(16 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy

hozzajarul Komoly Otto csaladja es a Magyarorszagi Zsido Hitkozsegek Szovetsege altal sajat 
koltsegukon keszittetett Komoly Otto emlektabla Budapest, VIII. keriilet Scheiber Sandor utca 3. 
szam alatti lakohaz homlokzatan tbrteno elhelyezesehez, az eldterjesztes 6. melleklete szerinti 
szovegezessel, az eldterjesztes 8. melleklete szerinti homlokzati helyen.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2021. november 18.

A dontesek vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Napirend 14. pontja
Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalara 
(irasbeli eldterjesztes) POTKEZBESITES
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
A 14. napirendi pont targyalasa kdvetkezik „Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal 
kapcsolatos dontesek meghozatalara”. Arrol van szo, egy technikai jellegu eldterjesztes, a 
kozalapitvany kozhasznuva nyilvanitasanak kezdemenyezesehez alapitdi dontes szukseges. A 
modositott Alapito Okirat elfogadasahoz, a dontesek meghozatalahoz a Kepviseld-testiilet dontesei 
sziiksegesek. Tajekoztatom a kepviselotarsaimat, hogy az eldterjesztes! 2021. november 15-en 
(hetfon) potkezbesitessel kaptak meg. Az eloterjesztest a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag megtargyalta. A napirend vitajat megnyitom. Kerdezem a 
Tisztelt Kepviseloket, hogy kepviseloi kerdeseket kivannak-e foltenni. Nem latok ilyet. A 
kepviselocsoportok vezetoitol kerdezem, hogy van-e hozzaszolasi igeny. Amennyiben nines, akkor a 
kepviseloi hozzaszolasok kovetkeznek. Santha Peterne kepviselo asszony, parancsoljon!

Santha Peterne
Koszonom a szot! Csak annyit szeretnek mondani, hogy orommel iidvozlom, hogy 2 eves, kvazi 
tetszhalotti allapotabdl foltamad majd a Karacsony Sandor Alapitvany, es oriilok annak, hogyha 
kozhasznu alapitvany lesz, hiszen meg tagabb tevekenysegi lehetosegei nyilnak ezzel. Koszonom 
szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen a tamogato hozzaszdlasat, kepviselo asszony! Osztozom az oromeben. Voros 
Tamas kepviselo ur, parancsoljon!
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Voros Tamas
Koszonom szepen! En csak buzditani szeretnem Onoket, hogy az egyebkent korabban igen elenk 
feladatrendszerrel es celokkal biro alapitvanyi strukturankat, azt hasznaljak. Es most szeretnem 
ideidezni, hogy van egy masik kbzalapitvanya, vagy alapitvanya is Jozsefvarosnak, ahol joval 
szerenyebb feladatvegzes, es tamogatasi struktura, es munkavegzes folyik, mint folyt korabban. A 
Karacsony Sandor Kozalapitvany is pontosan ugyanilyen volt, talan meg kevesbe volt, igazabol 
szinte tetszhalott allapotban volt. J6 lenne, hogyha ezek valtoznanak, es az eredeti celkituzeseik 
menten tudnak tamogatni a Jozsefvaros kulbnbbzo szegmenseit, koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen! Nem latok mas kepviseloi hozzaszolast, igy a napirend vitajat lezarom, es 
szavazasra bocsatom a Karacsony Sandor Kbzalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalarol 
szolo 3 pontbol allo hatarozati javaslatot. Az elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem a 
Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk rola! Eross Gaboret nyomjuk ki. 15 igen szavazattal, 
egyhangulag elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
641/2021. (XL 18.) hatarozata

a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek meghozatalarol

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a kozhasznuva valas kezdemenyezese erdekeben elfogadja a Karacsony Sandor Kozalapitvany a 
Jozsefvarosert kozalapitvanynak az eloterjesztes 1. mellekletet kepezo modositott egyseges 
szerkezetbe foglalt Alapito Okiratat,

2. felkeri polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti egyseges szerkezetbe foglalt Alapito Okirat 
alairasara,

3. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja alapjan a kozhasznuva valas kezdemenyezese 
erdekeben a Fovarosi Torvenyszek iranyaba benyujtando dokumentumok alairasara es felkeri a 
hatarozat 1. pontja szerint modositott Alapito Okirat valtozasainak a Fovarosi Torvenyszek 
iranyaba tbrteno bejelentesere.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2021. december 15.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi Iroda
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Napirend 15. pontia
Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
intezmenyvezetoi palyazat elbiralasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Audras
A 15. napirendi pont targyalasara teriink at, „Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont intezmenyvezetoi palyazat elbiralasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara”. 
Az eldterjeszto Szili-Darok Ildiko alpolgarmester. A JSzSzGyK intezmenyvezetoi feladatainak 
ellatasara szold palyazatra Takacs Gabor palyazott. A szakertoi bizottsag megfeleldnek talalta bt az 
intezmenyvezetoi pozicidra. Kinevezeserol a Kepviselo-testuletnek kell dbntenie. Errol szol az 
eloterjesztes, amelyet megtargyalt a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag is. Kerdezem 
alpolgarmester asszonyt, hogy szobeli kiegeszitese van-e az eloterjeszteshez. Van, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen! Egy evre, egy evre biztuk meg Gabort, megnezven, hogy megfog-e futamodni 
vagy nem. Szerencsere nem futamodott meg, hanem ujabb kihivasok ele nez, es vallalja 5 evre az 
intezmeny iranyitasat. En remelem, hogy egy igen szavazas utan jo munkat kivanhatok neki, es 
koszonjiik szepen ezt az egyeves munkajat is.

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdestik az eloterjeszteshez. 
Amennyiben nines, kerdezem a kepviselocsoportok vezetbit, hogy kivannak-e hozzaszolni. 
Koszonom szepen, Santha P eterne kepviselo asszony, parancsoljon!

Santha Peterne
Koszonom a szot, polgarmester ur! Nem fogom az 5 percet ki, kihasznalni. Tekintettel arra, hogy egy 
eseti bizottsag, bizottsagi dbntes elbzte meg a mostani testtileti tiles, illetve a korabbi bizottsagi 
iilesek dbnteseit, es ennek a bizottsagnak tagja voltam, en is, alpolgarmester asszonyhoz csatlakozva, 
oriilok annak, hogy Takacs Gabor az elmult 9 ev utan nem hatralt meg. Bocsanat, most mar 11. Tehat 
az elmult evek szocialis szolgaltato szektorban vegzett munkaja utan sem hatralt meg azoktol a 
feladatoktol, amelyeket Jozsefvarosban szocialis teren el kell vegezni. Hiszen azt hiszem, hogy 
mindannyian ismerjiik a jozsefvarosi demografiai es szocialis bsszetetelt. Eppen ezert itt ennek a 
szektornak kiemelt feladatai, kiemelt dolgai vannak. Valoban, miutan en, hat, legalabb 10 eve 
ismerem Takacs Gabor munkajat, altalanos intezmenyvezetb-helyettes volt, majd a LELEK program, 
programot vezette nagyszertien, es az utobbi egy evben pedig az egesz, egesz kbzpontot. En briilbk 
szinten annak, hogy elvallalja, es Jozsefvaros polgaraiert mindent megtesz. Koszonom szepen!

Piko Andras
Koszonom szepen, kepviselo asszony! Hermann Gyorgy kepviselo ur jelentkezett szolasra, 
parancsoljon!
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Hermann Gyorgy
Kbszbnom szepen a szot, polgarmcster ur! En is leginkabb csak csatlakozni szeretnek Szili-Darbk 
Ildiko alpolgarmcster asszonyhoz es Santha Peteme kepviselbtarsamhoz. En is tagja voltam az 
emlitctt bizottsagnak, es nagy drbmmel olvastam a palyazatat Takacs Gabomak, es kifejezetten jd 
volt, azt jo volt olvasni ebben. hogy mar az elmult egy ev eredmenyeirbl is be tudott szamolni. Es egy 
nagyon innovativ es eloremutato palyazatot olvashattunk, amibe ezek az eredmenyek mar be voltak 
epitve. es uj vallalasokat is tett ebben. Es azt gondolom, hogy nem veletlen, hogy ez a bizottsag, ez 
teljesen egyhanguan tamogatta a palyazatot. Az elmult egy evben azt gondolom, hogy egy eleg jo 
munkakapcsolat alakult ki Takacs Gaborral, es ahogy az elbbb alpolgarmester asszonytol es 
kepviselb asszonytol mar elhangzott, mindannyian ugy gondoljuk, hogy ez egy gyumblcsbzb munka 
es szeretnenk tovabbiakban folytatni, ugyhogy kerem a Tisztelt Kepviselbtarsaimat, hogy 
tamogassak. Kbszbnom szepen!

Piko Andras
KOszonom szepen, kepviselb ur! Nem latok tobb hozzaszblasi szandekot. A napirend vitajat lezarom, 
es szavazasra bocsatom a JSzSzGyK intezmenyvezetoi palyazat elbiralasarol szblo 3 pontbbl allo 
hatarozati javaslatot. Minbsttett tbbbseg sziikseges az elfogadasahoz. Kerem a szavazast most! 
Megallapitom. hogy 16 igen szavazattal egyhanguan elfogadtuk a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
642/202L (XL 18.) hatarozata

a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es GyermekjdSeti Kozpont intezmenyvezetoi palyazat 
elbiralasarol

(16 igen, 0 nem. 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselb-testiilet ugy dbnt, hogy

1 ./ a Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete altal - az 
533/2021. (IX.23.) szamu hatarozata alapjiin a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont intezmeny-vezetbi beosztasara 2022. januar 01 -tbl 2026. december 31-ig (5 ev) hatarozott 
idbre szoloan - kiirt palyazat eredmenyes;

2 .; vezetbi megbfzast ad Takacs Gabor reszere a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont intezmhnyben intezmeny-vezetoi feladatok ellatasara 2022. januar 01-tbl 
2026. december 31-ig (5 ev) hatarozott idore szoloan, a Mbtv. 41.§ (7) bekezdese, a Kjt. 23.§ (1) 
bekezdese, es a kbzalkalmazottak jogallasirbl szblo 1992. evi XXXIII. tbrvenynek a szocialis, 
valamint a gyermekjoleti es gyermekvhdelmi agazatban tbrtenb vegrehajtasarbl szblo 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet alapjan 2022. januar 1. napjatbl az intezmenyi kbltsegvetesben tervezett alabbi 
illctmennyel:

Alapilletmeny Ft
Munkaltatbi dbntesu illetmeny - ' Ft
Vezetbi potlek Ft
Osszevont agazati pbtlek . Ft
Osszesen: > Ft

3 ./ felkeri a polgarmestert a hatarozat 2.) pontja szerinti intezmenyvezetoi megbizas alairasara.
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Felelos: Polgarmester
Hataridb: 3. pent eseteben: 2021. december 03.

A dontes vegretajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgakatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Jegyzoi Kabinet Szemelyiigyi Iroda, Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti 
Kozpont.

Piko Andras
Gratulalunk es sok sikert, jo munkat kivamink Takacs Gabornak, kbszbnjiik szepen!

Napiremd 16. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Szocralis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont szervezeti es 
mfikiidesi szabalyzatanak jovalhagyasara 
(frasbeii eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
A 16. napirendi pont kbvetkezik, ,,Javaslat a JSzSzGyK Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak 
jovahagyasara”. Az eloterjesztes arrol szol, hogy a JSzSzGyK Szervezeti Miikodesi Szabalyzatanak 
modositasat elsosorban a telephelyeinek es az engedelyezett letszamadatanak a megvaltozasa 
indokolja. Emellett a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban pontositasra keriilt nehany rendelkezes 
is, peldaul a belso ellendrzesre, illetve a vagyonnyilatkozat-tetelre vonatkozo reszek. Az 
eldterjesztest az illetekes bizottsag, a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag megtargyalta. 
A napirend vitajat megnyitom, es kerdezem Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonyt, kivan-c... 
Nem kivan szdbeli elbterjesztessel elni. Kepviselbi kerdesek? Nem latok kepviselbi kerdesekre 
iranyulo... Szilagyi Demeter kbpviselb ur, parancsoljon! Nem? A kepviselbcsoportok vezetbit 
kerdezem, hogy kivannak-e hozzaszolni a napirendhez. Kbszbnom szepen! Kepviselbi 
hozzaszolasok kbvetkeznek, amennyiben igenyiik van ra. Nem latok ilyen igenyt, a napirend vitajat 
lezarom, es szavazasra bocsatom a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak jovahagyasarol szolo 2 pontbol allo hatarozati javaslatot. 
Egyszeru tbbbseggel dbntiink. Kerem, hogy szavazzunk most! 15 igennel egyhanguan elfogadtuk a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvirosi Ookormainiyzat Kepviselo-testiiletenek 
643/2021. (XI. 18.) hatarozata

a Jozseffvirosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjokti Kozpont szervezeti es mukodesi 
szabalyzatanak jovahagyasara

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dbnt, hogy

1 .) jovahagyja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont - intezmenyvezetbje 
altal benyujtott - modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Szervezeti es Miikodesi
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Szabalyzatat az eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt tartalommal, mely 2021. december 01. 
napjatol lep hatalyba.

2 .) felkeri a polgarmestcrt a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott dokumentum alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido a 2. pont tekinteteben: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda.

Napirend 17. pontja
Javaslat a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a 
Menhely Alapitvannyal egyiittmukbdesi megallapodas megkotesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Dar6k Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
A 17. napirendi pont targyalasanal tartunk, „Javaslat a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es 
Intezmenyeivel, valamint a Menhely Alapitvannyal egyiittmukodesi megallapodas megkotesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara”. Az eloterjeszto Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony. Az 
eloterjesztes lenyege, a Danko utca 18. sz alatti satras Eletmento Pont helyett egy magasabb 
szinvonalu es hatekonyabb mukbdtetes valik lehetove a Kbnyves Kalman krt. 87.-ben. A teli krizis 
ellatas akadalymentes, futott eptiletben, szocialis munkas feliigyeletevel valosult meg a BMSZKI-val 
es a Menhely Alapitvannyal egyuttmiikodesben. Az eldterjesztest a Szocialis, Egeszsegiigyi es 
Lakasiigyi Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom, es megkerdezem alpolgarmester 
asszonyt, kivan-e szobeli kiegeszitessel elni, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Koszonom, csak egy mondat. A tavalyi evben mar igy, kohazas volt az eletmento pontunk. 
Tavalyelott volt sator, es a tapasztalataink azt mutatjak, hogy ez egy sokkal kulturaltabb, sokkal 
emberibb megoldas. Kerem, hogy tamogassak!

Piko Andras
Koszonom szepen! Kerdesekre van mod. Vbrbs Tamas kepviselo ur, frakciovezeto ur, parancsoljon!

Vorbs Tamas
Koszonom szepen! En egy kerdest, az egyik technikai. Az egyik, hogy azt hogy sikerult beleimi az 
eloterjesztesbe. hogy tamogatja a Szocialis Bizottsag az eloterjesztest akkor, amikor meg nem is volt 
napirendjen, meg iilesezett? Csak mondom, ez talan benne maradt az eloterjesztesben. A masik, 
igazabol a kivalasztas szempontjat szeretnem megkerdezni, illetve azt is, hogy mi indokolja azt, hogy 
igazabol mindenfele, maga az eloterjesztes mindenfele elszamolas nelkiil biztosit forrasokat. Ezek 
nem kesziiltek el, nincsenek ilyenek vagy hoi, mi alapjan tbrtent a kbltsegeknek a megallapitasa? 
Mert ez nem dertil ki magabol az eloterjesztesbol, koszonom!
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Piko Andras
Kerdezem, hogy mas kerdes megfogalmazodott-e a kepviselokben. Amennyiben nem, akkor a 
kerdeseket lezarom, es megadom a szot Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonynak.

Szili-Darok Ildiko
Koszonom szepen a szot! A Szocialis Bizottsag targyalta ezt, ezt a napirendi pontot. Mikor aztan, 
miutan? Kedden, oke? Jo hat akkor targyalta, azert van benne. A kbltsegvetes pedig a tavalyi ev 
mintajara kesziilt, nem emelt a szolgaltato a koltsegein. A tavalyi evben pontosan kiszamoltuk azt, 
hogy idoszakra vetitve hany fore mennyi kiadast fog jelenteni. Joval tobb embert latott el tavaly is a 
krizis mentoszolgalat, mentopontunk, mint amit, mint amit szam, szamoltunk. Szerencsere nem emelt 
semmilyen osszeget a, a szolgaltato, ugyhogy ez a koltseg fedezi egy 20 fore, atlagos 20 fore nezve a 
kiadasokat, ugy, hogy normal agyon fekszenek, kapnak etelt es szocialis munkas feliigyeletet. Es 
igyekszik a, a szolgaltato arra, hogy, hogy ne, utana ne a, az utcara keriiljenek ki a hajlektalanok, 
hanem ha lehet, akkor megnezze, elnezest leveszem, hogyha lehet, akkor, akkor pedig mar a 
kdvetkezo naptol vagy a kovetkezo hettol normal elszallasolasa legyen a hajlektalanoknak. Tehat 
gyakorlatilag ez egy olyan, olyan osszeg, ami ennek a mukodteteset fedezi.

Piko Andras
Koszonom szepen! A kerdesek utan a... Tessek?

(hdtterbol mikrofon nelkul kerdesek nem erthetd)

Piko Andras
Dada, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Sajnos ez nem egy olyan szolgaltatas, amit piacon meghirdetiink, hogy vajon akkor kik fogjak ellatni. 
Hajlektalan-ellatast Budapesten ugye nem, nem tul sok szervezet lat el. A BMSZKI-nak van erre 
szallaskapacitasa, meg esetleg Pecset meg Miskolcot megkerdezhettiik volna, hogy levihetjiik-e oda 
hozzajuk a hajlektalanokat. Kicsit koltsegesebb lenne az, az utaztatas, tehat Budapesten a 
BMSZKI-nak van ilyen kapacitasa. Tehat segelyszalloda is volt, volna meg, persze benevezni, de azt 
hiszem, hogy maradunk a hajlektalan-ellatasnal. Tavaly is. Tehat azt gondoljak, hogy ezt igy ki kell 
volna imunk, hogy szeretnenk 20 hajlektalanra...? Azert ezt, mert ez az egy szolgaltato van, aki, aki 
tudja vallalni ilyen letszamu hajlektalanok ellatasat.

Piko Andras
Igen, pontositsa a kerdest.

Voros Tamas
Tehat igazabol, hogyha ennek jogszabalyi alapja van, hogy nem sziikseges ilyen eljarast 
versenyeztetni stb., akkor azt szeretnem kemi, hogy melyik az, ami ez alapjan mentesiti, ha viszont 
nem, hanem ugyanolyan szolgaltataskent keriil elenk, akkor pedig mi volt az indoka a 
kivalasztasnak? Van-e, volt-e barmifele eljaras? De hogyha, mit tudom en, kozszolgaltatas, stb., es 
igy keriilt megkotesre, akkor kerem, ezt indokoljak. Tehat, hogyha ezt kizarolag igy lehetett kotni 
beszerzesi eljaras nelkul, stb., akkor a nyilvan van valamifele jogszabalyi alapja ennek, es erre 
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vagyok kivancsi.

Szili-Darok Hdiko
Egytittmukodesi eljarasban vagyunk a szolgaltatoval, mint ahogy, ha vesziink BKV jegyet, akkor sem 
tudjuk meg, megversenyeztetni, hogy meg milyen cegeket hozunk be. Egytittmukodesben allnunk 
veliik, szakmai egyuttmukbdest kotottiink a tavalyi evben. Ennek a kereteben nyujtanak egy plusz 
szolgaltatast.

Piko Andras
Jo, kepviseldcsoportok vezetoi kivannak-e hozzaszolni? Satly kepviselo ur, parancsoljon!

Satiy Balazs
Koszonom szepen, polgarmester ur! Nagyon rovid csak: az eletmento pont intezmenye az most mar 
viszonylag hosszu hagyomanyra tekint vissza Jozsefvarosban, es abszolut egy alkalmas es egy jo 
eszkoze annak, arra, hogy Jozsefvaros utcain ne fagyjanak meg emberek telen, ugyhogy ezt a celt 
szerintem kivaloan szolgalja ez az egytittmukodesi megallapodas, ugyhogy a firakcio termeszetesen 
tamogatni fogja, koszonom szepen!

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

Voros Tamas
Koszonom szepen! Itt a technikai kerdeseknel, en megmondom oszinten, megakadtam, mert nem 
kaptam ra valaszt. Tovabbra is szeretnek valaszt kapni arra, hogy szabalyos-e mindenfele eljarast 
nelkiilbzve jogszabalyi hatter nelkiil leszerzodni egy szervezettel. Milyen alapon szerzodiink le? Egy 
megallapodasi szerzodes az nem alapja annak, hogy ne kelljen adott esetben egy szolgaltatast 
megversenyeztetni, arajanlatokat bekemi, es az Onkormanyzat beszerzesi eljarasaba bevonni. Ha 
viszont van... Ezt en kerdezem. Tehat, ha van es probalnam, hogy hatha van valami olyan 
kdzszolgaltatasi szerzodes vagy barmi hasonlo, ami, amikent ez miikodik, akkor, akkor meg 
valamilyen modon ezt legyenek kedvesek, es mutassak be. Ez az egyik megallapitasunk. Es 
egyebkent ebbol kbvetkezik a tobbi is. Szeretnem leszbgezni, hogy a Fidesz-KDNP frakcio ket 
dologban biztos: az egyik az, hogy az eletmento pontokra telen sziikseg van, ez evtizedes gyakorlat, 
es termeszetesen az eletmento pontoknak a, az alkalmazasa, es annak az elkeriilese, hogy az emberek, 
foleg telen, az utcan legyenek, egyebkent altalaban sem egy helyes es egeszseges megoldas, hogy ott 
vannak, ott legyenek, ez nyilvan elkeriilendo, bket meg kell vedeni. A masik biztos pontunk az, hogy 
alpolgarmester asszony elkbtelezett a tema mellett, es a legnagyobb jo szandek vezerli ezekben a 
kerdesekben, ugyhogy ezek, ennek tudataban szeretnenk megfogalmazni a velemenyiinket, es adott 
esetben a kritikankat. Az egyik pontra azt hiszem, ravilagitottam: nem deriil ki szamukra, hogy mert a 
Menhely Alapitvannyal szerzodiink erre az ido, erre a szolgaltatasra. Legyenek kedvesek erre 
valamilyen valaszt adni, hogy miert pont ok, hiszen van meg mas is, olyan is, ami a keriiletben 
mukbdik. Oroluk is el tudunk mondani szamos kritikus pontot, de ettol fuggetleniil megiscsak egy 
masik szervezet. Mer nem 6k? Vannak ezen kiviil is egyebkent ellatok, hiszen itt alapvetoen nem egy 
onkormanyzati feladatra szerzodiink, es nem is egy kdzszolgaltatasi szerzodes kereteben keriil 
atadasra a forras, tehat ilyen modon nem igazan ertem ennek a modszertanat, es azt szeretnem kemi, 
hogy valaszoljanak ra majd a, a hozzaszolasok kereteben, ezt szeretnem Onbktol megkerdezni, illetve 
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termeszetesen a, a Jogi Irodanak, illetve jegyzo asszonynak a velemenyet is ezzel kapcsolatban, hogy 
ez igy szabalyos-e. Es ha igen, akkor miert? A, a masik altalanosabb megjegyzesiinkhoz azert en 
szeretnem leszogezni, hogy a Menhely Alapitvany, de mondhatnek meg mas szervezeteket is, a mi 
velemenyunk szerint meg semmifele szocialis kerdesben nem hozta el a megoldast a keriiletiek 
szamara. Ez egy, mi meglatasunk szerint, alapvetoen kudarcokkal tarkitott palyafutas a resziikrol, a 
keriilet szocialis problemait nem segitettek, sot, a keriilet szocialis problemait, azt gondolom, hogy 
melyitettek. Nagyon, szamos problemas, szamos szocialis problemaval kiizdenek evtizedek ota, 
ennek szamtalan oka van, nem is a mostani vezetes hibaja, nem is az elozo vezetes hibaja, hanem 
evtizedes bunoknek a, az amyeka az, hogy Jozsefvaros szociologiailag egy szegenyebb keriiletnek 
szamit meg a fovaroson beliil is. Es ezeknek az embereknek a, a felemelese, az mindenkeppen egy 
fontos es kiemelendo cel. Eppen ezert olyan szervezetekre lenne sziikseg, akik ezeknek az 
embereknek az eletkoriilmenyeit javitja, es nem olyanokra, amely rontja. Es ugye szoba keriilt 
tobbszor is az, hogy ez nem is feltetleniil partpolitikai toresvonalak menten, hanem telepiilesi erdekek 
menten vagy keruletek erdekei menten meghuzodo toresvonal. Akkor viszont en azt kerem 
polgarmester urtol, hogy ezt vallalja fel, es probaljuk meg abba az iranyba terelni majd a, az 
ellatorendszert egesz Budapesten, mi ebben bizonyara tamogatni fogjuk Ont, hogy sokkal 
diverzifikaltabb teriileti eloszlason valosuljon majd meg a hajlektalan embertarsainknak az ellatasa. 
Szeretnem jelezni, hogy ettol fuggetlenul maga az eletmento pontra sziikseg van. Tehat ez ettol 
fiiggetlen. Az eletmento pontra sziikseg van, az nem resze annak a szerintiink felesleges szocialis 
nyomasnak, amely Jdzsefvarosra nehezedik, hiszen felelossegiink van abban, hogy a 
kozteriileteinken stb. nehez helyzetbe, akar eletveszelybe keriilt embereket valamilyen modon meg 
tudjuk menteni. Tehat ilyen modon, magaval a cellal mi egyet fogunk erteni, minden, mindannak 
dacara, amit elmondtam. Egy valamiben nem fogunk partnerek lenni, hogy, hogy ezt nehezen 
atlathato vagy nem teljesen vilagos struktura es jogi komyezet alapozza meg. Ugyhogy en azt 
gondolom, hogy, hogy, ha ezt tisztaztak, akkor utana nyitottak...(gongj Tisztazzak, legyenek 
kedvesek!

Piko Andras
Koszonom szepen! Vbros Tamas kepviselo umak szeretnek valaszolni, hogy mit kivan a 
polgarmester tenni ebben az iigyben. Orommel fogadom a partnerseget es a segitseget is. Az, amirol 
beszelt frakciovezetd ur, hogy sziikseges a fovarosi hajlektalan-ellatorendszemek a decentralizalasa, 
a nagy laktanyaszerii, nagy laktanyaszeru ellato intezmenyeknek a kisebbekre cserelese, maximalisan 
egyetertiink. Szerintem ez egy regi vagya, terve szerintem majdnem minden jozsefvarosi 
polgarmestemek. Ez mindig a politikai akaraton mulott, illetve a partnersegen. Ahogy az Onok 
partjahoz tartozo polgarmestereknek sem sikerult innen egyetlenegy hajlektalanellato intezmenyt 
sem elvinni a keriiletbol, ugy most mondom, hogy nekem is nagyon nehez dolgom lesz. Ha ebben 
Onok segitenek, akkor egy kicsivel konnyebb lesz. Elmondom, hogy miben gondolkodom most, inert 
ez nyilvan a keriilet nyilvanossagara is tartozik es a Kepviselo-testiiletre is. Karacsony Gergely 
fopolgarmester urral targyaltunk, es ez volt az egyik fo targyalasi pontunk. A kezdemenyezes, amivel 
eltem, ket, kettos. Az egyik, hogy kezdodjon el egy fovarosi szintii egyeztetes, hosszii tavu eredmeny 
vagy kozeptavon pedig mar eredmenyeket is szeretnek latni abban az iigyben, amit On is emlitett, 
hogy a Jozsefvarost megterhelo 13-14, ki hogy szamol, hajlektalanellato intezmeny elhelyezese, 
decentralizalasa megtortenjen. Ebben az iigyben jovore mar biztosan az Alfoldi utcai 
hajlektalanellato intezmenynek a kapacitasa 220-rol 150-re fog csokkenni, ezt az igeretet kaptuk. A 
masik, es nyilvanvaloan ebben az iigyben megkezdodik majd a targyalas, nagyon fontos, hogy, hogy 
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tudjak tamaszkodni a jozsefvarosi Fidesz tamogatasara akkor, amikor kiilonbozo keriileti 
kepviselokkel, illetve polgarmesterekkel targyalunk enrol. A masik ami, ami szinten elokeriil: 
egyfajta szolidaritasi elv a fovarosban muszaj, hogy ervenyesuljon. Ahol tobb a feladat, oda tobb 
segitseg kell. Jozsefvarosban tortenelmileg ugy alakult, hogy a tobbieknel, a tobbi keruletnel 
szamosabb a hajlektalanellato intezmeny. Ez sokkal tobb feladatot jelent a mindenkori Jozsefvarosi 
Onkormanyzatnak, ez sokkal tobb feladatot jelentett a multban is es most is. Azt szeretnem elemi, 
hogy ez a tobb feladatot, feladat Jozsefvaros szamara, de ugyanlgy mondhatnam es ebbol a 
szempontbol nincsen, hogy mondjam, ebbol a szempontbol szlnvak vagyok, ugyanugy erdeke a XIIL 
kerulet szocialista polgarmesterenek, mint a X. kerulet fideszes polgarmesterenek es a VIII. kerulet 
fuggetlen polgarmesterenek, hogy legyen egy olyan fbvarosi mechanizmus, amely ezekhez a 
feladatokhoz plusz forrast rendel. Nekiink tobbet kell takaritanunk, nekiink tbbbet kell 
kozbiztonsagra kolteniink, nekiink tobbet kell egy csomo mindenre kolteniink. Azt gondolom, hogy 
masok helyett is ellatjuk ezt a feladat. Az ugy igazsagos es ugy meltanyos, hogyha masok ebben 
segitenek. Egyebkent ez egy nagyon regi gondolat eppen most olvastam egy 1990-es, tudom, hogy 
Onoknek ez, hogy mondjam, tehat, de mindegy, kimondom, tehat Demszky Gabor is ebben a 
rendszerben gondolkodott, hogy akik elvallaljak ezt a nagyon nehez feladatot, vagy nekik jut, hogy 
mondjam, ugy alakul, igen, akkor abban, tortenelmileg ugy alakul, hogy itt van a legtobb 
hajlektalanellato intezmeny, akkor annak tobb segitsegre, tobb tamogatasra van sziikseg. Es azt 
szeretnem, hogyha egyszer majd lenne egy olyan kormanyunk is, amely az ilyen tipusu feladatokra, 
legyenek barhol az ilyen telepiilesek, ad valodi plusz tamogatast es segitseget. Ez a kezdemenyezes 
most ott van a fopolgarmesternek az asztalan, nemsokara le fogunk iilni enrol targyalni, es terveim 
szerint az eredmenyekrol szeretnek beszamolni itt a Kepviselo-testiilet elott is, meg nyilvanvaloan a 
nyilvanossag elott. Amennyiben tehat tenyleg komolyan gondoljak a segitseget, akkor azt orommel 
veszem, koszonom! Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszonynak adnam meg a szot.

Szili-Darolk Miko
Koszonom, akkor megvalaszolnam a kerdest. Ha az elterjesztes megnezik, akkor 2 szolgaltato van 
benne. A Menhely, amivel mi a diszpecser szolgaltatasra szerzodiink, es a BMSZKI, aki a, a pontot 
fenntartja. Mind a 2 olyan szolgaltato, akit nem lehet potolni massal. Nem tart fenn mas 
diszpecserszolgalatot Pesten. Ugye, a hajlektalan-ellatas le van osztva, Budan a Malta, Pesten pedig a 
Menhely, illetve a BMSZKI tartja fenn az utcai szocialis munkat, es ezzel a Menhely-e a 
diszpecserszolgaltatas. Nincsen Pesten mas diszpecserszolgaltato, mint a Menhely Alapitvany, 
nincsen Budan mas, mint a Malta. A masik pedig az eletmento pontra vonatkozik a szerzodes, ahol a 
BMSZKI-nak vannak ilyen letszamu hajlektalanszalloi, Budapesten senki masnak nincsen. Az elozo 
testiileti iilesen elfogadott beszerzesi eljarasi szabalyzatunk lehetove teszi azokat a kiveteleket, 
amikor nem kell beszerzesi eljarast lefolytatnunk, mert nincsen mas szolgaltato, aki el tudja latni ezt a 
feladatot, mint ahogy, ha vennenk jegyet, akkor is csak a BKK-t tudnank behozni, senki mast. 
Ugyanez vonatkozik, igy a Menhely-re, hiszen nines mas diszpecser Pesten es a BMSZKI-ra, mert 
nines ilyen letszamu szolgaltato. Ez a valaszom koszonom! Irasban meg, meg tudom kiildeni majd 
pontosan, hogy az eljarasi szabalyzat melyik §-a vonatkozik erre, ezt most nem tudtam, nem tudtuk 
fejbol felidezni, de Iras, irasban hogyha kepviselo ur igenyt tart ra, akkor megnezziik pontosan, hogy 
pontosan mi a szama a beszerzesi eljarasunknak, es annak melyik §-a sorolja fol a kiveteleket, mely 
alapjan nem kellett beszerzesi eljarast lefolytatnunk. Egyuttmukbdesi megallapodasban vagyunk a 
szolgaltatokkal, feladat, feladat-atvallalasra szerzodtiink a tavalyi evben. Ez a feladat pedig annak 
egy kiterjesztett valtozata, a hajlektalan-ellatasnak a krizis, krizisidoszakra vonatkozo ejszakai 
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eletmentoje, koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen, Szilagyi Demeter kepviselo urnak adorn meg a szot!

dr. Szilagyi Demeter
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Tenyleg csak a felreertesek elkeriilese vegett: az 
eloterjesztes szakmai minoseget kritizaljuk, nem a sziiksegesseget, ahogy ezt egyebkent tettiik mar a, 
a nap folyaman tobbszor szamtalanszor, nem is volt veletlen, hogy szamtalan eloterjesztest 
visszavontak, vagy sziinetet rendeltiink el, mert ki kellett egesziteni. Itt is ugyanez a helyzet. 
Egyszeruen nem irjak le, sok esetben nem megfelelo minoseguek ezek az eloterjesztesek, amiket 
kapunk. Es higgyek el, nem ok nelkiil kerdezziik mi ezeket. Ugyanis a kozpenzfelhasznalasnak 
vannak szabalyai. Egyebkent a sajatbelso ellenortik is, egykorabban targyalt jelentesben is, folhivott 
szamtalan olyan, egyebkent akar ellatokkal szemben is, szabalytalansagokra a figyelmet, amit, ami 
miatt, higgyek el, kenytelenek vagyunk ezeket a kerdeseket foltenni, hogy ugyan megis milyen 
metodikaval, milyen eljarasrendben, milyen elszamolasi rendben keriilnek egyebkent elszamolasra 
ezek a penzek, amelyeket ellatoknak adunk at, hiszen itt egy onkormanyzati feladatellatasban, 
korabban onkormanyzati feladatellatasban mukodo szolgaltatast vasarolunk most gyakorlatilag 
mashonnan. En azt ertem, es hogy a BMSZKI ebbol a szempontbol rendelkezik ilyenekkel, ilyen 
ellatohelyekkel, en azt ertem, hogy a Menhely Alapitvanynak van erre kapacitasa, es ugyanakkor mas 
nem vegez ilyen szolgaltatast, de ezeket egy donteshez le kell tudni imi, es ezeket bele kell foglalni 
ahhoz, hogy a Kepviselo-testulet erdemben tudjon donteseket hozni. Mert most csak azt latjuk, hogy 
el fogunk kolteni havonta 12.000.000 forintot, nagyjabol, vagy bocsanat osszesen 12.000.000 forintot 
nagyjabol 20 emberre, nagyjabol 20 ember ellatasara... Jo, napi 20 ember ellatasara. Latja, ez sem 
egyertelmu az eloterjesztesbol. A, a, azt latjuk, hogy a Polgarmesteri Kabinet vezetoje igazolja majd 
ezt a teljesitest, hogy mi alapjan, azt nem tudom egyebkent megitelni. Tehat egy csomd olyan kerdest 
vet fol, amire azt gondolom, hogy igenis fol kell, igenis ra kell vilagitaniuk, es ezeket igenis bele kene 
ebbe tenni. Es azt is, en azt gondolom, hogy indokolni kene, hogy az Onkormanyzat miert nem sajat 
intezmenyrendszere latja el, hiszen amit egyebkent a Voros Tamas kepviselotarsam jelzett, az, az 
igenis egy valos problema, hogy itt azert olyan kiprobalt ellatok vannak, akik, akik nem bizonyitottak 
azt, hogy egyebkent kepesek erdemben Budapest hajlektalan-ellatasat pozitiv iranyba befolyasolni. 
Es azt gondolom, hogy ez problema, es erre fol kell hivnunk a, a figyelmet. Ami viszont a lenyeg, 
hogy kell eletmento, eletmento pontot csinalni, csak az a problema, hogy Onok, ahogy szamtalan mas 
kerdesbol is, olyan felvallrol, foghegyrol veszik a kozpenzek felhasznalasat. Ennel az eloterjesztesnel 
sem volt egyertelmu, hogy akkor pontosan mi is tortenik, es ez viszont problema, mert itt, itt nem egy 
klubdelutanon vagyunk, ahol dtletelunk, es kulbnbozo megerzesek, erziiletek, elkepzelesek, (gong) 
tudasok alapjan hozunk donteseket, hanem az alapjan, hogy ami az eloterjesztesben le van irva.

Piko Andras
Koszonom! Szili-Darok Ildiko alpolgarmester asszony, parancsoljon!

Szili-Darok Miko
Koszonom szepen! Akkor felolvasnam az eloterjesztes ide vonatkozo reszet. 2. oldal kozepe: 2020. 
december 10. napjan megkotott megallapodas alapjan, melynek kereteben 3 honap alatt 2020. 
december 15. napjatol 2021. marcius 15. napjaig minden nap 20 oratol reggel 8 oraig tortend nyitva 

92



tartassal ejjelenkent 20 maximum 25 fd befogadasaval es ellatasaval osszesen 143 hajlektalan 
szemelyt fogadtak be az eletmento pontra, akik osszesen 832 vendegejszakat toltottek a BMSZKI 
VIII. keriilet Kobanyai ut 22. szam alatt. Valoban, drara nem szamoltuk at, de 832 vendegejszakat 
toltottek tavalyi evben. Hogy iden mennyi lesz, sajnos nem vagyunk delphoii josok, nem tudjuk. 
Varhatdan hasonld lesz a szam.

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

Vords Tamas
Koszonom a szot! Tehat meg mindig nem tudja. Tehat a kovetkezo a problema, tehat hogy folytassam 
Szilagyi kepviselo ur gondolatmenetet, mert azert eleg koherensen beszeliink. Ebbbl az 
eloterjesztesbol Onbk nem tudjak megmondani, hogy mi alapjan, mi a felhatalmazasuk alapja, hogy 
elkoltsenek 12.000.000 Ft-ot. Most erre, ez a helyzet most. Nincsen felhatalmazasa, nincsen 
jogszabalyi alapja, nincsen, ha nem tudjak megmondani, hogy mi alapjan koltenek el 12.000.000 
Ft-ot beszerzesi eljaras nelkiil? Mi a jogalapja ennek a szerzodesnek? Ezt Onbk nem tudjak most 
megmondani, ez a helyzet, itt tartunk. A masik problema, amit mar egyebkent a kerdesek kbzbtt is 
volt, es nem sikerult igazabol megvalaszolniuk, hogy kifizettiink 3-szor 4.000.000 forintot, de hogy 
mire, tetelesen, tetelesen felsorolva, hogy az berkbltseg, hogy az milyen tipusu szolgaltatas, ezeket 
tudnunk kell. Hat mit, mert 4.000.000 Ft? Mi van benne, mi szerepel benne, mik ezek a tetelek? Ha ez 
nem, ha ez most versenyszeru, tehat most arrol beszeltek, hogy azert kell kikeriilni a beszerzesi 
eljarast, mert ez az egyetlen szolgaltato, aki erre kepes. Mivel korabban se ok csinaltak, ezert ez, azert 
nem biztos, hogy megall, mert nem ok csinaltak az eletmento pontot, tehat akkor eddig, eddig milyen 
alapon valasztott az Onkormanyzat masik szolgaltatot. Legyenek kedvesek ezekre valaszoljanak, ez 
az eldterjesztes jelen pillanatban nem alkalmas arra, hogy a Kepviselo-testulet elfogadja. Onbk ezt, 
ha nem akarjak megerteni, hogy most egyebkent egy rosszul elbkeszitett, egyebkent egy rossz, 
jogilag aggalyos dbntest hoznak, azzal maga az eletmento pontot, pontnak a kivitelezeset es 
megvalbsitasat soroljak sodorjak veszelybe. Tehat ezt ertsek meg! Ha Onbk ezt elrontjak, akkor adott 
esetben ezek a szerzodesek nem lesznek ervenyesek, nem lesz eletmento pont. Tehat nem arrol 
beszelgetiink most, hogy a, mert nincsen egy papirral tbbb. Hat, mondjuk ez is jogos elvaras, ha mar 
12.000.000 forintot elkbltunk a, a kbzbsbbl, de azert, hogy valamit azert leirjanak, hogy mi alapjan 
kbltjiik el, mer ennyibe kerul, milyen szolgaltatast vallalnak, mi a kbltsegtablaja? Azert megiscsak 
furcsa! Tehat ez nem a kbzpenzekkel valb banas. Ez mondjuk azt, hogy a transzparencia kerdeseit 
nem elegiti ki, es en azt latom, hogy nem ez az elsb eldterjesztes, ami 1000 sebbbl verzik. Hat, itt 
vontak vissza, hat, egeszen mas narrativa szerepel egyes elbterjesztesekbe, mint amit aztan 
indoklaskent megkapunk. Igy azert nehez dolgozni, ne haragudjanak. Lehet, hogy Onbknek ez eleg, 
hogy itt bemondasra, hasra iitesre elkbltunk penzeket, de enszerintem ez nem egy megfeleld es felelbs 
hozzaallas, koszonom!

Piko Andras
Megadom a szot alpolgarmester asszonynak, parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Az 588/2021. Kt. dbntesiink ertelmeben a beszerzesi szabalyzatunk 4. fejezete (1) bekezdes e) pontja 
alapjan hoztuk ezt meg. Hogyha kivanjak ezt, hogy hoi van, hat, akkor esetleg, igen, az 
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eloterjesztesben, hogyha ezt kivanjak hogy megjelenitett, megjelenitjuk a hatarozatban, hogy 
588/2021. Kt. dontesunk, a beszerzesi szabalyzatnak a 4. fejezetenek 1. pontjanak az e) pontja, mely 
szerint, mely szerint, hogyha a muszaki tartalomnak, tartalomban nem tud, nincsen masfajta 
szolgaltato, akkor nem kell lefolytatni beszerzesi eljarast. Sajat szabalyzatunk elozo Kt.-n fogadtuk 
el.

Piko Andras
Koszonom szepen, Veres Gabor kepviselo ur!

Veres Gabor
Koszonom szepen, polgarmester ur, a szot! A kepviseldtarsaimnak vagy inkabb -tol, szeretnem 
kerdezni, hogy van-e szandekuk megszavazni ezt a javaslatot, vagy pedig kibuvot keresnek. Nekem 
egyre inkabb az az erzesem, hogy szeretnek eloffolni ezt a tortenetet, leginkabb nem akarjak 
megszavazni es keresnek ra egy olyan indokot, amivel utana kozvelemenyben megjelenhetnek, azzal, 
hogy Onok nem hajlektalan-simogatok. Ez a hatarozott velemenyem! A masik, amit mondani 
szeretnek, hogy szoban elhangzik ennek az eloterjesztesnek a kiegeszitese immaron 
huszonkilencedszer, alpolgarmester asszony szajabol. Most mar azt is elmondta, hogy melyik §, 
hanyas pontjanak, milyen bekezdesenek, milyen bekezdese alapjan gondoljuk ezt a dontest 
hasznosnak. On pedig azt mondja, hogy nines benne az eloterjesztesben. Most hallotta szoban, 
kepviselo ur, most hallotta szoban a hivatkozast. Vegye ugy, hogy bele van irva, jo? Ugyhogy en azt 
szeretnem, arra szeretnek inditvanyt tenni, hogy ezt a vitat zarjuk le, es szavazzunk errol a kerdesrdl. 
Ugyrendi javaslat volt, koszonom szepen!

Piko Andras
Ugyrendi javaslatrol vita nelkiil dontiink. Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! 10 
igen, 4 nem es 1 tartozkodassal elfogadtuk azt az ugyrendi javaslatot, hogy a napirendet lezarjuk, 
ugyhogy szavazas kovetkezik.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
644/2021. (XL 18.) hatarozata

(10 igen, 4 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy elfogadja Veres Gabor ugyrendi javaslatat, hogy zarjak le a 
napirendi pont targyalasat, es dontsenek a hatarozati javaslatrol.

Piko Andras
Szavazasra bocsatom Budapesti Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a 
Menhely Alapitvannyal egyiittmukodesi megallapodas megkotesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalarol szolo 2 pontbol allo hatarozati javaslatot minositett tobbseggel dontiink rola kerem a 
tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! 10 igen es 5 tartozkodassal elfogadtuk a hatarozati 
javaslatot.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormamyzat Kepviselo-testuletenek
645/2021. (XL 18.) hatarozata

a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menhely 
Alapitvannyal egyiittmiikodesi megallapodas megkoteserol

(10 igen, 0 nem, 5 tartozkodas szavazattal)

A kepviselo-testiilet ugy dont, hogy

1 .) az Eletmento Pontot 2021. december 15-tol 2022. marcius 15-ig tarto idoszakban a Budapest! 
Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyei - 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 87. sz. 
alatti - Ejjeli Menedekhely es Nappali Melegedo epiiletenek jelenleg hasznalaton kivtili, 170 
m2 nagysagu helyisegeben iizemelteti, melynek erdekeben egyiittmukodesi megallapodast kot 
a Budapest! Modszertani Szocialis Kozpont es Intezmenyeivel, valamint a Menhely 
Alapitvannyal az eloterjesztes 1. melleklete szerinti tartalommal, mely 2021. december 15. 
napjatol lep hatalyba;

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontjaban meghatarozott megallapodas alairasara;

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2. pont tekinteteben: 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda.

Napirend 18. pontja
Javaslat a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli es 2022. evi nyari 
nyitvatartasi rendjenek jovahagyasara 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 18. napirendi pont targyalasara, „Javaslat a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi 
teli es 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjenek jovahagyasara”. Az eloterjeszto Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester asszony. Arrol van szo, hogy a bolcsodek teli zarvatartasara a karacsonyi iinnepekre 
valo tekintettel 2021. december 22-tol 2021. december 31-ig, a nyari nyitvatartas pedig 2022. junius 
27-tol 2022. augusztus 15-ig fog tartani. Az eloterjesztest a Szocialis, Egeszsegtigyi es Lakastigyi 
Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom. Kerdezem az eloterjesztot, hogy van-e szobeli 
kiegeszites. Parancsoljon!

Szili-Darok Ildiko
Igen, van, felhivnam a figyelmet, hogy az eloterjesztes nem tartalmazza, se az alkotmanyt, se a 
Munka torvenykonyvet. A bolcsodei dolgozo embereknek joguk van szabadsagra menni, 
alkotmanyos joguk. Erre valo hivatkozast, ezt nem irtuk bele, sajnos, de a szabadsagolasok teszik 
sziiksegesse, hogy nyari dij fenntartasban nyitvatartasban valtva legyenek a bolcsodek nyitva, 
koszonom!
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Piko Audras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e kerdes az eloterjeszteshez. (a 
tovdbbiakban nem ertheto)

Satly Balazs
Koszonom szepen! Ezuton is nagy tisztelettel koszonom a bolcsodei nevelok es a bolcsodei vezetok, 
illetve a bolcsodei tamogato szemelyzetnek a munkajat, es jo pihenest kivanunk!

Piko Audras
Koszonom szepen! Vords Tamas kepvisel ur, parancsoljon!

Voros Tamas
Koszonom szepen! Koszonom, koszonet helyett sokkal jobb lenne, hogyha adott esetben sikerulne 
majd visszaepiteni az ev vegi jutalomrendszert. Masreszrol pedig hadd jegyezzem meg, hogy kar 
viccet csinalni a kozpenzek tisztesseges felhasznalasabol. Tehat nem az a kerdes, amikor a 
kozpenzekrol beszeltink, hogy mi a szandek, hanem az, hogy mi van leirva, mi a valosag, mi a 
tenyallas mogotte. Es hogyha Onok ezt elmulasztjak, es silany minosegu eloterjeszteseket adnak be a 
Testiiletre, es Onok meg erre biiszkek is, meg inkabb a vitat azt lekavarjak, mert kellemetlenek a 
kerdesek, az nem helyes megoldas. Ez nyilvan nem erre vonatkozik, nem erre a napirendre, ugyhogy 
csak ezt szerettem volna leszogezni. Tisztesseges es jo minosegu munkat varunk el a Tisztelt 
Tobbsegtol, koszonjiik!

Piko Audras
Koszonom szepen! Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e hozzafuznivalojuk az 
elhangzottakhoz vagy a napirendhez. Amennyiben nincsen, akkor a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli es 2022. evi nyari nyitvatartasi 
rendjenek jdvahagyasarol szdld 2 pontbol allo hatarozati javaslatot. Egyszeru tobbseg kell hozza. 
Kerem a Tisztelt Kepviseloket, hogy szavazzunk most! Megallapitom, hogy 15 igen szavazattal 
egyhanguan elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
646/2021. (XL 18.) hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi es 2022. evi nyari nyitvatartasi 
rendjenek jovahagyasara

(15 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete

1 .) ugy dont, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi ideje: 2021. december 22. napjatol - 2021. 
december 31. napjaig terjedo idoszak. A teli zarvatartas ideje alatt a Fecsegd-tipegok 
Bolcsode (1087 Budapest, Szazados ut 1.) ugyeletet tart es fogadja a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek tagintezmenyeibe beiratott gyermekeket.
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2 .) jovahagyja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi 
Egyesi'tett Bolcsodek 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjet - a sziikseges karbantartasi, 
felujitasi es takaritasi feladatok elvegzese erdekeben - az alabbiak szerint azzal, hogy a nyari 
sziinet idejen az arra kijclolt kbzeli nyitva tarto bolcsodek fogadjak a gyermekeket:

Bolcsode neve Bolcsodevezeto neve Nyari zarvatartas 

idotartama

Mini-Mano Bolcsode
1083 Bp. Baross u. 103/a.

Vajda Krisztianne 2022.07.25-2022.08.19.

Baboca Bolcsode 
1083 Bp. Baross u. 117.

Rozsa Anna 2022.06.27-2022.07.22.

Jatekvar Bolcsode
1085 Bp. Horanszky u. 21.

Sebenne Horvath Maria 2022.07.04-2022.07.29.

Gyermekkert Biilcsode 
1082 Bp. Nagytemplom u. 3.

Sziline Szekely-Bakk Zsuzsanna 2022.06.27-2022.07.22.

Fecsego-tipegok Bolcsode 
1087 Bp. Szazados ut 1.

Fauzeme Zrubecz Melinda 2022.07.25-2022.08.19.

Tiicsok-lak Bolcsode
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.

Beres Nora 2022.07.04-2022.07.29.

Katica Bolcsode
1089 Bp. Vajda Peter u. 
37-39.

Botka Zoltanne 2022.07.04-2022.07.29.

Felelos: polgarmester

Hataridd: 2021. november 18.

A dilutes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda. Jozsefvarosi Egyesi'tett Bolcsodek

Napirend 19. pontjja
Javaslat az egeszsegiigyi alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. (XII. 21.) 
onkormanyzati rendelet modosftasara 
(l'rasbeli eldterjesztes)
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Piko Andras
Atteriink a 19-es napirendi pont targyalasara, „Javaslat az egeszsegiigyi alapellatasi korzetekrol szolo 
42/2018. (XII. 21.) onkormanyzati rendelet modositasara”. Az eloterjeszto Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester asszony. Arrol van szo, hogy 2022-tol lehetoseg nyilik arra, hogy az evek dta 
sziinetelo otodik iskolaorvosi praxis bekeriiljon a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelo 
finanszirozasaba. Ehhez onkormanyzati rendeletmodositas sziikseges. Az eloterjesztest a Szocialis, 
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag megtargyalta, a napirend vitajat megnyitom, es kerdezem 
alpolgarmester asszonyt, van-e szobeli kiegeszitese. Nines. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy 
van-e kerdesiik az eloterjeszteshez. Amennyiben nines, akkor kerdezem a Tisztelt Frakciovezetoket, 
hogy kivannak-e hozzaszolni. Nem. Kerdezem a Tisztelt Kepviseloket, hogy van-e hozzaszolasi 
igenyiik. Nem latok ilyet, igy aztan a napirend vitajat lezarom, es szavazasra bocsatom a Budapest 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek egeszsegiigyi alapellatasi korzetekrol szolo
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42/2018. (XII. 21.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 3 §-bol allo rendeletet. Mindsitett 
tobbseggel dontiink, kerem a szavazast most! Megallapitom, hogy 15 igen szavazattal a napirendet, 
illetve a rendeletet modositottuk.

BUDAPEST JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE 15 IGEN, 0 
NEM, 0 TARTOZKODASSAL ELFOGADJA ES MEGALKOTJA BUDAPEST 
JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETENEK 37/2021. (XL 18.) 
SZ. ONKORMANYZATI RENDELETET A BUDAPEST JOZSEFVAROSI 
ONKORMANYZAT EGESZSEGUGYI ALAPELLATASI KORZETEKROL SZOLO 
42/2018. (XII. 21.) ONKORMANYZATI RENDELETENEK MODOSITASAROL.

A ddntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda

Napirend 20. pontja
Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol 
(irasbeli eloterjesztes)
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

Piko Andras
Ha jol szamolom, akkor most a 20. jbn, „Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol”. A tajekoztato eldterjesztest valamennyi bizottsag megtargyalta. A 
napirend vitajat megnyitom. Kepviseloi kerdesek? Nem latok ilyet. Voros Tamas.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! En szeretnem ezt, egyebkent ezt irasban is jeleztem mar egy hasonlo 
tartalmu, a veszhelyzeti dontesekkel kapcsolatos dontesekre vonatkozo tablazatra. Ezt mar en 
kiilonbozo tajekozodasi pontban talalkoztunk vele. A kovetkezd problemam van, es probalnam, 
megprobalom, tenyleg, a politikai, nem tudom, szempontrendszereket levalasztani errol a kerdesrol. 
Egesz egyszeruen a tablazatbol nem deriilnek ki azok a dontesi pontok, amelyek indokoltak a 
veszelyhelyzetben meghozott egyszemelyes donteshozatalt. Van egy csomo, a nagy resze, ahol en 
magam is latom, sejtem, csak nines leirva, hogy hatarido, adott esetben dontesi kenyszer vagy 
tenyleg, a veszelyhelyzettel kapcsolatos direkt donteshozatal szerepel a dontesek indoka mogott. De 
van egy csomo olyan, amirol meg szinten tudom kapasbol, vagy legalabbis mondjuk ugy, hogy nem 
deriil ki elso ranezesre, hogy az egyszemelyi donteshozatal ebben a kerdesben az nem volt teljesen 
aranyban a veszelyhelyzeti dontesekkel. Lehet, hogy tevedek, de ebbol a tablazatbol biztosan nem 
fog kiderulni, hogy en tevedek, hanem csak az deriil ki, hogy Onok nem irtak oda, hogy mi volt adott 
esetben egy csomo olyan dbntesnek a.., ha gondolja, bssze is gyujtdm Onoknek, a, a, a, az alapja, 
amely, amely egesz egyszeruen veszelyhelyzetben meghozhatd volt egyszemelyben, indokolt volt a 
siirgosseg. Hat, gondoljon bele, volt kozteriilet-atnevezesi kerelem siirgossegkent. Hat, azert ezek 
olyan dolgok, azert valamit le kellett volna, le kellett volna irni. Kesobb, kesobb azt sikeriilt 

98



visszavonni, arra emlekszem, abbol nem lett dbntes egesz pontosan, de ilyen dbntes-elbkeszitb 
anyagok sziilettek. Abbol pont nem lett dbntes, ebben igaza van. Kesbbb sztiletett rola dbntes, de egy 
csomo olyan dbntesi pont van, ami ezekbbl nem derul ki. Nem tudjuk eldbnteni, hogy mi indokolta. 
Ez nem jo bsszefoglald egesz egyszeruen, mert Onbk nem indokoltak meg, hogy ennek az volt az 
oka, hogy 30 napon beliil dbntest kellett hozni, az volt az oka, hogy jogszabalyi hattere volt, az volt az 
oka, hogy szorosan bsszefugg. Ez egesz egyszeruen nines meg. Ez egy Excel-tabla. Ez nem 
indokolja, maganak a temanak a veszelyhelyzeti mivoltat. Kbszbnbm!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen kepviselb ur hozzaszolasat! Abban maradtunk, hogy mivel egeszen nagy es atfogo 
problemahalmazt vetitett fol, hogy 15 napon beliil irasban fogunk valaszolni a felvetesere. Ertem a 
problemakat. (Voros Tamas mikrofon nelkul beszel, nem erthetd) Jo, lehet, amennyiben nem igenyli, 
akkor ez szamunkra, hogy mondjam, egy kisebb kbnnyebbseg. Azzal amugy is kell meg 
foglalkoznunk, hogy az mikor es hogy. Kerdezem a Tisztelt Kepviselbket, hogy hozzaszblasuk ehhez 
a napirendhez van-e meg. Satly Balazs kepviselb ur, parancsoljon!

Satly Balazs
Kbszbnbm szepen, polgarmester ur! Lattam, hogy nem ment el szabadsagra, ugyhogy szeretnem 
felhivni a figyelmet, hogy ez pbtolja, nehogy nagyon megterhelje magat. Es Vbrbs 
kepviselbtarsamnak csak annyit szeretnek valaszolni, hogy azzal remelem, tisztaban van, hogy 
mettbl-meddig tartott a veszelyhelyzet, tehat hogy 2020. novemberetbl 2021. junius 15-eig volt ez. 
Hogyha addig nem tbrtent volna semmi ebben az Onkormanyzatban, akkor Onbk lettek volna 
legjobban felhaborodva. Es szeretnem kemi, hogy hozza ide azt az indokolast, amit a Kormany 
prezentalt veszelyhelyzeti felhatalmazas alapjan, hogy egy kartondoboz-gyarto cegnek az Igazgato 
Tanacsanak a visszahivasa, az milyen bsszefuggesben volt a veszelyhelyzettel, kbszbnbm szepen! 
Viszontlatasra!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen, Vbrbs Tamas kepviselb ur!

Vbrbs Tamas
Kbszbnbm szepen! Szivesen prezentalom Satly kepviselb urnak abban az esetben, hogyha ennek 
barmilyen relevanciaja van a VIII. keriileti kerdesekre tekintve. Nem tudom, hogy ert, ertelmezhetb 
volt-e, amit mondtam, szerintem igen. A lenyeg ebbbl az hogy a, a nem az a vita targya, hogy kellett-e 
hozni dbnteseket a veszelyhelyzetben, hanem annak az indoklasa, hogy miert kellett azt a 
veszelyhelyzetben meghozni. Tehat szerintem ez nem volt till, en elhiszem, hogy nem, nem rajtunk 
mult, hogy hosszii lett a testiileti ules, csak nem szeretnenk utana majd meghallgatni azt, hogy a 
Fidesz frakeioban barmifele problema van, amikor itt iildogeliink jelen pillanatban egyiitt, egyediil a 
polgarmesterrel, koszonjiik szepen!

Piko Andras
Kbszbnbm szepen! Nem latok tbbb hozzaszolast, a napirend vitajat lezarom. A tajekoztatorol nem 
kell dontentink. Ulesiink vegen a kepviselbk az SZMSZ 48.§ (1) bekezdese ertelmeben 
bnkormanyzati iigyekben felvilagositast kerhetnek. Az SZMSZ 49.§ (1) bekezdese ertelmeben a 
kepviselbk a felvilagositas keres megvalaszolasanak elbsegitese erdekeben elbkeszi'tb kerdest 
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intezhetnek. Megadom a szot Voros Tamas kepviselo urnak.

Voros Tamas
Koszonom szepen a szot! Itt az imenti, eredeti 11-es, egyebkent „Javaslat a BMSZK intezmenyeivel 
es a Menhely Alapitvannyal egyuttmukodesi megallapodas megkotesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara” nevezetu eloterjesztes vitajaban en kertem, hogyjegyzd asszony foglaljon allast, ez 
elmaradt. Ugyhogy szeretnem irasban a valaszt arra, hogy mi volt a jogszabalyi alapja a szerzodes 
megkotesenek? Miert kell mellozni ebben az esetben a beszerzesi eljarast, es tetelesen szeretnem 
megkerdezni, hogy melyek azok a, a szerzodesnek a targya tetelenkent lebontva micsoda, es mennyit 
koltenek, tehat mi alapjan keriilt meghatarozasra a 3* 4 egesz valahany, 4 egesz valahany tized millid 
forintnyi osszeg, tehat ennek mi az alapja, mi az...(gong)?

Piko Andras
Egry Attila kepviselo umak is megadom a szot, parancsoljon!

Egry Attila
Koszonom szepen a szot, polgarmester ur! Meg a honap elejen irtam a jegyzd asszonynak, 
masolatban polgarmester ur szerepelt rajta, amiben kikertem a polgarmester es az alpolgannesterek 
kozotti munkamegosztasrol szolo polgarmesteri dontest. Kemem szepen, hogy ezt valamikor kuldjek 
is meg a reszemre. Koszonom!

Piko Andras
Koszonom szepen! Mas kerdest nem latok. Megkdszdndm,.a-kepviseldk munkajat. Az iilest 18 ora 24 
perckor bezarom. A keriilettel, az Onkormanyzattal, a hivatallal kapcsolatos legfontosabb 
informaciok a www.jozsefvaros.hu weboldalon talaljjaiok. MindenkipeX tovabbi jo estet kivanok!

Piko Andras 
polgarmesterdr. Spjtos Csilla

A jegyzokonyvet keszitettek:

H. Tothne Veres Evelyn Lilia 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda 

ugyintezdje

uhasz Csilla
Jegyzoi Khbinet Szervezesi Iroda 

ugyintezdje

Kepviseld-testiiiet jegyzokonyvenek mellekletei:

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